Ata de Reunião
DATAPREV e FENADADOS
Data:

16/07/2013 – das 10 horas às horas

Local:
Sede provisória da DATAPREV em Brasília: Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco
A, Torre B, 1º e 2º andares, Ed. Parque Cidade Corporate. Brasília - DF - CEP: 70.308-200.
Representação da DATAPREV
Rogerio Dardeau de Carvalho
Sergio Barbosa Basile
Marilene Machado de Araujo Bezerra
Glinaldo Martins Oliveira

CGTS
CGTS
CGTS
DEPE

Simone Alves de Seixas

CGCJ - Assessoria Jurídica

Representação dos Empregados
Célio Stemback
Socorro Lago
José Valmir Braz
Evandro M. Chiste
Vitor de Souza Portela
Marcelo Soriano
José H. Brandão Ferreira
Américo Morim Santos

FENADADOS
FENADADOS
SINDPD - CE
SINDPD - ES
SINDADOS - MG
SINDPD - RJ
SINDPD/FEITTINF
OP CUT RS

Observadores
Eliza Lorenzini
Luis Carlos França
Maria José Torres
Carlos José Tardelli M. Mello
Vanusa Silva de Araújo

OLT SP
SINDADOS BA
SINDPD PE
OLT RJ
SINDPD GO

Assessorias
Valdeci Félix Pereira
Fernanda Peregrino
Pauta: Segunda rodada de negociações sobre a pauta entregue pela FENADADOS à
DATAPREV, em 28/03/2013.
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Registros da DATAPREV:
A DATAPREV registra que, permanentemente empreende esforços em busca da possibilidade
da correção dos salários, sempre observando o mercado de trabalho e a valorização do corpo
funcional. Desta forma, a empresa registra que realizará reajuste da tabela do Plano de
Cargos e Salários em 1,0% (um por cento), a partir de 1o de Maio de 2013, inclusive adicional
de atividade.
Em relação aos pleitos da pauta de reivindicações, a empresa confirma sua proposta,
anteriormente apresentada, agora como possibilidade final, comprometida com o conjunto de
investimentos e as políticas de valorização do corpo funcional da empresa, conforme abaixo.
a. Correção de todos os salários da tabela praticada em 30 de abril de 2013, no
percentual de 6,49% (seis vírgula quarenta e nove por cento), de acordo com a
variação do IPCA entre 01/05/2012 e 30/04/2013, a partir de 01/05/2013.
b. Correção do adicional de atividade na mesma forma e percentual do item a.
c. Correção do auxílio alimentação na mesma forma e percentual do item a.
A DATAPREV registra que o percentual de correção da tabela do PCS será aplicado na folha
de agosto de 2013, sendo os valores retroativos pagos na folha de setembro ou, se possível,
na folha de agosto, condicionado tal pagamento ao fluxo de caixa da DATAPREV.
O percentual de correção, na forma dos itens a, b e c, acima, em caso de acordo com a
Fenadados, poderá ser pago da mesma forma que o ajuste da tabela do PCS.
Registros da Representação dos (as) Trabalhadores (as):
A representação dos/as trabalhadores/as registra que a proposta apresentada pela Dataprev
encontra-se muito aquém da Pauta de Reivindicações 2013/2014 entregue para a empresa. A
proposição é insuficiente tendo em vista que o setor de Tecnologia da Informação é um dos
que mais cresce no País.
A Dataprev se destaca nesse crescimento, inclusive na edição especial Melhores e Maiores
da Revista Exame (julho/2013) foi considerada o “destaque do ano no setor de indústria
digital”. Ainda de acordo com a publicação, com base em informações dadas pela direção da
empresa, cada trabalhador gera mais de US$ 10.000 (dez mil) dólares por mês, ou seja, mais
de US$ 124 (cento e vinte e quatro) mil dólares por ano.
Compreendemos que os/as trabalhadores/as são os atores principais de toda essa evolução,
e que o reconhecimento por parte da empresa deve se traduzir, na prática, em ganhos reais
nos salários, tickets e outros benefícios de impacto econômico.
A representação dos/as trabalhadores/as comunica à Dataprev que remeterá a proposta
apresentada aos seus fóruns de deliberações.
Registros da DATAPREV:
A DATAPREV registra finalmente que seguirá sua política de valorização do corpo funcional,
vinculada aos objetivos e metas da empresa, por meio dos programas de avaliação do PCS,
progressão funcional, progressão salarial (mérito e antiguidade), GVR e participação nos
lucros e resultados.
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