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No dia 26 de junho a MRS apresentou resposta aos sindicatos quanto à solicitação de manutenção dos mesmos 
indicadores de 2019 para PPR 2020.                                                                                                                                                        

A empresa se disse surpresa com a proposta que foge ao objetivo do programa de desafios. Os sindicatos em resposta 
informaram à empresa que também ficaram surpresos com uma proposta onde a maioria dos indicadores incertos e 
alguns inatingíveis, com um aumento de 100% no fator redutor. Mas diante da negativa os sindicatos solicitaram um 
prazo para elaboração de uma contraproposta e foi agendado uma nova reunião. 

Hoje, em reunião, por vídeo conferencia, apresentamos uma outra proposta para a empresa, não mudamos nenhum 

indicador que ela apresentou, somente remanejamos os pesos, diminuímos duas metas, peso dos fatores redutores 

e aumento na formula de premiação da Parcela Variável.  Com a nossa proposta, se atingir todas as metas a empresa 

vai ter crescimento e o trabalhador será premiado pelo seu esforço, são propostas bastante coerentes e compatíveis 

com o momento, extremamente delicado, que estamos passando. Veja as propostas: 

Indicador 
Peso 

Proposta 
Sindicatos 

Peso 
Proposta 
empresa 

Meta 
Proposta 

Sindicatos 

Meta 
Proposta 
empresa 

Aumentar Volume Faturado Carga Geral Própria 20 pontos 23,53 18,98  19,44  

Reduzir Gravidade de Acidentes Ferroviários na MRS 20 pontos 17,65 15,55 14,88 

Reduzir Custos de Longo Prazo 15 pontos 23,53 2,00% 2,00% 

Garantir Nível de Satisfação de Clientes de Carga 
Geral 

20 pontos 11,76 87,2 pontos   87,2 pontos   

Garantir Evolução do Projeto de Prorrogação da 
Concessão 

25 pontos 23,53 10 pontos   10 pontos   

 

Fator redutor Proposta Sindicatos Proposta empresa 

Reduzir Acidentes com Impacto Socioambiental 2,0 pontos 5,0 pontos 

Aumentar Aderência ao Volume Planejado de Heavy Haul 2,0 pontos 2,5 pontos 

Garantir Aderência aos Custos de Curto Prazo 2,0 pontos 2,5 pontos 

 

Parcela Variável 

Proposta Sindicato Proposta empresa 

$ 1.500,00 + (2,5 X (Salário + 
Periculosidade ou insalubridade) 

$ 1.000,00 + (2,3 X (Salário + 
Periculosidade ou insalubridade) 

 

A empresa ficou de avaliar e marcar uma reunião para nos responder. 

Esperamos receber uma resposta positiva da empresa, considerando todo comprometimento dos 

trabalhadores para manter a empresa em funcionamento nesse momento crítico. 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 


