
 

 

Nota Oficial – Negociação Salarial 

 

Sobre informações divulgadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação 

(CNTA), Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação (Contac) 

e União Internacional das Associações de Trabalhadores em Alimentos, Agricultura, Hotelaria, 

Restauração, Tabaco e Afins (UITA) acerca da negociação salarial em curso, a Lactalis do Brasil vem a 

público informar: 

A Lactalis do Brasil NÃO ESTÁ EM GREVE GERAL. A empresa opera normalmente. O que está em 

curso, neste momento, é o processo de negociação salarial conduzido pela unidade de Teutônia (RS) no 

prazo legal estabelecido. 

1) Sobre o relato de desrespeito aos trabalhadores: 

• A reposição de 7,12% ofertada pela Lactalis do Brasil - e não aceita pelas lideranças dos 

trabalhadores - é realista e o teto possível neste momento em função do cenário econômico. O 

índice atende integralmente à Legislação Trabalhista Brasileira, uma vez que esta não determina 

nenhum tipo de indexação básica. 

 

• Diferente do insinuado pelos líderes sindicalistas, a Lactalis do Brasil NÃO CHAMOU A POLÍCIA 

PARA CONTER O MOVIMENTO grevista em Teutônia (RS). A empresa apenas entrou em contato 

com as autoridades locais para garantir o direito de ir e vir dos funcionários que optaram por 

seguir em atividade.  

2) Exportações e lucros em alta  

• A Lactalis esclarece que opera com 99% DE SUAS OPERAÇÕES NO MERCADO NACIONAL. A 

exportação é uma atividade embrionária e com desempenho ainda limitado frente ao porte da 

companhia.  

 

• O Brasil e a produção de laticínios atravessam um cenário conturbado com a pandemia de Covid-

19. No primeiro semestre de 2021, o resultado financeiro atingido pela Lactalis foi METADE DO 

PROJETADO, fato que reflete um contexto de crise nunca antes visto nas indústrias lácteas 

brasileiras. Nesse período de dificuldades excepcional, a prioridade é manter os empregos e, 

para isso, é primordial conceder aumentos realistas.  

 

A Lactalis do Brasil entende que sua maior responsabilidade é garantir o bem-estar e o emprego de 

seus funcionários e, para isso, é vital assegurar a saúde corporativa da empresa. 

São Paulo, 22 de julho de 2021 
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