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ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - 2017 
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ – 02.06.2017 

Participaram da reunião a MRS Logística S/A, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona 
Central do Brasil – STEFZCB, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas na Área de Transporte e Manutenção 
em Equipamentos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete - SINTEF-CL, o Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo 
Horizonte – STEFBH e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas – SINDIPAULISTA, 
representado pelos diretores do SETFSP, conforme lista de presença anexa. 
Iniciados os trabalhos, os representantes da empresa procederam aos esclarecimentos relativos aos pleitos 
sindicais formulados na reunião anterior. 
Os representantes da empresa destacaram não ser possível atender ao pleito de majoração da base de cálculo 
e da parcela fixa, pois não há nesse momento disponibilidade orçamentária que possa assegurar tal majoração. 
Com relação ao pleito sindical relativo à exclusão das metas de equipe, destacam os representantes da 
empresa não ser possível atender, pois as mesmas estão inseridas no contexto de desafio aplicável aos 
objetivos de cada equipe para compor os resultados cujo objetivo é a premiação pelo resultado. Esclarecem 
entretanto que o acompanhamento se tornou mais eficaz e apresentam o tutorial para que os representantes 
sindicais possam ter acesso mensalmente a todas as informações. 
Sobre o pedido de liberação de acesso ao sistema para os sindicalistas afastados, destacam os representantes 
da empresa que tal acesso é disponibilizado e, caso algum sindicalista tenha dificuldades, basta entrar em 
contato com o setor de HelpDesk pelo telefone (32) 3239-3900. 
Com relação à redução solicitada pelo Sindicato de SP para a meta “Reduzir a Gravidade de Acidentes 
Ferroviários”, esclarecem os representantes da MRS não ser possível alterar, principalmente por se tratar de 
um objetivo definido pelo Poder Concedente. 
Feitos os esclarecimentos acima, destacam os representantes da empresa que em relação à meta Aumentar o 
Volume Realizado de Carga Geral, não serão considerados para fins de apuração do indicador, os fluxos de 
cargas de Outras Ferrovias, Diesel, Serviço Interno e Heavy Haul, desta forma os fluxos de contêineres passam a 
ser considerados. 
E com relação à meta Melhorar a Eficiência em Custos, como forma de flexibilização, fica alterada a faixa de 
pontuação para os indicadores abaixo: 
Faixa de Pontuação Pontos 
<= 100,0% 29,4 
> 100,0% e <=102,0%  22,1 
> 102,0% e <=104,0% 14,7 
> 104,0% e <=106,0% 7,4 
> 106,0% 0 
Após os esclarecimentos iniciais, foi entregue aos sindicalistas uma cópia da proposta adequada com as 
alterações acima relativas às metas de Aumentar o Volume Realizado de Carga Geral e Melhorar a Eficiência 
em Custos. 
Em face das considerações iniciais, os representantes sindicais esclareceram que procederão à avaliação da 
proposta apresentada, entretanto reiteram que a proposta não contempla os interesses da categoria e 
solicitam à empresa que reavalie o pleito no sentido de que a base de cálculo da premiação de 2,3 salários 
nominais seja majorada para 3,3 salários nominais + R$2.000,00 e solicitaram também uma reavaliação no 
sentido de que a parcela fixa de R$1.000,00 (mil reais) seja majorada para R$1.500,00.  
Sem mais para o momento, encerrou-se a reunião, seguindo a lista de presença assinada por todos e anexada à 
presente ata que seguirá por meio eletrônico a todos os participantes. 
Rio de Janeiro, 02 de junho de 2017. 
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