
DATAPREV e FENADADOS 
 

 
DATA BASE 1 o de Maio de 2012  

 
 

3a Reunião de Negociação  
 
 
Data: 19/07/2012 – das 11:30 horas às 15:00 horas 
 

Local: Sede da CUT Regional do Ceará, à Rua Solon Pinheiro, 915, Bairro José 
Bonifácio, Fortaleza – CE. 

 
Representação da DATAPREV  
 
 
Comissão de Negociação  
 
 
Rogerio Dardeau de Carvalho Comissão de Negociação - Coordenador 
 
Alba Valéria Finizola  Comissão de Negociação  - CGTS  
 
Sergio Barbosa Basile  Comissão de Negociação – CGTS 
 
Glinaldo Martins Oliveira  Comissão de Negociação – DEPE 
 
    
 
Simone Alves de Seixas   CGCJ - Assessoria Jurídica 
 
  
 
Observadores  
 
Fernando Antônio Gualberto Lopes – Facilitador de Relações do Trabalho – Dataprev 
CE 
 
Haroldo Correia de Oliveira M. Filho – Facilitador de Relações do Trabalho - Dataprev 
CE 
 
  
 
Representação dos Empregados  
 
 
Américo M. Santos   Coordenação FENADADOS 
 
Vitor Portela    Coordenação/SINDADOS/MG 
 
Daniel F. Martins   Coordenação/SINDPD/PR 
 
Evandro Marcos Chiste  Coordenação/SINDPD/ES 
 
Marcelo Soriano    Coordenação/SINDPD-RJ 
 
José Hamilton Brandão Ferreira  Coordenação/FEITINF/SINDPD/SP 



 
Célio Stemback   Coordenação/FENADADOS 
 
Socorro Lago     Coordenação/SINDPD/MA 
 
José Valmir Braz   Coordenação/SINDPD/CE 
 
 
Marthius Sávio C. Lobato Assessor Jurídico da FENADADOS 
 
 
Observadores:  
 
Celso Santana   SINDPD/RJ 
 
Francisco Edson Cavalcante  SINDPD/CE 
 
Eduvigem dos Santos Maciel SINDPD/PA 
 
Eudes Rodrigues da Silva  SINDPD/DF 
 
Ronaldo Matias   SINDADOS/MG 
 
 
Pauta desta terceira rodada:  
 
Continuação das negociações da Pauta de Reivindicaç ões apresentada 
pela FENADADOS à DATAPREV, em 30/03/2012  
 
  
 

Registros iniciais da DATAPREV sobre a pauta da reu nião:  
 
  
 
A representação da DATAPREV iniciou agradecendo a acolhida da CUT CE, nesta 
rodada de negociações. 
 
 
A DATAPREV registra que atingiu as próprias possibilidades de oferta aos pleitos 
recebidos da FENADADOS, em 30/03/2012. Por isso, reafirma a oferta da mesa de 
negociações de 24 de maio de 2012, como limite possível, conforme abaixo: 
 
 
REAJUSTE SALARIAL  
 
A tabela salarial da DATAPREV, a vigorar a partir de 01 de maio de 2012, será aquela 
decorrente da aplicação do reajuste linear de 5,1% (cinco vírgula um por cento) 
sobre a tabela salarial de abril de 2012, ou seja, a variação do IPCA entre 1o de maio 
de 2011 e 30 de abril de 2012. 
 
Parágrafo único: O reajuste acima definido, em percentual e época de aplicação, 
incidirá também sobre os adicionais de atividade. 
 
  
 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
A DATAPREV concederá, a partir de maio de 2012, mensalmente, aos seus 
empregados 24 (vinte e quatro) valores de auxílio-alimentação, estipulados em maio 



de 2012, no valor unitário de R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centav os) , 
nos termos da Lei 6.321/76 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 
 
Parágrafo Único: O valor unitário de R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis 
centavos)  é o valor decorrente da aplicação do reajuste de 5,1% (cinco vírgula um 
por cento)  sobre o valor do auxílio alimentação praticado até 30/04/2012. 
 
 

Registro da Representação dos Empregados:  
 
 
A representação dos trabalhadores(as) da Dataprev, face à proposta “definitiva” 
apresentada pela empresa nesta 3ª reunião de negociação entende ser lamentável 
esta postura tendo em vista todos os discursos que o Presidente da empresa vem 
fazendo para a sua autopromoção. 
 
A diretoria da empresa, quase que diuturnamente, vem afirmando que a empresa, 
nunca na história deste país, obteve um lucro tão alto no importe de 148 milhões.  
 
Quando da apresentação para as representações dos trabalhadores (as) na empresa 
sobre a sua lucratividade, ficou devidamente demonstrado o crescimento da mesma. 
Tanto é verdade que a imprensa especializada apontou a empresa como a segunda 
maior empresa de tecnologia no Brasil e a quinta em maior rendimento. 
 
A representação dos trabalhadores(as) não duvida dos números apresentados. Pelo 
contrário, tem a certeza de que a DATAPREV cresceu de forma extraordinária e 
certamente irá crescer muito mais. Contudo, este crescimento não é fruto apenas de 
atos administrativos. O crescimento e a lucratividade da empresa são fruto do trabalho 
qualificado, competente e produtivo de seus trabalhadores(as). 
 
Desconsiderar a competência e produtividade dos trabalhadores(as) é impor um 
modelo privatista de administração incompatível com o discurso e a política que este 
governo conduz para todos os demais segmentos da sociedade. 
 
Quando se respeita os trabalhadores(as), a empresa busca alternativas para 
solucionar os conflitos existentes, como tem sido feito por outras categorias 
profissionais que vem concedendo aumento real a partir de aumento no tíquete 
refeição ou outros meios. 
 
A postura apresentada pela empresa na mesa de hoje, de rompimento do processo 
negocial, aponta para uma tentativa de confronto que não será bom para nenhum dos 
lados. 
 
O ESGOTAMENTO do processo negocial pela empresa, pelo fato de não ter 
apresentado nenhum avanço, mesmo tendo possibilidade de conceder aumento real 
para os seus trabalhadores (as), através de mecanismos alternativos, criando outras 
formas de valorizar aqueles que de fato, realizaram o aumento de lucratividade da 
empresa: as trabalhadoras e trabalhadores. 
 
O esgotamento do processo negocial pela empresa per mite às representações 
que adotem todos os mecanismos que entenderem neces sários para obter o 
aumento real reivindicado e merecido.  
 
 

Registros DATAPREV:  
 
 



A empresa registra que vem trabalhando permanentemente pela melhoria das 
condições salariais de seus empregados, por meio de inúmeras ações voltadas às 
práticas de remuneração variável, como a GVR, progressão funcional e progressão 
salarial. Sobre a GVR a empresa registra que, graças a uma gestão cuidadosa de 
recursos, obteve incremento considerável da dotação específica para tal finalidade, 
ampliando os valores repartidos entre os empregados. 
 
 
A DATAPREV, não considerando nenhum rompimento de processo negocial, reitera à 
FENADADOS, que segue aberta ao processo permanente de negociações sobre 
conteúdos de interesse da categoria e da empresa. O citado processo poderá ser 
iniciado a qualquer momento, por acordo de data, entre as partes. 
 
 
A DATAPREV registra que as apresentações do Sr. Presidente e dos diretores sobre o 
desempenho da empresa visam exclusivamente fortalecer a organização e dar 
transparência das conquistas, partilhando-as com o corpo funcional. A empresa 
repudia qualquer desqualificação de sua gestão. Esta diretoria vem conduzindo uma 
gestão de avanços, pautada em ações de administração pública, integralmente 
afinadas com as diretrizes do governo federal. 
 
 
Registros finais da Representação dos empregados:  
 

A Representação dos trabalhadores registra que a GVR, progressão funcional 
e progressão salarial, é ato unilateral da empresa sem qualquer entendimento 
com as representações. Estes mecanismos unilaterais demonstram a prática 
da empresa em não conceder aumento efetivo para os trabalhadores, mas tão 
somente um processo de precarização salarial. A implantação desta GVR de 
forma precária, já que não incorpora aos salários dos trabalhadores, aponta 
para um sistema de administração que impõe uma dependência neoliberal dos 
trabalhadores para com a empresa. 

 
 
Reiteramos, por fim, que o esgotamento do processo negocial pela empresa  
permite às representações que adotem todos os mecanismos que entenderem 
necessários para obter o aumento real reivindicado e merecido. 
 
 
Registro final da DATAPREV:  
 
 
A Dataprev, ao reafirmar a proposta e considerá-la como limite possível de oferta para 
esta campanha salarial, não quer caracterizar com isso qualquer rompimento de 
negociações, estando aberta permanentemente aberta ao diálogo nos temas de 
interesse coletivo. 
 
 

Nada mais havendo a tratar as partes assinam a pres ente ata em duas 
vias de igual teor e forma.  


