
 

RUMO LOGÍSTICA S.A.  -   NEGOCIAÇÕES DO PPR 2021 

FERROVIÁRIOS EM ASSEMBLEIAS, DECIDIRÃO PROPOSTA DE ACORDO DO PPR 

 

Neste ano, iniciamos as negociações coletivas com a RUMO, para firmar o Acordo Coletivo do 

PPR 2021 no mês de março, sendo a última reunião, realizada neste mês de junho.  

A RUMO, na reunião inaugural, fez a apresentação de sua proposta para o PPR 2021 propondo o 

acréscimo de 2 novos indicadores: Projetos Transfornacionais e ESG.   Solicitou a manutenção 

das demais regras do PPR do ano anterior. 

INDICADORES COLETIVOS PROPOSTO PELA RUMO 

 

 META GERAÇÃO DE CAIXA   20%  

 META ROIC     20% 

  VOLUME (tku)      30% 

 PROJ. TRANSFORMACIONAIS  15% 

 ESG      15% 

CONQUISTAS DOS SINDICATOS: 

Após várias reuniões conseguimos manter a META DE VOLUME em 50%, com as 

seguintes alterações nas demais Metas: 

 META GERAÇÃO DE CAIXA   20%  

 META ROIC     20% 

 VOLUME (TKU)     50% 

 PROJ. TRANSFORMACIONAIS    5% 

 ESG        5% 

 

Demais conquistas: 
 

GATILHO de 70% (setenta por cento): -  atingimento do limite mínimo do resultado coletivo 

da empresa (Mínimo de 70% de Geração de Caixa). 

 

Pagamento integral do PPR 2021 aos empregados afastados em decorrência da Pandemia do 

Corona Vírus – COVID-19. 

 

Conhecimento aos Sindicatos, das metas coletivas, no prazo de até 10 (dez) dias após 

divulgação dos resultados financeiros do trimestre ao mercado. 

Divulgação dos resultados individuais aos empregados elegíveis e ativos, após os processos de 

apuração dos indicadores coletivos e de cada área, até 10 dias  antes do pagamento dos valores 

do PPR 2021.       



 

A RUMO em até 10 dias, após o pagamento do PPR 2021,  apresentará  quadro geral constando 

o valor total da premiação do PPR 2021 pago e discriminando o valor total que foi descontado e 

em quais áreas foram  redistribuído. 

 

METAS SUPERIORES A 100% DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS E/OU COLETIVOS 

(ocorrência de "upside") será acrescido proporcionalmente à fração atingida superior 

à meta, NUNCA INFERIOR A 1,01 E NUNCA SUPERIOR A 1,5. 

 
A Empresa fornecerá aos Sindicatos, os indicadores de produtividade das áreas – 
sendo anexados ao Acordo Coletivo do PPR/2021. 

 

PRÊMIO DE SEGURANÇA 

Quanto ao Prêmio de Segurança apesar de não integrar a negociação do PPR, registramos 

nosso total descontentamento com a fórmula utilizada na participação dos empregados, 

sendo que a MAIORIA DOS EMPREGADOS RECEBEM 0,5 SALÁRIO E ALGUNS POUCOS 

1,5 SALÁRIOS.     Solicitamos à RUMO, que a distribuição da premiação de segurança, seja 

igual para todos os empregados, e que não seja utilizada como forma de compensar os 

empregados mais graduados (chefias), que já são bonificados. 

PAGAMENTO DO PPR 2021:   Junto com a folha de pagamento até a folha do MÊS DE MARÇO 

DE 2022.    

PROPOSTA FINAL  DA EMPRESA 

Realizada a última reunião entre os Sindicatos e Empresa, tendo a RUMO  apresentado sua 

proposta final, os Sindicatos estarão realizando suas assembleias, para apresentação e 

deliberação da categoria.  Sendo aprovada pelos trabalhadores, os Sindicatos assinarão o 

ACT do PPR 2021. 

Apesar das dificuldades encontradas nestas negociações do PPR 2021, conseguimos 

avançar em relação ao PPR/2020, sendo nossa pretensão, continuarmos alcançar cada vez 

mais, benefícios à categoria ferroviária.  

Consulte as datas, locais e horários das Assembleias, junto ao seu Sindicato. 

Sua presença é muito importante.    

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 


