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No dia 28 de julho aconteceu a quarta reunião, por videoconferência, de negociação do PPR 
2020, nela a MRS apresentou resposta às solicitações dos sindicatos feitas na última reunião. 
 
Não conseguimos plena aceitação, mas tivemos avanços, com a alteração dos pesos em alguns 
indicadores, aumento de R$ 1.000,00 para R$1.100,00 na fórmula de cálculo da parcela variável 
e redução dos pesos nos indicadores de “Fatores Redutores”. 

 
Em nossa proposta a mudança 
nos pesos também dependia de 
mudanças nas metas, mas a 
empresa não concordou em 
alterar.  
 
Nossa proposta, se contemplada 
em 100 %, buscava metas mais 
realistas com o cenário atual, 
possibilitando, se atingidas, uma 
premiação maior para o 
trabalhador. 

 
Não podemos negar que a empresa cedeu em alguns pontos e se mostrou disposta a negociar. 
 
Reforçamos a necessidade de garantir uma boa premiação aos trabalhadores, principalmente 
nesse momento de incertezas.  
 
Agora os Dirigentes Sindicais   irão se reunir com suas respectivas diretorias para analisarem as 
propostas feitas, assim que tivermos um posicionamento, de todos, iremos responder para 
empresa. 
 
 
 

Veja como ficou a proposta da empresa: 
 

28/07/2020 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nesta reunião a empresa também respondeu ao nosso pleito em pagar as horas complementares, 

disse que vai atender à reivindicação e voltar a fazer os pagamentos. 

Assim que ela responder oficialmente estaremos informando maiores detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 

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  87,2  

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 

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

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

Passou para  
R$ 1.100,00 + (2,3 X (salário + 

periculosidade ou insalubridade) 

 

O que está em verde a empresa atendeu aos pedidos dos Sindicatos, o que está em vermelho não foi atendido. 

ESTAMOS ENFRENTANDO UMA PANDEMIA, SIGA TODOS OS PROTOCOLOS DE 

SEGURANÇA NA EMPRESA E NA SUA VIDA PARTICULAR. 

CUIDANDO DE VOCÊ ESTARÁ PROTEGENDO SEU COLEGA DE TRABALHO                     

E SUA FAMILIA. 

JUNTOS VAMOS VENCER ESSE MOMENTO 


