
 
 

                           1/4 
 

Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460 - Botafogo - CEP 22280-040 - Rio de Janeiro - RJ 
PABX 3578-7000 – FAX: 3578-7029 

 
Ata de Reunião entre 

 
DATAPREV e FENADADOS 

 
Data:      20/08/2013 – das 10 horas às  16:00 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  CGTS 
Sergio Barbosa Basile   CGTS  
Luiz Gustavo Viana dos Santos  CGTS 
 
Simone Alves de Seixas    CGCJ - Assessoria Jurídica 
 
Representação dos Empregados 
  
Socorro Lago     FENADADOS 
Célio Stemback      FENADADOS 
José Valmir Braz    SINDPD CE 
Vitor de Souza Portela   SINDADOS MG 
Marcelo Soriano de Brito    SINDPD RJ 
Evandro M. Chiste     SINDPD ES 
Eudes Rodrigues da Silva   SINDPD DF 
Américo Morin Santos   OP CUT RS 
Jose H. Brandão Ferreira    SINDPD/SP/FEITTINF 
 
Observadores 
 
Elisa Lorenzini    OLT SP  
Vilson José Pacheco                        SINDPD RJ 
Alberto Lincoln     SINDPD RN 
Benedito E. de Jesus Junior   SINDADOS BA 
Paulo Roberto R. Soares   SINDPD DF 
Felipe Oliveira Lima    OLT CE 
 
Assessoria 
 
Valdeci Félix Pereira 
Fernanda Peregrino 
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Pauta: Terceira rodada de negociações sobre a pauta entregue pela FENADADOS à 
DATAPREV, em 28/03/2013.  
 
Preliminares da Representação dos (as) Trabalhadores (as):  
A representação dos/as trabalhadores/as tomou conhecimento, nos últimos dias, do 
rebaixamento de algumas Unidades Regionais (URs) da Dataprev. Isso traz uma grande 
preocupação por parte dos/as trabalhadores/as com relação ao futuro das URs, dos seus 
serviços e, por sua vez, dos postos de trabalho. 
Por esta razão, solicita-se aos representantes da empresa informações sobre esta decisão de 
reestruturação das URs e seu impacto no processo produtivo da empresa.  
. 
Posicionamentos da DATAPREV sobre as preliminares: 
1. A DATAPREV registra preliminarmente que aceitou a presente rodada de negociações, 
diante da alegação, feita pela FENADADOS, no ofício pelo qual solicitou o encontro, de que 
havia construído um novo pedido. 
2. Sobre a preliminar da FENADADOS que tratou do tema reestruturação de unidades 
regionais da empresa, a DATAPREV registra que se dispõe a convidar a FENADADOS a uma 
reunião específica sobre o tema, com a presença do titular da SUAT. 
 
Registros da Representação dos (as) Trabalhadores (as):  
A Representação dos/as Trabalhadores/as reitera seu intuito de continuar privilegiando o 
processo negocial como forma de avançar nas negociações. Após a realização das 
assembleias estaduais,  com a deliberação unânime de REJEIÇÃO da proposta da empresa 
pelo conjunto dos/as trabalhadores/as, apresenta nesta mesa sua contraproposta inicial:  
 

• Reajuste salarial pelo INPC – 7,16%; 
• Ganho real de 4%; 
• Reajuste do Auxílio Alimentação pelo ICV Dieese fora do domicílio de 10,83%; 
• Abono salarial de R$ 3.000,00. 

 
Com intuito de avançar nas propostas apresentadas pela empresa na última mesa de 
negociação, a representação dos/as trabalhadores/as deixou claro que as assembleias 
estaduais deram autonomia para a coordenação de campanha salarial transigir na 
contraproposta inicial apresentada à Dataprev. 
 
Registros da DATAPREV: 
A empresa recebeu o novo pedido trazido pela FENADADOS, em nome das assembleias 
regionais, e solicitou intervalo para as considerações sobre o mesmo. Após as devidas 
considerações e envidados todos os esforços, a empresa registra que não tem possibilidades 
de modificar a proposta. O quadro de contingenciamento econômico e financeiro do Governo 
impõe-se também à DATAPREV. A empresa entende que não é possível aumentar o custo da 
proposta inicial, entre outras razões, para poder seguir praticando os atuais níveis salariais e 
de benefícios. Trata-se de ato de responsabilidade da direção reafirmar a proposta, por 
considerar que a mesma é a possível, no quadro econômico nacional atual e  no próprio 
quadro econômico e financeiro, ao qual a empresa procura se adaptar.  
A DATAPREV reafirma seu comprometimento com uma gestão de pessoas voltada à 
valorização do corpo funcional, com os programas de progressão funcional, promoções por 
mérito e tempo de serviço, programa de remuneração variável (GVR) e a constante reanálise 
do PCS, visando adequá-lo ao mercado de trabalho. 
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Registros da Representação dos (as) Trabalhadores (as): 
A Representação dos/as Trabalhadores/as recebe com estranheza, dos representantes da 
Dataprev, a informação de que a empresa não possui hoje um fluxo de caixa que permita 
avançar na proposta econômica, tendo em vista que o setor de Tecnologia da Informação é 
um dos que mais cresce no País e que 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. 
Inicialmente, a empresa informou que estava disposta a negociar, mas no momento que 
retornaram do primeiro intervalo, a empresa expressou sua incapacidade de executar o 
processo, frustrando as expectativas da ação negocial.  
O ato de transigir e intransigir é ação inerente ao processo negocial. Os trabalhadores/as não 
aceitam esta posição intransigente e muito menos os problemas de fluxo de caixa como 
justificativa para não conceder novos ganhos para os/as trabalhadores/as. 
A representação dos/as trabalhadores/as volta a reafirmar que continua aberta para negociar. 
Com isso, aguarda sinalização da empresa para agenda de nova rodada de negociação, 
desde que a Dataprev avance na sua última proposta apresentada na mesa do dia 16/7 e 
reafirmada nesta reunião de negociação. 
 
Registros finais da DATAPREV: 
 
Não obstante entenda a solicitação das representações dos empregados, em aguardar novas 
sinalizações, a DATAPREV reafirma a proposta apresentada. 
A DATAPREV reafirma suas posições de respeito às representações dos empregados, de 
abertura permanente às negociações e também de compromisso com a gestão dos próprios 
recursos, de modo a garantir relações de trabalho de qualidade e compatíveis com as 
realidade econômica e financeira. 
 
Nada mais havendo, as partes firmam a presente ata em duas vias de igual teor. 
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REGISTRO PRELIMINAR DA REPRESENTAÇÃO DOS/AS 

TRABALHADORES 

  
 

 

REGISTRO DA REPRESENTAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS 

 
 
 
 
 
 
 


