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“Até que enfim!” 
Negociações com as Empresas Call Tecnologia e BR BPO Tecnologia tiveram 
início. Data-base da categoria está garantida, e continua sendo 1º de maio.  

 
Informamos aos trabalhadores das empresas Call Tecnologia e 

BR BPO Tecnologia, que finalmente o processo de negociação para a 
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (2019/2020) teve início. 

Na manhã de ontem (14/05), o sindicato se reuniu com os 
representantes das duas empresas, e como já é praxe em se tratando 
de primeira reunião, os prepostos queriam “entender a pauta de 
reivindicações dos trabalhadores”, e ao serem questionados sobre a 
pauta de reivindicações (em anexo) preferiam as habituais 
desculpas, como:  “Dificuldades financeiras, mudanças do novo 
governo, crise, dificuldades contratuais, blá, blá, blá...”  

O Sinttel-DF questionou ainda, o porquê de tanta demora para 
o início das negociações, visto que a pauta reivindicações da categoria 
foi encaminhada ainda no mês de março. A desculpa foi que as 

empresas estariam em “renegociação dos contratos com os tomadores dos serviços”.  Aliás, a 
morosidade das empresas foi tanta, que o sindicato precisou notificá-las para que o processo 
de negociação tivesse início. 

Superado esta primeira etapa, o sindicato espera que as negociações ocorram dentro da 
normalidade esperada e que as empresas saibam reconhecer os esforços empreendidos pela 
categoria no último ano trabalhado.  

Ficou definido ainda, o agendamento da segunda rodada de negociações, marcada para 
o próximo dia 24/05. Esperamos que as negociações avancem e que os empregados tenham 
seus salários reajustados o mais rápido possível. Ressaltamos que assim que as empresas 
formalizarem suas propostas, convocaremos uma assembleia geral para que a categoria possa 
decidir. Lembramos ainda, que todos os valores, caso as negociações se estendam por mais 
tempo, deverão ser pagos retroativos a data-base (1º de maio).  

O Sinttel-DF ressalta a importância da mobilização dos trabalhadores na campanha 
salarial, pois como se sabe, “no mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista!”.   
  

Conte com a gente, junto somos mais fortes! Filie-se! 
Acompanhe os informativos também pelo nosso site (www.sinttel.org.br). 
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