
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
PROPOSTA RENAULT DO BRASIL

13 de maio de 2022



Neste contexto difícil que 
estamos vivendo em todo o 
mundo, conversamos com a 
nossa matriz na França, 
explicamos o cenário do 
Brasil e os impactos gerados 
pela crise econômica no país.  
Como resultado destas 
discussões, chegamos a um 
limite  sobre o que a empresa 
pode oferecer.



Com o objetivo de 
normalizar as atividades a 
partir de segunda-feira, 
16/05, elaboramos uma 
proposta, que busca 
atender às demandas de 
todos os colaboradores e 
garantir as condições para 
o futuro das nossas 
operações no país.



PROPOSTA 2022-2024
RENAULT DO BRASIL



RESUMO DA PROPOSTA RENAULT DO BRASIL

Manutenção das demais cláusulas e benefícios.

PPR
Revisão do referencial de produção. 

Data-base
Reposição da inflação (INPC) 
para 2022 e 2023.

Vale-mercado + 29%
R$ 850,00 por mês a partir de 
junho/22, representando uma 
antecipação do reajuste

Logística
Mais 6 níveis na tabela salarial com 
aplicação de 10% de reajuste para 
os colaboradores que já estão no 
topo da tabela atual. 

Manutenção e Qualidade
Adequação dos cargos de técnico 
de manutenção e qualidade para 
MOD com aplicação da tabela 
salarial vigente para esta categoria.

Valor da primeira parcela de R$ 13.750,00.

Pagamento do valor de R$ 6.019,38 (em 
20/05), complemento da 1ª parcela, desde 
que a proposta seja aprovada em 16/05



MANUTENÇÃO E QUALIDADE - FABRICAÇÃO

Técnicos de 
Manutenção e 

Técnicos de 
Qualidade

(Fabricação)

Adequação dos cargos de 
Técnico de manutenção e 
Técnico de qualidade para MOD
com aplicação da tabela salarial 
vigente para esta categoria.



LOGÍSTICA

Operador (a) de 
Fluxos Físicos +6 níveis na tabela salarial com 

aplicação de 10% de reajuste
para os colaboradores que já 
estão no topo da tabela atual. 

da tabela salarial segue a mesma 
regra vigente, vinculado à 
avaliação de desempenho.

AVANÇO ENTRE OS NÍVEIS



VALE-MERCADO

Antecipação do 
reajuste do 

vale-mercado de 
set/22 para 

jun/22
R$ 850,00
• Representa um reajuste de +29% em relação 

ao valor atual
• Válido de forma antecipada a partir de junho/22

( valor mensal)



DATA-BASE

Reposição do 
INPC (inflação) 

para 2022 e 2023
Está garantido o reajuste salarial pelo INPC 
(inflação) do período:

• Em setembro/22 (INPC do período de set/21 a ago/22)

• Em setembro/23 (INPC do período de set/22 a ago/23)



PPR

Revisão do referencial de produção

Referencial 
de produção 
passa de:

353.000
veículos por ano, 
correspondente à 
capacidade instalada 
da CVP + CVU

Para: 244.819
veículos por ano, 
correspondente à 
produção dos turnos 
existentes na CVP + CVU



PPR

Revisão do valor da primeira parcela

A segunda parcela do PPR, a ser paga em fevereiro/23, será calculada proporcionalmente ao volume de 
produção atingido em 2022.

Valor da primeira parcela do 
PPR passa a considerar: 50% do potencial máximo do PPR para uma 

produção de 244.819 veículos/ano

R$ 13.750,001ª parcela PPR 2022:

CONSIDERANDO QUE EM 10/05/22 JÁ FOI 
PAGO O VALOR DE R$ 7.730,62, A PARTIR 

DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA, SERÁ 
PAGO O VALOR COMPLEMENTAR DE: R$ 6.019,38 em 20/05

A partir da aprovação da proposta em 16/05.



ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Demais 
cláusulas Manutenção das demais 

cláusulas e benefícios 
previstas em Acordo Coletivo.



Confidential C

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Esta proposta será apresentada em Assembleia a 
ser realizada pelo Sindicado.

Neste momento, é importante agir com consciência, 
e saber que nossas decisões de hoje podem impactar 
em nosso futuro e no futuro das mais de 25 mil 
famílias que dependem da Renault do Brasil.


