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RV - Remuneração Variável
A RV (Remuneração variávêl) é o programa que distribui aos empregados uma parte dos resultados alcancados
pêra RJMO e- 2019

/ ppn- programa de participação nos Resultados

r' prêmio de Segurança
O objetivo da RV é incentivar o traba ho em equipe e engajamento de todos no negócio da empresa.
É a forma de reconhêcer a produtividacle dos empregados, seus bons resultados e fortalecer a orática .los
Direcionadores.
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. Os €mpregàdos desiigados no periodo dê 01 de janeiÍo de 2019 a 3t de dezêmbro de 2019, quepediíam desligamento ou dêstigados poÍjusta causa

. Os empaegâdos temporários, êstâqiários, aprendizes ê têrceiíos.
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Condições Mínimas para cálculo da RV 2019

. Geração de caixa em 2,X89 MM l7o% do oÍçamênro)

rumo7

. Nenhum óbito de empregado da Rumo em
funçâo de acidente do trabalho

Indicadores Coletivos
Além do gatirho (mínimo de 1.629 MM de Geração de caixa), o ppR rerá carcurado considerando também os
resultados dos indicadores ROIC e TKU, de acordo com os segujntes pesor:

A pontuação dos indicadores seguirá a tabela abaixo
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Múltiplo Salarial

Atinsindo a premissa estabetecida, o múttipto satariatdo ppR será de 2 SaláfiOS
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Fator Individual / Resultado do Superior Imediato
Cada gestor terá um quadro de metas, composto de 5 indicadores, no máximo, que rêfletêm a contribuição dogestor e da sua equipe para o resurtâdo da empresa. Esses indicadores 50marão 100 pontos, que representam o% do Fator individual do pagamento do ppR da seguinte forma:
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Prêmio de Segurança (pessoat + Ferroviária)
O Prêmio de Segurânça é djvidido em Seturança pessoal e Segurança Ferroviária.
ovaloremsarário-máximoaserobtidoede2sarários(upside),sendolreferenteaSegurançapessoarela

segurânça Ferroviária. Esses indicadores são carcurâdos a partir das taberas abaixo:
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Ocorrências individuais
As ocorrências de fâlta não justificadas e
indisciplina do funcionário podem reduzir o vâlor
do PPR e até eliminar o funcionário do progÍama.
As regras são as seguintesl
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. MÚLTIPLO

. RESULTÂOO COLÊTIVO

. RESULÍADO SUP. ]MEDIATO

. MESES ÍRAEALHADOS

. OCORRÊNCIAs / FALTÁS
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Os valores apurados segundo os
indicadores pre estabelecidos serào
pagos aos empregados elegrveis e
ativosjuntamente (om a íolha de

pagamento até o mês de MARçO de
2020.

Para os empregados inativos.
desligados da Empresa sem justa

causa, o pagamento ocorreta a partir
do mes de ABRIL de 2020. por meio

de CHAMADO.

Pagamento
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Exemplo - Cálculo do ppR 2019


