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NENHUM DIREITO A MENOS!
CONTRA AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA!
REAJUSTE PELA INFLAÇÃO E 3% DE PRODUTIVIDADE!
O conceito estabelecido de PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) como política de recursos humanos
têm o intuito de ser fator motivacional para os
trabalhadores e trabalhadoras, a fim de aumentar o seu
comprometimento com a produção, por isso a meta do
programa é a distribuição de um percentual dos lucros da
empresa. A PLR 2015 paga pela UNISYS Brasil e a antiga
DATAMEC não cumpriram esse objetivo, ao contrário, foi
um balde de água fria no ânimo dos trabalhadores.
Vários fatores contribuem cada vez mais para esses
resultados, seja na avaliação individual (PPR –
Performance Planning Review), seja nas métricas
supostamente coletivas (Lucro – resultado de lucro líquido
da empresa; Pedido – negócios fechados com os clientes
através de contrato assinado por ambas as partes; e
Receita – total da receita reconhecida de acordo com os
critérios fiscais e contábeis da empresa). As métricas
coletivas não podem permanecer no formato atual, pois
criam um desequilíbrio: a meta “Pedidos” não pode ser
encarada como coletiva, pois não é desempenhada pelo
conjunto dos trabalhadores e sim por um segmento da
empresa, sendo setorizado vários aspectos podem
interferir nos resultados, na sua maioria de características
individuais ou de desempenho econômicos. Do nosso
ponto de vista, manter essa métrica como coletiva sendo
ela apenas tarefa de um segmento da empresa significa
penalizar a maioria dos trabalhadores que não têm
interferência nenhuma no resultado. Hoje, o coerente e
mais democrático seria se basear na meta “Lucro”, que
reflete o conjunto da empresa em todos os setores.
O PPR teria a tarefa de fazer uma avaliação individual,
mas temos visto que a prática está muito longe da teoria. A
maioria dos trabalhadores é obrigada a assumir metas
impostas pela chefia, metas estas praticamente impossíveis
de serem cumpridas, o que leva a um direcionamento das
notas sempre para aqueles que as gerências consideram
mais importantes na concepção deles e não avaliando o
real desempenho de cada trabalhador.

Esses fatores unidos a uma avaliação incorreta da
conjuntura econômica em alguns anos e a instabilidade
do câmbio resultam em métricas com números muitas
vezes impossíveis de serem batidos e fora da realidade.
Isso leva a absurdos como o da PLR 2015, na qual a
corporação UNISYS teve um de seus maiores lucros e
pagou a pior distribuição dos últimos anos aos
trabalhadores da antiga DATAMEC e zero aos
companheiros da UNISYS BRASIL. Esse ano queremos
mudar essa realidade e resgatar uma PLR digna que
cumpra o seu verdadeiro compromisso de distribuir de
forma respeitosa parcela dos lucros àqueles que têm
papel fundamental.
Então, estamos reivindicando o fim da meta “Pedido”,
aumento do peso da meta “Lucro”, mudanças nos critérios
das metas individuais a fim de obter mais transparência
nas avaliações e criação de novos critérios que sejam de
mais fácil controle dos trabalhadores. Não queremos e
não podemos mais ficar reféns do tempo e chegar ao final
do ano debatendo bônus com metas mirabolantes criadas
pela direção da empresa. Por isso, defendemos que a
proposta de PLR de 2016 seja construída levando em
conta esses critérios e que já estabeleçamos este ano esta
nova dinâmica para a PLR 2017.

MELHORIAS NOS PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO!

Iniciamos a Campanha Salarial 2017/2018 com o
nosso país ainda vivendo uma crise econômica, com uma
economia estagnada. Apesar do setor de serviços – ao
qual pertencemos – viver um recuo no início deste ano,
esta queda não se refletiu no conjunto do setor de TI, salvo
em alguns estados onde a crise atinge fortemente o
segmento das empresas terceirizadas, como por exemplo
o Rio de Janeiro, que teve vários contratos rescindidos por
falta de pagamento do Governo do Estado e outros em
função da situação da Petrobras. Apesar de tudo, o setor
mantém um pequeno crescimento e a possibilidade de
melhores investimentos para este ano.
O mercado brasileiro de TI viverá uma ligeira retomada
em 2017, com crescimento de 2,5% em relação a 2016,
segundo a IDC. Avaliando o comportamento do mercado,

a consultoria conclui que a alavanca será o setor de TI, que
deve crescer 5,7%. A nossa empresa reflete isso, já que
neste ano além da manutenção do contrato com a Caixa,
ampliou a presença no setor bancário com o lançamento
da plataforma de digital banking USP, inclusive
conseguindo novos contratos.
No âmbito mundial, os números do ano passado foram
promissores: a empresa fechou o ano fiscal de 2016 com
receitas de US$ 2,8 bilhões e margens de lucro alinhado com
as previsões (subiu 2% o lucro operacional). O fluxo de caixa
foi ajustado, alcançando US$ 278 milhões, segundo o site da
Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação). Esses dados também devem
ter reflexo no balanço da filial brasileira, por isso temos
condições de obter sucesso em nossas reivindicações.

# Queremos uma PLR digna!
# Pelo fim da meta “Pedido”!
# Maior peso para a meta “Lucro”!
# Maior transparência no PPR!
# Criação de uma comissão
paritária para definir
as metas coletivas!
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MANTER A UNIDADE PARA AMPLIAR CONQUISTAS

Leia nas págs. centrais

REFORMAS DA PREVIDÊNCIA
E TRABALHISTA DO GOVERNO

Os trabalhadores, reunidos na
Plenária Nacional de Campanha
Salarial 2017/2018, fizeram um
grande debate sobre as reformas
propostas pelo governo Temer – a da
Previdência e a trabalhista –, sendo
consenso que ambas vêm pra retirar
direitos dos trabalhadores.
A p ro p o s t a d e re f o r m a d a
Previdência inviabiliza a
aposentadoria, uma vez que
estabelece idade mínima de 65 anos
para obter o benefício (além de exigir
49 anos de contribuição para o
recebimento integral da
aposentadoria), requisito válido para
homens e mulheres, do campo ou da
cidade, do setor público ou privado.
Uma reforma que propõe a extinção
de aposentadorias especiais como,
por exemplo, a dos professores e dos
rodoviários, e que institui uma regra
de cálculo do benefício tão severa
que pode baixar o valor recebido

: manifestações em São Paulo acima e Rio de Janeiro

para menos que um salário mínimo.
Uma reforma machista, que iguala
homens e mulheres sem fazer o
mesmo na remuneração e condições
de trabalho, ignorando as horas de
trabalhos domésticos
majoritariamente executados por
mulheres.
A reforma trabalhista em curso
acaba com a CLT (Consolidação das
L e i s d o Tr a b a l h o ) , a b r i n d o a
possibilidade do negociado
prevalecer sobre o legislado. Isto
pode permitir aos patrões aumentar
a jornada de trabalho, introduzir o
fim do direito às férias e ao 13º
salário, sem falar na possibilidade do
rebaixamento salarial.
No último dia 15 de março, o
Brasil todo se mobilizou contra esses
ataques. Nós, trabalhadores da
UNISYS, devemos estar juntos na
co n tin u idade de s s a lu ta para
derrubar essas propostas!

MUITOS MOTIVOS PARA SINDICALIZAR-SE
A sindicalização é um direito do trabalhador e um
verdadeiro exercício de cidadania. Os sindicatos são os
legítimos representantes dos trabalhadores junto aos
empregadores e sindicalizar-se significa participar de ações
que valorizam o ofício de cada um assalariado. É lutar para
manter direitos já conquistados e para ampliá-los.
Cada avanço alcançado pelos trabalhadores foi fruto
de intensa mobilização coletiva. Foi assim que os
sindicatos fizeram história e trouxeram para o mundo do
trabalho muitas das principais conquistas e benefícios dos
trabalhadores, como o vale-refeição, o vale-transporte, o
13º salário, a jornada específica e a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), entre tantos outros.
Mas, para que um sindicato seja forte, é necessário ter
um número crescente de trabalhadores sindicalizados. A
união no sindicato torna a luta coesa e mais organizada.
Cada trabalhador é um elo de uma corrente construída
fraternalmente, segundo interesses comuns.
Vivemos um momento de intenso ataque aos direitos

dos trabalhadores pelos patrões. Sindicalize-se já para
sermos mais fortes!
Veja abaixo algumas boas razões para se
sindicalizar:
• O sindicato negocia duramente para que o trabalhador
tenha os melhores reajustes sobre o salário, tíquete e
todas as outras cláusulas que envolvam valores
monetários;
• Os sindicatos negociam as reivindicações das categorias
junto aos empregadores;
• De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, só o
sindicato pode negociar e assinar a PLR;
• Os sindicatos lutam por condições dignas de trabalho e
pela ampliação do mercado de trabalho;
• O trabalhador sindicalizado tem direito a assistência
jurídica, seja individual ou coletiva;
• O trabalhador sindicalizado tem direito a descontos em
diversas instituições de ensino, lazer, esporte, saúde e
outras, com as quais o seu sindicato tenha convênio.

A nossa primeira
campanha salarial pósincorporação foi um
momento de uniﬁcação
dos acordos e da base. A
avaliação que fazemos é
que a campanha cumpriu
as tarefas designadas e
por isso foi positiva.
Construímos um
acordo mantendo os
d i re i t o s a d q u i r i m o s e
obtendo avanços
importantes em alguns itens,
lembrando que a proposta
inicial da empresa era de retirar
direitos, como a redução dos
tíquetes e reajustar as cláusulas
econômicas abaixo da inﬂação.
A unidade da comissão de
negociação e a
ﬁrmeza da categoria
nas
assembleias e
• Reajuste pela inflação e 3%
a t i v i d a d e s
a título de produtividade;
convocadas pelos
• Melhoria nos planos de
sindicatos e
saúde e odontológico;
Fenadados foram
• Aumento diferenciado dos pisos;
determinantes para
• Tíquete de R$ 40,00;
mudar essa realidade
e arrancar um acordo
• Cesta alimentação de R$ 334,00;
vitorioso.
• Auxílio creche de R$ 500,00;
Começamos este
• Plano de Cargos e Salários.
ano da mesma forma

que encaramos a campanha
anterior: com assembleias cheias
onde debatemos e construímos
uma proposta de pauta nacional
que reﬂetisse ainda mais a
necessidade e as peculiaridades de
todo os trabalhadores e
trabalhadoras da UNISYS Brasil.
Pauta esta que foi uniﬁcada em
nossa plenária nacional de
campanha, realizada nos dias 6, 7 e
8 de março, em Brasília (DF), com a
participação dos delegados eleitos
nas nossas assembleias estaduais.
E esse deve ser o caminho a seguir:
a mobilização e unidade dos
sindicatos e da categoria, pois só
assim chegaremos a um acordo
onde teremos melhorias nas
cláusulas sociais, econômicas e
sociais em relação ao ACT anterior.
No dia 23 de março já teremos
mesa de negociação, quando
trataremos da PLR 2016 e
apresentaremos e protocolaremos
nossa pauta de reivindicações
junto à empresa.
Veja ao lado algumas de nossas
principais reivindicações para essa
campanha salarial! O restante de
nossa pauta estará disponível nos
sites da Fenadados e do sindicato
de seu estado.

UNISYSPREV: O QUE PRECISAMOS SABER?
A previdência complementar no Brasil vem ao longo
dos anos ganhando, cada vez mais, espaço no mercado,
muito mais no setor público do que no setor privado, pois a
estabilidade do setor público permite construir
planejamentos mais reais. No entanto, avaliamos que
qualquer previdência complementar é na verdade um
grande investimento que traz embutido em seu bojo riscos
comuns a qualquer aplicação.
Este é um tema importe para nossa categoria, que tem
se debruçado sobre ele há alguns anos. Entretanto, o
debate ganha mais relevância porque grande parcela
oriunda da DATAMEC está tendo, pela primeira vez, a
oportunidade de aderir à UNISYSPREV. Diante disso, e
como defendemos uma previdência pública que atenda a
todos e que cumpra seu papel social, não iremos aqui

emitir opiniões sobre o fundo de pensão, sobretudo
porque a decisão de entrar ou permanecer na UNISYSPREV
é de foro individual. Mas gostaríamos de apresentar
algumas preocupações:
• É fundamental que a contrapartida da patrocinadora seja
igual a do trabalhador, como na maioria dos fundos de
previdência fechados.
• Os trabalhadores participantes do fundo têm que ser
organizar para que tenham um representante seu eleito
na direção ou conselho, para que possa fiscalizar as ações
e as movimentações econômicas.
• Não é correto nem justo que se preveja qualquer
diferenciação na contrapartida da patrocinadora em
função de cargo.

