Ata da 3ª reunião específica entre o Serviço Federal de processamento de Dados –
SERPRO e a FENADADOS
Local: Sede do SERPRO – Brasília - DF
Data: 25/11/2011
Horário: 11:00h
Participantes:
Pelo SERPRO:

Bruno de Mello Anacleto R. Andrade – SUPGP
Jorge Benjamin Azevedo – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS (Coordenadora)
Lena Evanice de Carvalho Seixas – Sindpd-AM (Coordenação)
André Luis Azevedo Guedes – Sindpd-RJ (Coordenação)
Glaucus Bastos Lima – Sindpd – PE (Coordenação)
Marco Aurélio de Moraes – Jurídico Fenadados
Registro da Fenadados:
A Representação dos Trabalhadores(as) apresentou e fundamentou a proposta de alteração
no Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR, mudando a lógica do atual
programa construído paritariamente em 2004, tendo em vista o novo contexto político, social
e econômico. A alteração proposta desvincula o pagamento da PPLR exclusivamente ao
lucro, expandindo a abrangência também para os resultados alcançados pelos trabalhadores
através das metas estabelecidas pela empresa. A Representação considera um grande
avanço a postura inicial da empresa em concordar com a mudança da premissa do
pagamento da PPLR proposta pela Representação dos Trabalhadores(as).
Registro Preliminar do SERPRO:
O Serpro recebe a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR
apresentada pela Fenadados. Informa que realizará avaliação do conteúdo apresentado no
documento e com brevidade agendará nova reunião para discussão da proposta dada a
importância do programa.
A Empresa acredita que tal proposta, é o início da discussão de um Programa direcionado
aos Resultados obtidos pela soma de esforços das pessoas que constroem a Empresa e, os
resultados que ela proporciona para a sociedade.
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O Serpro entende ainda, que o processo de negociação coletiva permanente proporciona o
avanço progressivo na discussão deste Programa e dos temas específicos.
Registro das Partes:
As partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma.
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