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O setor de tecnologia da informação (TI) tem crescido em média 10% nos últimos anos. 

Segundo dirigentes dos sindicatos que representam patrões e empregados de empresas de 

tecnologia, o cenário econômico favorável tem facilitado os acordos de data base. Nas 

discussões finalizadas em janeiro último foi acordado reajuste salarial de 7,5%, valor que 

representou um aumento real de 1,4%, além de aumento dos pisos de algumas categorias. 

  

Para digitadores, cargos administrativos, help desk e técnicos em informática o aumento foi de 

9,1% (3,1% superior à inflação). As informações são do Sindicato dos Trabalhadores de 

Tecnologia da Informação (Sindpd). Antonio Neto, presidente do Sindpd, ressaltou que, além 

do bom desempenho econômico do setor, a paralisação ocorrida em 2011 influenciou o fácil 

acordo neste ano: "A negociação de 2012 foi mais tranquila em comparação a do ano passado 

porque fizemos greve para solucionar impasses em relação a algumas cláusulas econômicas e 

sociais". 

  

Já o presidente do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de São 

Paulo (Seprosp), Luigi Nese, também ressaltou que as negociações foram calmas, mas 

discordou de Neto sobre os motivos: "Houve uma tentativa de greve em 2011. O setor ficou 25 

anos sem paralisações, mas a greve não foi efetiva e os conflitos foram superados. Não acho 

que tenham influenciado muito. Creio que a desoneração da folha de pagamento para TI, 

prevista no plano Brasil Maior, teve impacto maior neste sentido". Ele também informou que 

neste mês houve nova redução de 2% nos encargos da folha de pagamento do setor. 

  

Acordos 

  

Este ano, os maiores pedidos foram vale-refeição e participação nos lucros (PLR). Segundo 

Neto, ficou acordado que corporações com mais de 50 funcionários teriam que iniciar a 

negociação de participação nos lucros. O presidente do Sindpd também contou que o vale-

refeição foi firmado em R$ 10 para profissionais com jornada de oito horas. Nese, por outro 

lado, ressaltou que a decisão sobre o pagamento de vale-refeição ainda está sendo analisada 

pela Justiça de São Paulo, mas disse que as empresas já estão pagando o benefício. 

  

Sobre o banco de horas, ficou estabelecido o pagamento de 75% nas primeiras 120 horas e 

100% nas demais, quadrimestralmente. A hora extra segue os mesmos parâmetros, 75% (nas 

primeiras duas horas) e 100% (nas horas posteriores). "Para o próximo ano, queremos 

ampliar o vale-refeição e a PLR para toda a categoria. Temos uma pesquisa realizada pelo 

Datafolha, no início desde ano, que mostra que 76% da categoria considera a PLR o benefício 

mais importante", comentou Antonio Neto. O sindicato patronal não adiantou nenhum pedido 

ou orientação das empresas de TI para 2013. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 27 ago. 2012. Caderno A, p. A11. 
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