
 

                São Paulo, 20 de Agosto de 2021 
 
   

         Convenção Coletiva de Trabalho/2021 – São Paulo 

                              Data base – Agosto 2021 

 

Os Sindicatos das Indústrias do Vestuário de São Paulo– 

SINDIVEST/SINDIROUPAS E SINDICAMISAS, e Sindicato dos Oficiais 

Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores nas Indústrias de Confecção de 

Roupas e de Chapéus de Senhoras de São Paulo, chegaram a um acordo 

encerrando o processo da Convenção Coletiva de Trabalho 2021. 

 

REAJUSTE SALARIAL = 9,85% 

 

Para aplicação : 1ª parcela 5% 

    2ª parcela 4,85% 

 

a) Sobre os salários de 01 de Fevereiro de 2021  será aplicado o 

percentual de 5,0% (cinco por  cento), a vigorar a partir 

de 01 de agosto de 2021, limitado ao teto de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais).  

 

b) Salários com valor superior a R$ 3.600,00 em 01 de fevereiro de 

2021 será aplicado o percentual de 5,0% (cinco por cento) a 

vigorar a partir de 01 de agosto de 2021, comportando a livre 

negociação entre as partes no que exceder o referido valor. 

 

c) Exemplo: Trabalhador que recebia R$ 4000,00 em 01 de fevereiro 

de 2021 terá reajuste de 5% sobre R$ 3600,00 e o valor 

restante de R$ 400,00 poderá ser objeto de negociação entre 

as partes. 

 

Para calcular o novo salário de agosto/2021 proceda da seguinte forma: 

 

Salário fevereiro/2021 x 1,05% = Novo Salário 

Explo: R$ 1000,00 (salário em fevereiro/2021) x 1,05 = R$ 1050,00 

 



b) A partir de 01 de dezembro de 2021 será aplicado sobre os 

salários de 01 de fevereiro de 2021, ou seja, sem o reajuste de 5,0% 

aplicado em 01 de agosto de 2021 o percentual de 9,85% (nove 

vírgula oitenta e cinco por cento) efetivando-se, assim, o 

pactuado, a vigorar a partir de 01 de dezembro de 2021, limitado 

ao teto de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) referente à 

segunda parcela do reajuste. 

 

Salário de fevereiro/2021 x 1,0985 

Explo: R$ 1000,00 (salário em fevereiro/2021) x 1,0985 = R$ 1098,50 

 

Nota Explicativa – O percentual de reajuste em Dezembro/2021 

é de 4,85%, porém para facilitar o cálculo, e não, aplicar um reajuste 

sobre o outro, que somaria um percentual superior a 9,85%, aplicamos 

o percentual total sobre o salário base (fevereiro2021). 

 

No caso de aplicação de 4,85% em 1º de dezembro/2021, a 

empresa deverá proceder a aplicação sobre o salário de 

fevereiro/2021. 

   

COMPENSAÇÕES 

 

Serão compensadas todas as antecipações salariais espontâneas  

concedidas entre 01.09.2019 a 31.08.2021. 

 

*A aplicação do percentual de 2,94% a partir de 1º de fevereiro não poderá 

ser compensada.   

 

Os salários normativos(pisos salariais) a partir de 1º de agosto de 

2021 ficam definidos na forma a seguir descrita: 

 

 

✓  Não-Qualificado – 1295,39 

✓  Qualificado – R$ 1630.02 

✓  Diferenciado – R$ 1775,57 

✓  Entrante – R$ 1258,22 

 

 



Em 1º de dezembro de 2021, na forma a seguir:  

 

✓ Não-Qualificado – 1355,22 

✓  Qualificado – R$ 1705.31 

✓  Diferenciado – R$ 1857,59 

✓  Entrante – R$ 1316,34 

 

 

CLÁUSULAS SOCIAIS  

 

Ao VALE COMPRAS será aplicado o mesmo reajuste de 9,85%, assim o 

benefício passará a R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos). 

 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas da Convenção Coletiva 

2019/2020. 

 

Atenciosamente 
 

Diretorias Jurídica 
Sindivest/Sindiroupas/Sindicamisas 

 

   
          P.S. Visitem o site dos Sindicatos Patronais  

www.sindivestuario.org.br 
                

    

http://www.sindivestuario.org.br/

