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 VITÓRIA EM MEIO A CRISE! 
 

O Sinttel-DF informa que os trabalhadores da 
empresa BS Tecnologia aprovaram em 
Assembleia Geral, realizada no dia 12 de 
julho, a  proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2021/2022 apresentada pela 
Empresa. Veja no verso do boletim o 
resumo da proposta aprovada. 

 
O Sinttel-DF esclarece que a proposta não 
foi a ideal porque não atendeu a nossa Pauta 

de Reivindicações na integralidade, mas a proposta aprovada representa um enorme 
ganho para categoria, visto que os valores de salário e benefícios superaram os 
valores da atual CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e que é o espelho dos salário 
e benefícios da categoria no Distrito Federal. O Sinttel-DF se orgulha em representar 
os trabalhores da BS Tecnologia! E como acontece todos os anos, coube aos 
trabalhadores a decisão final e a maioria decidiu pela aprovação da proposta. 

 
É importante registrar que o engajamento dos trabalhadores na Campanha Salarial 
de 2021 foi fundamental, para que as negociações avançassem e uma proposta de 
ACT fosse finalmente apresentada à categoria. Embora a proposta final tenha sido 
apresentada somente no mês de julho ao Sinttel-DF, seus efeitos são retroativos a 1º 
de Abril de 2021.  
 
Nossos agradecimentos a TODOS os trabalhadores BS  TECNOLOGIA e em 
especial, aos que participaram da Assembleia Geral, que esse ano foi 
excepcionalmente realizada em ambiente virtual, devido a COVID 19. 
 

SINDICATO FORTE QUEM FAZ 

É O TRABALHADOR, FILIE-SE! 
 

http://www.sinttel.org.br/


RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2021 
APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DIA 12/7/2021 

 

PISO SALARIAL: O salário mínimo da categoria, vigente a partir de 1º abril de 2021 será de R$ 1.416,56 (um mil, quatrocentos 
e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). 

 

CARGOS CARGA HORARIA  SALARIO  

Atendente de Telemarketing – Carga horária - 36hs / semanais  R$         1.416,56  

Atendente de Telemarketing  Bilíngue – Carga horária - 36hs / semanais  R$         1.653,47  

Atendente de Qualidade e Treinamento – Carga horária - 36hs / semanais  R$         1.653,47  

Atendente de Qualidade e Treinamento Bilíngue – Carga horária - 36hs / semanais  R$         1.984,17  

Analista de Atendimento – Carga horária - 44hs / semanais  R$         2.549,81  

Analista de Tráfego Júnior – Carga horária - 44hs / semanais  R$         3.116,42  

Analista de Tráfego Pleno – Carga horária - 44hs / semanais R$         3.399,74 

Analista de Treinamento  – Carga horária - 44hs / semanais  R$         3.966,37  

Coordenador de Atendimento – Carga horária - 44hs / semanais  R$         8.499,35  

Monitor de Atendimento – Carga horária - 36hs / semanais  R$         1.983,18  

Supervisor de Atendimento  – Carga horária - 44hs / semanais  R$         3.683,04  

Líder de Teleatendimento – Carga horária - 44hs / semanais   R$          2.230,07  

Líder de Teleatendimento Bilíngue – Carga horária - 44hs / semanais  R$          2.603,03  

Líder de Qualidade e Treinamento – Carga horária - 44hs / semanais  R$          2.230,07  

Líder de Qualidade e Treinamento Bilíngue – Carga horária - 44hs / semanais  R$          2.603,03  

Líder de Apoio – Carga horária - 44hs / semanais  R$          4.249,68  
 

REAJUSTE DEMAIS SALÁRIOS: A todos os profissionais da categoria fica garantido um reajuste salarial linear de 7,0% (sete 
por cento) a partir de 1º abril   de 2021; 

 

 PAGAMENTOS RETROATIVOS (salário/benefícios): a) O contracheque de julho, e que será pago em Agosto, já deverá conter  
reajuste de 2021 b) os valores retroativo as meses abril, maio e junho deverá ser pago (em folha complementar) até o dia 25 de 
agosto;;  
 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) a partir de 1° de Abril de 2021, sendo que este deverá ser 
fornecido de uma única vez, a cada  trinta dias; 
 

PLANO DE SAÚDE - Fica assegurada a todos os trabalhadores abrangidos por este acordo coletivo, através de convênio ou do 
Departamento Médico da EMPRESA, sem ônus para o empregado e sem coparticipação, para todos os empregados.  
 

PLANO ODONTOLÓGICO - Fica assegurado aos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), 
efetivamente alocados nos serviços e limitado ao quantitativo de trabalhadores contratados pelos tomadores dos serviços, 
plano odontológico que será a dministrado pelo Sinttel-DF; 
 

AUXÍLIO CRECHE - o valor mensal de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para cada criança matriculada, a partir de 
01/04/2021, desde que o cônjuge ou companheiro(a) não receba, de outra fonte, auxílio semelhante para os mesmos filhos; 
 

AUXÍLIO FUNERAL – Fica instituído o benefício obrigatório do assistencial funeral no valor de        R$ 10.000,00 (dez mil reais);  
 

SEGURO DE VIDA- seguro de vida no valor correspondente a R$ 10,000,00 (dez mil   reais), a serem cobertos mediante 
contratação de apólice de seguro de vida e assistência funeral com Seguradora, em benefício do empregado; 
 

AUXILIO CESTA BÁSICA/FÉRIAS  - A EMPRESA, fornecerá ao empregado, Auxilio Cesta Básica/Férias em espécie no 
valor correspondente  a R$ 689,57 (seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago quando do 
retorno do gozo de férias; 
 

DEMAIS CLÁUSULAS – Mantidas as demais cláusulas do Acordo Anterior. 

 

 


