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RESUMO 

VERONEZE, Eliane Cristina. Participa~ao dos Trabalhadores nos Lucros ou 
Resultados urn Moderno Conceito de Remunera~ao. 2009. 
Os metodos tradicionais de remunerac;ao baseados em cargos e fungoes estao 
perdendo espago para sistemas mais modernos. A participagao nos lucros ou 
resultados - PLR tern se demonstrado uma excelente ferramenta na flexibilizac;ao 
dos direitos dos trabalhadores, estabelencendo-se como instrumento na aferic;ao da 
modernidade de gestao da empresa e sua aptidao para enfrentar urn mercado 
globalizado. Os sistemas de remunerac;ao baseiam-se em habilidades e 
competencias e tern como foco as pessoas. A distribuic;ao de lucros justifica-se pela 
participac;ao dos empregados no resultado positivo da empresa por seu empenho e 
dedicac;ao e deve ser uma relac;ao de equilibria que resulte em acrescimo de renda 
para o empregado e aumento de lucratividade para a empresa. Apesar do 
crescimento da ocorrencia da PLR, nao sao freqOentes as obras que abordam o 
tema no Brasil. Ha carencia de trabalhos que relacionem o pagamento de PLR aos 
indicadores de desempenho das empresas, ausencia esta encontrada tambem do 
ponto de vista tributario e na forma de calculo da participac;ao nos lucros ou 
resultados. Este estudo apresenta o conceito de participac;ao nos lucros e resultados 
segundo a legislagao brasileira e discorre sobre o hist6rico da PLR no ambito 
internacional e nacional. Apresenta via demonstrac;oes praticas os impactos que a 
adogao, ou nao, deste criterio de remunerac;ao pode gerar no pagamento e 
incidencia de impostos e encargos trabalhistas tanto a pessoa jurfdica quanto a 
ffsica. Discorre ainda a respeito de dois fatores imprescindfveis quando da 
implantac;ao de urn programa de PLR, a saber: as metas condicionantes e os 
indicadores de desempenho alem de apresentar as vantagens e possfveis 
desvantagens que a adoc;ao da PLR propoe como metodo de remunerac;ao variavel. 
Palavras-chave: Participagao, Lucros, Resultados, Remunerac;ao. 
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INTRODUCAO 

As empresas, diante do processo de globalizac;:ao, buscam substituir a forma 

tradicional de administrar por urn modelo redefinido de gestao de pessoal. 

Este novo metodo de administrar fundamenta-se principalmente nas 

relac;:oes de trabalho e na politica de recursos humanos, com resultados que refletem 

diretamente na remunerac;:ao e modificam o antigo conceito de gestao de pessoas. 

0 trabalhador sempre foi visto como aquele que permuta seu conhecimento 

e mao-de-obra por uma remunerac;:ao previamente acordada, no entanto, esses 

mesmos trabalhadores passam a sentir necessidade de participar da empresa 

potencializando sua criatividade e em contrapartida, exigem o reconhecimento por 

seu esforc;:o. 

Seguindo esta nova tendencia, a remunerac;:ao fixa sede Iugar a 
remunerac;:ao variavel, que ao contrario da primeira, converge os interesses do 

trabalhador aos objetivos da empresa. 

Sob essa 6tica, a participac;:ao nos lucros e resultados - PLR assume urn 

papel de destaque dentro das organizac;:oes, pois representa urn processo que se 

utiliza da motivac;:ao e do interesse do trabalhador como o insumo que fornecera 

como produto final, aumento de produtividade e, consequentemente, de lucros. 

Alem de uma ferramenta motivacional e de aumento de produtividade, a PLR 

demonstra-se ainda urn excelente neg6cio para o empregador do ponto de vista 

economico, pois sua pratica e sinonimo de reduc;:ao de custos, ou ainda, de aumento 

de receitas. Por nao integrar a remunerac;:ao, o pagamento da PLR nao sofre 

incidencia de encargos trabalhistas ou previdenciarios, o que significa dizer que 

pagar PLR aos funcionarios e muito mais rentavel do que promover aumentos 

salariais. A participac;:ao nos lucros ou resultados pode representar ainda urn 

aumento nas receitas quando, por exemplo, o estabelecimento das metas a serem 
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alcanc;adas estiver direcionado ao aumento de vendas ou a diminuic;ao de devoluc;ao 

de mercadorias. 

Neste contexto, a participac;ao nos Iueras ou resultados se caracteriza 

tambem como urn eficiente instrumento na gestao de recursos disponiveis, pais 

tanto o aumento de receitas quanta a reduc;ao de custos refletem diretamente no 

fluxo de caixa. 

A PLR e ainda uma alternativa na avaliac;ao de desempenho individual, uma 

vez que se utiliza de metas pre-estabelecidas que devem ser cumpridas pelo todo, o 

que significa dizer que a integrac;ao da equipe e fundamental. 

A determinac;ao de metas condicionantes e de indicadores de desempenho, 

alem de se estabelecer como instrumento de aferic;ao de modernidade de gestao, 

representa o sucesso ou o fracasso da implantac;ao de urn programa de participac;ao 

nos Iueras dentro de uma empresa. No entanto a simples determinac;ao desses 

indicadores nao significa que os mesmos estejam sendo cumpridos. A melhor forma 

de averiguar a eficiemcias dos indicadores de desempenho e a criac;ao de urn plano 

de avaliac;ao de desempenho. 

A presenc;a de urn modelo de avaliac;ao de desempenho proporciona muitos 

beneficios dentro de uma organizac;ao, pais implementa estrategias que viabilizam o 

planejamento, alem de motivar o profissional a uma maior responsabilidade na 

execuc;ao de suas tarefas, pais o fato de participar nos resultados o integra na vida e 

no desenvolvimento continuo da empresa. 

Neste trabalho, serao apresentados os aspectos conceituais da PLR tanto 

no ambito nacional como no internacional, bern como os aspectos: legais, tributaries, 

trabalhistas, previdenciarios, financeiros e contabeis. Para tanto, serao 

demonstrados atraves de estudos te6ricos, citac;oes, artigos e planilhas de calculos, 

os impactos que a adoc;ao da participac;ao nos Iueras ou resultados pode gerar nos 

encargos sociais como a contribuic;ao ao Institute Nacional de Seguridade Social

INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o - FGTS tanto para a pessoa 

fisica quanta para a pessoa juridica. 
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1 ASPECTOS CONCEITUAIS DA PARTICIPACAO NOS LUCROS OU 

RESULTADOS 

A participac;ao nos lucros e o pagamento feito pelo empregador ao 

empregado em decorremcia do acordo trabalhista, baseado na lei e na vontade das 

partes, referente a distribuic;ao do resultado positivo obtido pela empresa, ao qual o 

trabalhador ajudou a conquistar. 

Esta diretamente vinculada a produc;ao ou metas atingidas que podem 

variar, mesmo entre os que exercem a mesma func;ao, pois cada trabalhador recebe 

proporcionalmente a sua contribuic;ao. 

A participac;ao nos lucros ou resultados - PLR e considerada uma forma de 

associar a iniciativa do empregado aos seus rendimentos, com a vantagem de ter 

seu pagamento desvinculado do salario. 

Cada vez mais, a participac;ao nos lucros ou resultados e adotada pelas 

empresas como forma de remunerac;ao aos seus funcionarios. 

A participac;ao nos lucros representa vantagens para o empresario atraves 

da reduc;ao de encargos e tributos, alem de ser uma forma eficiente de motivac;ao 

dos funcionarios, o que segundo Fernanda Della Rosa, (2000, p. 24) 

Contribui significativamente para o aumento da produtividade da empresa, 
par promover maior interesse par parte dos empregados. Pagar PLR aos 
funcionarios, em vez de conceder aumentos salariais, esta se tornando urn 
neg6cio muito rentavel. 

Porem, ha que se levar em considerac;ao, as possiveis desvantagens que 

este modelo de remunerac;ao pode trazer ao empregador ou a seus colaboradores, 

pois segundo CRC/PR- Educac;ao Continuada (2008, p. 34) 
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0 conceito de resultado entendido pelos juristas nao tem relac;:ao com o 
Resultado Operacional e sim com a fixac;:ao de uma meta que, uma vez 
atingida, dara ensejo a uma premiac;:ao. Assim, mesmo que a empresa 
tenha prejuizo, sendo aquela meta atingida, seus trabalhadores farao jus a 
respectiva participac;:ao. 

Logo, neste caso, ao inves de uma vantagem tributaria, a empresa tera uma 

desvantagem financeira, pais alem de apresentar prejuizo operacional, o 

empregador tera a obrigac;ao do pagamento da PLR. 

A participac;ao nos Iueras ou resultados e tambem utilizada como forma de 

gestao trabalhista, previdenciaria e tributaria. 

1.1 Remunera~ao Fixa e Variavel 

A remunerac;ao se constitui na soma do salario direto e do salario indireto. 

Assim, a remunerac;ao abrange todas as parcelas do salario direto, bern como todas 

as decorrencias do salario indireto. 

Cabe ainda dizer, que a remunerac;ao constitui tudo que o colaborador 

percebe, tanto direta quanta indiretamente, como consequencia do servic;o prestado 

a uma organizac;ao. 

A remunerac;ao fixa e estabelecida em contrato de trabalho e equivale ao 

salario bruto. Excec;ao e feita ao comercio, onde o salario bruto envolve parcela fixa 

e tambem comissao que e variavel. 

De acordo com Chiavenato (2003, p. 91) a "remunera9ao varia vel e a 

parcela de remunera9ao total creditada periodicamente - trimestral, semestral ou 

anualmente - a favor do funcionario". 

Em geral, atinge apenas alguns funcionarios e executives e dependente dos 

resultados alcanc;ados pela empresa. 
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1.2 Salario 

1.2.1 Origem e Conceito 

A palavra salario teve origem na Roma antiga e e derivada da palavra sal. 

lsto por que na antiguidade o sal era a forma mais comum de pagamento em troca 

dos servi9os prestados. 0 salarium representava a quantidade de sal que cada 

soldado romano recebia. 

Segundo Chiavenato (2003, p. 36) salario "e a retribuiqao em dinheiro ou 

equivalente paga pe/o empregador ao empregado em funqao do cargo que este 

exerce e dos serviqos que presta". 

0 salario constitui a rela9ao entre o empregado e a organiza9ao uma vez 

que toda pessoa, dentro de uma organiza9ao, dispensa tempo e esfor9os em troca 

de receberem dinheiro. Essa rela9ao de troca caracteriza o intercambio entre direitos 

e responsabilidades reciprocos entre empregado e empregador. 

Sendo assim, esta rela9ao denominada salario e dividida em duas 

categorias: o salario direto e o salario indireto 

1.2.2 Salario Direto e Salario lndireto 

Salario direto e aquele que o trabalhador percebe como contrapresta9ao de 

urn servi9o no cargo ocupado. 

Em caso de trabalhadores horistas, o salario direto e o recebido pelo numero 

de horas efetivamente trabalhadas durante 0 mes. 
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Salario indireto e aquele decorrente de convenc;oes coletivas de trabalho e 

do plano de servic;os e beneficios sociais oferecidos pela empresa. 

Conforme Chiavenato, (2003, p. 36) o salario indireto inclui: gratificac;oes, 

premios, comissoes, gorjetas, adicionais de periculosidade, de insalubridade e 

noturno, participac;ao nos lucros, horas extras, bern como o correspondente 

monetario dos beneficios oferecidos pela organizac;ao, como: alimentac;ao, 

transporte e seguro de vida em grupo. 

Desta forma, e possivel destacar os principais componentes do salario 

indireto: 

Gratifica~oes: As gratificac;oes correspondem a uma recompensa paga pela 

empresa, que se mostra satisfeita com os servic;os prestados pelo trabalhador e 

compoem a remunerac;ao do funcionario. 

Premios: 0 premio e uma forma de remunerac;ao que o empregador paga a 

seu funcionario em razao do esforc;o feito por este na realizac;ao de suas tarefas. 

Comissoes: E urn tipo de pagamento em func;ao de resultados. Sao 

esquemas de remunerac;ao que ligam os vencimentos a produc;ao e tentam motivar 

os trabalhadores para niveis mais elevados de produtividade. Correspondem a 

objetivos individuais e podem ser fixados em porcentagem ou em valor por alcanc;ar 

ou superar os objetivos propostos. 

Gorjetas: Gorjeta nao e salario, no sentido estrito que a lei confere a 
palavra, fazendo parte, tao-somente, da remunerac;ao do trabalhador. Nao se ha que 

falar, portanto, em integrac;ao para calculo de parcelas de aviso previo, adicional 

noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. 

Adicional de periculosidade: As atividades exercidas em condic;oes de 

periculosidade ensejam ao empregado urn adicional de 30% sobre o salario base ou 

salario contratual, sem os acrescimos resultantes de gratificac;oes, premios ou 

participac;oes nos lucros da empresa. 
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0 adicional de periculosidade, no entanto, integra o salario do trabalhador, a 

exemplo do adicional noturno e das horas extras, bern como a remunerac;ao das 

ferias e do decimo terceiro salario. 

Sendo assim, apesar de o adicional de periculosidade ter como base de 

calculo somente o salario base do trabalhador, o mesmo e computado nos calculos 

dos demais beneficios concedidos ao mesmo. 

Adicional de insalubridade: Conforme as orientac;oes do Tribunal Superior 

do Trabalho, ate 08.05.2008 o adicional de insalubridade era calculado sobre: salario 

profissional, quando o empregado percebia salario profissional por forc;a de lei; por 

forc;a de convenc;ao coletiva, quando o sindicato da categoria determina o piso 

salarial, por forc;a de sentenc;a normativa, quando o piso salarial e determinado por 

dissidio ou ainda pelo salario minimo, quando o empregado nao se enquadra em 

nenhuma das situac;oes mencionadas anteriormente. 

A partir de 9 de maio de 2008, data da publicac;ao da Sumula Vinculante n.0 

4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade sera calculado sobre o 

salario basico, salvo criterio mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. 

Em virtude da natureza salarial, este adicional sofre incidencia de 

contribuic;ao previdenciaria ao lnstituto nacional de seguridade social - INSS e de 

depositos ao Fundo de garantia por tempo de servic;o - FGTS. 

Adicional noturno: 0 adicional noturno e urn componente da remunerac;ao 

pago a titulo de compensac;ao ao trabalhador que realiza seu trabalho no periodo da 

noite, ou seja, entre as dez horas da noite ate as cinco horas da manha, para os 

trabalhadores que executam atividades urbanas. 

0 adicional noturno corresponde ao acrescimo de vinte por cento sobre as 

horas trabalhadas e por possuir carater remunerat6rio, o adicional noturno e 

incorporado aos demais beneficios aos quais o trabalhador tern por direito como: 

ferias, decimo terceiro salario, FGTS, dentre outros. 
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Horas Extras: Todo o trabalhador que trabalha ah§m das horas 

estabelecidas em seu contrato de servic;o tern par direito o recebimento de horas 

extras. 

Horas extras sao aquelas trabalhadas alem da jornada contratual de cada 

empregado. 

0 valor da hora extra e o valor de uma hora normal de trabalho acrescido de, 

no mfnimo, 50%, ou conforme acordo coletivo. 

As horas extras estao vinculadas a remunerac;ao do trabalhador e, portanto, 

devem ser computadas nos calculos de ferias, decimo terceiro salario, rescisoes de 

contrato de trabalho e FGTS. 

Beneficios sociais: Sao componentes da paga em especie, a curta ou 

Iongo prazo e visam urn complemento de medidas de carater social aos beneffcios 

legais obrigat6rios. 

Os incentives podem ser genericos, que abrangem indistintamente a todos 

os colaboradores, ou especfficos que sao aplicados a alguns segmentos de 

colaboradores dependendo do nivel hierarquico ou da natureza de suas fungoes. 

Chiavenatto (2003, p. 1 03) classifica os beneffcios em do is segmentos: os 

beneffcios de carater legal, que sao aqueles garantidos par legislac;ao trabalhista, 

previdenciaria ou par convenc;ao coletiva entre sindicatos e incluem: decimo terceiro 

salario, ferias, aposentadoria, seguros acidentes de trabalho, auxflio doenc;a, salario 

maternidade, horas extras, adicionais noturnos, de insalubridade, de periculosidade, 

ou seja, todos os direitos que sao, par lei, garantidos ao trabalhador e os beneffcios 

de carater espontaneos, que sao aqueles concedidos par liberdade das 

organizac;oes, uma vez que nao sao exigidos par legislac;ao trabalhista ou par 

convenc;ao coletiva como: gratificac;oes, seguros de vida em grupo, refeic;oes, 

transporte, assistencia medica, emprestimos entre outros. 
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2 HISTORICO DA PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS 

2.1 Aspectos lnternacionais 

Nos Estados Unidos, a primeira cita<;ao que se tern conhecimento sobre a 

PLR, data de 1794, em uma fabrica de vidros na Pensilvania. Porem, somente no 

seculo seguinte e que a pratica entusiasmou urn numero consideravel de empresas, 

como a Procter & Gamble que implantou urn sistema de participa<;ao nos lucros em 

1887. 

Na Alemanha o sistema que prevalece e o de participa<;ao acionaria, que 

difere do sistema de PLR conhecido no Brasil, alem do sistema adotado naquele 

Pais permitir que haja diferen<;a de remunera<;ao entre empregados o que 

descaracterizaria a PLR em nosso Pais. 

Na lnglaterra, de acordo com Xavier, Silva e Nakahara (1999, p. 66), "o 

numero de empresas praticando a participayao dos trabalhadores nos lucros e 
relativamente pequeno, apesar da experi{mcia de incentives /egais". Por outro lado, 

a Holanda possui urn grande numero de empresas que adotam pianos voluntaries 

de participa<;ao dos trabalhadores nos lucros, conforme citam Xavier, Silva e 

Nakahara (1999, p. 69) em pesquisa realizada, ja em "1976 constatou-se que das 

4.504 empresas pesquisadas, 2771, praticavam a/guma forma de participayao nos 

lucros, abrangendo cerca de meio milhao de trabalhadores". 

Na America Latina, tambem se adotam pianos de participa<;ao nos lucros 

aos trabalhadores em paises como Mexico, Venezuela, Peru e Chile, com destaque 

a este ultimo pais que a legisla<;ao obriga todas as empresas chilenas a destinarem 

10% dos seus lucros tributaveis para distribui<;ao aos seus empregados, desde que 

estes sejam 1 0% superiores ao seu capital investido. 
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2.2 Aspectos Nacionais Brasileiros 

0 conceito de PLR esteve intrinsecamente presente na vida economica 

brasileira desde as estruturas fundiarias, que previa o arrendamento de terras para a 

produgao do cafe, o que produzia, grosso modo, uma remuneragao variavel. 

Em 1919 e apresentado urn projeto de lei pelo deputado Deodato Maia que 

propunha a participagao dos empregados nos lucros, no entanto, o assunto veio a 

tornar-se preceito constitucional somente em 1946. 

Os primeiros programas de PLR chegaram ao Brasil por intermedio de 

empresas multinacionais, principalmente na decada de 80. 

Simultaneamente, empresas brasileiras como a Ferramentas Gerais, do Rio 

Grande do Sui, a Semco, de Sao Paulo e a Joao Fortes Engenharia, do Rio de 

Janeiro, adotavam programas de participagao nos lucros por iniciativa propria. 

Sem uma legislagao que regulamentasse o assunto, as poucas empresas 

que adotavam o programa de PLR tinham por objetivo exclusive a alavancagem de 

seus resultados por meio de incentive ao trabalho em equipe e uma maior abertura 

na gestao do neg6cio e das pessoas. 

Muitos projetos de Lei foram apresentados e inumeras medidas provis6rias 

foram instituidas, porem nenhuma das tentativas de regulamentagao da PLR foram 

convertidas em Lei. 

Somente no anode 2000, com a criagao da Lei 10.101, (Anexo 1) conhecida 

como Lei da PLR, houve finalmente a regulamentagao dos pianos de participagao 

nos lucros ou resultados aos trabalhadores. 
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De acordo com o Departamento lntersindical de Estatisticas e Estudos 

Socioeconomico- DIEESE 

( ... ] desde sua regulamentac;ao em 1994, quando foi editada a primeira 
Medida Provis6ria,ate sua transformac;ao definitiva em lei, no ano 2000, o 
programa de Participac;ao dos Trabalhadores nos Lueras ou Resultados das 
empresas (PLR) vem ganhando importancia na agenda das negociac;oes 
coletivas. 

Neste contexto, o 6rgao desenvolveu em agosto de 2006, data do ultimo 

levantamento, urn trabalho estatistico visando apresentar a configurac;ao e as 

principais tendencias relacionadas as negociac;oes da PLR, tendo por base dados de 

urn paine! selecionado de acordos e convenc;oes coletivas assinados entre 

empresas, trabalhadores e representac;oes sindicais de varios cantos do pais e de 

diferentes categorias no ano de 2005. 

Dentre outros dados, o estudo constatou (Tabela 1) que juntas, as regioes 

Sudeste e Sui representavam 63,4% dos acordos e convenc;oes celebrados no 

periodo, regioes estas que ate o presente momenta concentram a maior parte da 

produc;ao industrial brasileira, setor de atividade onde ocorre a maioria das 

negociac;oes de PLR. 

Em seguida, vern a regiao Nordeste, com 22% dos documentos analisados, 

a regiao Centro-Oeste, com 6,5%, e o Norte, com me nos de 1% do total de 

documentos pesquisados. 

Em termos das unidades da federac;ao, Sao Paulo concentrava o maior 

numero de documentos, com 25% dos acordos e convenc;oes pesquisados, seguido 

pelo Parana (14,6%), Minas Gerais e Ceara (9,8% cada). 
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Tabela 1 - Distribui~ao dos acordos e conven~oes coletivas de PLR por regiao 

Distribui~ao dos Acordos e Conven~oes Coletivas de PLR por Regiao Geografica 

Brasil - 2005 

Regiao Quantidade de Percentuais 

Documentos (%) 

Sudeste 48 39,0 
Sui 30 24,4 
Nordeste 27 22,0 
Centro-Oeste 8 6,5 
Norte 1 0,8 
Nacional/1 nterestad ual 9 3,3 
Total 123 100,0 

Fonte e Elabora9ao: Dl EESE 

0 DIEESE apontou ainda, (Tabela 2) que apesar de o setor de servi9os ser 

o que mais contribui para a forma9ao do produto interne, a industria e o que 

apresenta os maiores indices de acordos e conven96es referentes a PLR, talvez 

pelo porte economico das empresas e pela maier tradi9ao da a9ao sindical: 73°/o dos 

documentos pesquisados estavam concentrados no setor industrial, 14°/o no setor 

servi9os e 13°/o no comercio. 

Tabela 2- Distribui~ao dos acordos e conven~oes coletivas de PLR por setor de atividade 

Distribui~io dos Acordos e Conven~oes Coletivas de PLR Setor de Atividade 

Brasil - 2005 

Setor Quantidade de Percentuais 

Documentos (%) 

Industria 90 73,2 

Comercio 16 13 

Servi9os 17 13,8 

Total 123 100 

Fonte e Elabora9ao: DIEESE 
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As cadeias produtivas mais extensas, isto e, aquelas cadeias em que a 

maioria de seus segmentos e constituida de empresas de grande porte, sao as mais 

representativas. Desta forma, os metalurgicos e os quimicos, seguidos de perto 

pelos comerciarios, formam as categorias profissionais com maior quantidade de 

acordos e conven96es (Tabela 3). 

Tabela 3 - Distribuicao dos acordos e convencoes coletivas de PLR por categoria profissional 

Distribuicao dos Acordos e Convencoes Coletivas de PLR segundo as categorias 
profissionais 
Brasil -2005 

Categorias Quantidade de Percentuais 

Documentos (%) 

Metalurgicos 45 36,6 
Quimicos 17 13,8 

Comerciarios 16 13,0 

Urbanitarios 11 8,9 
Transportes 8 6,5 

Alimentac;ao 6 4,9 

Vestuario 4 3,3 

Bancarios 3 2,4 

Telecom u n icac;oes 3 2,4 

Construc;ao civil 2 1,6 

Graficos 2 1,6 

AutOnomos no comercio 1 0,8 

Professores (privados) 1 0,8 

Fiac;ao e tecelagem 1 0,8 

Papel, papelao e cortic;a 1 0,8 

Industria extrativa 1 0,8 

Jornalistas 1 0,8 

Total 123 100 
Fonte e Elaborac;ao: DIEESE 
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2.3 Conceitos 

2.3.1 Luera 

Lucro como se sabe, "e o retorno positivo de um investimento feito porum 

individuo" (Educac;ao Continuada - CRC/PR, 2008, p. 34) ou ainda pode-se dizer 

que lucro e a recompensa pelo risco que urn investidor assume ao participar de urn 

empreendimento. 

Porem, segundo Martins (2000; p 73) o dicionario de ciencias sociais (1987) 

"esclarece que o termo lucro nao tem nenhum sentido com as ci{mcias sociais, 

exceto em economia - na qual e geralmente usado no plural". 

Em economia pode-se agrupar os conceitos de Iueras em tres categorias: 

a) lucros com rendas auferidas por categorias institucionalmente 

identificadas como de renda; 

b) lucros positives ou negatives como urn a rend a abstratizada, residual, 

nao funcional; 

c) lucros como rendimentos positives ou negatives resultantes do exercicio 

de func;oes empresariais. 

Nos preceitos da PLR, o conceito de lucro e o contabil, ou seja, e a diferenc;a 

entre a receita liquida das vendas e servic;os e o custo dos bens e servic;os vendidos, 

conceito este que, segundo o paragrafo unico do artigo 278 do RIR, e o mesmo do 

lucro bruto. 
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2.3.2 Resultado 

Literalmente, a palavra resultado corresponde ao produto de uma operac;ao, 

ou ainda de acordo com Martins (2000, p. 78) "pode ser compreendido como /ucro, 

provento, aquila que resu/tou ou resulta de a/guma coisa, ou seja, sua 

conseqO{mcia, derivar;ao, produto, efeito". 

Na concepc;ao contabil, resultado e a denominac;ao que se da a conclusao a 

que se chegou ao final do exercicio de uma organizac;ao. Uma empresa pode ter urn 

resultado positivo - Iuera, ou negativo - prejuizo. 

Segundo Franco (1997, p 47) resultado e: 

[ ... ] a variac;;ao, aumentativa ou diminutiva, do patrimonio lfquido, originada 
da atividade economica da empresa, que sempre tem par objetivo o Iuera, o 
seja, o aumento de seu patrimonio. 

Ja nos termos da PLR, resultado refere-se a fixac;ao de metas relacionadas 

as atividades da empresa que, uma vez atingida, dara ensejo ao pagamento. 

Neste contexto, o Departamento lntersindical de Estatisticas e Estudos 

Socioeconomico - DIEESE, em estudo realizado em 2006, com base em dados 

levantados em 2005, classifica os programas de PLR em quatro modalidades: 

Participac;ao nos lucros: quando vincula o pagamento, a ser feito ao 

empregado, a uma meta de lucratividade auferida pela empresa; 

Participac;ao nos resultados: quando o pagamento depende do alcance de 

resultados operacionais; 

Participac;ao nos lucros e resultados: quando o pagamento dos 

empregados esta subordinado tanto a obtenc;ao de Iuera quanta ao alcance de 

resultados operacionais; 
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Participacao independente: quando o pagamento caracteriza-se como 

uma especie de abono a titulo de PLR, sem vincula9ao a nenhuma meta. 

A partir desta classificayao, observou-se (Tabela 4) que em urn universe de 

123 informa96es pesquisadas, 44, 7o/o do total eram programas de participa9ao nos 

resultados, 26,0o/o de participa9ao nos Iueras e resultados, 18,7% de programas 

independentes e 1 0,6%, de program as de participa9ao nos Iueras. 

Tabela 4- Modalidades de programas de PLR 

Modalidades de programas de PLR 

Brasil - 2005 

Modalidade Quantidade Percentuais 

de 
(%) 

documentos 

Participac;ao nos resultados 55 44,7 

Participac;ao nos lucros e resultados 32 26,0 

Participac;ao independente 23 18,7 

Participac;ao nos lucros 13 10,6 

Total 123 100,0 

Fonte e Elaborac;ao: Dl EESE 

2.4 Aspectos Legais da Participacao os Lucros ou Resultados 

A constitui9ao brasileira de 1946, ja previa a "participar;ao obrigat6ria e direta 

do trabalhador nos Iueras da empresa, nos termos e pela forma que a lei 

determinar'. 

Nas constitui96es de 1967 e 1969, a PLR tambem era prevista, porem a lei 

de que tratava o assunto nunca foi regulamentada. 

A constitui9ao de 15 de dezembro de 1988 preve em seu artigo 7° inciso XI, 

a "participar;ao nos lucros, ou resultados, desvinculada da remunerar;ao". 
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Ap6s a promulgagao da constituigao de 1988, foram editadas inumeras 

medidas provis6rias, que nunca se transformaram em lei. 

A primeira medida provis6ria que regulamentou o assunto foi a de no 195 de 

1994 e ap6s esta, vieram mais treze medidas sobre o tema, pon§m com poucas 

alteragoes. 

Por fim, em 19 de dezembro de 2000, foi promulgada a Lei 10.101 que pos 

fim a discussao acerca da aplicabilidade do dispositive constitucional e passou a 

regulamentar a participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, 

como instrumento de integragao entre o capital e o trabalho. 

Antes da promulgagao da referida lei, surgiram tres teorias quanto a 

natureza juridica de tal participagao, uma que a considerava como salario, a 

segunda que lhe atribuia a fungao de urn contrato de sociedade e ainda uma terceira 

e ultima que entendia se tratar de uma forma sui generis, que representaria uma 

forma de transigao entre o contrato de trabalho e o contrato de sociedade. 

0 artigo 457 da CL T, que faz distingao entre salario e remuneragao, 

influenciou no posicionamento da natureza juridica salarial a PLR, apoiado pela 

Sumula 251 do Tribunal Superior do Trabalho, que reza que "a participar;ao nos 

lucros da empresa, habitua/mente paga, tern natureza sa/aria/ para todos os efeitos 

legais". 

A Sumula 251, foi revogada pela Resolugao TST no 33 de 27 de julho de 

1994, que de acordo com a constituigao de 1988, determina que a PLR sera 

desvinculada da remuneragao. 

A Lei 10.101 de 2000, ah§m de dar regulamentagao a participagao dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas, da providencias, no caput de 

seu artigo 3°, quanto aos encargos trabalhistas: 



26 

a participa9ao de que trata o art. 2Q nao substitui ou complementa a 
remunera9ao devida a qualquer empregado, nem constitui base de 
incid€mcia de qualquer encargo trabalhista, nao se lhe aplicando o princfpio 
da habitualidade. 

Segundo o artigo 3° § 1 o da legislagao da PLR, para efeito da apuragao do 

lucro real, a pessoa juridica podera deduzir como despesa operacional, as 

participagoes atribuidas aos funcionarios nos lucros ou resultados, dentro do proprio 

exercicio social. 

[ ... ] para efeito de apura9ao do lucro real, a pessoa jurfdica podera deduzir 
como despesa operacional as participa9oes atribufdas aos empregados nos 
lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do proprio 
exercfcio de sua constitui9ao. 

Na tributagao da PLR para a pessoa fisica, reza a lei em seu artigo 3° § 5°, 

que a renda decorrente desta remuneragao, sera tributada na fonte, em separado 

dos demais rendimentos recebidos no mesa titulo de antecipagao do imposto de 

renda devido na declaragao de rendimentos da pessoa fisica, sendo a 

responsabilidade da retengao e posterior recolhimento, da pessoa juridica pagadora. 

[ ... ]as participa9oes de que trata este artigo serao tributadas na fonte, em 
separado dos demais rendimentos recebidos no mes, como antecipa9ao do 
imposto de renda devido na declara9ao de rendimentos da pessoa ffsica, 
competindo a pessoa juridica a responsabilidade pela reten9ao e pelo 
recolhimento do imposto. 

Uma vez que a pessoa juridica pode se beneficiar do PLR como forma de 

redugao tributaria, a legislagao veda em seu artigo 3° § 2°, a antecipagao ou 

distribuigao de valores, a este titulo, em periodicidade inferior a urn semestre civil, ou 

mais de duas vezes no mesmo ano. 

[ ... ] e vedado o pagamento de qualquer antecipa9ao ou distribui9ao de 
valores a titulo de participa9ao nos lucros ou resultados da empresa em 
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo 
ano civil. 

A participagao dos empregados nos lucros pode sugerir tambem a 

participagao em eventuais prejuizos, o que significaria uma redugao salarial. 
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No entanto, a CL T em seu artigo 2° deixa claro que e o empregador quem 

assume os riscos de sua atividade economica, isto inclui os prejuizos, que nao 

podem em hip6tese alguma ser repassados ao colaborador. 

Neste contexto, Martins (2000, p. 50) destaca que a participac;ao nos lucros 

e condicionada, uma vez que inexistindo lucros nao haven:i o pagamento da referida 

participac;ao. 

2.4.1 A Desvinculac;ao da Remunerac;ao 

A constituic;ao de 1988 eliminou o carc~ter salarial da participac;ao nos lucros 

em seu artigo r inciso XI determinando que tal prestac;ao seja totalmente 

desvinculada da remunerac;ao. 

Com essa determinac;ao, extinguiu-se o argumento empresarial de que a 

participac;ao nos lucros nao havia se solidificado no Brasil pelo fato de a mesma 

acabar gerando acrescimos continuados mesmo com a ausencia de lucros, do qual 

deveria ter origem e ainda gerariam encargos tributaries e trabalhistas na medida em 

que se conceituasse como remunerac;ao trabalhista. 

De acordo com Martins (2000, p. 85) "[ ... ] o constituinte entendeu por bern 

continuar a conferir a participar;ao nos lucros aos empregados, porem desvinculada 

da remunerar;ao." 

Desta forma, a participac;ao nos lucros aos empregados passou a ser uma 

nova maneira de pagamento aos trabalhadores, justamente por estar desvinculada 

da remunerac;ao e conseqOentemente do salario. 

No entanto, a Lei 10.101 de 2000 e clara no caput de seu artigo 3° ao 

salientar que a participac;ao nos lucros "nao substitui ou complementa a 

remunerar;ao de vida a qua/quer empregado", ou seja, a participac;ao nos lucros nao 
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poden~ em hip6tese alguma corresponder a (mica forma de pagamento do 

trabalhador. 

Este preceito assegura ao funcionario que este sempre tenha algum 

numerario a receber a titulo de salario, pois se assim nao fosse, nos casos em que a 

empresa apresentasse prejuizos consecutivos, o trabalhador nada perceberia a 

titulo de remuneragao. 

2.5 Aspectos Praticos da Participa~ao nos Lucros ou Resultados 

A legislagao determina que a participagao nos lucros deve ser objeto de 

negociagao entre a empresa e seus colaboradores em comum acordo, mediante 

escolha de urn dos procedimentos a seguir: 

a) escolha de uma comissao integrada por urn representante indicado pelo 

sindicato da categoria e escolhida por ambas as partes; 

b) acordo coletivo constando regras claras e objetivas quanto a fixagao dos 

direitos e das regras da participagao, bern como os mecanismos de 

aferigao ao cumprimento acordado, periodo de vigencia e prazos para a 

revisao do acordo, podendo ser considerados os criterios e condigoes 

para a participagao. 

0 instrumento de acordo da PLR devera ser arquivado na entidade sindical 

dos colaboradores. 

Em cumprimento a legislagao, a empresa de telecomunicagoes TIM Celular 

S/A, mantem arquivado no sindicato da categoria, o Sindicato dos Trabalhadores em 

Empresas de Telecomunicagoes e Operadores de Mesas Telefonicas do Estado do 

Parana - SINTTEL PR, o instrumento de acordo coletivo de trabalho abordando na 

terceira pagina a participagao nos lucros e/ou resultados. (Anexo 2) 
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0 sindicato dos bancarios disponibiliza urn modelo para uma minuta de 

acordo coletivo de trabalho do programa da participac;ao nos resultados, 

disciplinados pela Lei 10.101 de 2000. (Anexo 3) 

2.5.1 Criterios de Dedutibilidade 

De acordo com a legislac;ao do imposto de renda sao dedutiveis as 

participac;oes que seguem os seguintes criterios: a nao discriminac;ao entre 

funcionarios e as participac;oes distribuidas a todos os funcionarios, nos termos da 

Lei 10.101 de 2000. 

0 primeiro criterio determina que todos os funcionarios, que se encontrem 

na mesma condic;ao, por dispositive de estatuto ou contrato social recebam 

igualitariamente e sem distinc;ao. 

Logo, e indispensavel que a participac;ao nao se configure como de carater 

discriminat6rio e que seja distribuida indistintamente a todos os funcionarios e que 

seus criterios de distribuic;ao sejam equitativos ou proporcionais. 

0 segundo criterio fundamenta-se no artigo 3°, § 1 o da propria Lei da PLR 

que reza: 

Para efeito de apura9ao do lucro real, a pessoa jurfdica podera deduzir 
como despesa operacional as participa9oes atribufdas aos empregados nos 
lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do exercfcio de sua 
constitui9ao. 

Ja o autor Martins (2000, p. 116) sintetiza os criterios da participac;ao em 

tres: igualitarios, de necessidades individuais e proporcionais, onde o criterio 

igualitario determina que todos os funcionarios recebam exatamente a mesma coisa 

a titulo de participac;ao nos lucros, sem distinc;oes; ja o criterio de necessidade 

individual diz respeito ao fato de que a participac;ao deve levar em considerac;ao a 

necessidade individual de cada colaborador e finalmente o terceiro e ultimo criterio 
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categoriza que deve haver proporcionalidade na participagao nos lucros e 

resultados, sendo que cada trabalhador deve receber de acordo com sua 

capacidade. 

2.5.2 Criterios para Distribuigao 

A legislagao da PLR, como e conhecida a Lei 10.101 de 19 de dezembro de 

2000, a borda em seu artigo 2° § 1 o alguns possiveis criterios que podem ser 

adotados quando da distribuigao da participagao nos lucros como: indices de 

produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; programas de metas, 

resultados e prazos pactuados previamente. 

Martins (2000, p. 117), sugere como criteria para distribuigao a atribuigao de 

pontos, mediante avaliagao de chefia, a conduta disciplinar e tecnica do empregado, 

ou ainda a empresa poderia adotar um criteria misto de distribuigao por meio de 

cotas de participagao com base em alguns elementos como tempo de empresa, 

assiduidade, encargos familiares dentre outros. 

2.5.3 Quem Pode Distribuir Lucros. 

Em suma, toda empresa que vise o lucro pode distribuir lucros aos seus 

funcionarios. 

A legislagao preve que, para o fim da distribuigao de lucros aos empregados, 

nao se equiparam a empresas: as pessoas fisicas e as entidades sem fins lucrativos, 

como as estatais. 

Portanto, os profissionais liberais e os autonomos ficam vedados a 

distribuigao de lucros aos seus funcionarios. 
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Aos trabalhadores de empresas estatais, a legislac;ao preve que cabe ao 

Poder Executive a fixac;ao de diretrizes especificas para este fim. 

Consideram-se empresas estatais as empresas publicas, as sociedades de 

economia mista bern como suas subsidiarias e controladas e as empresas em que a 

Uniao detenha a maior parte do capital com direito a voto. 

2.5.4 Aquisic;ao do Direito a Participac;ao nos Lucros ou Resultados 

A legislac;ao preve que a participac;ao nos lucros ou resultados da empresa 

sera objeto de negociac;ao entre as partes mediante comissao ou convenc;ao 

coletiva. 

A mesma lei tambem determina que no instrumento de negociac;ao, deverao 

constar regras claras quanto a fixac;ao dos direitos a participac;ao nos lucros. 

Ha que se ressaltar, porem, a fixac;ao do memento em que ha a aquisic;ao do 

direito por parte do colaborador, a participac;ao nos lucros ou resultados como o 

numero minimo de dias trabalhados pelo empregado durante o ano, excluindo os 

funcionarios que por ventura tenham sido contratados no ultimo dia do ano, a 

exigencia de que o empregado nao esteja afastado pelo INSS, que o funcionario nao 

tenha sido demitido por justa causa, ou que ainda na data da distribuic;ao o 

funcionario mantenha contrato de trabalho com a empresa, excluindo assim os 

trabalhadores demitidos durante o ano correspondente a distribuic;ao da 

participac;ao. 

2.5.5 Formas de Calculo e Pagamento 

Ha varias formulas de calculo da PLR, sendo que as mais comuns sao: a do 

valor fixo, a do percentual sobre o salario ou a do sistema misto de distribuic;ao. 
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Aparentemente democratica, a formula do valor fixo tende a trazer prejuizos 

aos trabalhadores que percebem um salario mais alto. 

Por outro lado, a adogao da formula do percentual sobre o salario, implica 

em que os funcionarios que se encontram numa faixa salarial menos privilegiada, 

sofrem esse impacto tambem na participagao nos lucros ou resultados. 

Neste contexte, Martins (2000, p. 121) entende que "a formula mista atende 

a um melhor equilibrio entre salarios altos e baixos, de forma a haver uma 

distribuigao equitativa de lucros". 

No calculo do resultado que sera distribuido a titulo de participagao nos 

lucros, destacam-se dois metodos de pagamentos, a saber: o Plano Scalon, que se 

baseia no pagamento em dinheiro e o Plano Hucker, que estabelece uma proporgao 

entre o valor da folha de pagamentos e o valor da produgao subtraido do valor da 

materia prima e insumos, este ultimo mais aplicavel ao setor industrial. 

0 pagamento pode ser feito de tres maneiras: em valor igual para todos os 

trabalhadores, de forma desigual ou atraves da distribuigao mista. 

No primeiro caso, o valor da PLR e pago igualmente para todos os 

empregados, independents da faixa salarial, no segundo, o beneficio e pago em 

valores diferentes que variam conforme o salario e o cargo ocupado, ja na 

distribuigao mista a participagao paga e composta por uma parcela igual e uma 

desigual, ou seja, o trabalhador recebe uma parte proporcional a sua remuneragao e 

outra parte de igual valor para todos. 

Em estudo realizado pelo DIEESE em 2006 com base em 2005, (Tabela 5) 

apontou-se que em um universe de 123 acordos de PLR pesquisados, a maioria ou, 

pouco mais de 50% optam pelo pagamento de forma desigual, seguido pelos 

pagamentos realizados de forma igualitaria a todos os funcionarios e somente uma 

minoria de 12% optam pelo pagamento da PLR a seus funcionarios pela forma 

mista. 
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Tabela 5 - Distribui~ao de documentos da PLR 

Distribui~ao dos documentos segundo a forma de distribui~ao da PLR 

Brasil -2005 

Forma de distribui<;ao Quantidade Percentuais 

de documentos (%) 

Desigual 63 51,2 

lgual 45 36,6 

Misto 15 12,2 

Total 123 100 

Fonte e Elabora<;ao: Dl EESE 

2.6 Aspectos Tributaries da Participacio nos Lucros ou Resultados 

2.6.1 Impasto de Renda da Pessoa Fisica 

A participa9ao nos Iueras ou resultados - PLR atribuida aos empregados 

sofrera tributa9ao separadamente aos demais rendimentos pagos no mes, na forma 

de antecipa9ao do impasto devido na declara9ao de ajuste anual da pessoa fisica. 

Para tal tributa9ao sera aplicada tabela progressiva (Tabela 6), sobre o total 

dos rendimentos, vigente na data do pagamento, ficando a fonte pagadora 

responsavel pela reten9ao e recolhimentos do impasto devido. 

Tabela 6 - Tabela progressiva mensal do imposto de renda da pessoa fisica 

Tabela Progressiva Mensal - 2009 

Base de Calculo em R$ Alfquota% Parcela a Deduzir do Impasto em R$ 

Ate 1.434,59 - -

de 1.434,60 ate 2.150,00 7,5 107,59 

de 2.150,01 ate 2.866,70 15 268,84 

de 2.866,71 ate 3.582,00 22,5 483,84 

acima de 3.582,00 27,5 662,94 

Fonte: RFB <www.receita.fazenda.gov.br> 
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Nao haven:~ nenhuma deduc;ao da base de calculo da renda proveniente da 

PLR, par falta de previsao legal para tanto. 

Quando da prestac;ao de contas junto a Receita Federal do Brasil - RFB, a 

pessoa fisica devera lanc;ar os valores recebidos a titulo de participac;ao nos Iueras 

na ficha de "rendimentos tributaveis recebidos de pessoa juridica pelo titular" 

aproveitando-se do impasto que lhe foi retido no ato do pagamento. 

2.6.2 Impasto de Renda da Pessoa Juridica 

A legislac;ao do impasto de renda da pessoa juridica possui basicamente tres 

conceitos de Iueras: o Iuera real, o presumido e o arbitrado. 

Lucro real: e o Iuera liquido do periodo base ajustado, exclusoes ou 

compensac;oes. 

De acordo como§ 12 da legislac;ao da PLR, 

para efeito de apuragao do lucro real, a pessoa juridica podera deduzir 
como despesa operacional as participagoes atribuidas aos empregados nos 
lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do pr6prio 
exercicio de sua constituigao. 

Para Oliveira (2003, p. 174) Iuera real e 

o lucro liquido do periodo apurado na escrituragao comercial, denominado 
lucro contabil, ajustado pelas adigoes, exclusoes e compensagoes 
autorizadas pela legislagao do imposto de renda. 

Entende-se que a apurac;ao do Iuera real envolve maior complexidade na 

execuc;ao das retinas contabeis e tributarias, portanto, para que o resultado seja 

apurado de forma correta, o contador deve adotar urn conjunto de procedimentos 

como: a correta escriturac;ao contabil, observando-se os principios fundamentais da 
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contabilidade, bern como a computagao das provisoes necessarias e a elaboragao 

do livro de apuragao do lucro real - LALUR. 

A legislagao do imposto de renda preve que toda empresa pode optar por 

apurar e recolher seu tributo pela opgao do lucro real, no entanto existem empresas 

que, pela mesma lei, sao obrigadas ao recolhimento portal criteria. 

As empresas que sao obrigadas ao recolhimento pelo lucro real sao 

basicamente aquelas que: 

d) Tenha auferido receita, no ano anterior ao da opgao, superior a R$ 

48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais); 

e) As instituigoes financeiras e equiparadas; 

f) As que obtiveram lucro, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior; 

g) As factoring 

Na apuragao do lucro real, ha que se considerar as adigoes e exclusoes que 

devem ser executadas na base de calculo do tributo. 

As adigoes sao os valores das despesas contabilizadas pela pessoa jurfdica 

que possuem limitagoes legais ou nao sao admitidas, ja as exclusoes, referem-se a 

receitas, cujas dedugoes estao amparadas pela legislagao tributaria, ou seja, sao 

valores que a legislagao permite subtrair do lucro lfquido para efeito fiscal. 

Outro fator importante na apuragao do lucro real diz respeito aos adicionais. 

Os adicionais correspondem a urn acrescimo de 1 0% sobre a parcela do lucro real 

que exceder o valor resultante da multiplicagao de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo 

numero de meses correspondentes ao respective mes de apuragao do tributo. 
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A alfquota do imposto de renda e de 15% e a base de calculo e o resultado 

do somat6rio de urn percentual sobre a receita bruta do mes, acrescido de ganhos 

de capital, demais receitas e resultados positives, exceto rendimentos e ganhos 

tributados como aplica96es financeiras. Os percentuais aplicaveis sobre a receita 

bruta variam de acordo com a atividade da empresa. 

Lucro presumido: de acordo como artigo 516, do Regulamento do imposto 

de renda - RIR, o lucro presumido e a forma mais simplificada de op9ao de 

tributa9ao ao contribuinte e dispensa escritura9ao fiscal, nos casos em que a pessoa 

juridica tenha receita bruta total, acrescida das demais receitas e ganhos de capital 

de valor igual ou inferior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no ano calendario 

anterior e que nao esteja obrigada a tributa9ao com base no lucro real. 

Lucro arbitrado: e o determinado pela autoridade tributaria quando, entre 

outras coisas, a empresa nao tiver escritura9ao fiscal ou apresenta-la com vicios. 

Dentro do conceito de lucros, o RIR ainda aponta em seus artigos 248 e 277: 

o lucro lfquido, que e a soma algebrica do lucro operacional, dos resultados nao 

operacionais e das participa96es e o lucro operacional, representado pelo resultado 

das atividades principais ou acess6rias que constituam objeto da pessoa juridica. 

A pessoa juridica tributada pelo lucro real podera deduzir como despesa 

operacional, as participa96es atribuidas aos empregados nos lucros ou resultados 

dentro do proprio exercicio de sua constitui9ao. 

Este conceito se fundamenta pelo artigo 359 do RIR/1999: 

Para efeito de apura9ao do Iuera real, a pessoa jurldica podera deduzir 
como despesa operacional as participa96es atribuldas aos empregados nos 
Iueras ou resultados, dentro do proprio exerclcio de sua constitui9ao. 

Oeste modo, nao ha necessidade que a PLR seja paga para que seja 

dedutivel, podendo ser contabilizada nos balancetes ou balan9o, seguindo o regime 

de competencia. 
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Conforme a legislac;ao concernente a PLR, a deduc;ao do Iuera lfquido do 

periodo de apurac;ao das participac;oes no Iuera da pessoa juridica, atribuidas a seus 

empregados e permitida, segundo normas gerais aplicaveis, sem discriminac;oes, a 

todos que se encontrem na mesma situac;ao. 

No entanto, para que a PLR se configure em urn beneficia tributario, e 

imprescindivel que esta nao se caracterize como discriminat6ria, ou seja, a adoc;ao 

do criteria de remunerac;ao deve ser o mesmo para todos os funcionarios. 

2.6.3 Contribuic;ao Social Sabre o Luera Uquido 

Conforme Higuchi (2003, p. 709) "a contribui980 social sabre o Iuera das 

empresas e uma das fontes de recursos previstas no art. 195 da Constitui9ao 

Federal para a tender ao programa de seguridade social". 

A alfquota da Contribuic;ao social sabre o Iuera lfquido - CSLL, exceto para 

as instituic;oes financeiras, e de 9%. 

Quanta a dedutibilidade da participac;ao nos Iueras ou resultados na 

determinac;ao da base de calculo da CSLL, Higuchi (2003, p. 711) contempla: 

Quais daquelas participac;oes continuam sendo dedutfveis na determinac;ao 
da base de calculo da CSLL, apesar da revogac;ao expressa da IN no 90/92. 
A resposta nao PE pacifica nem pela Receita Federal. Quando a 
fiscalizac;ao glosa inumeras despesas indedutrveis na determinac;ao do lucro 
real, sistematicamente precede a autuac;ao da CSLL utilizando a mesma 
base de calculo e o Conselho de Contribuintes, na manutenc;ao do 
lanc;amento do IRPJ, tern mantido o da CSLL, dizendo ser mero reflexo. 
Esse entendimento nao e correto. 

Tal contemplac;ao se deu pelo fato de a instruc;ao normativa 79/2000 revogar 

o artigo r da IN 90/92, que possibilitava a dedutibilidade da PLR da base de calculo 

da Contribuic;ao social sabre o Iuera lfquido - CSLL. 
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Entretanto, mesmo com essa revoga<;ao, pode-se entender que ainda e 

permitida a dedu<;ao desses dispendios da base de calculo da referida contribui<;ao, 

tendo em vista a inexistencia de dispositivos que impe<;am essa dedu<;ao. 

A esse respeito, Higushi (2003, p. 711) tern o seguinte entendimento: 

[ ... ] voltemos ao exame da revogagao da IN no 90/92. Para efeito de CSLL, 
continua sendo dedutfvel, ainda que seja indedutfvel na determinagao do 
lucro real por inobservancia da legislagao, visto que nao ha vedagao ou 
limitagao em sentido contrario. Nao tem sentido ter limitagao para 
participagao nos lucros se nao tem limitagao para gratificagao a 
empregados. 

Sendo assim, como a legisla<;ao do Impasto de renda da pessoa juridica -

IRPJ preve a dedu<;ao como despesa operacional, para fins da CSLL, a dedu<;ao 

tambem e permitida. 

2.6.4 Riscos Tributaries da Participa<;ao nos Lueras ou Resultados 

Quando da cria<;ao de urn plano de participa<;ao nos Iueras ou resultados, 

existem alguns cuidados que devem ser tornados, pois urn dos criterios que 

determina e caracteriza a PLR junto ao fisco e justamente que a mesma seja 

elaborada dentro dos preceitos da Lei, ou seja, todos os preceitos. 

0 que ocorre e que, por falta de conhecimento ou de entendimento da 

legisla<;ao, muitas empresas tern se vista em situa<;oes desconfortaveis junto, 

principalmente, a previdencia social, uma vez que descumprindo alguma das 

exigencias da Lei 10.101 de 2000, o valor percebido pelos empregados a titulo de 

PLR deixa de ser assim considerado e passa a ter carater remunerat6rio e por 

conseqi:u3ncia, passivo de tributa<;ao. 

As exigencias que a legisla<;ao faz para a cria<;ao de urn plano de 

participa<;ao nos Iueras ou resultados sao as seguintes: 
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a) a negociac;ao entre a empresa e empregados deve ocorrer com a 

participac;ao do sindicato da categoria, seja na escolha da comissao 

escolhida pelas partes, que sera obrigatoriamente integrada por urn 

representante do sindicato, ou seja, mediante convenc;ao ou acordo 

coletivo negociado tambem no sindicato da categoria; 

b) as regras da negociac;ao a que se refere a Lei devem ser claras e 

objetivas quanta as metas ou resultados que devem ser atingidos pelos 

trabalhadores, para que estes afiram o direito a participac;ao nos Iueras; 

c) no plano da PLR devem constar ainda: os mecanismos de aferic;ao ao 

direito ao recebimento da participac;ao, a periodicidade em que ocorrera 

este pagamento, por quanta tempo o acordo tera vigencia e quais os 

prazos para que haja revisao deste acordo 

d) toda a negociac;ao deve ser documentada em instrumento que sera 

arquivado no sindicato da categoria; 

Respeitadas essas regras, por forc;a clara e contundente natureza 

constitucional, e direito do empresario, na livre negociac;ao junto a seus empregados, 

definir pagamentos a titulo de participac;ao nos Iueras, desvinculados da 

remunerac;ao, sabre os quais nao incidirao qualquer obrigac;ao trabalhista ou 

previdenciaria. 

De acordo como Anexo Biblioteca lnforma no 2026 de 14 a 20 de setembro 

de 2008, algumas das autuac;oes realizadas pelo fisco tern se embasado na 

regulamentac;ao do programa da PLR como, por exemplo, a nao aceitac;ao dos 

criterios de desempenho como urn dos requisites para a apurac;ao da participac;ao, o 

nao arquivamento do instrumento de negociac;ao junto ao sindicato da categoria e 

ate mesmo a falta da assinatura do responsavel pelo sindicato no instrumento de 

celebrac;ao do acordo da PLR. 
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2. 7 Aspectos Trabalhistas e Previdenciarios 

2.7.1 Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o- FGTS 

0 Fundo de Garantia por Tempo de Servic;os - FGTS corresponde a urn 

deposito mensal que a empresa esta obrigada a recolher junto a uma conta bancaria 

em nome do funcionario na Caixa Economica Federal, correspondente 8% da 

remunerac;ao ou salario nominal do trabalhador. 

2.7.2 Ferias 

A base de calculo das ferias deve ser composta do salario fixo e do variavel, 

quando houver, dessa forma compora uma remunerac;ao. 

Neste contexto, Martins (2000, p. 150) aponta que "[ .. .] a participar;ao nos 

/ucros paga ao empregado esta desvinculada da remunerar;ao". Desta forma, 

inexistem reflexos da participac;ao nos Iueras ou resultados nas ferias. 

2.7.3 Decima Terceiro Salario 

A gratificac;ao natalina ou decimo terceiro salario e a gratificac;ao a que o 

trabalhador faz jus na proporc;ao de 1/12 avos por mes, correspondente ao valor da 

remunerac;ao percebida em dezembro. 

Como a base de calculo do decimo terceiro salario e a remunerac;ao 

percebida pelo trabalhador, a exemplo das ferias, este beneficia tambem nao sofre 

influencia pela participac;ao nos Iueras, por esta ser desvinculada da remunerac;ao. 
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2.7.4 Aviso Previae Rescisao do Contrato de Trabalho 

Nao haverc1 a computac;ao da participac;ao nos Iueras ou resultados no 

calculo de qualquer verba indenizat6ria, par esta estar desvinculada da 

remunerac;ao. 

2.7.5 lnstituto Nacional de Seguridade Social- INSS 

A participac;ao nos Iueras ou resultados - PLR, quando distribuida de acordo 

com a lei, nao se sujeita a incidencia de contribuic;ao ao lnstituto Nacional de 

Seguridade Social- INSS ou a qualquer outro encargo trabalhista ou previdenciario. 

Em consequencia de a participac;ao nos Iueras ser distinta a remunerac;ao, 

os valores pagos a este titulo nao podem ser considerados para efeito de incidencia 

de onus previdenciarios ou fiscais. 

2.8 Aspectos Financeiros 

Optar pelo pagamento da PLR esta se consolidando em um neg6cio muito 

rentavel a empresa sob o ponto de vista financeiro. 

Conceder PLR aos funcionarios tern demonstrado uma economia relevante 

quando comparado a concessao de aumentos salariais reais, tendo em vista que, 

sabre o pagamento a titulo de PLR, nao incidem encargos sociais que representam 

atualmente 45,8% de acrescimo na folha de pagamento (Tabela 7) de uma empresa. 
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Tabela 7 - Tabela de encargos trabalhistas 

Tabela de Encargos Trabalhistas 

FGTS 8% 

DECIMO TERCEIRO 8,30% 

ABONO DE FERIAS 2,70% 

INSS 20% 

ENTIDADES 5,80% 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 1% 
Fonte: SEBRAE-SP d1sponfvel em: <http://www.sebraesp.com.br> 

Tendo em vista que o conceito de PLR e fundamentado mediante o 

estabelecimento de metas, a ado9ao deste plano de remunera9ao pode representar 

uma redu9ao consideravel nos custos ou despesas operacionais, ou ainda urn 

aumento nas receitas quando a fixa9ao dessas metas e direcionada ao aumento de 

vendas ou a diminui9ao de devolu96es de mercadorias. 

Tanto o aumento de receitas, quando a redu9ao de gastos, tern impacto 

direto no fluxo de caixa o que torna a pratica da PLR urn excelente gestor de 

recursos disponiveis. 

2.9 Aspectos Contabeis 

Em obediencia aos principios fundamentais da contabilidade, a legisla9ao 

societaria e tributaria, a participa9ao nos Iueras ou resultados - PLR devera ser 

registrada como despesa, em contrapartida da correspondente provisao ou do caixa. 

Sendo registradas como despesas, deverao constar no grupo "participa96es 

e contribui96es" na ORE, (Quadro 1) disposto logo ap6s a provisao para imposto de 

renda e contribuiyao social sabre o Iuera liquido e anterior ao resultado do exercicio. 



Quadro 1 

Demonstra~ao do Resultado do Exercicio 

Receita bruta de vendas/servic;os 

(-) Deduc;Oes da receita bruta 

(=) Receita liquida de vendas/servic;os 

(-) Custo dos produtos vendidos e dos servic;os prestados 

(=) Lucro bruto 

(-) Despesas operacionais 

(=) Lucro/prejuizo operacional 

(-)Resultados nao operacionais 

(=) Resultado antes do IRPJ, da CSLL e participac;Oes 

(-) Provisao para IRPJ e CSLL 

(-) Participac;Oes 

(=) Lucro/prejuizo do exercicio 

2.1 0 Demonstra~oes Praticas 
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Neste t6pico, apresenta-se o exemplo de como a participac;ao nos Iueras ou 

resultados - PLR pode representar a parcela variavel do salario dentro da 

remunerac;ao total paga ao trabalhador. 

A representac;ao aparece num primeiro momenta em tabelas de calculos e 

posteriormente, para uma melhor compreensao visual, em graficos. 

Nas tabelas estao demonstrados os valores dos custos com encargos e 

beneficios obrigat6rios que tais pagamentos representam a pessoa juridica bern 

como os ganhos percebidos pela pessoa fisica. 
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Todos os calculos estao considerando o valor do salario anual pago ao 

funcionario e para uma demonstragao mais didatica, ap6s as tabelas de calculos, 

tanto da pessoa juridica quanto da pessoa fisica, bern como de seus respectivos 

graficos, sao demonstradas tabelas comparativas facilitando assim a visualizagao de 

qual situagao se demonstra a mais vantajosa para ambas as partes e que, portanto, 

caracteriza-se na opgao mais eficaz. 

Como urn dos objetivos deste trabalho e sustentar atraves de 

demonstragoes praticas os conceitos apresentados teoricamente, o exemplo a 

seguir demonstra uma situagao que muitas vezes causa duvida ao empregador 

quando da opgao de recompensar seus colaboradores pelo born desempenho de 

suas tarefas ou pela excel€mcia dos servigos prestados ou mesmo na fixagao de 

salarios. 

Sao apresentados dois cenarios (Tabela 8), no primeiro a empresa paga urn 

salario fixo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao ano para o trabalhador e no 

segundo a empresa paga urn salario fixo de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 

ao ano e mais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) como parcela variavel do 

salario a titulo de PLR. 

Observa-se que, se considerando somente o salario base de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) ao ano e comparando-se com o salario base acrescido de 

PLR, perfazendo a soma de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), torna-se 

tentadora a afirmativa de que a empresa sintetiza urn desembolso extra no valor de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais) pagando salario acrescido de PLR, do que 

desembolsaria caso pagasse somente o salario fixo. No entanto, quando os valores 

sao observados levando-se em conta todos os encargos trabalhistas e beneficios 

legais obrigat6rios aos quais a folha de pagamento representa, observa-se que ao 

contrario de urn aumento de gastos, a empresa contabiliza uma economia, uma vez 

que a PLR, por nao integrar a remuneragao, nao sofre incidencia dos encargos e 

obrigagoes trabalhistas que tanto oneram os gastos com pessoal. 



Tabela 8- Custos para a pessoa juridica 

Custos para a Pessoa 
Juridica 

Fonte e Elaborac;ao: a autora 

Salario 

120.000,00 

34.450,00 

9.600,00 

3.333,00 

10.000,00 

177.383,00 

177.383,00 
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Salario PLR 
84.000,00 48.000,00 

24.115,00 0,00 

6.720,00 0,00 

2.333,10 0,00 

7.000,00 0,00 

124.168,10 48.000,00 

172.168,10 

Neste contexte, constata-se (Grafico 1) que caso o empregador opte pelo 

pagamento de urn salario reduzido pon§m com distribui<;ao da participa<;ao nos 

Iueras ou resultados, seus gastos com pessoal passam de R$ 177.383,00 (cento e 

setenta e sete mil, trezentos e oitenta e tres rea is) para R$ 172.168,10 (cento e 

setenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e dez centavos) sofrendo uma 

queda de aproximadamente 3o/o. 

Grafico 1 - Custos para a pessoa juridica 

177.383,00 

. , 

,- "' ~ r·t .. l 

' · --~ so Salario ·salario + PLR -· ; 

Fonte e Elaborac;ao: a autora 
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Logo, verifica-se (Tabela 9) uma economia no valor de R$ 5.214,90 (cinco 

mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos) durante o ano, o que significa 

dizer que o empregador alcanc;a o objetivo de recompensar seu funcionario e ainda 

reduz seus gastos com encargos e obrigac;oes trabalhistas. 

Tabela 9- Economia da pessoa juridica 

onomia 5.214,90 
Fonte e Elaborac;ao: a autora 

Desta forma, a vantagem da adoc;ao da PLR como parte variavel do salario e 
vislumbrada (Grafico 2) sob a 6tica da pessoa juridica, uma vez que esta apresenta 

uma atraente reduc;ao em seus custos com pessoal. 

Grafico 2- Economia da pessoa juridica 

Salario +PLR 

Fonte e Elaborac;ao: a autora 
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Do mesmo modo, ocorre com os ganhos concernentes a pessoa fisica, dois 

cenarios sao apresentados (Tabela 1 0) e o trabalhador se ve diante da situa9ao em 

que ao inves de perceber urn salario de fixo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) durante o ano, tera uma remunera9ao composta por uma parte fixa e outra 

variavel, sendo a parte fixa correspondente a 70o/o daquele valor e a parte variavel 

de 40°/o do mesmo montante, a titulo de participa9ao nos lucros ou resultados -

PLR. 

Tabela 10- Remuneracao da pessoa fisica 

Remuneracao da Salario Salario PLR Pessoa Fisica 

Remunerac;ao 120.000,00 84.000,00 48.000,00 

INSS 4.248,84 4.248,84 0,00 

IRRF 23.877,37 13.977,37 12.537,15 

Rest. IR PLR 0,00 0,00 12.537,15 

FGTS 10.400,00 7.280,00 0,00 

Abo no 3.333,00 2.333,10 0,00 

13° 10.000,00 7.000,00 0,00 

!Total 115.606,79 82.386,89 48.000,00 

Remuneracao Total 115.606,79 130.386,89 
Fonte e Elaborac;ao: a autora 

Sendo assim, constata-se (Grafico 3) que, caso o empregado concorde com 

o recebimento de urn salario reduzido porem com distribui9ao da participa9ao nos 

lucros ou resultados, seus ganhos sofrem urn consideravel acrescimo e passam de 

R$ 115.606,79 (cento e quinze mil, seiscentos e seis reais e setenta e nove 

centavos) para R$ 130.386,89 (cento e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e nove centavos) resultando num superavit de 12,8% em seus ganhos totais. 
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Grafico 3- Remunera~ao da pessoa fisica 

115.606,79 

Fonte e Elabora9ao: a autora 

Logo, processando-se os dados levantados, observa-se (Tabela 11) urn 

ganho no valor de R$ 14.780,10 (quatorze mil, setecentos e oitenta reais e dez 

centavos) a mais ao Iongo do ano para o trabalhador. 

Tabela 11 - Ganho da pessoa fisica 

14.780,10 

Fonte e Elabora9ao: a autora 



49 

Sen do assim, a vantagem da ado9ao da PLR e verificada tambem sob a 

perspectiva da pessoa fisica, (Grafico 4) que percebe um montante extra equivalente 

a mais de duas vezes seu salario mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Grafico 4- Ganho para a pessoa fisica 

Salario +PLR &:~ Ganho 

Fonte e Elaborac;ao: a autora 

.. -- .. 
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3 METAS CONDICIONANTES E INDICADORES DE DESEMPENHO 

3.1 Metas Condicionantes 

Metas condicionantes sao condi<;oes especiais estabelecidas pelas partes 

nos acordos, cujos objetivos devem ser previamente alcan<;ados para que haja o 

pagamento do bonus a titulo de PLR, mesmo naquelas situa<;oes em que todas as 

demais metas acordadas foram cumpridas e/ou superadas pelos trabalhadores. 

Uma meta que tenha o lucre como condicionante e o que assegura a 

desobriga<;ao do pagamento da PLR, mesmo numa situa<;ao em que o trabalhador 

tenha realizado todas as metas acordadas, pais o lucre esperado pela empresa nao 

aconteceu. 

As metas condicionantes podem ser de avalia<;ao comportamental, por Iuera 

minima ou per faturamento. No entanto em estudo realizado pelo DIEESE 

abordando o tema da participa<;ao nos Iueras ou resultados no ano de 2005, 

destacou (Tabela 12) que no ate do estudo, num painel de 123 informa<;6es 

coletadas, apenas 19 apresentavam metas condicionantes que deveriam ser 

previamente cumpridas para o pagamento do valor acordado, a titulo de PLR. 

Tabela 12 - Acordos e conven~oes coletivas de PLR por metas condicionantes 

Acordos e Conven<;oes de PLR por tipos de Metas Condicionantes 

Brasil- 2005 

Metas Quantidade 

Avaliac;ao comportamental 4 

Luera mfnimo 14 

Faturamento 1 

Total 19 

Fonte e Elaborac;ao: DIEESE 
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3.2 lndicadores de Desempenho 

Os indicadores de desempenho sao as variaveis usadas nos programas de 

PLR para quantificar as metas a serem alcanc;adas e possibilitar o seu 

monitoramento por parte dos empresarios e trabalhadores. 

Em geral, quanto menos indicadores tiver o programa de PLR ou quanto 

mais simples eles forem e quanto mais pr6ximos estiverem da realidade vivenciada 

pelo trabalhador no seu local de trabalho, maiores serao as possibilidades de 

intervenc;ao e de efetiva participac;ao dos trabalhadores nos programas e, por 

decorremcia, maiores serao as chances de serem alcanc;adas as metas acordadas. 

A questao dos indicadores de avaliac;ao de desempenho da PLR e de 

fundamental importancia para o sucesso do plano. 

Para Lucena (1995, p. 19): 

Definir os resultados ou o desempenho esperado significa especificar as 
atribui9oes, metas, projetos, atividades, tarefas que compoem o campo de 
responsabilidade profissional. 

No entanto, e preciso definir tambem padroes de desempenho, quanto e 

esperado, qual o nivel de qualidade desejada e quais os prazos para apresentar 

resultados. 

A escolha de urn indicador de desempenho significa que havera uma grande 

atenc;ao que lhe sera dispensada e esforc;os serao orientados para o atendimento 

aos resultados pretendidos. 

De acordo com Thomaz Wood Jr e Vicente Picarelli Filho (1999, p. 196), sao 

cinco os criterios para a escolha dos indicadores de desempenho conforme descrito 

a seguir: 
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lmportantes: sao os indicadores que refletem os aspectos ou fatores 

importantes para a empresa. Na escolha de urn indicador existe a tendencia de se 

utilizar o que e mais facil de medir em detrimento ao que e importante a medir, 

portanto, e fundamental que a escolha recaia sobre os pontos que sao realmente 

fundamentais. 

Estrategicos: a escolha ou a melhora dos indicadores deve ser objetivo 

estrategico ou fator critico de sucesso para a empresa. 

lmpactantes: atingir o resultado pretendido deve ser a consequencia de urn 

trabalho que mobilize a empresa num todo e que promova impacto em todos os 

envolvidos neste processo. 

Administraveis: os meios para alterar os niveis dos indicadores devem 

estar sob razoavel dominio do individuo ou do grupo. Estabelecer urn indicador ao 

qual os envolvidos possuem pouco ou nenhum grau de dominio pode levar ao 

abandono do projeto. No entanto, nem sempre os recursos necessaries estao 

disponiveis dentro da propria organiza<;ao e nestes casos, o individuo ou o grupo 

deve procurar estes recursos fora de seu sistema ou ate mesmo interferir no meio 

ambiente. 

Motivadores: e importante que o individuo ou o grupo esteja motivado a 

melhorar o indicador escolhido. Desta forma, todos os envolvidos devem perceber o 

indicador como algo importante para si e para a organiza<;ao. 

Os mesmos autores elegem ainda criterios na determina<;ao dos niveis 

destes indicadores: 

Hist6rico: primeiramente e preciso ter conhecimento do comportamento 

hist6rico de cada indicador de desempenho e de suas condicionantes e de como os 

fatores ambientais e os fatores internos interferiram em suas altera<;6es. 
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Tecnico: e de fundamental importancia o conhecimento tecnico do sistema 

ao qual o indicador tern a func;ao de medir e suas limitac;oes. 

Benchmarking: a comparac;ao com outras empresas do mesmo ramo e de 

preferemcia de urn porte maior, e de fundamental importancia no embasamento e na 

troca de experiencias quanto ao nivel desejado e aos resultados alcanc;ados por 

aquelas empresas. 

Motivac;ao: o nivel de motivac;ao do individuo ou do grupo precisa de certa 

considerac;ao, uma vez que, desmotivados ou pressionados a cumprir metas 

excessivamente elevadas, podem deixar de realizar melhorias nao tao impactantes, 

porem relevantes, pelo simples fato de julgarem impossivel o alcance de tais metas. 

Thomas Wood Jr e Vicente Picarelli Filho (1999, p. 196) destacam que os 

indicadores mais utilizados sao os da lucratividade e os da produtividade, no entanto 

existem outros indicadores que podem ser usados como a seguir: 

a) geral : lucratividade, retorno sobre capital investido e margem de 

contribuic;ao; 

b) comercial: volume de vendas, participac;ao de mercado, precisao da 

previsao de vendas, nivel de atendimento de pedidos e satisfac;ao do 

cliente; 

c) logistica: pontualidade na entrega, custos de distribuic;ao, tempo de 

atendimento, giro de estoque de produtos em processo e qualidade de 

produtos acabados; 

d) produc;ao: produtividade, utilizac;ao de materia prima, nivel de refugo e 

desperdicio e reprocesso; 

e) desenvolvimento: introduc;ao de novos produtos, servic;os e inovac;oes 

em processes; 
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f) financ;as: indice de inadimplemcia, indice de ganhos financeiros, indice 

de juros pagos; 

g) compras: custo e qualidade de materias primas; 

h) outras: indice de acidentes de trabalhos, resultados de auditorias de 

seguranc;as, resultados de auditorias de qualidades, absenteismo, 

reduc;ao de custos fixos, reduc;ao de custos variaveis, indices de 

poluic;ao, entre outros. 

3.2.1 Avaliac;ao de Desempenho 

Segundo Chiavenatto (1997, p. 337), "a avaliaqao de desempenho e uma 

apreciaqao sistematica do desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial 

de desenvolvimento futuro". 

Toda avaliac;ao e urn processo para estimular ou julgar o valor, a excelencia, 

as qualidades de alguem. A avaliac;ao dos individuos que desempenham papeis 

dentro de uma organizac;ao pode ser feita atraves de varias abordagens que 

recebem denominac;oes como avaliac;ao do desempenho, avaliac;ao do merito, 

avaliac;ao dos empregados, relat6rios de progresso, avaliac;ao de eficiencia ou 

funcional. 

A avaliac;ao de desempenho constitui uma tecnica de direc;ao imprescindivel 

na atividade administrativa, e urn meio atraves do qual se podem localizar problemas 

de supervisao de pessoal, de integrac;ao do empregado a organizac;ao ou ao cargo 

que ocupa, de dissonancias, de desaproveitamento de empregados com potencial 

mais elevado do que aquele que e exigido pelo cargo, de motivac;ao, entre outros. 

A responsabilidade pela avaliac;ao de pessoas pode ser atribuida ao gerente, 

ao proprio individuo, ao individuo e seu gerente conjuntamente, a equipe de 
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trabalho, ao 6rgao de gestao de pessoal ou a uma comissao de avaliagao do 

desempenho. 

Para Catelli (1999, p. 189), "avaliar um desempenho passa a serum meio 

para se tamar decisoes adequadas" e constitui num processo complexo que 

incorpora, alem das caracteristicas informativas necessarias para se julgar 

adequadamente urn desempenho, requisites essenciais para se integrar ao processo 

de gestao, em suas faces de planejamento, execugao e controle. 

Vista sob urn enfoque critico e analitico a avaliagao de desempenho e uma 

ferramenta de controle organizacional sobre o trabalho de pessoas, utilizada para 

alinhar a agao dos funcionarios aos objetivos pretendidos pela empresa. 

Seu prop6sito e garantir que o trabalho desenvolvido por cada uma das 

pessoas que integra a organizagao esteja em conformidade com o que a 

organizagao espera em termos de realizagao coletiva. 

Atraves da sua dinamica de funcionamento, que envolve cobranga explicita e 

implicita e com respaldo do sistema institucional, a avaliagao de desempenho 

procura demonstrar quais metas devem ser seguidas e que, portanto, sao aprovadas 

pela organizagao. 

A avaliagao de desempenho apresenta-se nas organizagoes como uma 

ferramenta de controle social e precisa estar envolta por uma carga moral ideol6gica 

suficientemente capaz de legitimar o seu uso e minimizar a resistemcia natural a que 

esta sujeita. 

Dessa forma, apresenta como uma ferramenta para fornecer feedback aos 

funcionarios sobre seu desempenho, uma forma de promover o desenvolvimento 

dos colaboradores, urn estimulo para melhoria do desempenho e a produtividade 

das pessoas e equipes. 

Sempre que se utilizar a avaliagao de desempenho, e necessaria ter em 

mente que sao as pessoas que estao elas mesmas, interessadas em sua propria 
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auto motivac;ao e isso precisa ser preservado em principia, caso se queira contar 

com empregados realmente motivados. E necessaria ter uma fe subjacente em 

todos os mementos do processo, pais e o que leva a respeitar os seres humanos por 

sua motivac;ao interior quando eles dao mostras de estarem lidando de forma eficaz 

e criativa com o seu ambiente. Para tais pessoas, a grande recompensa de seus 

esforc;os reside nessa forma produtiva de enfrentar o seu trabalho. 

Lucena (1995, p. 19) diz que: 

Definir os resultados ou o desempenho esperado de cada empregado 
significa especificar as atribuic;oes, metas, projetos, atividades, tarefas que 
compoem o seu campo de responsabilidade profissional. Mas e preciso 
definir tambem padroes de desempenho, isto e, quanto e esperado, qual 0 

nfvel de qualidade desejada e quais os prazos para apresentar resultados. 
0 nao estabelecimento desses indicadores tornara diffcil medir ou avaliar a 
produtividade, dificultara distinguir os empregados mais produtivos dos 
menos produtivos, impedira a ac;ao correta sobre os desvios de 
desempenho e descaracterizara a avaliac;ao de resultados, que sera 
substitufda pela avaliac;ao de pessoas, a partir de criterios subjetivos e 
duvidosos. 

Toda avaliac;ao e urn processo para estimular ou julgar o valor, a excelemcia, 

as qualidades de alguem. 

A avaliac;ao dos indivfduos que desempenham papeis dentro de uma 

organizac;ao pode ser feita atraves de varias abordagens que recebem 

denominac;oes como avaliac;ao do desempenho, avaliac;ao do merito ou avaliac;ao de 

eficiemcia. 

A avaliac;ao de desempenho permite validar os sistemas de recrutamento e 

selec;ao utilizados pela empresa, dar informac;oes importantes sabre o impacto da 

formac;ao na estrategia de desenvolvimento da organizac;ao e medir o contribute 

individual para atingir os objetivos estrategicos da organizac;ao. 
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3.3 Tipos de lndicadores e Metas 

De acordo com Estudos e Pesquisas DIEESE - ano 3 (2006, p. 12) " os 

indicadores constituem-se refer{mcia a partir das quais se desenvolverao ac;oes para 

que as metas sejam alcanc;adas", logo, existem metas estabelecidas para cada urn 

dos indicadores escolhidos nas negociagoes. 

Apesar de a maioria das negociagoes contar com a participagao de sindicato 

e comissao de empregados, em geral, prevalecem nos acordos e convengoes 

coletivas os indicadores e as metas de interesse gerencial, que normalmente sao 

propostos pelas empresas. 

Num geral, nem todas as metas devem ser atingidas em sua totalidade para 

que a participagao relativa ao indicador seja atendida. Em muitas negociagoes, ha 

uma graduagao entre 80% e 100% da meta para a garantia de que algum valor ja 

seja distribufdo. 

Em termos de abrangencia, os indicadores e as metas podem ser coletivos 

ou individuais. 

lndicadores ou metas de produgao e/ou produtividade sao, geralmente, 

coletivos. Outros indicadores como o absentefsmo ou a assiduidade e o uso dos 

equipamentos de protegao individual, embora tambem concorram para o aumento da 

produtividade e ate melhoria da qualidade, sao individuais. 

Os indicadores coletivos podem se dividir em indicadores setoriais e globais. 

Grandes empresas, muitas vezes, dividem suas metas dentro do acordo de 

PLR por areas de neg6cios e/ou centro de custos, dessa maneira certos indicadores 

ficam circunscritos a determinados setores, enquanto outros, como o lucro, por 

exemplo, funcionam como indicadores globais. 



58 

Do ponto de vista do trabalhador, urn born acordo de PLR normalmente e 
aquele baseado em urn maior numero possivel de metas e indicadores coletivos, 

validos para todos os empregados da empresa, de forma a evitar a quebra de 

solidariedade entre os mesmos e o surgimento de competi9ao entre equipes, ou 

mesmo entre membros de uma mesma equipe. 

Quanto aos grandes grupos tematicos, os indicadores dividem-se em 

indicadores contabeis e/ou financeiros e em indicadores de resultados. Os primeiros 

consideram as informa96es dos balan9os patrimoniais e dos demonstrativos de 

resultados da empresa e, neste caso, a distribui9ao e realizada com base somente 

em informa96es ali apuradas como: faturamento, lucro operacional, lucro liquido, 

lucro antes do lmposto de renda entre outros. 

Os indicadores chamados de resultados ou reais consideram a96es mais 

relacionadas ao processo produtivo ou administrativo, sao eventos quantificaveis 

dentro do processo normal de opera9ao da empresa e que sao mais facilmente 

identificados pelo trabalhador. 

Tampouco, necessitam de conhecimentos especificos para serem 

reconhecidos, como por exemplo: o retrabalho, o refugo, o volume de produ9ao e 

vendas e a assiduidade. 

A seguir sao apresentados os tipos de indicadores mais freqOentes nos 

acordos e conven96es de PLR (Quadro 3) apontados em pesquisa realizada pelo 

DIEESE no ano 2006 com base em 2005. 
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Quadro 2 
Tipos de indicadores, metas e formas de apuracao 

Brasil- 2005 
Apuracao 

Total 

Quantidade 
de Percentuais 

Documentos 
Tipos de lndicador Individual Setorial Global 1 (%) 

Assiduidade 41 3 8 52 42,3 
Lucro/Rentabilidade 0 3 45 45 36,6 
Conformidade 1 15 37 44 35,8 
Redu<;ao de acidentes 2 6 23 29 23,6 
Redu<;ao de despesas 1 9 21 26 21,1 
Volume de produ<;ao 0 6 18 21 17,1 
Rela<;ao com clientes 0 4 13 16 13 
Redu<;ao de 
refugos 0 7 10 15 12,2 
Desempenho pessoal 11 0 1 12 9,8 
Volume de 
vend as 0 3 9 12 9,8 
Produtividade 2 3 6 11 8,9 
Faturamento 0 2 9 10 8,1 
Redu<;ao de retrabalho 0 2 5 7 5,7 
Participa<;ao no mercado 0 3 3 6 4,9 
Regula<;ao de estoques 0 4 2 6 4,9 
Erros administrativos 0 2 1 2 1,6 
Organiza<;ao do ambiente 
de trabalho 0 1 1 2 1,6 
Redu<;ao de horas extras 0 1 1 2 1,6 
Outros 7 3 11 21 17,1 
Fonte e Elaborac;ao: DIEESE 

1 0 somat6rio do numero de documentos e maior do que a quantidade de instrumentos normativos 
pesquisados no painel (123) porque um mesmo indicador, via de regra, aparece ao mesmo tempo em 
mais de um documento analisado. 
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Analisando-se os dados apresentados no quadro anterior, percebe-se que a 

grande preocupagao das empresas e com OS indicadores relacionados a 

produtividade. 

Os indicadores que podem ser considerados tipicos de produtividade sao: 

assiduidade, reduc;ao de acidentes, reduc;ao de despesas, volume de produc;ao, 

reduc;ao de refugos, volume de vendas, reduc;ao de retrabalho, participac;ao no 

mercado, regulac;ao de estoques e reduc;ao de horas extras. 

Todos esses indicadores, tornados individual ou coletivamente, de forma 

direta ou indireta, visam aumentar a produtividade da empresa e sua 

competitividade. 

Observa-se ainda a preocupac;ao das empresas com o indicador de 

assiduidade, em sua maioria tornado individualmente e urn pouco distante, o de 

reduc;ao de acidentes. 

Outros podem ser considerados indicadores tanto de produtividade quanto 

de qualidade, nestes casos a qualidade diz respeito mais a aspectos internes da 

empresa. Trata-se de qualidade ligada ao desempenho do trabalhador em relac;ao 

as rotinas e ao trabalho aos quais tern continuidade em outros departamentos da 

empresa, nesta classificac;ao estariam os indicadores de desempenho pessoal e de 

erros administrativos. 

Do total de documentos analisados, apenas 10,6% possuem como 

indicadores somente o faturamento ou lucro da empresa, assim, nos outros 41 

acordos os indicadores financeiros/contabeis se compoem com os indicadores reais 

ou sao pre requisites para que o lucro ou resultado possa ser distribuido, ou seja, a 

empresa condiciona o exame de outros indicadores para efeito de distribuic;ao de 

resultados, somente se urn determinado valor de faturamento ou lucro for alcanc;ado. 
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Existem, ainda, acordos de PLR que nao tern nem indicadores e nem metas 

a serem atingidas, seja por impossibilidade organizacional em medir algum indicador 

ou pela resistencia em abrir negociac;ao com o sindicato da categoria ou com seus 

trabalhadores. Essas empresas, a medida que sao pressionadas pelos sindicatos a 

acordarem a participac;ao nos lucros com seus funcionarios, optam por pagar urn 

determinado valor, independentemente do estabelecimento de metas. 
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4 VANTAGENS E DESVANTAGENS NA ADOCAO DA PARTICIPACAO NOS 

LUCROS OU RESULTADOS 

A participac;ao nos lucros e resultados demonstra-se atualmente uma forma 

de flexibilizac;ao dos direitos dos trabalhadores, estabelecendo-se como instrumento 

na aferic;ao da modernidade de gestao da empresa e consequentemente sua aptidao 

para enfrentar os efeitos de urn mercado globalizado. 

No entanto, ha que se apontar as possiveis vantagens e desvantagens que 

a adoc;ao da participac;ao nos lucros pode proporcionar. 

Martins (2000, p. 111) lista como vantagens da participac;ao nos lucros: 

lntroduc;ao de um sistema de flexibilizac;ao dos direitos trabalhistas; maior 
efici€mcia na empresa e maior capacidade de crescimento; melhor 
integrac;ao do trabalhador na empresa e consequente estrmulo ao aumento 
na produtividade; estrmulo a manutenc;ao nos postos de trabalho; isenc;ao 
das contribuic;oes do FGTS e previdenciaria; a nao natureza salarial da 
participac;ao e desvinculac;ao da remunerac;ao o que isenta a empresa de 
computa-la nos calculos de ferias, decimo terceiro, adicionais e 
indenizac;oes rescis6rias; estrmulo de um ambiente laboral favoravel 
psicologicamente, de harmonia entre o capital e o trabalho; e 
desenvolvimento da ideia de melhoria de gestae proporcionando a 
adaptac;ao a concorrencia e a competitividade imposta na globalizac;ao da 
economia; instituic;ao de um clima de reciprocidade entre empregado e 
empregador. 

Dentre outras vantagens, a que se destaca como mais atrativa aos 

empregadores e a de que a distribuic;ao da participac;ao nos lucros seria a saida 

para o pagamento de menores encargos trabalhistas, uma vez que a PLR 

proporciona o pagamento de salarios fixos mais baixos, alem de que implicaria na 

reduc;ao dos custos fixos da empresa e a periodicidade semestral no pagamento 

implica em uma folga no fluxo de caixa que nao fica comprometido com a 

obrigatoriedade de urn pagamento mensal como ocorre com o salario. 

0 empregador pode ainda deduzir a participac;ao nos lucros como despesa 

operacional. 
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Para apontar as desvantagens da PLR, os sindicatos se manifestam como 

os promotores da causa, pois argumentam que a participac;ao nos lucros pode 

implicar na perda de certos direitos e beneficios concretes do colaborador, 

preferindo desta forma urn aumento real de salario. 

Por outro lado, existem tambem os trabalhadores que apontam a 

participac;ao nos lucros como desvantagem, uma vez que a mesma s6 e distribuida 

caso haja resultado positive da empresa e em caso de prejuizo, estes nada 

perceberiam. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

A competitividade tern sido a enfase do cenario economico atual, fazendo 

com que as empresas apliquem tecnicas que promovam, alem de seu crescimento, 

a motivac;ao dos colaboradores. 

Esta ac;ao motiva os empregados a fazerem escolhas que aumentem o valor 

da empresa e para tanto as empresas procuram promover incentivos aos mesmos. 

Os programas de PLR fazem com que os empregados, a partir de metas de 

resultados pactuados com a empresa, alcancem adicionais aos seus salarios fixos e 

tambem funciona estrategicamente como uma forma de alavancar os resultados das 

empresas. 

No entanto, nao existe urn modelo ideal de acordo de PLR, a negociac;ao da 

PLR deve ser condicionada por aspectos diversos como: o contexto 

macroeconomico do pais, as condic;oes economicas especificas do setor de 

atividade da empresa, a concepc;ao sindical acerca da PLR, os interesses dos 

trabalhadores e da empresa, o grau de mobilizac;ao da categoria, entre outros 

aspectos. 

lgualmente, existem alguns parametros basicos a serem observados quando 

da implantac;ao de urn programa de participac;ao nos lucros. Em linhas gerais, e 

possivel dizer que urn born acordo de PLR, para o trabalhador, e aquele que e feito 

atraves de uma comissao de negociac;ao, escolhida em comum acordo entre as 

partes, com participac;ao ativa do sindicato em todas as etapas da negociac;ao, 

inclusive no acompanhamento da execuc;ao das metas. 

Outro fator importante a se observar e que o acordo nao submeta o lucro 

como condicionante para o pagamento dos resultados, de forma a impedir situac;oes 
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em que o trabalhador realiza todas as metas acordadas, mas nada percebe porque 

o Iuera esperado pela empresa nao aconteceu. 

Neste contexte, pon§m, existe uma controversia se o t6pico e observado sob 

a 6tica do empregador, pais o fato de nao ter o Iuera como condicionante ao 

pagamento da PLR significa dizer que mesmo a empresa nao fechando seu 

exercfcio com saldo positive, a mesma estaria obrigada pelo acordo sindical a honrar 

o pagamento das participagoes em Iueras que de fato nao ocorreram. 

A PLR deve ser uma rela<;ao de equilibria e parceria que resulte em 

acrescimo de renda para o empregado com efetivo acrescimo de lucratividade para 

a empresa. 

Este preceito fica alicer<;ado nas demonstragoes praticas deste trabalho, 

quando a empresa propoe o pagamento de urn salario menor, porem com a 

distribuigao de participagao nos Iueras ou resultados e verifica-se que a vantagem 

gerada pela PLR supre os objetivos tanto do empregado quanta do empregador, 

uma vez que, mesmo com urn salario fixo menor, o trabalhador percebe urn ganho 

extra e o empregador par sua vez, ainda que dispensando urn valor maior a titulo de 

salario, tern a compensagao deste desembolso devido a economia garantida nos 

encargos e obrigagoes legais trabalhistas. 

Observando-se ainda as demonstragoes praticas, e possfvel identificar a 

consideravel vantagem sob a perspectiva do empregador quando da distribui<;ao de 

Iueras, refor<;ando-se assim a afirmativa desta obra de que distribuir Iueras ou 

resultados e bern mais rentavel do que pramover aumentos salariais ou mesmo 

pagamento de premios ou gratificagoes. 

0 born acordo de PLR ou a boa negociagao e o acordo possfvel,· ou seja, e 

aquele que nasce da correlagao de forgas entre as partes e pode avangar no sentido 

de buscar melhorias tanto para a remunera<;ao como para as condigoes gerais de 

trabalho e vida dos empregados bern como para o born andamento dos neg6cios da 

empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: LEI 10.101 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE ACORDO COLETIVO TIM SUL S/A 

ANEXO 3: MODELO PARA MINUTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DO 
PROGRAMA DE PARTICIPA<;AO NOS RESULTADOS. 



Lcgisla~iiQ - Juri&prudencia- l\1odelo~ - Qpestiomirios- Gr~des 

Lei nn 10.101~ de 19 de_d_e_~~mbrQ de_29rul 
Dispoe sobre a participacyao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e da outras providencias. 
fayo saber que o Presidente da RepUblica adotou a Medida Provisoria n° 1.982-77. de 2000, que o Congresso 
Nacional aprovou. e eu, Antonio Carlos Magalh.aes, Presidente, para os efeitos do disposto no paragrafo imico do art. 
62 da Constituic;:ao FederaL promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 '1 Esta Lei regula a participayao dos trabalhadores· nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de 
integrac;ao entre o capital e o trabalho e como incentivo a produtividade, nos termos do ~- 7°. inciso XI, da 
Constitu it;ao. 
obs.dji.grau . I: Art, 7°, Xl_, _ D.tr~~!9~_ Sq~_i_~i;;_ ::-_ l!it~.itQs.~ ~~J~$_ fJ.ID~~!ltai$. : _Consti_tl_!i~o F_e~~f1:1) :- ' CF _ ~ 1988 

obs .dji .~rau . :!: Art- 41
'., L--QU.2~;l2-:100~- - C~~gQ~ ~_ FunfQ.~s nos_ Qua~r9s_Q.~ Pesso_~ _qp TQbunal S_uperim:: Eleitoral e 

des Tribunais Re~ionais Eleitorais: Art. 5" -:-. ' 
nbs.dii.g.rau.3: Ded~9ao~ do Lucro T~ibutavel para Fins de lmpo~to sabre a R~f}da das .Pessq~ JUr-idi<:;iiS, do Dobro das 
Despesas Reali_zadas eq1 Program.~~- _9e Alim(!_nt~~&.Q. .QQ. Trnt:m.l~qor ::_1-:0..0Q.32J:--197_6: Legisl~~-if;t do_ ~mpostQ de 
renda das pessoasjuridicas. bem como <ia contribui~ao soc_ial sobr~ 9luct9 JiguidQ- L~009.249-1995 
nbs.dji.grauA : Capital; Direitos Sociais; Empresa (s); Lucro (s); Participa~ao nos Lueras da Empresa; Resuhado (s); 
TrabaU1ador 

Art. r A participa9ao nos lucros ou resultados sen\ objeto de negociayao entre a empresa e seus empregados, 
mediante urn dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de.cpmum acordo: 
obs.dji: Art. 3" -

I- comissao escolhida pelas partes, integrada~ tambem~ por urn representante indicado pelo sindicato da 
respectiva categoria; 
If- convem;:ao ou acordo coletivo. 

~ , l l Dos instrumentos decorrentes da negoci~o deverlio constar regras claras e objetivas quanto a fix.acao dos 
dirci los substantivos da participa9ao e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferi~o das inforrnac;:oes 
pert inentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribui9ao. periodo de vigencia e prazos para revisao do 
acordo, podendo ser considerados. entre outros. os seguintes criterios e condi~oes: 

l- indices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; 
II- programas de metas~ resultados e prazos, pactuados previamente. 

§ 2° 0 instrumento de acordo celebrado sera arquivado na entidade sindical dos trabalhadores. 
§ 3° Nao se equipara a empresa., para os fins desta Lei: 

I- a pessoa fisica: 
II- a entidadt! sem tins lucrativos que. cumulativamente: 

a) nao distribua resultados: a qualquer titulo, ainda que indiretamente, a dirigentes. 
administradores ou empresas vinculadas; 
b) aplique integralrnente os seus recursos ern sua atividade institucional e no Pais: 
c) destine o seu patrimonio a entidade congenere ou ao poder publico. em caso de 
cncerramento de suas atividades; 
d) mantenha escritura<;ao contabil capaz de comprovar a observancia dos demais requisitos 
deste inciso. e das nonnas fiscais, comerciais e de direito economico que ihe se_jam 
apiicaveis. 

Art . 3° A participa'faO de que trata o l\rt __ 2° nao substitui ou complementa a remunerac;ao devida a qualquer 
empregado. nem coristitui base de incidencia de qualquer encargo trabalhista, nao se ihe aplicando o principia da 
habitualidade. 
~ 1° Para efeito de apura~ao do lucro reaL a pessoa juridica podera deduzir como despesa operacional as 
participayoes atr1bufdas aos empregados nos lucros ou resultados. nos tennos da presente Lei. dentro do pn)J)rio 
exercfcio de sua constit11i~ao . 

::. 



~ zo E vedado o pagamento de qualquer antecipa~ao ou distribui~ de vaiores a titulo de participacrao nos tucros ou 
~esUitados da empresa em periodicidade inferior a urn semestre civil. au mais de dua~ vezes no mesmo ano civil. 
:~ 3° Todos os pagamentos efetuados em decorrencia de pianos de participa'Y8o nos lucros ou resultados, mantidos 
;;!Spontaneamente pela empresa., poderiio ser compensados com as obriga~aes decorrentes de acordos ou conven~Oes 
coletivas de trabalho atinentes a participa~ao nos lucros ou resultados. 
§ 4" A periodicidade semestral minima referida no § 2° podera ser alterada pelo Poder Executivo. ate 31 de 
dezcmbro de 2000~ em fun~ao de eventuais impactos nas receitas tributarias. 
~ 5o As participa<;6es de que trata este artigo serao tributadas na fonte~ em separado dos demais rendimentos 
rccebidos no mes. como antedpa~ao do imposto de renda devido na declara~io de rendimentos da pessoa ftSica. 
cornpetindo a pessoa j uridica a responsabilidade pela reten~ao e pelo recolhimento do imposto. 

Al·t:. 4° Caso a negociac;ao visando a participa<;ao nos lucros ou resultados da CI\1presa resulte em impasse. as partes 
poder5o util izar-se dos seguintes mecanismos de solu<;ao do Ji tigio: 

1-mcdiayao: 
Il-arbitragem de ofertas finais. 

§ 1" Considera-se arbitragem de otertas finais aquela em~l}ue o arbitro deve re~tringjr~se a optar peJa proposta 
apresentada. em canher definitivo~ por uma das partes. .. . ... 
§ 2" 0 mediador ou o arbitro sera escolhido de comum acordo entre as partes . 
§ 3" Finnadn o compromisso arbitral, nao seni admitida a desistencia unilateral de qua!quer das partes. 
~ -4" () Jaudo arbitral teni for<;a normativa, independentemente de homologa~o judiciaL 

Art. 5v .\ panicipac;ao de que trata o Art. 1 o de.s\'! Lei, relat!vamente aos trahalhadores em empresa~ estatais. 
observara diretrizes especificas fixadas peio Poder Executivo. 
Par.igrafo unico. Consideram-se empresas estatrus as empresas public::is, sociedades de economia mista. suas 
subs.idiarias e controladas e demais empresas em que a Uniao, direta ou indiretamente~ detenha a maioria do capital 
social com direito a voto. 

A.rt. 6° Fic.J nurorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comerc10 em geral~ observada a legisia<;ao 
n.wnicipaL nos tennos do ru1. 30, inciso J. da Constitui9ao. (A.L~<:!r~9o p~Jg_ .L::OlJ .6{)3-2007) 
Art. 6° Fietl fttttmit:scle~ B: f'EJ:rtir de 9 de He .enlbf'8a fie 1997, 6 trabttl:h6 6:6!; eemi!'ig63 w;·eenrel"eie c'ttreji~tfl er'ft geral, 
ob~et ,·ttdo o Art. 38. iftei~e I, ea Ceft5titui~ae . 

ob~- ~ii.grJu. l : Art 30, I, MuniciQi9.~ - _Qrg~viz~ao do E$1ado ~ - COIJ:?tit1Jjf;_~Q fe9er~l - CF - 1988 
Paragraf() tmico. 0 repouso semanal remunerado devera coincidir, pelo menos uma vez no periodo ma-ximo de tres 
·ermmus. CDm o Jomingo respeitadas as demais normas de prote~ao ao trabalho e outras a serem estipuladas em 
negoc.ia<;ao coh:.tiva. (Aite~9-do _pela L-0 J C§03:2007) 
Panigrafo unico . 0 re}'ett~e 3emonal retnttHeraele ele c erti eoineitiir, pelo me110:'! tttlH! H!J! n:e peri~a<; mcigime de 
qualte sen~an tlS, eeH1 e. darfling8, JespeitHelss ttS clemais f'l6llflBS tie pr6te~86 tt6 tlEtbaHte e 6titrtt:' f.'YC ri~tB:t em eeel'cl.e 
ott etm, en~iia eeleti ,·tl . 

Art. 6°-A. E permitido a trabalho em feriados nas atividades do comercto em geral., desde que autorizado em 
c01wenyftn coktiva de trabalho e observada a legislavao mw1icipaL nos termos do art. 30, inciso I, da Constituiyao. 
(A.crescemado pda L-0 11 .603-2()07) 

Art. 6°-B. As infra<;:oes ao disposto nos- arts. 6° e 6°-A desta Lei serao punidas com a multa prevista no art. 75 da 
Consolidat;ao das Leis do TrabaJho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 ode maio de 1943. (Acres .... entado pel a 
L-0 1 l .603-1007) 
Padgrafo unico. 0 processo de fiscaliza~ao, de autua9ao e de impos}~ao de multas reger-se-a pelo disposto no 
Ti tulo VII da Consolidac;:ao das Leis do Trabalho. · 

A1·t. 7° Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisbria n° 1.982-76. de 26 de outubro de 
2000. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;:ao. 
Congresso Nacional, em l 9 de dezembro de _000; 179° da Independencia e l I 2c da Reptlblica. 
Scnador AJ\'TONIO CARLOS 1'v1AGALI-L4.ES 
Presidente 
D.O.U. de :20.12.2000 

-------------------------------~-----··- --··--·---··-------------·----~~ -



ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2008/2010 

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000037/2009 

DATA DE REGISTRO NO MTE: 19/0112009 

NUMERO DA SOLICITA<;AO: 

NUMERO DO PROCESSO: 

DATA DO PROTOCOLO: 

MROOO 136/2009 

46212.0003 7 4/2009-87 

14/01/2009 

SINDICATO TRABS EMP TELECOPER MESAS TELEF EST PARANA, CNPJ n. 
76.687.433/0001-29, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EUGENIO 
POPENDA KUCZERA, CPF n. 059.350.911-00; 
E 
TIM CELULAR S.A., CNPJ n. 04.206.050/0128-63, neste ato representado(a) por seu 
Gerente, Sr(a). RICHARD ALLAN VIEIRA, CPF n. 231.832.509-00; 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 
condic;oes de trabalho previstas nas chiusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA- VIGENCIA E DATA-BASE 
As partes :fixam a vigencia do presente Acordo Coletivo de Trabalho no periodo de 1 o 
de dezembro de 2008 a 30 de novembro de 2010 e a data-base da categoria em 1 ode 
dezembro. 
CLAUSULA SEGUNDA- ABRANGENCIA 
0 presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicavel no ambito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangera a(s) categoria(s) Trabalhadores em empresas de 
telecomunica~Yao, operadores de mesas telefonicas e telefonistas em geral, 
empregados em concessiomiria de servi~YOS de transmissao de dados em 
telecomunica~oes, empregados em empresas prestadoras de telefonia e 
telecomunica~ao via servi~Yo moveis, celular e servi~os moveis pessoais, 
trabalhadores em postos de servi~os de telefonia, trabalhadores em empresas 
provedoras de internet, tele vendas, tele recados, tele chamadas, tele atendimento 
e call centers, com abrangencia territorial em PR. 

Salarios, Reajustes e Pagamento 

Reaj ustes/Corre~oes Salariais 

CLAUSULA TERCEIRA- CORRE<;AO SALARIAL 
VIGEN CIA DA CLAUSULA: 01/12/2008 a 30/11/2009 

A TIM concedera, a partir de 1° de julho de 2009, aos seus empregados, exceto para os de 
niveis executivos, assim considerados os designados formalmente para as fun~toes de 
Coordena~tao, Gerencia e Diretoria, urn reajuste salarial pela aplica~tao do indice livremente 
acordado, correspondente aos percentuais negociados conforme abaixo, sabre os salarios 
percebidos em 30 de junho de 2009: 



- Para salaries iguais ou inferiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o percentual 
negociado de 6% (seis por cento). 

- Para salaries iguais ou superiores a R$ 4.000,00 (qu atro mil rea is) o valor fixo de R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais). 

PARAGRAFO ONICO- Somente terao direito a correyao salarial, os empregados ativos na 
empresa em 1° de julho de 2009 e que tenham sido admitidos ate 30 de novembro de 2008. 

Pagamento de Salario- Form as e Prazos 

CLAUSULA QUART A- PAGAMENTO SALARJAL 

A TIM efetuara o pagamento do salario de seus empregados ate o ultimo dia util domes de 
competencia. 

PARAGRAFO ONICO- A TIM concedera a todos os seus empregados urn adiantamento de 
35% (trinta e cinco por cento) do salario base, que sera pago ate o dia 15 (quinze) de cada 
mes. 

CLAUSULA QUINTA- DISPOSI<;OES TRANSITORJAS 
VIGEN CIA DA CLAUSULA: 01/12/2008 a 30/11/2009 

Os ajustes economicos decorrentes da presente negociayao (folha de dezembro, ferias, 
decimo terceiro salario, etc.) serao efetuados e pagos ate a data de pagamento da folha de 
pagamento de dezembro de 2008. 

Descon tos Salariais 

CLAUSULA SEXTA- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO 

Fica a TIM autorizada a proceder descontos em folha de pagamento e em resc1sao 
contratual, dos valores relatives a seguro de vida, seguro saude, Fundo de Previdencia 
Privado, mensalidades e outros valores devidos a agremiayoes, despesas medicas e 
odontol6gicas, bern como todo e qualquer pagamento devido a entidade sindical ou a TIM. 

PARAGRAFO ONICO: Fica tambem autorizada a TIM, a possibilidade de desconto em folha 
de pagamento e em rescisao contratual dos valores, ainda que vincendos, referente a 
emprestimos contraidos junto ao Fun do de Previdencia Privado, Emprestimos Consignados 
em Folha de Pagamento, aquisiyao/compra de produtos, serviyos da TIM e financiamentos 
concedidos, nas condiyoes previamente autorizadas, por escrito, pelo empregado, ainda que 
o desconto exceda o valor da remunerayao. 

Gratifica~oes, Adicionais, Auxilios e Outros 

13° Salario 



CLAUSULA SETIMA- ANTECIPA<;AO DA 1 a P ARCELA DO DECIMO 
TERCEIRO SALARIO 

0 pagamento da primeira parcela do 13° salario de 2009 sera efetuado na folha domes, para 
todos os empregados, por ocasiao das ferias iniciadas no mes de janeiro. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Considerando-se a necessidade de provisionamento dos 
encargos, para efeitos desta antecipagao, a primeira parcela tera urn valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do salario basico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Aos demais empregados, desde que admitidos ate 31 de 
dezembro de 2008, a primeira parcela sera antecipada e paga juntamente com o salario do 
mes de fevereiro, independente de solicitagao. 

PARAGRAFO TERCEIRO: A segunda parcela do decimo terceiro salario sera paga ate o dia 
15 de dezembro de 2009. 

Adicional de Sobreaviso 

CLAUSULA OITAVA- ADICIONAL DE SOBREAVISO 

A remuneragao das horas em que o empregado permanecer em regime de sobreaviso, 
correspondera a urn treco (1/3) da respectiva hora normal de trabalho. Caso seja acionado, o 
empregado fara jus ao recebimento de horas extras remuneradas nos percentuais previstos 
em lei. 

Comissoes 

CLAUSULA NONA- INCENTIVO VARIA VEL A RESULTADOS 

Devera ser mantido o Programa de lncentivo Variavel a Resultados aos empregados, que 
tenham contato direto com clientes, potenciais clientes e ou clientes de outras operadoras de 
Telecomunicagoes, lotados nas areas de Atendimento (Centro de Relacionamento com 
Clientes) e Comercializagao de Produtos e Servigos (Vendas Consumidores e Corporativas), 
conforme regulamento interno da Empresa. 

Participa~ao nos Lucros e/ou Resultados 

CLAUSULA DECIMA- PPR 

1. CONSIDERACQES INICIAIS 

Considerando que foram fixadas e divulgadas as metas financeiras e/ou quantftativas para alingimento 
pelos COLABORADORES referentes aos resultados do neg6cio para avaliat;:ao de desempenho do 
exercicio vigente; 

Considerando que o SINDICATO reconhece que o presente regulamento e as regras necessarias para 
obtent;:ao do GANHO, que adiante sera explicado, ja sao de pleno conhecimento de todos os 
COLABORADORES, desde o inicio do presente ano, nesse momento as partes acima qualificadas 
formalizam o presente instrum ento conforme as exigencias previstas na Lei 10.101/2000. 



2. OBJETIVO GERAL 

A implementa~ao do presente PPR tem como objetivo: 

a. Cumprir com as determina~oes previstas na Lei 10.101/2000 que regula a participa~ao dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integra~ao entre o 
capital eo trabalho e como incentive a produtividade, nos termos do artigo 7°, lnciso XI, da 
Constitui~ao Federal; 

b. Melhorar os resultados globais em termos de eficiencia, produtividade e eficacia, com a 
conseqi.iente eleva~ao da satisfa~ao dos clientes internes e externos e compartilhar os 
resultados positives da EMPRESA com os COLABORADORES; 

c. Propiciar o engajamento dos COLABORADORES em suas metas individuais enos objetivos e 
metas globais da EMPRESA. 

3. ELEGiVEIS 

0 PPR ora instituido e aplicavel aos empregados da EMPRESA, assim entendidos os que mantem 
vinculo empregaticio com a EMPRESA, nos termos da Consolida~ao das Leis do Trabalho (CL T). 

4. SINDICATO PROFISSIONAL 

Em atendimento ao disposto no artigo 2°, da Lei 10.101/2000, as regras e condi~oes definidas no 
presente PPR foram discutidas e convencionadas com sindicato representante da categoria dos 
COLABORADORES, acima mencionado, firmando ao final o presente instrumento. 

5. CONDICCES GERAIS DO PPR 

5.1 EXERCiCIO DE 2008 

As metas sao definidas para o periodo compreendido entre o dia 01 de janeiro de 2008 a 31 de 
dezembro de 2008, doravante denominado "Exercicio 2008". 

5.2 INDICADORES E PESOS 

0 PPR e constituido porum conjunto de indicadores a serem alcan~ados pelos COLABORADORES e 
que, ao final, se atingidos, como conseqi.iencia direta, gerarao aos COLABORADORES direito a 
participarem nos resultados, nas condi~oes definidas no presente regulamento. 

Serao os estabelecidos conforme abaixo e conterao basicamente os seguintes componentes para cada 
categoria de empregado: 

5.3 DIRETORES, GERENTES E COORDENADORES 

Os COLABORADORES que ocupam as posi~oes de diretores, gerentes e coordenadores, doravante 
designados de "EXECUllVOS", serao avaliados pelo sistema MBO- Gerenciamento por Objetivos, 
cujas regras encontram-se abaixo descritas, as quais serao aplicadas conforme manual explicative 
previamente apresentado a cada um dos EXECUllVOS. 

5.3.1 lndicadores e Pesos 

Os EXECUTIVOS estarao sujeitos a avalia~ao MBO efetuada pelo seu superior imediato, com base em 
indicadores e pesos especificados de acordo com o nivel funcional e grau de impacto das decisoes do 
EXECUTIVO no result ado da EMPRESA, sendo aplicaveis os seguintes indicadores: 



• Objetivos Corporativos- peso 50% (Diretores, Gerentes e Coordenadores) 

• Objetivos funcionais- peso 50% (Gerentes e Coordenadores Holding, Diretores, Gerentes e 

Coordenadores Regionais) 

Cada EXECUTIVO recebera individualmente, por meio de comunicado escrito, os indicadores, 

percentuais dos pesos e objetivos que serao aplicados em sua avalia~ao MBO. 

5.3.2 Condi~ao necessaria 

As condi~oes necessarias para pagamento de qualquer GANHO para os EXECUTIVOS sao as 

seguintes: 

a) 0 atingimento m inimo de 80% (oitenta por cento) do objetivo de ingresso (objetivo "soglia') 

previsto no MBO e de 100% em pelo menos um dos objetivos de Familia Profissionai/Diretoria 

Territorial. 

b) 0 EXECUTIVO devera ter no minimo 6 (seis) meses de vinculo empregaticio com a EMPRESA 
ou quaisquer empresas do Grupo Telecom ltalia, acumulado com nom inimo 4 (quatro) meses 
como Diretor, Gerente ou Coordenador; 

c) Estar ativo em 31.10.2008 e com o respective formulario devidam ente aprovado e registrado 

junto a area de Recursos Humanos; 

d) Nao estar participando de outros program as de remunera~ao variavel e/ou incentivo a vendas; 

e) Nao ter infringido os principios contidos nos c6digos de Etica e de Conduta para os Neg6cios; 

e 

f) Permanecer na empresa, como empregado, na data do efetivo pagamento do GANHO em 

folha. 

5.3.3 Ganho base 

Os GANHOS a serem pagos serao calculados proporcionalmente com base no nivel de atingimento dos 
indicadores descritos no item 5.3.1 em rela~ao ao GANHO base. Considera-se GANHO base o valor do 
GANHO estipulado em multiplos salariais do EXECUTIVO caso ele atinja 100% (cern por cento) do 
conjunto de indicadores estabelecidos no MBO e sera previamente informado por meio de comunicado 
escrito, juntamente com os indicadores, percentuais dos pesos e objetivos da avalia~ao MBO. 

Sendo assim, os GANHOS decorrentes da avalia~ao MBO baseiam-se no nivel de atingimento dos 
indicadores, desde que as condi~oes necessarias prevista no item 5.3.2 sejam alcan~adas. 0 nivel de 
atingimento das metas sera aplicado sobre o GANHO base, estipulado em multiplos salariais de acordo 
com o nivel do EXECUTIVO e informado individualmente,limilado a 240% (duzentos e quarenta por 
cento) sobre esses multiplos salariais. 

5.3.4 Pagamento dos Ganhos- Diretores, Gerentes e Coordenadores 

Sera feito o pagamento de 100% dos GANHOS aos EXECUTIVOS que estejam em efetivo exercicio na 
EMPRESA na data do pagamento do GANHO sendo considerado para base de calculo o salario 
nominal de dezembro de 2008. 



5.4 DEMAIS COLABORADORES 

Os demais COLABORADORES, asslm conslderados todos os outros empregados, com exclusao dos 
diretores, gerentes e coordenadores que nao partlclpem de outros programas de remunera~ao variavel 
e/ou Incentive a vendas, doravante deslgnados de "DEMAIS EMPREGADOS" estarao sujeitos aos 
indicadores e pesos abalxo descritos e receberao seus GANHOS proporcionalmente aos seus 
atlnglm entos. 

5.4.1 lndlcadores e Pesos 

Os indicadores estabelecidos para apura~ao do valor do GANHO dos DEMAIS EMPREGADOS, bern 
como os pesos correspondentes estao prevlamente estabelecidos abaixo: 

a) EBI TDA - peso 40% 
b) Base de Cllentes (quantldade de clientes) em 31/1212008- peso 20% 
c) ARPU - peso 20% 
d) Recelta Llqulda de Servl~os- peso 20% 

5.4.2 Ganho base 

Os GANHOS serao calculados com base no nfvel de atlnglmento geral da empresa, conslderando os 
lndicadores aclma descrltos no Item 5.4.1. Esse percentual de atlngim ento geral dos lndlcadores devera 
ser apllcado sobre o GANHO base, por melo de Coeflclente proprio, cortorme a formula abaixo. 

Considera-se como GANHO base o valor calculado com base nos multiples salariais em caso de 
atinglmento de 100% (cern por cento) dos lndicadores estabelecidos. Para o exercfclo de 2008 o 
GANHO base em multiple salarlal sera de 1,2. Sobre este valor sera apllcada a f6rm ula abaixo para a 
obten~ao do valor do GANHO. 

Com base no percentual de atlnglmento dos lndicadores, o GANHO base devera ser somado pelo 
Coeflclente calculado proporclonalmente ao percentual de atlnglmento dos indicadores, conforme tabela 
abaixo exem pliflcad a. sem pre lim It ada a 1,8. 

Exemplo: 

% de atlngimento dos 
Acelerador indlcadores 

Ate 70% 0,3 
70% a 80% 0,4 

Aclma de 80% 0,6 

Posterlorm ente, esse result ado devera ser aplicado sobre o salarlo nominal individual, considerando a 
proporcl onalldade, se for o caso. conform e Item 5.6 deste regulam ento. 

Formula: 

Exemplos: 

1. Nivel de atingim ento de 70% = 0,3 sal arios de PPR 
Formula: [1,2] + 0,3 x salarlo nominal= GANHO 

2. Nfvel de atlngimento de 80% = 0,4 salaries de PPR 
Formula: [1.2] + 0,4 x salarlo nominal = GANHO 

3. Nivel de atingimento de 90% = 0,6 salaries de PPR 
Formula: [1,2] + 0,6 (teto) x salarlo nominal= GANHO 

Os GANHOS dos DEMAIS EMPREGADOS para o Exercicio 2008 estao lim itados a 1,8 sal a rio nominal, 
conforme formula de calculo aclma descrita, sem conslderar as parcelas descritas nos itens 5.4.3 e 
5.4.4. 

5.4.3 Gratifica~ao Extra 



Excepcionalmente, caso ocorra o atingimento de 70% ou mais dos indicadores mencionados no item 
5.4.1, havenfl pagamento de uma gratifica~ao extra aos DEMAIS COLABORADORES no importe de 
70% (setenta por cento) do sahflrio nominal pago em dezembro de 2008. 0 pagamento dessa 
gratifica~ao nao esta sujeita aos criterios de proporcionalidade indicados no item 5.6., assim como sera 
feito em sua integralidade ate 31.12.2008. Para salarios superiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), 
sera pago uma parcela fixa no importe de R$2.800,00 (dois mile oitocentos reais). 

PARAGRAFO UNICO- Serao elegiveis a gratifica~ao extra apenas os empregados que tenham sido 
admitidos ate 30 de novembro de 2008 e permane~am com vinculo empregaticio na data do 
pagamento. 

5.4.4 Parcela Adicional • abono compensat6rio 

Para os DEMAIS EMPREGADOS que nao tiveram a jornada de trabalho reduzida por acordo coletivo 
de trabalho, seja por exercicio em lojas ou ponto de venda, seja por ja praticarem a jornada inferior a 44 
horas semanais, e na hip6tese de haver pagamento do GANHO relativo ao exercicio 2008, sera 
somado ao valor calculado para esse GANHO, nos tennos do item 5.4.2 acima, uma parcela unica 
bruta no valor equivalente a 10% (dez por cento) do salario nominal pago em dezembro de 2008, ate o 
limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Para salarios superiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), sera 
pago uma parcela fixa no importe de R$400,00 (quatrocentos reais). 0 pagamento dessa gratifica~ao 
nao esta sujeita aos criterios de proporcionalidade indicados no item 5.6., assim como sera feito em sua 
integralidade ate 31.12.2008. 

PARAGRAFO UNICO- Serao elegiveis a Parcela Adicional apenas os empregados que tenham sido 
admitidos ate 30 de novembro de 2008 e permane~am com vinculo empregaticio na data do 
pagamento. 

5.4.5 Pagamento dos Ganhos- Demais Empregados 

Sera feito o pagamento de 80% dos GANHOS aos DEMAIS EMPREGADOS em efetivo exercicio na 
EMPRESA em 30.12.2008 sendo considerado para base de calculo o salario nominal de dezembro de 
2008. 

0 pagamento da segunda parcela correspondente a 20% do GANHO devera ser realizada, nos tennos 
da Lei 10.101/2000, ate 30.06.2009 

5.5 SALARIO 

Para todos os efeitos da participa~ao nos lucros ou resultados, aqui convencionada, sera observado o 
seguinte conceito, criterio e condi~ao: salario e especie do genero remunera~ao. Consequentemente, 
nao integram o salario, para todos os efeitos deste Acordo, quaisquer outras parcelas integrantes da 
remunera~ao, habftuais ou nao. 

0 salario a ser considerado para a aplica~ao do resuftado gerado, se devido, eo salario nominal 
mensal bruto de 31/12/2008. 

5.6 PAGAMENTOS PROPORCIONAIS 

5.6.1 Afastamento 

Na hip6tese de afastamento dos COLABORADORES por auxilio-doen~a ou suspensao do contrato de 
trabalho durante o Exercicio de 2008, devera ser calculado o GANHO proporcionalmente aos meses 
trabalhados, considerando-se como mes trabalhado para fins de calculo de PPR, aquele em que o 
empregado tenha laborado a fra~ao igual ou superior a 15 (quinze) dias corridos. 

Aos COLABORADORES afastados do trabalho por motivo de acidente do trabalho, licen~a maternidade 
ou cedidos para o Sindicato, os GANHOS serao pagos de forma integral. 

5.6.2 Admissio 

Para os DEMAIS EMPREGADOS admitidos depois de 1° de janeiro do exercicio de 2008 e que 
permanecerem ativos pelo menos ate o termino de vigencia do plano em 31 de dezembro de 2008, o 
pagamento do GANHO sera proporcional, calculando-se 1/12 por mes de servi~o. considerando-se 
como mes de servi~o efetivo a fra~ao igual ou superior a 15 (quinze) dias. 



0 pagamenlo do GANHO tambem sera proporcional e calculado conforme anteriormente mencionado 
para o caso de EXECUTIVOS admitidos ap6s 1° de janeiro de 2008. 

5.6.3 Dispensa antes do termino do Exercicio de 2008 

Para os DEMAIS EMPREGADOS que tenham sido dispensados sem justa causa antes do termino da 
vigencia do Plano em 31 de dezembro de 2008 e que tenham trabalhado durante o Exercicio 2008 pelo 
menos 6 (seis) meses, o pagamento do GANHO sera proporcional, calculando-se 1/12 por mes de 
servi~o. considerando-se como mes de servi~o efetivo a fra~ao igual ou superior a 15 (quinze) dias. 
Referido pagamento devera ser efetuado ate 30.06.2009. 

5.6.4 Transferencia de Colaborador 

Para os COLABORADORES desligados da EMPRESA durante o Exercicio de 2008 e admitidos nas 
em presas subsidiarias, ou transferidos para outras em presas do m esmo grupo, o GANHO sera pago 
considerando o sahilrio nominal domes de dezembro de 2008. 

5.6.5 Promo~ao 

Para os DEMAIS EMPREGADOS promovidos a Diretores, Gerentes e Coordenadores durante o 
Exercicio de 2008, o GANHO sera pago de forma proporcional aos meses trabalhados no exercicio da 
antiga e da nova fun~ao, exce~ao feita caso tenha sido elegivel porno minimo 9 (nove) meses a uma 
das hip6teses de PPR do item 5.3 ou 5.4, situa~ao em que sera estendida a mesma condi~ao aos 
meses remanescentes para completar o exercicio 2008. 

5.6.6 Obito 

Na hip6tese de extin~ao do contrato de trabalho, durante o Exercicio de 2008, por motivo de 6bito do 
empregado, o pagamento do GANHO sera feito ao dependente habilitado nos termos da legisla~ao de 
forma integral no target 100% considerando o salario nominal do ultimo mes trabalhado. 0 referido 
pagamento devera ser efetuado preferencialmente junto com as verbas rescis6rias. 

5.7 NAO PAGAMENTO DE GANHO 

5.7.1 Periodo de Trabalho inferior a 6 (seis) meses 

Os DEMAIS EMPREGADOS que tenham sido dispensados sem justa causa antes do termino da 
vigencia do Plano em 31 de dezembro de 2008 e que tenham trabalhado durante o Exercicio 2008 
menos de 6 (seis) meses nao tern direito a perceber qualquer GANHO. 

5.7.2 Desligamento de Colaborador 

Os DEMAIS EMPREGADOS nao terao direito a qualquer GANHO, tampouco proporcionalmente 
quando dispensados com justa causa ou que pedirem demissao, durante o exercicio vigente ou ate a 
data do pagamenlo do GANHO. 

6. PAGAMENTOS DOS GANHOS 

6.1 Data Final de Pagamento de Todos os Ganhos 

0 presente PPR e instituido com pagamenlo de eventuais GANHOS a serem efetuados anualmente, 
sendo facuHada uma antecipa~ao semestral. 0 pagamento correspondente ao total do GANHO devera 
ser efetuado ate o dia 31.05.2009 para Diretores, Gerentes e Coordenadores e 30.06.2009 para os 
demais COLABORADORES, calculado nos termos do presente regulamento. 

6.2 Condi~oes especificas de pagamento 

Na hipotese de altera~ao nas regras que definem a nao incidencia dos encargos trabalhistas e 
previdenciarios sobre os GANHOS, fica desde ja acordado que os GANHOS previstos neste PPR serao 
objeto de redu~ao proporcional, para compensar o acrescimo de encargos. 



Fica acertado entre as partes que, durante a vigencia desle PPR, os COLABORADORES nao lerao 
direilo a nenhuma outra verba ou valor a titulo de parlicipa~ao nos resultados. Na hip61ese de lais 
valores virem a ser pagos aos COLABORADORES, por qualquer motivo, deverao ser automaticamenle 
deduzidos dos valores a serem pagos em decorrencia do alingimenlo dos objelivos previslos no 
presente PPR. 

7. NAO INCORPORACAO DOS GANHOS 

Qualquer GANHO que venha a ser pago em decorrencia do born des em penho profissional e 
cumprimenlo do Plano Operacional e das melas eslabelecidas nesle PPR nao sera incorporado, em 
hip61ese alguma, ao salario dos COLABORADORES, nao consliluira base de calculo de qualquer 
encargo trabalhisla ou previdenciario, nao se lhe aplicando o principio da habilualidade, tudo nos 
termos do Art. 7°, lnciso XI, da Conslilui~ao Federal e da Lei 10.101/2000. 

8. VIGENCIA 

0 presente instrum enlo I em vigencia para abranger o PPR relalivo ao Exercicio de 2008, assim 
enlendido e reilerado como sendo o periodo compreendido entre 01 de janeiro de 2008 e 31 de 
dezembro de 2008 devendo vigorar ale o cumprimenlo pleno de suas clausulas. 

9. MUDANCA DE CENARIO 

Dianle de circunstancias que allerem subslancialmenle as atuais condi~oes que nortearam a 
implemenla~ao desle PPR, fica ajuslado que a EMPRESA podera, mesmo durante a vigencia do 
presenle PPR, efetuar modifica~oes que enlendam necessarias, inclusive a suspensao desle PPR, ou 
mesmo allera~oes nos objelivos ora eslabelecidos. 

0 conceito de allera~ao subslancial das atuais condi~oes pode abranger, embora nao esteja a eles 
limilados, os casos de fo~a maior, casos fortuitos, concordala, falencia, greve e demais falos que, 
em bora possam ser considerados previsiveis, allerem a silua~ao de normalidade da EMPRESA. 

9.1 Nao atingimento de metas 

Na hip6tese das melas nao serem atingidas, a EMPRESA, por liberalidade e a seu exclusivo crHerio, 
podera, em caraler excepcional, alterar os objelivos a serem alingidos para pagamenlo dos GANHOS, 
desde que em beneficio do COLABORADOR, sem que essa allera~ao descaraclerize a natureza do 
pagamento do GANHO, qual seja, ode Participa~ao nos Resultados referenle ao exercicio 2008, nao 
adquirindo em hip61ese alguma natureza salarial. 

10. SOLUCAO DE DUVIDAS 

Para a solu~ao de quaisquer duvidas ou conflilos oriundos do presenle PPR, o COLABORADOR 
devera encaminhc1-los para a area de Recursos Hum anos da EMPRESA, que envidara todos os 
esfor~os no senlido de dirimi-los, compromelendo-se as partes a nao buscar solu~ao judicial antes de 
esgolar todas as possibilidades de negocia~ao. 

11. PRORROGACAO E REVISAO 

0 processo de prorroga~ao ou revisao do presenle Acordo, total ou parcial, sera feilo atraves de 
enlendimento entre as partes, obedecidas sempre as disposi~oes legais. 

12. MULTA 

Fica estabelecida a multa de R$ 100,00 por descumprimenlo de qualquer clausula do presente acordo, 
sendo devida uma unica mufta, por a~ao, independentemente do numero de clausulas violadas, dos 
COLABORADORES envolvidos, bern como dos anos em que perdurar a viola~ao. A multa devera ser 
revert ida a parte prejudicada. 



13. REVIS.AO DAS REGRAS DO PPR 

As Partes se comprometem a revisar as regras estabelecidas nesse Acordo Coletivo ate o dia 31 de 
maio de 2009. Eventuais altera~oes decorrentes do ajuste entre as Partes deven'!io ser formalizadas por 
meio de novo Acordo Coletivo de Trabalho. 

14. FORO 

As partes elegem o foro da cidade de Curftiba, no estado do Parana, para dirimir quaisquer litigios 
decorrentes do presente regulamento. 

Auxilio Alimenta~ao 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- PROGRAMA DE ALIMENTA<;AO 
VIGEN CIA DA CLAUSULA: 01/12/2008 a 30/11/2009 

A TIM mantera o programa de alimenta{:ao para todos os empregados, com jomada de 
trabalho contratual igual ou superior a 36 horas semanais, mediante concessao de refei{:oes 
atraves de restaurantes conveniados por empresas administradoras de sistemas de refei{:ao
convenio credenciadasjunto ao Programa de Alimenta{:ao do Trabalhador- PAT. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para alimenta{:ao fora do domicilio, a partir do mes de 
Janeiro/2009, a TIM fornecera 22 (vinte e dois) bilhetes-refei{:ao mensais, com valor unitario 
fixado para o periodo abrangido no presente Acordo Coletivo de Trabalho em R$17,00 
(dezessete reais). 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para os empregados com jornada normal de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais distribuidas em 06 (seis) dias serao concedidos 26 (vinte e seis) 
tiquetes no valor facial de R$17,00 (dezessete reais). 

PARAGRAFO TERCEIRO: A empresa descontara mensalmente do empregado a 
importancia de R$1 ,00 (urn real) a titulo de participa{:ao no valor do beneficio. 

PARAGRAFO QUARTO: 0 beneficio previsto nesta clausula nao possui natureza salarial e, 
portanto, nao integra o salario para qualquer efeito. 

PARAGRAFO QUINTO: Aos empregados com jornada de trabalho inferior a 36 (trinta e seis) 
horas semanais o valor de que trata o caput desta clausula sera de R$ 3,93 (tres reais e 
noventa e tres centavos). 

Auxilio Transporte 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- TRANSPORTE EXCEPCIONAL 

A TIM disponibilizara transporte, de pontos estrategicos, servidos por transporte publico regu 
ao local de trabalho, aos seus empregados que iniciarem a jornada de trabalho antes das 6 
horas e, do local de trabalho a pontos estrategicos, servidos por transporte publico regular, : 
empregados que terminarem a jornada de trabalho ap6s as 00:00 hora. 

PARAGRAFO PRIMEIRO- A empresa fica desobrigada a fomecer vale transporte para os 
deslocamentos mencionados no caput desta clausula. 

PARAGRAFO SEGUNDO- 0 transporte disponibilizado pela empresa, nestes casos, nao 
caracteriza horas in itinere. 



Auxilio Saude 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- PARTICIPA<;AO NO CUSTEIO DE 
ASSISTENCIA MEDICA 

A TIM concedera a todos os empregados e seus dependentes legais, sem onus na 
mensalidade, o Programa de Assistencia a Saude. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para internamentos hospitalares que envolvam ou nao cirurgias, 
respeitadas as condiyi5es do plano em questao, nao havera qualquer tipo de participayao do 
empregado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para consultas medicas e exames, o empregado participara com 
20% (vinte por cento) do valor fix ado na tabela do respective plano, nao podendo, entretanto, 
a somat6ria mensal destas participayi5es ultrapassar a 10% (dez por cento) do salario basi co 
mensal do empregado. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- PLANO ODONTOLOGICO 

A TIM disponibilizara, para todos os empregados e seus dependentes legais, urn Plano 
Odontol6gico, que sera custeado em 80% (oitenta por cento) pela empresa e 20% (vinte por 
cento) pelo empregado. 

Auxilio Doen~a/Invalidez 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- COMPLEMENTA<;AO AUXiLIO-DOEN<;A 
I ACIDENTE DO TRABALHO 

Aos empregados com mais de 03 (tres) anos completes de trabalho na TIM, e com menos de 
10 (dez) anos completes de trabalho na TIM sera concedido a complementayao do auxilio
doenya ou acidente do trabalho, de maneira que o empregado afastado do serviyo por motivo 
de doenya ou acidente do trabalho, continuara a perceber, por urn periodo de ate 3 (tres) 
meses, ininterruptos ou nao juntam ente com o valor pago pelo Fun do de Previdencia Privada, 
se houver, o salario que receberia se continuasse a trabalhar, incluidos neste periodo os 
beneficios de "tiquetes refeiyao" e auxilio medicamentos. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Aos empregados com mais de 10 (dez) anos completes de 
trabalho na TIM e com ate 20 (vinte) anos de trabalho na TIM, a complementayao de que 
trata o caput desta clausula sera de ate 06 (seis) meses, nao cumulativos, ininterruptos ou 
nao. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Aos Empregados com mais de 20 (vinte) anos completes de 
trabalho na TIM, a complementayao de que trata o caput desta clausula sera de ate 09 (nove) 
meses, nao cumulativos, ininterruptos ou nao. 

PARAGRAFO TERCEIRO: A TIM complementara as despesas hospitalares e/ou pr6teses 



decorrentes de intemamentos por acidente de trabalho. 

PARAGRAFO QUARTO: Aos empregados aposentados que permane~tam ou vierem a 
compor o quadro da TIM, a complementa~tao do auxilio doen{:a, se houver, sera pago 
deduzindo-se do salario do empregado a parcela equivalente ao Auxilio Doen~ta que o 
empregado receberia do Institute Previdenciario e do Fundo de Previdencia Privado caso nao 
estivesse na condi~tao de aposentado. 

Auxilio Morte/Funeral 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- AUXiLIO FUNERAL 
VIGENCIA DA CLAUSULA: 01/12/2008 a 30/11/2009 

A TIM reembolsara aos dependentes devidamente quali1icados, 80% (oitenta por cento) das 
despesas com funeral do empregado, limitado a R$ 1908,00 (mil, novecentos e oito reais), 
mediante a apresenta~tao das respectivas notas fiscais. 

Auxilio Creche 

CLAUSULA DECIMA SETIMA- PROGRAMA DE AUXiLIO A 
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR 
VIGEN CIA DA CLAUSULA: 01/12/2008 a 30/11/2009 

A TIM concedera o Programa de Auxilio a Assistencia Pre-Escolar, para filhos de 
empregadas, menores de 07 (sete) anos, nas modalidades existentes, conforme restri~t6es 
regulamentares e observados os seguintes limites de reembolso mensal: 

Creche de Meio Periodo - reembolso limitado a R$ 165,36 (cento e sessenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos). 

Creche de Periodo Integral- reembolso limitado a R$ 254,40(duzentos e cinqUenta e quatro 
reais e quarenta centavos). 

PARAGRAFO PRIMEIRO: As Empregadas com jornada de trabalho contratual inferior a 36 
(trinta e seis) horas semanais, terao como limite de reembolso de que trata o caput desta 
clausula, o valor de R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos). 

PARAGRAFO SEGUNDO: Podera usufruir do program a o empregado que possua a guarda 
e posse judicial, de filhos menores de 07 (sete) anos, condicionado a nao existencia de vida 
marital com outra pessoa. 

Seguro de Vida 

CLAUSULA DECIMA OITAVA- SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

A TIM disponibilizara, para todos os empregados, Segura de Vida em Grupo, que serao 
custeados em 80% (oitenta por cento) pela TIMe 20% (vinte por cento) pelo Empregado. 



Outros Auxilios 

CLAUSULA DECIMA NONA- MEDICAMENTOS 

Sera concedido o reembolso parcial das despesas com medicamentos, observadas as 
norm as da TIM e ate os seguintes limites mensais: 

- despesas ate 10% (dez por cento) do salario basi co do empregado nao serao 
reem bolsadas; 

-a parcela de despesas que exceder a 10% (dez por cento) do salario basico do empregado 
tera reembolso de 90% (noventa por cento). 

Rela~oes de Trabalho- Condi~oes de Trabalho, N ormas de Pessoal e 
Estabilidades 

N ormas Disciplinares 

CLAUSULA VIGESIMA- DIREITO DE DEFESA 

A TIM, quando da aplica~;ao de qualquer pumt;ao, estabelecera procedimentos que 
assegurem o direito de defesa aos empregados, que devera ser exercido no prazo 
improrrogavel de 02 (dois) dias uteis, a contar da comunicat;ao da referida punit;ao. 

Jornada de Trabalho- Dura~ao, Distribui~ao, Controle, Faltas 

Dura~ao e Hora:rio 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- JORNADA DE TRABALHO 

A TIM mantera a jornada de trabalho de 08 (oito) horas, de segunda-feira a sexta-feira, para 
todos os empregados, excetuando-se os que sejam abrangidos em regime especial por 
expressa disposi~;ao deste Acordo ou do Contrato Individual de Trabalho. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Aos empregados que cumprem jornada inferior a 08 (oito) horas, 
nao se aplica a elimina~;ao do trabalho aos sabados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os empregados lotados em locais dotados de SISTEMA 
ELETRQNICO DE MARCA<;:AO DE PONTO poderao, a criteria da empresa, serem 
dispensados do registro de entrada e saida no intervalo do almot;o, ficando esta 
responsabilidade a cargo do empregador, nos termos da Portaria N° 3.082, de 11.04.84, do 
Ministerio do Trabalho. 



PARAGRAFO TERCEIRO: Os horarios de entrada e saida do intervale de almoyo sao 
aqueles estabelecidos pela TIMe permanecem inalterados. 

PARAGRAFO QUARTO: As horas excedentes a jomada normal de trabalho, em urn dia, 
poderao ser compensadas pela correspondente diminuiyao em outros dias. 

Prorroga~ao/Redu~ao de Jornada 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- REGIME ESPECIAL DE TRABALHO 

Os empregados lotados nos Centros de Atendimento Telefonico ao Cliente e que utilizam 
audiofones e/ou terminals de video em carater permanente e ininterrupto, terao, salvo 
expressa disposiyao deste Acordo ou do Contrato Individual de Trabalho: 

a) Urn regime de 36:00 (trinta e seis) horas semanais trabalhadas, podendo estas serem de 
07:12 (sete horas e doze minutos) diarias ou de 06:00 (seis horas) diarias, distribuidas 
mediantejornada estabelecida pela TIM. 

b) Urn regime de 27:00h (vinte e sete horas) semanais trabalhadas, sendo estas de 04:30h 
(quatro horas e trinta minutos) dianas, distribuidas mediante jomada estabelecida pela TIM, 
respeitado o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do quadro dimensionado de 
atendentes. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Respeitados os dimensionamentos das areas, sempre que 
surgirem vagas, nos Centros de Atendimento Telefonico ao Cliente e que utilizam audiofones 
e ou terminais de video em carater permanente e ininterrupto, para jomadas contratuais de 
36:00h (trinta e seis horas) semanais, sera dado prioridade ao preenchimento destas aos 
empregados ocupantes de posiyoes com jornadas inferiores a esta. 

Sande e Seguran~a do Trabalhador 

Condi~oes de Ambiente de Trabalho 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- GINASTICA LABORAL 

A TIM disponibilizara aos empregados, em posiyoes de atendimento dos Call Centers 
independentemente dos intervalos legals, urn programa de ginastica !aboral. 

Rela~oes Sindicais 

Sindicaliza~ao (campanhas e contratas;ao de sindicalizados) 

CLAUSULA VIGESIMA QUART A- RELA<;OES ENTRE AS PARTES 



A TIM reservara espa{:o no quadro de avisos as entidades sindicais para fixa{:ao de informes 
ou outras comunica{:oes impressas do interesse de seus associados. 

As contribui{:oes dos associados ao SINDICATO serao descontadas em folha de pagamento 
pela TIM, devendo a entidade sindical comunicar a autoriza{:ao em tempo habil a empresa. 

As contribui{:oes especiais, decididas em Assembleias da categoria, tambem serao 
descontadas em folha, na forma e valores definidos, devendo a entidade sindical comunicar 
tal decisao a TIM, acompanhada do edital de convoca{:ao da Assembleia e da c6pia da ata 
desta que decidiu sobre a contribui{:ao. 0 direito de oposiyao ao desconto para os nao 
associados sera observado, desde que comunicado ate 15 dias antes da data prevista para o 
processamento. Esta, ate 10 dias antes do processamento comunicara a TIM o rol de 
empregados que formalmente se opuserem, com c6pias das manifestayoes individuais, 
ficando a TIM isenta e excluida de qualquer responsabilidade que por ventura queiram ou 
tentem lhe imputar, inclusive em processo judicial ou nao. 

Durante o expediente normal, e desde que tal nao importe em interrupyao dos trabalhos, os 
dirigentes sindicais terao livre acesso a empresa, mediante previa autorizayao do gerente de 
Departamento ou o gerente da Area, para distribui{:aolfixa{:ao de avisos e contatos com 
associ ados. 

A TIM podera autorizar, mediante solicitayao previa de 48 horas, salvo excepcionalidades, 
durante o intervale entre turnos, ou ap6s as 17:00 horas, a utiliza{:ao de instalayoes da 
mesma para reuniao ou Assembleia convocada pelo sindicato. 

As partes comprometem-se a participar na busca de solu{:oes que visem a melhoria das 
condi{:oes de trabalho dos empregados, notadamente no que diz respeito ao labor insalubre 
ou perigoso e naquele que expor o empregado a lesoes. 

As partes comprometem-se a manter permanente discussao amigavel visando dirimir os 
casos omissos ou decorrentes da observancia e aplica{:ao das condi{:oes pactuadas neste 
acordo coletivo, bern como aqueles pertinentes a interpreta{:ao de norma legais que sejam 
aplicaveis aos em pregados, de forma a evitar litigios judiciais. 

Libera~ao de Empregados para Atividades Sindicais 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- LIBERA<;AO DE DIRIGENTE 
SIND I CAL 

A TIM, nas localidades em que contarem com mais de 50 (cinqi.ienta) empregados, 
compromete-se, sempre que possivel, sem prejuizo da remunera{:ao, a liberar urn diretor ou 
delegado sindical, efetivos ou suplentes, por ate 16 (dezesseis) horas no mes, nao 
cumulativas, para participarem de reunioes ou encontros sindicais, condicionado, sempre, a 
apresenta{:ao de cronograma previo. 

0 SINDICATO devera solicitar, sempre por escrito e com antecedencia de 03 (tres) dias 
uteis, a liberayao de empregados dirigentes sindicais. 

Disposi~oes Gerais 



Mecanismos de Solu~ao de Conflitos 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DIVERGENCIAS 

Sera competente, para dirimir eventuais futuras divergencias decorrentes do presente 
Acordo, a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministerio Publico do Trabalho e a Justi~a do 
Trabalho. 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 

CLAUSULA VIG ESIMA SETIMA - MULTA- OBRIGA<;OES 

Fica estipulada a multa equivalente a 02 (dois) salaries minimos, por clausula, em caso de 
descumprimento de qualquer das obriga~oes contidas neste Acordo, revertendo esse valor 
em favor da parte prejudicada. 

Renova~ao/Rescisao do Instrumento Coletivo 

CLAUSULA VIGESIMA OIT AVA- RENOVA<;AO 

0 prazo de vigencia do presente acordo e de 2 (dois) anos, iniciando-se em 1° de dezembro 
de 2008 e terminando em 30 de novembro de 2010. 

PARAGRAFO UNICO: Comprometem-se as partes a revisar, em dezembro de 2009, as 
clausulas de natureza economica. 

Outras Disposi~oes 

CLAUSULA VIGESIMA NONA- OUTRAS DISPOSI<;OES 

E, por estarem justas e acordadas e para que produza seus devidos efeitos juridicos, 
assinam as partes o presente Acordo Coletivo de Trabalho, em 5 (cinco) vias de igual teor e 
para urn s6 efeito, uma das quais devera ser depositada na Delegacia Regional do Trabalho 
em Curitiba em conformidade com o que dispoe o artigo 614 da Consolida~ao das Leis do 
Trabalho e de acordo com a Portaria n° 865, de 14/09/95, do Ministerio do Trabalho. 

EUGENIO POPENDA KUCZERA 
Presidente 

SINDICATO TRABS EMP TELECOPER MESAS TELEF EST PARANA 

RICHARD ALLAN VIEIRA 



Gerente 
TIM CELULAR S .A 

A autenticidade deste documento podera ser confumada na pagina do Ministerio do 
Trabalho e Emprego na Internet, no enderes:o http://www.mte.gov.br. 



COM02509 

Sao Paulo, 17 de mar<;o de 2009 
De: Contraf-CUT 
Para: Federa<;oes e Entidades Sindicais Bancarias 

MINUTA ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DO PROGRAMA DA 
PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (PPR), DISCIPLINADO PELA LEI N2 
1 0.1 01/2000 - 2008 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

0 presente Acordo tern por objeto formular Programa de Participagao nos 

Resultados (PPR), referente ao exercfcio de 2008 conforme o disposto na Lei 

1 0.101 de 19.12.2000. 

CLAUSULA SEGUNDA: ELEGIVEIS 

Serao beneficiados pelo Programa de Participagao nos Resultados (PPR), 

objeto deste instrumento, todos os empregados dos ACORDANTES que 

tenham sido admitidos ate 31 de dezembro de 2007 e que estejam em efetivo 

exercfcio em 31 de dezembro de 2008. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

0 empregado admitido ate 31 de dezembro de 2007 e cujo contrato foi 

suspenso ou interrompido a partir de 12 de janeiro de 2008, por doenga, 

acidente do trabalho, liberagao remunerada pre-aposentadoria, licenga 

remunerada ou licenga maternidade, faz jus ao recebimento integral da 

Participagao nos Resultados (PPR) relativa ao ano de 2008. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

0 empregado admitido ou desligado em decorrencia de dispensa sem justa 

causa, pedido de demissao ou aposentadoria, durante o exercfcio de 2008, tera 

direito ao recebimento da Participagao nos Resultados (PPR) proporcional, a 
razao de 1/12 (urn doze avos) do valor estabelecido por mes trabalhado ou 
fragao igual ou superior a 15 (quinze) dias, desde que tenha participado no 

programa durante, no mfnimo, 90 (noventa) dias. 
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CLAUSULA TERCEIRA: APURACAO DOS VALORES DO PROGRAMA DE 

PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (PPR) 

No perfodo de vigencia deste Acordo fica institufdo nos ACORDANTES o 

"Programa de Melhoria do indice de Satisfac;ao dos Clientes" com o objetivo de 

valorizar a participac;ao ativa dos empregados, que consists no 

encaminhamento das sugestoes submetidas aos Comites Internes dos 

ACORDANTES, no uso racional de recursos, na observancia dos 

procedimentos e normas internas e na otimizac;ao de processes que levem a 
melhoria na prestac;ao dos servic;os, tudo com a finalidade de melhorar o fndice 

de satisfac;ao do clients. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

0 "Programa de Melhoria do indice de Satisfac;ao dos Clientes" constants no 

caput sera aferido atraves da apurac;ao da melhoria no "Criteria de Satisfac;ao", 

composto pelas avaliac;oes "Muito Satisfeito" e "Satisfeito", integrante do "P.I.F. 

- Painel das lnstituic;oes Financeiras (FRACTAUUSP)", publicado pela 

Universidade de Sao Paulo, anualmente. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Os valores referentes a participac;ao nos resultados do exercfcio de 2008 

serao calculados com base na colocac;ao do BANCO SANTANDER S/A, no 

"Criteria de Satisfac;ao", no "P.I.F. - Painel das lnstitui~oes Financeiras 
(FRACTALIUSP)" conforms a tabela abaixo: 

MET AS 

"Criteria de Satisfac;ao", integrante do 
Valor da PPR a ser pago aos 

"P.I.F. - Painel das lnstituic;oes 
empregados (R$) 

Financeiras (FRACTAUUSP)" 

3Q Lugar 905,11 

2Q Lugar 1.206,81 

1 Q Lugar 1.81 0,18 
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CLAUSULA QUART A: FORMAS DE AFERICAO 

Para atestar os resultados estimados no "Pragrama de Melhoria do indice de 

Satisfagao dos Clientes", os ACORDANTES divulgarao para os empregados, 

ate o final de cada ana, a colocagao do BANCO SANTANDER S/A na P.I.F. e 

encaminhara aos Sindicatos, ate o final de cada ana, o resultado do referido 

Paine!. 

PARAGRAFO UNICO 

Todos as empregados terao acesso as informagoes relativas as premissas e 

aos resultados previstos neste acordo, atraves dos meios internos de 

comunicagao. 

CLAUSULA QUINTA: COMPENSACAO 

Os valores decorrentes dos pagamentos do Programa de Participagao nos 

Resultados (PPR) e dos Pragramas Especfficos mantidos pelos 

ACORDANTES, referidos no caput e paragrafo (mica da clausula sexta deste 

acordo coletivo, nao serao compensados com a Participagao nos Lueras ou 

Resultados estabelecidos pela Convengao Coletiva de Trabalho da categoria. 

CLAUSULA SEXT A: PROGRAM AS ESPECIFICOS MANTI DOS PELOS 

ACORD ANTES 

Ficam ratificados, nos termos do artigo 2Q, II, da Lei 10.101/00, todos os 

Programas de Participagao nos Lueras ou Resultados, especfficos para 

segmento de neg6cios dos ACORDANTES, com as metas, indicadores, formas 

de aquisigao e prazo de vigencia que constaram dos respectivos instrumentos, 

nominados PROGRAMAS SIM e respectivo Super Ranking, as quais integram 

o presente acordo. 

PARAGRAFO UNICO 

As participagoes nos Iueras au resultados dos trabalhadores ocupantes dos 

cargos executivos, como tais compreendidos os administradores e os demais 

cargos diretivos, de gerencia e de supervisao ou assessores, integram o 

presente acordo e obedecerao as regras e valores fixados pela diretoria com 

base no respectivo cargo ou fungao, no PEX- Pragrama Executivos. 
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CLAUSULA SETIMA: PAGAMENTO 

0 pagamento da Participagao nos Resultados (PPR) e dos programas 

especfficos mantidos pelos ACORDANTES sera efetuado juntamente com a 29 

parcela da Participagao nos Lucros ou Resultados (PLR), estabelecida na 

Convengao Coletiva de Trabalho da categoria bancaria, compensando-se as 

antecipagoes eventualmente realizadas. 

CLAUSULA OITAVA: VALOR MINIMO 

Fica estipulado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), como mfnimo a ser 

recebido por todos os empregados dos ACORDANTES a tftulo de PPR, 

obedecidos os criterios da clausula segunda. 

PARAGRAFO UNICO 

Para os empregados elegfveis a programas especfficos mantidos pelos 

ACORDANTES, o valor mfnimo de R$ 700,00 (setecentos reais), a tftulo de 

PPR engloba os respectivos programas especfficos. 

CLAUSULA NONA: DA NAO INCIDENCIA DE ENCARGOS 

0 Programa de Participagao nos Resultados (PPR) previsto neste acordo 

atende ao disposto na Lei 1 0.1 01, de 19.12.2000, e nao constitui base de 

incidencia de qualquer encargo trabalhista ou previdenciario por ser 

desvinculado da remuneragao, nao se lhe aplicando o princfpio da 

habitualidade, porem e tributavel para efeito de impasto de renda, conforms 

legislagao em vigor. 

CLAUSULA DECIMA- Abrangencia: 

As clausulas do presents Acordo Coletivo aplicam-se a todos os empregados 

do Banco e empresas listadas nesta clausula, em todo o territ6rio nacional. 

PARAGRAFO UNICO: 

As empresas referidas no caput sao: Banco Santander S.A., Santander Asset 

Management DTVM, Universia Brasil S.A., Santander Brasil Seguros S.A., 

Santander Seguros S.A. Santander S.A. - Corretora de Cambia e Tftulos, 

Santander S.A. - Servigos Tecnicos, Administrativos e de Corretagem de 

Seguros, Santander Brasil S.A. - Corretora de Tftulos e Valores Mobiliarios, 

Altec Brasil S.A. e Produban Servigos de Informatica S.A. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: VIGENCIA 

0 presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorara pelo prazo de 1 (urn) ano, a 

contar de 12 de janeiro de 2008, independente da data de sua assinatura, 

encerrando-se em 31 de dezembro de 2008, ressalvando-se a eficacia da 

Clausula 7!J. - Pagamento, que se estendera ate 03 de margo de 2009. 

Por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente acordo em seis 

vias de igual efeito. 

Sao Paulo, XX de xxxxxxxxx de 200X. 
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