
1ª 

rodada     

8/05

2ª 

rodada     

11/05

3ª 

rodada       

15/05

4ª 

rodada     

22/05

5ª

 rodada 

 24/05

6ª 

rodada 

29/05

7ª 

rodada 

5/06

8ª 

rodada  

14/05

9ª

 rodada

21/06 

Reajuste Salarial 3% 4,20% 4,80% 5,20%

Movimentação Pessoal por 

desempenho

1% 1% 1%

Vale Refeição 3% 4,20% 4,80% 5%

Vale Alimentação

4,20% 4,8% PARA QUEM 

GANHA 

ATÉ 5.724,79

5% PARA QUEM GANHA ATÉ 5.735,72

Auxilio Creche 4,80% 5%

Gratificação de Férias 4,80% 5,20%

Transferência do local de trabalho

2 bases mensais: com 

valor mínimo 3.000,00 e 

máximo 12.000,00

2 bases mensais: com valor mínimo

 3.000,00 e máximo 12.000,00

Vigencia do Acordo pode ser 2 anos pode ser 2 anos

Segurança do Trabalho

será agendada reunião 

específica nas diferentes 

localidades coordenada 

pela CPFL com 

participação do sindicato

será agendada reunião 

específica nas diferentes 

localidades coordenada 

pela CPFL com 

participação do sindicato

Tabela Salarial revisará até outubro de 2012 revisará até outubro de 2012revisará até outubro de 2012

Valor Pessoal

assegurará que 90% terá 

retorno em 90 dias após 

valor pessoal

assegurará que 90% terá 

retorno em 90 dias após 

valor pessoal

assegurará que 90% terá retorno em 90 

dias após valor pessoal

Requalificação Profissional

o conselho será 

representado por 4 

pessoas do sindicato e 2 

da empresa.Reuniões 

bimestrais e uma anual 

para apresentação do 

balanço. Balanço único 

para todas as empresas, 

apartir de jan/2013. 

desligamentopor pedido 

de demissão e justa 

causa, o mesmo terá que 

ressarcir o valor 

recebido.

o conselho será 

representado por 4 

pessoas do sindicato + 1 

CRE e 2 da 

empresa.Reuniões 

bimestrais e uma anual 

para apresentação do 

balanço. Balanço único 

para todas as empresas, 

apartir de jan/2013. 

desligamentopor pedido 

de demissão e justa 

causa, o mesmo terá que 

ressarcir o valor recebido.

o conselho será representado por 4 

pessoas do sindicato + 1 CRE e 2 da 

empresa.Reuniões bimestrais e uma anual 

para apresentação do balanço. Balanço 

único para todas as empresas, apartir de 

jan/2013. desligamentopor pedido de 

demissão e justa causa, o mesmo terá que 

ressarcir o valor recebido.

QUADRO EVOLUTIVO DAS NEGOCIAÇÕES DO ACT 2012 DA CPFL ENERGIA



Organização Sindical

1liberadao P/cada 1000 funcionário 1 empregado liberado 

para cada 500 

associados. 101 até 200 3 

dias liberado. 201 a 300 5 

dias liberado. 301 a 500 7 

dias liberado.

1 empregado liberado para cada 500 

associados. 101 até 200 3 dias liberado. 

201 a 300 5 dias liberado. 301 a 500 7 dias 

liberado.

Reunião Sindicato Empregado

30minutos a cada 2 

meses de acordo com a 

politica e normas 

internas.

30minutos a cada 2 meses de acordo com 

a politica e normas internas.

Nota de despesa de viagem

após 90 dias 

de assinatura do acordo 

reavaliará

após 90 dias de assinatura do acordo

 reavaliará

Carteira de Habilitação

após 60 dias da 

assinatura do acordo 

definirá uma politica de 

reembolso para 

após 60 dias da assinatura do acordo 

definirá uma politica de reembolso para 

renovação da CNH.

Quadro Mínimo extinção do quadro mínimo extinção do quadro mínimoextinção do quadro mínimo

Piso salarial de engenheiro - Aplicara a 

Lei 4950-A/66

Menor Aprendiz SENAI
622,00 

+250,00VR+VT+AMH

622,00 

+250,00VR+VT+AMH

622,00 +250,00VR+VT+AMH

Auxiliar de recuperação de energia

900,00 e serão 

acrescidos 44 

colaboradores

950,00 e serão acrescidos 44 colaboradores950,00 e serão acrescidos 44 colaboradores950,00 e serão acrescidos 44 colaboradores

Praticante de eletricista 950,00 950,00 950,00

Auxiliar administrativo /Assistente 

Comercia l/ Auxiliar de serviços Gerais

1.333,04 1.338,13

Demais cargos 1.421,02 1.426,45

 Programa de oportunidadesPCD´S 

(pessoas com deficiência)

adequar a jornada de 4 

para 8h de acordo com a 

saúde

adequar a jornada de 4 

para 8h de acordo com a 

saúde do profissional

adequar a jornada de 4 para 8h de acordo 

com a saúde do profissional

Volta do anuênio Não

PLR

1,11% sobre o resultado 

dos serviços. 50% 

proporcional ao salário e 

50% igual para 

todos.Sobre as metas  

70% ao resultado de 

serviço e30% sobre as 

metas da gerência

1,11%sobre o resultado dos serviços. 85% 

atrelado ao resultado de serviço, com 

distribuição igual para todos. 15% restante 

atrelado  a 3 metas dos gestores de 5% 

cada (será variável), com aplicação de 

superação nas metasem 20% ( 20% sobre 

15%), ESSA PODERÁ CHEGAR A 18%

Jornada Flexível de trabalho
1 hora trabalhada por 

uma hora compensada

1 hora trabalhada por uma hora 

compensada



10ª 

rodada 

26/05

5,80%

1%

5,80%

5,8% para quem ganha até 5.779,42

5,80%

5,80%

2 bases mensais: com valor mínimo 

3.000,00 e máximo 12.000,00

pode ser 2 anos

revisará até outubro de 2012

assegurará que 90% terá retorno em 90 

dias após valor pessoal

o conselho será representado por 4 

pessoas do sindicato + 1 CRE e 2 da 

empresa.Reuniões bimestrais e uma 

anual para apresentação do balanço. 

Balanço único para todas as empresas, 

apartir de jan/2013. desligamentopor 

pedido de demissão e justa causa, o 

mesmo terá que ressarcir o valor 

recebido.

QUADRO EVOLUTIVO DAS NEGOCIAÇÕES DO ACT 2012 DA CPFL ENERGIA



1 empregado liberado para cada 500 

associados. 101 até 200 3 dias liberado. 

201 a 300 5 dias liberado. 301 a 500 7 

dias liberado.

30minutos a cada 2 meses de acordo 

com a politica e normas internas.

após 90 dias de assinatura do acordo

 reavaliará

após 60 dias da assinatura do acordo 

definirá uma politica de reembolso para 

renovação da CNH.

extinção do quadro mínimo

622,00 +250,00VR+VT+AMH

950,00 e serão acrescidos 44 

colaboradores

950,00

1.338,13

1.426,45

adequar a jornada de 4 para 8h de 

acordo com a saúde do profissional

Não

1,11%sobre o resultado dos serviços. 

85% atrelado ao resultado de serviço, 

com distribuição igual para todos. 15% 

restante atrelado  a 3 metas dos 

gestores de 5% cada (será variável), com 

aplicação de superação nas metas em 

20% ( 20% sobre 15%), ESSA PODERÁ 

CHEGAR A 18%

1 hora trabalhada por uma hora 

compensada


