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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO para Participação nos Lucros ou Resultados que entre si fazem, de 

um lado,  A ENGESET – ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 08.162.032/0001-03, com sede na cidade de Uberlândia-MG, à Av. Floriano Peixoto, 6500, 

Bloco B, Granja Marileusa, e todas as suas filiais e respectivas localidades descritas na cláusula 

primeira, e do outro lado ode outro lado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

– SINTTEL - RS,  inscrito no CNPJ sob o número  89.623.375/0001-11,  estabelecido na Rua Washington 

Luiz, 572, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-460, doravante denominado simplesmente 

”SINDICATO”, consoante as seguintes cláusulas e condições, estabelecem:  

1 – OBJETIVO 

Estabelecer as regras e o funcionamento dos Planos de Participação nos Lucros e Resultados 

para empregados com vínculo empregatício com as empresas que compõem a marca Algar Tech 

– CNPJ ENGESET S/A. 
  

2 – DOCUMENTOS REFERENCIAIS 

• Lei 10.101/2000 

• Súmula 451 do TST 

• Participação nos Lucros e Resultados da Empresa para todas as empresas do Grupo Algar – 

Vigência 01/01/2016 – Código: TH – PO - 041 
 

3 – DEFINIÇÕES 

A fim de estabelecer um padrão de comunicação e nomenclaturas, ficam estabelecidas as seguintes 

definições relativas a termos e siglas utilizadas nesta política: 
 

3.1 – Remuneração Variável 

É todo e qualquer valor pago de maneira não fixa como contraprestação por alcance de metas e 

objetivos além das obrigações básicas do cargo, ou seja, a remuneração variável é o gênero que 

caracteriza todo tipo de pagamento que vai além do salário-fixo; 
 

3.2 – Sistema de Remuneração Variável 

É o conjunto de todos os planos de participação nos lucros e resultados da empresa e se constitui de 

regras, fórmulas, parâmetros de apuração, tabelas e todos os demais meios técnicos e legais 

necessários à governança da prática de remunerar além do salário fixo.  
 

3.3 – PPLR 

É a sigla utilizada para caracterizar o plano geral de participação nos lucros e resultados onde 

constam tanto o PPR que é o plano de participação nos resultados, quanto o PPL que é o plano de 
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participação nos lucros. Deve ser devidamente escrito e transformado em acordo coletivo. 
 

3.4 – PPL 

É a sigla utilizada para caracterizar dentro do PPLR o plano de participação nos lucros com as regras 

e obrigações a serem cumpridas para que os empregados participem da distribuição de lucros.  
 

3.5 – PPR 

É a sigla utilizada para caracterizar dentro do PPLR o plano de participação nos resultados por metas 

e ou objetivos, com as regras e obrigações a serem cumpridas para que os empregados possam 

receber bônus pelos resultados atingidos, seja de forma individual ou coletiva. 
 

3.6 – Participação nos Resultados (Bônus Semestral) 

É o valor que o empregado recebe pela sua participação dentro do PPR por decorrência do alcance 

de metas e objetivos específicos, constantes do Plano de Participação nos Resultados; 
 

 

4 – VIGÊNCIA 

O Prazo de aplicação deste plano compreende o ano de 2016, ou seja, de 01/01/2016 a 31/12/2016 
 

4.1 – Formas de Participação 

A participação dos Empregados no PPLR poderá se dar de duas formas:  

1. Por cumprimento de Objetivos Específicos – Participação nos Resultados (SEMESTRAIS);  

2. Por cumprimento de Objetivos Econômicos – Participação nos Lucros (ANUAL). 
 

4.2 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS POR CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SEMESTRAIS   – PPR 

A participação nos resultados por cumprimento de objetivos semestrais caracteriza-se pelo 

pagamento de valores, estabelecidos em percentual ou número de salários-base de cada empregado 

eleito no plano, considerando as regras e parâmetros definidos adiante para a categoria à qual 

pertence. A quantidade de objetivos no semestre não deverá ultrapassar a 4(quatro) 

objetivos, sendo que obrigatoriamente o objetivo número um será atingir o EBIT orçado, 

com peso de 70%. 

Os tipos de cargo elegíveis à PPR e seus respectivos múltiplos salariais anuais estão a seguir: 

Para as áreas de operação o modelo de Remuneração Variável é o de Bônus por Metas de 

Produtividade e ou Qualidade. As metas serão específicas das operações, podendo ser 

individualizadas ou coletivas sendo que o objeto gerador da participação nos resultados 

será o foco em Produtividade e Qualidade, tais como: Atendimento de no mínimo –% da 

cesta de indicadores, Esta regra vale para os seguintes cargos:  
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TIPO DE CARGO Quantidade de salários-base ao ano 

Empregado Staff Operação / Supervisores Jr, 

Pl, Sr / Empregado Operações de TI 

Até 1,8 salários base 

Staff Corporativo Até 1,2 salários base 

 

 

4.2.2 – Critérios para apuração dos resultados  

Os objetivos, quando mensuráveis em valores ou percentuais, devem seguir as regras abaixo: 

- Atingimento até 80% = Zero 

- Atingimento entre 81% a 120% = Aplicação da tabela de ponderação abaixo 

TABELA DE PONDERAÇÕES PARA METAS FINANCEIRAS E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUANDO 

MENSURÁVEIS EM VALORES OU PERCENTUAIS 

RESULTADO ATÉ % PONDERAÇÃO % 

80 0 

84 16 

87 32 

90 48 

93 64 

96 80 

99 96 

100 100 

105 105 

110 110 

115 115 

120 120 

 

A tabela de ponderação acima será aplicada considerando-se o conceito de faixas, sendo que os 

resultados localizados em seus intervalos serão arredondados para o limite superior da faixa. 
 

Quando os objetivos não forem mensuráveis em valores ou percentuais, a apuração considerará: 

- Atingimento total ou superação = 100% da ponderação do objetivo; 

- Não atingimento ou atingimento parcial = 0% da ponderação do objetivo. 

Neste caso não haverá proporcionalidade de alcance de metas, ou seja, a meta será considerada 

cumprida ou não cumprida, não se considerará cumprimento parcial. 

A avaliação sobre o cumprimento ou não dos objetivos específicos, deverá ser feita entre o Superior 

Imediato e o Responsável pelo seu atingimento. 

Será considerado como base de cálculo, o salário do mês anterior ao pagamento. 
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Nota 01: os objetivos corporativos são sempre sobre o resultado consolidado da empresa (todos os 

CNPJs Algar Tech). 

 

4.2.3 – Regras Gerais de Pagamento  

Será considerado para a base de cálculo, o salário base do mês imediatamente anterior ao mês do 

efetivo pagamento. 

 Excepcionalmente, para o ano de 2016, os pagamentos deverão ocorrer, preferencialmente no dia 

23 de maio de 2017 e conforme percentual de atingimento de cada empregado. 

 
   

4.2.4 – Regras de Proporcionalidade 

Os critérios a serem utilizados na aplicação de proporcionalidades, em decorrência de alterações nos 

contratos de trabalhos e afastamentos obedecerão às seguintes regras: 
 

Transferência para outra Empresa do Grupo Algar  

Empresa Origem:  

No momento da transferência, será verificado o cumprimento dos Objetivos negociados até aquela 

data. Em caso de cumprimento, o empregado receberá o valor da participação nos resultados na 

data normal do pagamento aos demais empregados na empresa origem, proporcional ao número e 

peso dos objetivos atingidos e ao número de meses trabalhados, dentro do semestre aquisitivo.  
 

Empresa Destino:  

O empregado terá a oportunidade de negociar novos objetivos na nova empresa, dentro do 

semestre aquisitivo. A partir daí, procede-se normalmente a apuração dos resultados e o respectivo 

pagamento proporcional ao número e peso dos novos objetivos atingidos e aos meses trabalhados, 

de acordo com o Plano daquela empresa.  
 

Desligamento da Empresa  

Ocorrendo o desligamento, a pedido ou não, exceto em casos de rescisão por justa causa, será 

verificado o cumprimento dos Objetivos negociados até aquela data.  

Em decorrência da existência de objetivos relacionados ao desempenho econômico financeiro do 

Centro de Resultados do empregado e da Empresa, dependentes do fechamento do exercício para 

apuração, o pagamento será realizado no ano seguinte juntamente com o pagamento feito aos 

demais empregados da seguinte forma: o valor referente ao cumprimento dos objetivos será pago 

de forma proporcional ao tempo trabalhado no semestre aquisitivo. A base de cálculo será o salário 

base do mês da rescisão contratual. 
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Admissão e ou Promoção   

Os admitidos no período terão direito à participação nos resultados, proporcional aos meses 

trabalhados, ao número e peso dos objetivos negociados com o superior imediato e atingidos 

durante o semestre aquisitivo. Em relação ao objetivo financeiro EBIT, o pagamento será 

proporcional aos meses trabalhados, considerando como um mês trabalhado o período igual ou 

maior a 15 (quinze) dias de trabalho.  
 

Se a admissão ou promoção ocorrer durante o 1º semestre, os objetivos para o 2º semestre 

deverão ser negociados até 30 de junho. Nos casos de admissão, para participar do sistema de 

participação nos resultados por cumprimento de objetivos será necessário que o empregado esteja 

na empresa em tempo hábil a fim de negociar e cumprir os objetivos do semestre. Caso contrário 

somente poderá participar no semestre seguinte. 
 

Em casos de promoção, o cargo considerado para o cálculo será sempre o cargo ocupado pelo 

empregado no último mês de cada semestre – junho para o 1º semestre e dezembro para o 2º 

semestre. 
 

Afastamentos  

Em todos os casos de afastamentos, o valor da participação nos resultados será pago, de forma 

proporcional aos meses trabalhados, ao número e peso dos objetivos atingidos, na mesma data em 

que o pagamento for efetuado para todos os empregados da Empresa. A base de cálculo será o 

salário base do mês anterior ao pagamento. 
 

Alterações de Centro de Resultado (CR)  

Caso o empregado seja transferido de Centro de Resultado na empresa, será considerado como 

base para o cálculo o CR ocupado pelo empregado no último mês de cada semestre – junho para o 

1º semestre e dezembro para o 2º semestre. 
 

 
  

 

6 – VIGÊNCIA 

Este acordo coletivo, bem como as regras e condições do Plano de Participação nos Lucros e 

Resultados da Empresa Algar Tecnologia e Consultoria S/A, objeto deste acordo, terão vigência 

exclusivamente para o ano de 2016, ou seja, 01/01/2016 a 31/12/2016. 

Para o ano seguinte poderá ser revisado, no todo ou em parte, considerando as possíveis mudanças 

na Política de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo Algar, o cenário dos negócios, as 

condições econômicas e os objetivos estratégicos da Empresa. 
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7 – APROVAÇÃO  

 

ENGESET S/A. 

 

 

Carlos Henrique Vilarinho 

Diretor Administrativo Financeiro 

CPF 808.746.736-15 

 

 

MARINEIDE SILVA PERES 

Diretora de Talentos Humanos 

CPF 351.385.306-82 

 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES 

DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINTTEL/RS 

 

 

         Por: GILNEI PORTO AZAMBUJA         

                                                         CPF 236.073.000-020 

 

 

 


