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McDonald’s Brasil e Sinthoresp assinam acordo 
de jornada de trabalho e salarial fixas  

 
Como primeiro passo de sua estratégia de evoluir o modelo de jornada de trabalho de todos os 
seus funcionários de restaurantes, o McDonald’s Brasil assinou no dia 10 de abril, um acordo 
coletivo de trabalho com o Sinthoresp (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, 
Lanchonetes e Restaurantes de São Paulo e Região) que estabelece uma jornada de trabalho 
fixa, com pagamento de salário fixo e horários definidos. 
 
O acordo engloba os funcionários do McDonald’s representados pelo Sinthoresp e terá duração 
de um ano, renovável por iguais períodos, e entra em vigor imediatamente, sendo que os 
trabalhadores beneficiados receberão os reflexos em 1º de julho de 2012. O McDonald’s Brasil é 
um dos maiores empregadores do Brasil, com 50 mil funcionários próprios e franqueados, e o 
Sinthoresp, maior sindicato da categoria na América Latina representa cerca de 400 mil 
trabalhadores em gastronomia e hospedagem, na sua base territorial.  
 
Para o presidente do Sinthoresp, Francisco Calasans Lacerda, a iniciativa é sinal da boa conduta 
da empresa. ¨Uma das maiores vitórias do acordo é uma câmara de gestão de conflitos, pela qual 
os trabalhadores poderão buscar soluções mais rápidas para suas questões. Isso é muito 
importante, porque evita até mesmo reclamações na Justiça do Trabalho”,  afirma Calasans  
  
A empresa prevê rodadas de encontros com todos os sindicatos que representam seus 
funcionários nas mais de 150 cidades onde atua no país. O objetivo é fixar uma jornada máxima 
de até 8 horas por dia e 44 horas semanais para maiores de 18 anos e de até 6 horas por dia e 36 
horas semanais para jovens de 16 a 18 anos. Os pisos variarão de acordo com os níveis vigentes 
em cada região do país. Nos municípios do Estado de São Paulo nos quais os funcionários do 
McDonald's são representados pelo Sinthoresp os pisos serão de R$ 769,26 para jornadas de 44 
horas semanais e de R$ R$ 629,40 para os demais. 
 
“Buscaremos um consenso com todos os sindicatos, embora saibamos que cada um deles tenha 
uma visão diferente sobre o tema. Para isso contamos com o diálogo e apoio de todos os 
sindicatos”, disse Ana Apolaro, Diretora de Recursos Humanos da companhia, que informa que a 
mudança não deve provocar impacto significativo na folha de salários. 
 
Na contratação, o McDonald’s continuará a exigir que todos os candidatos estejam estudando ou 
tenham concluído o Segundo Grau. Não é exigida experiência prévia, pois a empresa treina e 
forma todos os funcionários.  
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