
ATA DE REUNIÃO UNISYS BRASIL

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2017.
Início: 10hOO

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 0,----
Rodrigo Caitano de Oliveira - Gerente de Recursos Human~~ K
Ricardo Ishiki - Consultor Relações Trabalhistas e Sindicai~.A.f-..."~--

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Reiteramos nossos objetivos sobre o debate da PLR no intuito de avançarmos na discussão das
métricas onde pleiteamos o fim da meta pedido e maior transparência no processo de
avaliação individual (PPR- Performance Planning Rewiew), com a criação de novas formas de
avaliação, mais acessíveis ao acompanhamento dos trabalhadores. E também queremos ver
traduzido nos valores a receber todo o processo de crescimento da empresa, com os contratos
novos da área Bancaria e a manutenção dos contratos da Caixa. Exigimos uma PLR Digna.

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A representação da empresa reforça que divulga no início de cada exercício, todas as metas da
empresa e objetivos individuais. Metas que, inclusive, fazem parte do acordo coletivo de PLR
firmado entre as partes pelo p,eríodo de dois anos (exercícios 2016/2017). Assim, conforme
discutido em reuniões anteriores, a proposta da empresa é manter todos os indicadores, já
negociados no acordo bienal, quais sejam: Lucro, Pedido, Receita e Resultado Individual. Vale
ressaltar que os resultados serão apurados conforme relatório USGAAP (resultado consolidado
na corporação).

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Continuamos enfrentando dificuldades com as homologações, esse entrave vem criando
dificuldades para os trabalhadores, criando uma serie de constrangimentos. Exigimos a
imediata solução desse impasse.

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A empresa esclareceu que teve um volume de demissões e sobrecarregou o fornecedor da
folha de pagamento. Assim, informa que envidará esforços e tomará as medidas cabíveis para
realizar as homologações.
Aproveitando a empresa solicita que os sindicatos enviem os relatórios, bem como os boletos
para efetuar o pagamento da mensalidade associativa.

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Cobramos novamente a posição da empresa sobre o reajuste do KM rodado, lembrando que
esses trabalhadores continuam exercendo dupla função, e o preço do combustível um dos
principais itens previsto nesse reembolso já teve diversos aumentos esse ano.



PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Após estudos feitos no mercado, foi constatado que o benefício atualmente está alinhado com
a prática de mercado. Além dessa situação, não há orçamento para efetuar reajuste em outros
benefícios. No entanto, se compromete a continuar análise interna para sempre estar alinhada
com o mercado.

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Estamos enfrentando novamente problemas no processo eleitoral da Cipa da filial do Rio de
Janeiro. O mandato já se encerrou e até agora a empresa não publicou o edital de convocação
de novas eleições. Exigimos transparência em todo o processo e garantia de uma eleição
democrática, onde todos os trabalhadores possam exercer o seu direito de participar do
processo. Não abriremos mão dessa luta, e se necessário recorreremos novamente ao
judiciário para garantir as eleições.

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
CIPA: A empresa avaliará a situação e dará retorno em no máximo 15 dias.

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Aproveitando esse momento de mudança da operadora do Plano de Saúde queríamos
novamente reivindicar a possibilidade de os funcionários fazerem migrações entre as
modalidades apresentadas.

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Será analisado com a corretora/operadora o pleito dos sindicatos. Assim que obter resposta
entrará em contato com a coordenação da mesa.

Não havendo concordância, as partes concordam em prorrogar as discussões das metas até
15/01/2018.

As partes resolvem encerrar a reunião do Acordo. de PLR e deixam pré-agendada para o dia
16/01/2018, às 10hOO na sede do Sindpd/R ~

\


