
Porto Alegre, 24 de julho de 2020. 
 
Circular Nº 068/20 – SINDESP/RS 

 
Aos 

 
Sindicatos Profissionais de Segurança Privada do Estado do RS 

Ref.: Negociação Coletiva 2020 x COVID-19 
 

Prezados sindicalistas, 

 

Como é sabido o mundo atravessa uma situação de pandemia que as atuais 

gerações nunca haviam presenciado. 

 

O coronavírus, o COVID-19, está causando milhares de mortes e o fechamento 

de milhares de empresas. 

 

O desemprego que no Brasil, já era de milhões, está aumentando por conta 

das empresas que estão fechando, temporária e/ou definitivamente. 

 

Os serviços de nosso segmento estão desaparecendo porque os tomadores de 

serviços estão fechando suas portas ou estão reduzindo drasticamente seus 

custos e, com isto, diminuindo o efetivo de segurança privada. 

 

Esta é uma realidade, infelizmente, incontestável. 

 

Pois bem, no corrente ano não foi firmada nenhuma Convenção Coletiva do 

Trabalho porque a pandemia surgia em meio as negociações. 

 

Antes da pandemia as negociações se direcionavam para a reposição da 

inflação que era de cerca de 3%. 

 

Hoje, pelos motivos acima, não há mais como se falar em aumento de salários 

e dos preços dos serviços de segurança privada porque os tomadores de 

serviços não tem como bancar estes custos, e, em consequência, se 

aumentarem os preços, mais serviços vão encerrar e mais trabalhadores 

ficarão desempregados. 

 

As empresas têm plena consciência de que, em condições normais, os 

trabalhadores mereceriam aumento, entretanto, infelizmente, estamos numa 

encruzilhada em que devemos decidir por falar em um aumento de cerca de 

3%, e com isto aumentar o risco de mais demissões, ou, deixar tudo como está 

até a próxima data base, 01.02.2021, e com isto tentar garantir a maioria dos 

empregos que ainda existe. 

 

Foram realizadas reuniões de mediação perante o Tribunal Regional do 

Trabalho a respeito das negociações coletivas e o próprio tribunal prestou 



depoimento de que hoje o momento é de tentar manter os empregos e não 

falar de aumento que pode aumentar o desemprego. 

 

A falta de normas coletivas gera alterações e instabilidades nas relações do 

segmento porque esta falta retira direitos originários das mesmas que podem 

prejudicar todos os envolvidos. 

 

No que se refere aos empregados do segmento, as empresas podem deixar de 

pagar adicional de uniforme, adicional de risco e adicional de alimentação, 

etc... 

 

As empresas não tem interesse em suspender o pagamento destas parcelas, 

entretanto, sem uma norma coletiva elas serão obrigadas a suspender os 

pagamentos por imposição dos tomadores de serviço que só são obrigados a 

pagar o que está nas convenções coletivas. 

 

Impõe-se que se firmem normas coletivas imediatamente, antes que a 

supressão de direitos vinculados as mesmas comecem a se materializar. 

Neste sentido, a bem de tentarmos avançar neste impasse e mantermos o 

maior número de empregos, propomos que se firmem normas coletivas com o 

mesmo clausulamento da firmada em 2019 e com vigência até o próximo dia 

31.01.2021. 

 

Diante do exposto, e antes que sejam tomadas outras medidas para enfrentar 

este impasse, solicitamos a manifestação formal deste sindicato, em até 72 

horas do recebimento, quanto ao interesse de firmarmos norma coletiva, com 

vigência até 31/01/2021 com o mesmo clausulamento da CCT vigente até 

31.01.2020. 

 

Alternativamente a proposta acima, e sem nenhum tipo de condicionamento, 

propomos que avaliem a possibilidade de que se introduza uma cláusula que 

autorize a redução das cargas horárias contratadas, mantido o valor do salário-

hora vigente. A proposta objetiva manter empregados que, de outra forma, 

poderão ficar desempregados. 

 

No aguardo da pronta manifestação de V.Sas., subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 
 

#segurancaunidasegurancaforte 

#juntossomosmaisfortes 



 


