ACORDO COLETIVO
DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
PPR/2019 - MRS LOGÍSTICA S.A.
Nesta 2ª reunião a MRS solicitou que os Sindicatos, se manifestassem quanto a proposta entregue
na reunião anterior, para firmar o Acordo do PPR 2019.
Os Sindicatos informaram que a proposta patronal foi devidamente avaliada, e que estranharam a
inclusão da meta do EBITDA neste acordo do PPR 2019.
Os Sindicatos discordaram da sua inclusão, pois entendem que este indicador, refere-se diretamente
aos lucros e não aos resultados, ou seja, torna-se um redutor e não um acelerador.
Os Sindicatos solicitaram a sua retirada ou a sua revisão dentro do Acordo, com a redução dos
intervalos e do objetivo a ser atingido.
A MRS alegou que este indicador, é de relevância, e necessário sob o aspecto da sustentabilidade do
Programa de Resultado, levando-se em consideração, o trágico acidente de Brumadinho ocorrido em
janeiro deste ano.
Os sindicatos solicitaram também, que haja uma revisão do valor da parcela fixa, integrante da base
de cálculo da premiação.
A MRS irá avaliar internamente as solicitações trazidas nesta 2ª reunião, e se pronunciará na próxima
reunião, que foi agendada para o próximo dia 2 de setembro, em Juiz de Fora.

E B I T D A ???
EBITDA é uma sigla Inglesa (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) que
traduzida para o português, tem o seguinte significado: “Lucros antes de juros, impostos, depreciação
e amortização” ou seja, é um indicador usado para a avaliação de empresas de capital aberto
(sociedade anônima), Com este indicador, o que se pretende, é conhecer o “quantum” a empresa
gera em suas atividades operacionais, não estando incluídos em seu cálculo, os investimentos
financeiros, impostos e os empréstimos. Os investidores, após análise do IBITDA terão uma visão
ampla da realidade financeira, em especial a sua competitividade de mercado e sua eficiência dentro
de um exercício, em especial no que tange a bolsa de valores.
Confira a seguir a ATA da 2ª Reunião, realizada dia 26/08/2019 em Juiz de Fora/MG.
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