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A modernização está chegando ao setor trabalhista brasileiro para beneficiar 
trabalhadores e empresários. Agora, temos leis mais atualizadas e justas,  

que incentivarão o crescimento e desenvolvimento de nossa economia.
Mas, para evoluir ainda mais e continuar obtendo mais benefícios para o setor 
eletroeletrônico, não podemos deixar de lembrar que unidos somos mais fortes. 
Um setor disperso não permite uma sinergia, diminui o networking e as indústrias 
acabam perdendo oportunidades. Para continuar crescendo é fundamental evitar 
essa distância. Como empresários, não podemos ficar só nos problemas da empresa 
e nos esquecer do associativismo. Dentro de uma associação, estamos juntos criando 
novos negócios, lutando por direitos, influenciando mudanças e compartilhando 
conhecimentos sobre assuntos importantes para nossa área.
O Sinaees-PR sempre quer ir além de apenas representar a indústria eletroeletrônica 
paranaense. Nosso planejamento estratégico para 2018, que está sendo finalizado, 
prevê cursos, treinamentos, palestras e diversas outras ações periódicas.  
Nosso objetivo é auxiliar todos a entender melhor procedimentos e leis e continuar 
inovando sempre para acompanhar o surgimento das novas tecnologias e da  
indústria 4.0, a chamada Quarta Revolução Industrial, que começa a promover 
grandes mudanças em nossos processos de produção. 
Para acompanhar as novas ações, fizemos uma reforma em nossa sede, que está  
mais ampla e adequada para receber eventos com muito mais conforto para todos.  
E não esqueçam: nossa sede sempre está disponível a todos os sócios para realização 
de encontros e reuniões. 
A comunicação também foi melhorada para ser mais ágil e efetiva. Por isso,  
estamos reformulando e modernizando o site, que será atualizado com as últimas 
notícias do setor eletroeletrônico. 
O tradicional e mensal Eletroeletrônica em Foco agora passa a ser uma revista, que  
chega para melhorar nossa comunicação impressa. Com periodicidade trimestral, 
será um grande resumo do que o sindicato fez no período. Com este novo tipo de 
publicação, teremos mais espaço para análises, artigos e as novidades das associadas. 
Aproveite para participar ativamente, sugerindo matérias e divulgando notícias, 
contribuindo cada vez mais para a troca de conhecimentos entre todos.
Vamos continuar na luta pelo fortalecimento e expansão do setor eletroeletrônico 
lembrando sempre: a união faz a força!
Boa leitura
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Uma história de conquistas  
e reconhecimento para o  
setor eletroeletrônico

Com forte atuação, aproximação com 
associadas e busca de destaque para o setor, 
o Sinaees-PR completa 31 anos como um dos 
sindicatos mais relevantes do estado

MEMÓRIA

O Sinaees-PR completou neste 
ano, 31 anos de história. Para 

celebrar a data, várias mudanças 
foram e serão implementadas. No 
dia 27 de novembro, o novo site e 
a revista Eletroeletrônica em Foco 
foram lançados e apresentados aos 
associados no jantar de encerramento 
do ano. A tradicional sede, no bairro 
Rebouças, foi reformada e para o 
próximo ano muitas novidades 
ainda estão por vir. “Em breve, 
apresentaremos o planejamento 
estratégico para 2018, com cursos, 

treinamentos, palestras e atividades”, 
anuncia o presidente Álvaro Dias 
Júnior.

Hoje, o Sinaees-PR é reconhecido 
como um dos sindicatos patronais 
mais fortes do estado, mas para 
chegar a esse patamar e poder 
ampliar sua gama de serviços e seu 
composto de comunicação, muitos 
percalços foram superados.

O setor eletroeletrônico no Paraná tem 
sua história iniciada nos anos 1980, 
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quando as indústrias começaram a 
se instalar no estado. Na época, elas 
eram filiadas a outro sindicato. Mas, 
com o crescimento contínuo do setor, 
os empresários começaram sentir a 
necessidade de serem representados 
por um sindicato específico para 
defender melhor os interesses da 
indústria eletroeletrônica. Dessa 
maneira, surgiu o Sindicato das 
Indústrias de Aparelhos Elétricos, 
Eletrônicos e Similares, Aparelhos 
de Radiotransmissão, Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento de Ar, 
Lâmpadas, e Aparelhos Elétricos de 
Iluminação do Estado do Paraná, 
o Sinaees-PR, em 26 de março de 
1986. Foi fundado por um grupo de 
empresários obstinados pela busca 
por reconhecimento e soluções 
para o avanço dessa área de grande 
relevância para a economia do país e 
do estado.

Ao longo dessa história, já passaram 
pela presidência seis diferentes 
empresários, divididos em onze 
gestões, sempre com o intuito de 
criar parcerias, representar o setor 
em negociações com o governo, 
participar ativamente de entidades e 
eventos para benefício da categoria, 
realizar ações e oferecer serviços 

Reforma da sede do Sinaees-PR foi concluída em novembro.
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em prol do desenvolvimento das 
empresas associadas. 

Com esse objetivo de aumentar  
a sua representatividade,  
o Sinaees-PR tem forte atuação em 
entidades como a Fiep (Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná), 
a Abinee (Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica), 
a Amcham Brasil, entre outras, 
participando de programas, ações, 
conselhos temáticos e setoriais, feiras, 
fóruns e congressos que auxiliam 
e tragam reconhecimento para a 
categoria. Com foco nos associados, 
são realizados cursos, seminários, 
treinamentos e reuniões sobre 
novidades do mercado, questões 
específicas do setor e informações 
sobre mudanças de processos e leis.

Muitas foram as conquistas e 
realizações desde a sua fundação. 
Ainda em 1986, foi constituída a 
primeira Comissão de Negociação 
Salarial para estudo, análise e 

proposta de primeira Convenção 
Coletiva de Trabalho a ser firmada 
com o sindicato dos trabalhadores 
do setor. No mesmo ano, o Sinaees-
PR assinava a primeira convenção 
coletiva de trabalho com a categoria 
majoritária dos trabalhadores. Em 20 
de maio de 1987, foram aprovados o 
primeiro estatuto legal da entidade e 
o regulamento eleitoral.

Na área trabalhista, em julho 
de 1991, o Sinaees iniciou o 
relacionamento com o sindicato 
laboral majoritário, o Seletroar. 
Essa parceria sempre facilitou o 
entendimento e relacionamento com 
representantes dos trabalhadores 
contribuindo para o crescimento 
e a estabilidade da indústria 
eletroeletrônica do Paraná.

Em 1998, era inaugurada a sede 
própria. O espaço passou por 
diversas reestruturações para 
acompanhar o crescimento do 
sindicato. Em 2017, foi realizada 

Design 
contemporâneo 
e sóbrio marcam 
a decoração da 
nova sede do  
Sinaees-PR, no 
bairro Rebouças, 
em Curitiba.

uma nova reforma para melhorar 
ainda mais a infraestrutura, sempre 
oferecendo auditórios para cursos 
e palestras e salas de reunião que 
ficam à disposição dos associados. 
Com design contemporâneo e 
sóbrio, os espaços são integrados 
para oferecer maior conforto e 
ambiente amigável aos associados e 
visitantes em geral. 

Das delegacias regionais 
ao voto informatizado
Para ter uma atuação mais forte 
no interior do estado, a diretoria 
implantou delegacias regionais em 
2011. A primeira foi em Pato Branco, 
para representar toda a região 
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Sudoeste e a segunda, em Maringá. 
No mesmo ano, também foi criado o 
cargo de diretor executivo, para que 
houvesse uma maior efetividade no 
planejamento de ações e atividades. 
O cargo é ocupado pelo executivo 
Jackson de Barros.

No ano seguinte, começava um dos 
eventos mais tradicionais que temos 
até hoje: o Café da Manhã com o 
Presidente. A primeira edição ocorreu 
em abril de 2011, na cidade de Pato 
Branco. Com o passar dos anos, o 
encontro favorece cada vez mais a 
aproximação do sindicato com as 
associadas. Durante os encontros, 
são apresentados resultados de 
negociações, discutidas as necessidades 
dos empresários e ministradas palestras 
com informações relevantes para o 
setor eletroeletrônico. 

Buscando atender essas necessidades 
apresentadas pelas associadas, o 
sindicato começou a realizar no 
fim de 2011 a Pesquisa de Cargos e 
Salários, atualizada anualmente. O 
estudo é constantemente aprimorado 
com inclusões de novos cargos e, 
mais recentemente, os perfis  
de cada função.
 
Em 2012, o Sinaees-PR foi o segundo 
sindicato no Brasil a adotar os meios 
eletrônicos para suas eleições. Desde 
então, as associadas podem votar por 
meio da internet nos horários e dia 
pré-estabelecidos, promovendo uma 
economia de tempo e comodidade 
para todos. 

Em constante expansão, o Sinaees-
PR chega ao seu 31º aniversário em 
2017 como um dos sindicatos mais 
fortes do Paraná. A determinação e a 
persistência que levaram à fundação 
do sindicato continuam presentes, 
sempre pela busca de um setor 
eletroeletrônico mais representativo 
e forte para o desenvolvimento da 
economia do Paraná e do Brasil.

MEMÓRIA

1986

2002

1991

2012

1987

2011

1998

2017

Em 26 de março é fundado o Sinaees-PR. 
O empresário José Maria Benedito Arruda 
Botelho assume o comando da primeira 
gestão e é assinada a primeira Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

É aprovado o primeiro estatuto legal da entidade, assim como o 
regulamento eleitoral. 

O Sinaees-PR inicia o relacionamento com o sindicato laboral 
majoritário, o Seletroar.

É inaugurada a sede própria do sindicato 
no bairro Rebouças, na capital paranaense. 

 
É lançado o Eletrônica em Foco, informativo bimestral 
distribuído para todas as associadas, com as principais notícias 
do setor e do Sinaees-PR. 

As cidades de Pato Branco e Maringá 
ganham delegacias regionais para 
intensificar a atuação do sindicato no 
interior do estado. O diretor regional de 
Pato Branco é o empresário Celso Saito 
(foto). O quadro da diretoria passa a ter 
um novo cargo: diretor executivo, ocupado 

por Jackson de Barros.
É realizado a primeira edição do Café da Manhã com o 
Presidente, na cidade de Pato Branco. Começa a ser elaborada 
a primeira Pesquisa de Cargos e Salários e o site é reformulado 
para facilitar a busca por informações, notícias e serviços.

 
A eleição para nova gestão é feita pela 
internet pela primeira vez, na gestão do 
empresário Virgílio Moreira Filho,  
fato que colocou o Sinaees-PR como  
o segundo sindicato a usar meios 
eletrônicos em eleições.

A sede, localizada no bairro Rebouças, 
em Curitiba, é repaginada e recebe nova 
decoração, móveis  e seus ambientes são 
modernizados.
É lançada uma revista trimestral em 

substituição ao informativo e o site é reestruturado para agilizar  
a divulgação e busca por notícias e informações do setor.

LINHA DO TEMPO



Informação na 
era digital
Sinaees-PR reformula seus 
veículos de comunicação para 
agilizar e facilitar a divulgação 
de notícias e pesquisas para 
os associados

Nos últimos anos, nossas 
vidas migraram para as telas. 

Smartphones, tablets, notebooks e 
seus e-mails, aplicativos, sites e redes 
sociais transformaram o modo como 
dialogamos, buscamos informações 
e fazemos negócios. Seguindo essa 
mudança, o Sinaees-PR acaba de 
fazer uma reformulação de toda a 
sua comunicação com os associados, 
modernizando o site para facilitar 
a divulgação de informações e 
serviços prestados. “Estamos saindo 
da apresentação conservadora em 
forma de índice e trazendo algo mais 
interativo na visualização e na utilização 
inteligente das informações. Com essa 
modernização, nosso maior objetivo é 
direcionar ainda mais o atendimento às 
necessidades dos associados. As novas 
ferramentas de comunicação permitem 
uma maior interação das empresas com 
o sindicato e entre elas, proporcionando 
mais agilidade em processos e 
informações mais transparentes e 
amigáveis”, afirma Jackson de Barros, 
diretor executivo do Sinaees-PR.

Antes, a maioria das notícias era 
centralizada no informativo impresso, 
que era postado no site em formato 
PDF, o que não facilitava a procura por 
informações específicas. Com o novo 
portal, lançado em 27 de novembro, 
todas as notícias são publicadas 
diretamente na página, permitindo 

uma pesquisa mais objetiva e funcional 
para os associados. “Agora é possível 
buscar qualquer conteúdo apenas 
por palavras-chave. Além disso, na 
área do associado existe uma opção 
de selecionar as matérias por temas e 
destacar aquelas que mais interessam”, 
conta Luiz Fernando Demeterco, 
consultor de Comunicação do Sinaees-
PR e revela: “Nos próximos meses, o site 
ainda contará com novos conteúdos e 
serviços para aprimorar ainda 
mais a comunicação com as 
empresas.”

Para facilitar o acesso em 
diversos equipamentos, o site 
é responsivo. “Isso significa 
que a visualização das páginas 
e conteúdos se adaptam aos 
diversos tamanhos de telas, 
como notebooks, tablets 
e smartphones, facilitando a leitura”, 
explica Demeterco. Outra novidade será 
a criação de campanhas publicitárias 
periódicas, eventos e outras atividades, 
que terão as informações disponíveis de 
forma imediata, antes da divulgação por 
meio impresso. “Os associados também 
receberão newsletters periódicas com as 
últimas notícias e novidades do sindicato 
e do setor”, comenta o consultor.

A nova programação do site também 
facilita as atualizações e customizações, 
ou seja, poderão ser incorporadas novas 

funções sempre que for percebida 
a necessidade dos associados. “Essa 
constante modernização para a 
melhoria na comunicação faz parte 
de uma mudança estratégica do 
sindicato para os próximos cinco anos, 
que prevê uma contínua melhoria 
do relacionamento e divulgação de 
informações aos associados”, anuncia o 
diretor executivo. 

Revista
O tradicional informativo 
mensal Eletroeletrônica 
em Foco evoluiu: 
agora é uma revista 
trimestral, um modelo 
mais contemporâneo, 
que permite um número 
maior de notícias, análises 
e opiniões. “Com esse 

novo formato, poderemos fazer a 
divulgação de resumos trimestrais de 
todas as atividades sindicais e de suas 
áreas de atuação. Também estamos 
dando a oportunidade das empresas 
participarem mais efetivamente do 
processo, inclusive, sendo nossa 
anunciante,” considera Demeterco. 

O novo portal é acessado pelo mesmo 
endereço: www.sinaees-pr.org.br. A 
revista tem distribuição trimestral para 
os associados e as reportagens também 
estarão disponíveis no site. 

MUDANÇAS

Eletroeletrônica em Foco7

ELETROELETRÔNICA EM FOCO
núMErO 114 | OutubrO/nOvEMbrO/dEzEMbrO dE 2017

SinaeeS-PR  
Se PRePaRa 

PaRa novoS 
deSafioS

Páginas 4, 5, 6 e 7

Revista

Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares, Aparelhos de Radio Transmissão, de 
Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar, Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação do Estado do Paraná

7



Reforma 
trabalhista  
em vigor,  
e agora? 
Larry Borges

ARTIGO / EM DISCUSSÃO
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No dia 11 de novembro, entrou 
em vigor a Lei n° 13.467/2017 

que versa sobre as alterações na 
legislação trabalhista, popularmente 
chamada de Reforma Trabalhista. 
Entretanto, qual deve ser a postura 
das empresas a partir das mudanças 
proporcionadas pela reforma? 

A orientação pelos aplicadores 
do Direito é de cautela, diante 
da instabilidade e incertezas que 
serão trazidas com as mudanças ao 
texto da CLT. Diversos magistrados 
já se manifestaram contrários a 
essa reforma, alegando que não 
aplicariam determinadas regras sob 
o fundamento de suposta violação 
de direitos constitucionalmente 
previstos, além de convenções 
internacionais das quais o Brasil 
ratificou. Defendendo esse 
entendimento, a Anamatra 
(Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho) divulgou em 
movimento junto ao Congresso 
uma lista contendo os temas 

contemplados pela reforma 
trabalhista e que violariam tais 
direitos.

É possível notar uma prévia das 
instabilidades que a população 
e principalmente os empresários 
terão de enfrentar ao menos nesse 
momento de introdução das 
disposições da nova lei. A resistência 
dos magistrados já era um desafio 
esperado em razão das diversas 
inovações trazidas a uma legislação 
consolidada, mas defasada (1943), 
o que demonstra que o processo 
de adaptação será lento até que 
os Tribunais Regionais comecem a 
uniformizar suas decisões, resultando 
em jurisprudência.

Por outro lado, não se pode ignorar 
o fato de que a reforma trabalhista 
veio com o intuito de conceder maior 
segurança jurídica aos contratantes 
e contratados, contendo parâmetros 
mais modernos para se readequar 
à realidade vivenciada no ramo que 



Larry Borges

(...) a reforma veio 
acompanhada de uma 
infinidade de dúvidas as 
quais serão dirimidas de 
acordo com a chamada 
judicialização do tema (...)

Larry Borges
Advogado associado do escritório 
Medeiros & Emerick, Advogados 
Associados.

ARTIGO / EM DISCUSSÃO
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ainda conta com elevado índice 
de postos de trabalhos informais, 
o que é, inclusive, favorecido pelo 
atual momento de instabilidade 
econômica. 

Em que pese fosse comum ver 
pedidos de empresários pela 
atualização do tema após décadas 
sem inovações, a reforma veio 
acompanhada de uma infinidade 
de dúvidas que serão dirimidas de 
acordo com a chamada judicialização 
do tema, que ditará os pontos 
aplicáveis e quais serão considerados 
frágeis e passíveis de novas revisões.

Nesse sentido, é possível observar 
através das diversas consultas 
jurídicas recebidas especialmente do 
ramo empresarial, que a incerteza 
quanto ao que será efetivamente 
aplicado ou não demonstra uma 
insegurança, às vezes, ainda maior do 
que àquela vivenciada pela classe em 
momento anterior.

Dessa forma, com o intuito de 
minimizar os riscos e os reflexos dessa 
insegurança, mostra-se importante 
que os empregadores, especialmente 
por meio de seus setores de Recurso 
Humanos e Assessoria Jurídica, 
empenhem esforços para a condução 
do tema através de negociações 
e acordos internos equilibrados e 
que favoreçam as partes envolvidas, 
inclusive em decorrência da 
importância concedida a esses pela 
novel legislação.

A estratégia do equilíbrio empregado 
nessas relações demonstra-se 
um importante mecanismo de 
sustentabilidade dos acordos 

firmados, principalmente se for levada 
em consideração que importantes 
e basilares conceitos não foram 
revogados da legislação anterior, 
sendo mantidos os mesmos requisitos 
do vínculo empregatício, por exemplo.

Esse momento permite que as 
empresas empreguem especial 
atenção aos setores internos de 
Gestão de Pessoas (RH), para que 
sejam modernizados e qualificados 
para acompanhar a nova sistemática, 
paralelamente compatíveis com 
as necessidades do mercado. 
Claramente esse processo de 
modernização evitará demissões 
em massa e até mesmo diminuição 
do índice de inadimplemento das 
obrigações pelos empresários.

Também é importante que o 
relacionamento com as entidades 
sindicais seja mais próximo e 
amigável, ao passo que o seu 
aval para interpretar as novas 
disposições da CLT demanda diálogo 
e aprimoramento na visão do atual 
sistema proposto. Deixar de tratar 
essas entidades como criadores de 
barreiras demonstra-se um passo 
importante para a extinção do 
“pré-conceito” que ainda existe em 
alguns segmentos. Inclusive, em 

razão das novas disposições, espera-
se que a classe representativa dos 
trabalhadores demonstre-se cada vez 
mais receptiva para o diálogo, não 
criando limitações nas relações que 
serão impactadas.

Outro conceito importante para que 
não haja equívocos na nova aplicação 
é de que a reforma trabalhista, então 
em vigor, não pode ser aplicada 
retroativamente, de modo que 
devem ser respeitados todos os atos 
já concluídos e cláusulas contratuais 
estipuladas anteriormente, caso 
não sejam incompatíveis com a 
nova norma. Esse princípio de 
mútuo consentimento entre as 
partes, se benéfico à ambos, será 
mantido e certamente será objeto 
de observação pelos magistrados 
contrários, ao passo que norteia 
outros princípios constitucionais.

Dessa maneira, em atenção à maior 
segurança jurídica e à minimização 
dos riscos, a orientação é de que 
todas as alterações promovidas 
pelas empresas sejam realizadas 
com cautela e tranquilidade, além 
de serem exercidas e integradas com 
os setores jurídicos e de gestão de 
pessoas, visando evitar surpresas 
quanto a eventual inaplicabilidade 
e/ou invalidade de negociações e 
alterações contratuais realizadas, 
mesmo que pautadas nos parâmetros 
das previstas na Lei nº 13.467/2017.



A Gelopar acabou de 
completar 45 anos como 
uma empresa consolidada 

no setor eletroeletrônico. A comemoração contou com 
campanhas promocionais para clientes, homenagens 
aos funcionários mais antigos e a modernização  
do logotipo da empresa. 
Com clientes em todo o território nacional e também 
no mercado de exportação, comercializa vitrines, 
expositores, refrigeradores e bufetes para o comércio 
de bebidas e alimentício, todos produzidos em sua 
unidade industrial no Centro Industrial de Araucária,  
na Grande Curitiba.  
Preocupada com a sustentabilidade e o meio ambiente, 
a Gelopar foi uma das primeiras indústrias do segmento 
a eliminar o uso do gás R22, gás refrigerante incolor, 
além de direcionar os resíduos de produção a  
empresas de reciclagem e tratamento.

A Furukawa esteve presente na Futurecom 
2017, que aconteceu de 2 a 5 de outubro, 
no Transamérica Expo Center, em São 
Paulo. Soluções de comunicação para 
infraestrutura de redes elétricas inteligentes, 
smart cities e Internet das Coisas (IoT) foram 
destaque no estande da empresa. Entre 
as novidades estavam a tecnologia OPDC 
(Optical Distribution Cable) e a solução 
de comunicação óptica FiberMesh para 
o segmento de smart grids. Na área de 
gerenciamento de redes, lançou o Sistema  
de Gerenciamento de Camada Física.  
Já na área de redes ópticas de acesso,  
foi exposta a solução EZ!LUX FTTA e para  
as redes de transporte, uma nova  
geração de rádios FW-2200-3D.

Furukawa apresenta 
novidades na 
Futurecom 2017

Gelopar comemora 
45 anos de história

www.furukawa.com.br www.gelopar.com.br

O livro “Telepar, a revolução das 
telecomunicações no Paraná” será lançado no 
dia 13 de dezembro, no Campus da Indústria 
da Fiep (Federação das Indústrias do Estado 
Paraná). A história foi recuperada por um grupo 
de teleparianos (nome carinhosamente dado 
aos funcionários da empresa e aos prestadores 
de serviço da época). 

Entre eles está o diretor da Phidellis, empresa 
associada ao Sinaees, Wilson Pickler, que 
prestou serviço para a estatal por quase 30 
anos. “O relacionamento era muito bom”, 
lembra Pickler, que é um dos escritores da 
obra. “Foi um trabalho muito grande, de muita 
pesquisa, foram quase 80 horas de gravação 
de entrevistas, com 36 depoentes entre ex-
presidentes e ex-diretores, com mais de 100 
depoimentos espontâneos de teleparianos e a 
relação de cerca de 18 mil ex-funcionários, que 
envolveu muita emoção e amor”, conta.

Membros da Comissão 
Organizadora da 
esquerda para a direita:  
José F. Cunha, Wilson 
R. Pickler, Walter W. 
Schmidt, Israel Kravetz 
e Paulo A. Bond.

Telepar em 
páginas

O Sinaees-PR é um dos apoiadores e patrocinadores 
do projeto. A obra traz, inclusive, uma mensagem do 
presidente Álvaro Dias Júnior. “É com muita honra 
que colaboramos para ser contada a história de uma 
grande empresa paranaense. A Telepar foi muito 
importante para o mercado das telecomunicações, 
um marco para o Paraná”, afirma o presidente.

O livro, de capa dura e de 560 páginas, será lançado 
pela Astelpar - Associação dos Aposentados, 
Pensionistas e Participantes de Fundos de Pensão do 
Setor de Telecomunicações no Paraná, no dia 13 de 
dezembro, às 15h30, no auditório Caio Amaral da Fiep, 
na Rua Comendador Franco, 1.341 (Av. das Torres). O 
preço é de R$ 80,00 para associados da Astelpar e R$ 
100,00 para não-associados.

ASSOCIADAS
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O Sinaees-PR e a Go!BRZ 
apresentaram no dia 17 de 

novembro, as informações e resultados 
gerais da 7ª Pesquisa de Cargos e 
Salários. Foram avaliados 178 cargos e 
30 empresas participaram do processo. 
“Todo ano, a pesquisa salarial traz um 
avanço, mas esta edição trouxe uma 
diferença gritante”, avalia o diretor 
executivo do Sinaees-PR, Jackson 
de Barros. A grande novidade é o 
mapeamento de funções que facilita a 
contratação profissional. 
Jonathan Vieira, sócio de Tecnologia 
da Go!BRZ, relata que o sistema 
de remuneração fornece muitas 
facilidades para o departamento de 
Recursos Humanos. “É possível, por 
exemplo, buscar um perfil, compilar 
as informações e, com o cruzamento 
de dados, verificar se vale mais a pena 
contratar um gestor, um analista, um 
sistematizador ou um auxiliar para 
determinada função”, compara.

Associados recebem  
a sétima pesquisa salarial 
Cruzamento de informações ajudará no perfil de contratação

PESQUISA SALARIAL

Barros explica que essa inovação 
impacta diretamente nos custos de 
contratação da empresa. “Cruzando 
as informações e analisando o 
mapeamento da função que deseja 
pode se evitar custos desnecessários 
e perda de tempo, afinal, com base no 
perfil e nas atividades que precisarão 
ser desempenhadas, o RH buscará o 
profissional mais adequado”, diz. 

O sistema mostra as atividades 
desempenhadas por determinada 
função, assim, pode-se identificar mais 
claramente o perfil de quem se deseja 
contratar. “Quanto mais complexa 
a função, maior é o salário do 
profissional, por isso, ser assertivo na 
contratação é muito importante para 
as empresas. Só será contratado um 
gestor (que tem a remuneração maior) 
quando realmente precisar”, esclarece 
Barros.

“No dia a dia, a gestão do sistema 
permite essa facilidade. E a ideia é que 
a cada ano outras funcionalidades 
sejam incrementadas”, anuncia Augusto 
Rompkowski, consultor e diretor da 
Go!BRZ. 

Na plataforma da pesquisa, que tem 
uma interface intuitiva, ainda há um 
chat, pelo qual os associados podem 
entrar em contato com a GO!BRZ para 
esclarecer dúvidas. 

“O sistema é mais fácil e rápido de 
alimentar. Achei fantástico”, considera 
Dirlene Rosar, do RH da Perkons. “A 
cada ano a pesquisa vai ficando mais 
sofisticada, trazendo mais informações 
para nós, associados. Desde o primeiro 
ano que participamos, sempre 
utilizamos muito todos os dados que 
são fornecidos. É muito importante 
para as contratações e análises com o 
mercado”, diz o diretor da Ateei, Luiz 
Domingos.

Todo ano, 
a pesquisa 
salarial traz 
um avanço, 
mas nesta 
edição a 
diferença é 
gritante.

Jackson de Barros.
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