
Caderno de 
Negociação

MERCADO DE TRABALHO

Entre o início de 2021 e o de 2022, aumentou 

o número de trabalhadores no setor de transporte 

terrestre. No primeiro trimestre de 2021, havia pouco 

mais de 3,4 milhões de ocupados nesse setor, en-

quanto no mesmo período de 2022, o número passou 

para quase 3,7 milhões, crescimento de 6,9%.

 Foram considerados os segmentos de trans-

porte metroferroviário e ferroviário, o rodoviário de pas-

sageiros e o de carga e outros transportes terrestres.

 A quantidade de trabalhadores com carteira 

assinada no segmento cresceu 8,0% nesse período, e 

de conta própria, 6,9%.

 Por outro lado, o rendimento médio no setor 

variou negativamente: -0,7%. No caso dos trabalha-

dores por conta própria, aumentou 5,2%, mas ainda 

era menor do que o recebido pelos empregados com 

carteira, que tiveram queda de 6,3% na renda.

Posição na 
ocupação

2021 2022 Var.(%)

Empregado no setor 
privado com carteira 
assinada

1.361 1.469 8,0

Conta própria 1.665 1.779 6,9

Demais   426   441 3,4

Total 3.452 3.689 6,9

Número de ocupados no transporte terrestre, por 
posição na ocupação
Brasil, 1º trimestre de 2021 e de 2022 

Posição na 
ocupação

2021 2022 Var.(%)

Empregado no 
setor privado 
com carteira 
assinada

2.472 2.316 -6,3

Conta 
própria

2.119 2.228 5,2

Demais 2.915 2.868 -1,6

Total 2.354 2.338 -0,7

Rendimento médio real dos ocupados no transporte 
terrestre, por posição na ocupação
Brasil, 1º trimestre de 2022

Região Empregado no 
setor privado 
com carteira de 
trabalho assina-
da

Conta
própria

Demais

Centro-Oeste 2.259 2.802 3.740

Nordeste 1.893 1.501 1.497

Norte 1.886 1.609 1.589

Sudeste 2.378 2.487 3.470

Sul 2.527 2.793 3.633

Brasil 2.316 2.228 2.868

Número de ocupados no transporte terrestre, por posi-
ção na ocupação e região - Brasil, 1º trimestre de 2021 e 
de 2022 



NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Categorias
Pisos salariais

Valor 
médio em reais

Nº de 
Pisos

Alimentação R$ 1.435,13 592

Comerciários R$ 1.438,84 592

Construção e 
mobiliário

R$ 1.526,95 668

Educação privada R$ 1.443,59 43

Extrativa R$ 1.359,75 37

Metalúrgicos R$ 1.483,52 161

Papeleiros R$ 1.354,35 19

Químicos R$ 1.460,76 188

Rurais R$ 1.454,83 403

Saúde privada R$ 1.353,73 238

Transportes R$ 1.603,79 1.138

Vigilantes R$ 1.454,48 149

Negociações - Brasil - janeiro a junho de 
2022

Data-
-base

Reajustes em 
comparação com o INPC

Varia-
ção 
real 

média

Nº de 
reajustes 
analisa-

dosAcima Iguais Abaixo

Jan 29,8% 31,4% 38,9% -0,62% 2.172

Fev 24,2% 27,9% 47,9% -0,75% 591

Mar 16,5% 38,6% 44,9% -0,71% 1.245

Abr 9,6% 44,8% 45,6% -0,84% 478

Mai 15,2% 36,9% 47,9% -1,08% 1.977

Jun 36,8% 36,8% 26,4% -0,58% 261

TOTAL 21,4% 35,2% 43,4% -0,80% 6.724

Pisos salariais por categorias selecionadas
Brasil - 2022

Cerca de 37% dos reajustes salariais da da-
ta-base junho, registrados no Mediador e analisa-
dos até a finalização deste Caderno, resultaram em 
ganhos acima da inflação. Outros 37% registraram 
reajustes iguais à variação dos preços dos últimos 
12 meses, e 26% ficaram abaixo. Este é o melhor de-
sempenho apurado para uma data-base em 2022. 
Apesar disso, a variação real média dos reajustes 
em junho seguiu negativa (-0,58%).
 A análise tomou como referência a inflação 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).
 No agregado do ano, resultados acima da 

inflação representam cerca de 21% do painel anali-
sado; reajustes iguais ao INPC, 35%; e abaixo, 43%. 
A variação real média no ano é de -0,80%.
 Destacam-se as negociações dos metalúrgi-
cos, dos trabalhadores na construção e mobiliário – 
com percentuais de reajustes acima da inflação su-
periores a 30% - e os comerciários, com resultados 
iguais ou superiores ao INPC em 83% dos casos.

 Reajustes por categorias profi ssionais selecionadas - Brasil - janeiro a junho de 2022



Reivindicação Greves (196)

Nº %

Reajuste salarial 79 40,3

Condições de segurança, Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPIs)

52 26,5

Condições e local de trabalho, ferra-
mentas e insumos

48 24,5

Plano de Cargos e Salários 43 21,9

Melhoria nos serviços públicos 34 17,3

Alimentação 25 12,8

Realização de concursos públicos para 
contratação de profi ssionais

23 11,7

Abertura de negociações 18 9,2

GREVES

O Sistema de Acompanhamento de Greves 

(SAG-DIEESE) registrou 721 greves em 2021: 65% fo-

ram organizadas por trabalhadores da esfera privada 

e 27% pelos servidores públicos, aumento de 11% em 

relação a 2020.

 Na esfera privada (468 greves), as mobiliza-

ções dos trabalhadores dos transportes (222), que 

envolveram principalmente os rodoviários dos cole-

tivos urbanos, compuseram quase um terço (31%) do 

total de greves no Brasil.

 No serviço público (196 greves), os profissio-

nais da educação paralisaram as atividades em 67 

ocasiões (9% do total nacional). As chamadas “gre-

ves gerais” no serviço público - que envolvem tra-

balhadores de todas as pastas de determinado nível 

administrativo (municipal, estadual ou federal) - ocor-

reram 55 vezes (8%). 

 Foram cadastradas 53 greves nas empresas 

estatais (7% do total no país). Quase metade das pau-

tas tem relação com protestos contra o avanço ou a 

ameaça de privatizações (47%) e contra a possibilidade 

ou a realização de dispensas de trabalhadores (45%).

 Mais da metade das paralisações no setor 

privado (53%) ocorreu contra o atraso no pagamen-

to dos salários (inclusive 13º) e das férias. Demandas 

relacionadas à alimentação (implementação, reajuste 

ou regularização dos tíquetes ou da cesta básica) es-

tiveram presentes em exatamente um terço (33%) das 

mobilizações do setor; e aquelas relacionadas ao rea-

juste dos salários, em pouco mais de um quinto (21%).

 Entre os servidores públicos, 40% das greves 

mencionaram o reajuste dos salários. Cerca de um 

quarto delas trouxe reivindicações ligadas à melhoria 

das condições sanitárias de segurança (27%) e das 

condições de trabalho (24%).

Esferas
Greves Horas paradas

Nº % Nº %

Esfera Pública 250 34,7 16.330 50,2

 Servidores Públicos 196 27,2 11.356 34,9

 Empresas Estatais 53 7,4 4.966 15,3

 Serv. e Estatais (1) 1 0,1 8 0,0

Esfera Privada 468 64,9 16.184 49,7

Esfera Pública e 
Privada (2)

3 0,4 20 0,1

TOTAL 721 100,0 32.534 100,0

Greves realizadas no Brasil em 2021

Principais demandas dos servidores 
públicos em 2021

Principais demandas na esfera privada em 2021

Reivindicação Greves (468)

Nº %

Pagamento de vencimentos em atra-
so: salário, férias, 13º

247 52,8

Alimentação 156 33,3

Reajuste salarial 100 21,4

Condições de segurança 49 10,5

Regularização dos repasses do FGTS 49 10,5



DIREITOS

O trabalho em frigoríficos é um dos mais pe-
nosos na indústria da alimentação, pois os trabalha-
dores precisam realizar tarefas em baixas tempera-
turas, em câmaras frias. 
 Os principais direitos para esses trabalhado-
res estão dispostos na Norma Regulamentadora 36, 
que trata do abate e processamento de carnes e de-
rivados. As cláusulas negociadas sobre esse tema, 
em acordos e convenções coletivas de trabalho, 
reforçam garantias da Norma Regulamentadora 36 
e da Consolidação das Leis do Trabalho, como nos 
exemplos a seguir.
APLICABILIDADE DE NORMA REGULA-
MENTADORA – NR 36  - A empresa deve-
rá obrigatoriamente aplicar a NR 36, que trata da 
Segurança e Saúde no Trabalho nas Indústrias 
de Abate e Processamento de Carnes e Deriva-
dos, objetivando a incontestável regulamentação 
sobre o uso de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs), os tipos de EPIs, os equipamen-
tos que devem estar instalados em cada seção 
do frigorífico, o tipo do mobiliário, as condições 
ambientais de trabalho, entre outros requisitos.
Parágrafo Primeiro - Os principais objetivos da 
aplicabilidade da NR 36 é “estabelecer os requisitos 

mínimos para avaliação, controle e monitoramento 
dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas 
na indústria de abate e processamento de carnes e 
derivados destinados ao consumo humano, de for-
ma a garantir permanentemente a segurança, a saú-
de e a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo da 
observância do disposto nas demais Normas Regu-
lamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego”. 
INSALUBRIDADE - Os empregados que exercem 
as funções em supermercados na área de forno da 
padaria, açougue, assim como aqueles em contato 
habitual com câmaras frigoríficas, continuarão a fazer 
jus ao referido adicional desde que apurada a insa-
lubridade em laudo técnico da medicina do trabalho.
INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMI-
CA DO EMPREGADO - O empregado submetido 
a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, 
nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, 
ainda que não labore em câmara frigorífica, tem di-
reito ao intervalo intrajornada previsto no  do 
artigo 253 da CLT, ou seja: os empregados que atu-
am em ambientes artificialmente frios terão repouso 
remunerado de 20 minutos a cada uma hora e 40 
minutos trabalhados, conforme preceitua a Súmu-
la nº 438 do Tribunal Superior do Trabalho – TST.

TROCA OBRIGATÓRIA DE UNI-
FORME E HIGIENIZAÇÃO - Sobre a 

troca obrigatória de uniforme, ressalvados 

os cargos de confiança nos termos do ar-

tigo 62, II da CLT, a empresa pagará para 

os empregados que trabalham nas áreas 

de produção do frigorífico, mediante ru-

brica própria “Tempo à Disposição”, com 

adicional legais e reflexos, e incidências 

legais, por dia efetivo de trabalho, o tempo 

total diário para troca de uniformes obri-

gatórios de 08 (oito) minutos, sendo 04 

(quatro) minutos na entrada e 04 (quatro) 

minutos na saída, conforme tempo médio 

apurados pelas partes. 

Parágrafo Único: O tempo de espera do 

transporte não será considerado, em hipó-

tese alguma, como trabalho extraordinário 

ou tempo à disposição.

CÂMARAS FRIAS - Fica assegurado 

o pagamento de adicional de 15% (quinze 

por cento) sobre o salário-base, a todos os 

empregados que exerçam funções em câ-

maras frias no frigorífico.



Índices de 
infl ação 

Junho 
de 2022 

(%)

Jul/21 a 
Jun/22 

(%)

Projeção de infl ação

Ago/21 
a jul/22 

(%)

 Set/21 
a ago/22 

(%)

Out/21 
a set/22 

(%)

INPC-IBGE 0,62 11,92 10,43 9,59 8,80

IPCA-IBGE 0,67 11,89 10,47 9,63 8,89

Capital Valor da 
cesta

Variação 
mensal (%)

São Paulo 777,01 -0,12

Florianópolis 760,41 -1,51

Porto Alegre 754,19 -1,90

Rio de Janeiro 733,14 1,33

Campo Grande 702,65 -0,49

Curitiba 701,26 -1,74

Brasília 698,36 0,29

Vitória 692,84 -0,77

Goiânia 674,08 -0,08

Fortaleza 657,00 4,54

Belo Horizonte 648,77 -0,67

Belém 632,26 0,59

Recife 612,34 2,76

Natal 611,79 4,33

João Pessoa 586,73 3,36

Salvador 580,82 0,34

Aracaju 549,91 0,28

PREÇOS

INPC - IBGE (jun/21 a maio/22) 12 meses (%)

Índice geral 11,92

 - Alimentação e bebidas 13,89

   - Alimentação no domicílio 15,94

   - Alimentação fora do domicílio 6,82

Custo e variação da Cesta Básica em 
17 capitais brasileiras – junho de 2022

Salário mínimo necessário (SMN) e salário mínimo 
ofi cial - abril de 2022

Salário Mínimo Necessário (SMN) R$ 6.527,67

Salário Mínimo R$ 1.212,00

SMN em relação ao Salário Mínimo 5,39


