
ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DATAMEC 
 
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016. 
Início: 10h00 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Rodrigo Caitano de Oliveira – Gerente de Recursos Humanos 
Ricardo Ishiki – Consultor Relações Trabalhistas e Sindicais 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Celso de Araujo Lopes Filho – FENADADOS e SINDADOS/BA 
Márcio Diniz Gomes – FENADADOS e SINDPD/RJ 
Sérgio da Silva Barros – SINDPD/RJ 
Jose Pires da Silva Neto – SINDPD/RJ 
Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD SP /FEITTINF 
Celso Lopes - SINDPD SP / FEITTINF 
Paulo Afonso Gomes Mafia – SINDADOS/MG 
Antônio José Vieira da Silva - SINDADOS/BA 
Cláudio Barbosa – Assessor FENADADOS  
Liliane Allen Bartoly - Consultora Jurídica FENADADOS 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Iniciada a reunião, a empresa esclareceu que a crise econômica iniciada no ano de 2015, 
impactou diretamente os seus resultados e de todo o seguimento, principalmente empresas 
que tem dívidas atreladas a variação cambial. Ressaltou ainda, a preocupação com o exercício 
de 2016, já que segundo os especialistas, não resta dúvidas de que a crise econômica 
continuará, mas sem saber o tamanho dela e de que forma ela irá impactar nos diversos 
setores (aumento do desemprego, redução na produção, comércio e serviços, alta da inflação, 
aumento do dólar, etc...). Insta salientar que essa situação reflete diretamente nos resultados 
corporativos da empresa. 
Considerando a negociação do Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados, após 
as discussões e novas explicações sobre o conceito de PLR, indicadores (Pedido, Receita, Lucro 
e Resultado Individual), metas, pesos e critérios, a empresa informa que atingido os 
resultados, mantém como proposta o pagamento para o exercício de 2015 de 0,7 salários.  
Após apresentação da proposta a empresa solicita, análise dos sindicatos e posterior 
encaminhamento para deliberação em Assembleia.  
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Os números de 2015 anunciam uma lucratividade gigantesca, uma das maiores dos últimos 
anos. Isso se deve a vários fatores, como novos contratos e renovação de alguns antigos. Com 
esses números o que nos intriga é a reapresentação de uma proposta de PLR rejeitada desde a 
mesa passada, que não atende minimamente nossas necessidades. Dinheiro para pagar não 
falta, é só olhar o lucro obtido em 2015. Queremos reafirmar para a direção da Datamec que 
esse ano não adianta mais utilizar o velho discurso de crise mundial e que alguma meta não foi 
atingida. Discutir esse tema em fevereiro de 2016 quando o exercício de 2015 já se encerrou 
não é correto nem honesto, pois essas projeções são de controle total das gerências e diretoria 
da Datamec. A empresa cresceu no ano de 2015 como mostra o balanço que vocês têm em 
mãos, isso fruto do esforço e competência dos trabalhadores. Esse ano não tem conversa, pois 
com o grande número de demissões ocorridas, fica claro que o desempenho e a produtividade 
tiveram um aumento significativo. Sabemos que América Latina tem alavancado esse 
crescimento mundial da Unisys e sabemos o papel do Brasil nessa etapa. Por isso, neste ano 



não abriremos mão da valorização de nossa PLR, não aceitaremos migalhas e queremos 
respeito ao nosso trabalho. 
Mantemos nossa proposta de 1,4 salários e vamos imediatamente iniciar as mobilizações em 
resposta a mais um descaso da empresa para com os seus trabalhadores.  
 
 
As partes resolvem agendar a próxima reunião do Acordo de PLR, para o dia 14/03/16 às 
14h00 na sede do Sindpd/DF. 
 


