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Assembleia aprova novo Acordo Coletivo de Trabalho da Enel 2014-2015
Em assembleia realizada nesta segunda feira,
os trabalhadores da Enel aprovaram a proposta
da empresa para a renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho para vigorar de 1º de março de 2014
a 28 de fevereiro de 2015. Apesar de o Steet ter
levado a pauta de reivindicações
dos
trabalhadores à empresa no mês de fevereiro
deste ano, somente na última sexta-feira a
empresa apresentou uma proposta final, motivo
esse que causou tamanha demora para que o
sindicato pudesse apresentar a proposta em
assembleia para apreciação e votação dos
trabalhadores.
A proposta aprovada contempla um reajuste
de 6% na maioria das cláusulas econômicas (piso
salarial, reajuste salarial, adicional por função de
encarregado,
adicional
por
atividades
complementares, auxílio creche, auxílio filho
excepcional,
reembolso
quilometragem
e
transportes em casos especiais) Sendo que a
reposição da inflação apurada pelo INPC no
período foi de 5,38%, representando assim um
aumento real de 0,62%. Três itens obtiveram
aumento diferenciado, foram eles: o Ticket
Alimentação que além da reposição de 5,38%
teve um aumento real de 2,95% perfazendo um
total de 8,33%, o qual elevou o valor do benefício
de R$ 599,94 para R$ 650,00 o Ticket
Alimentação Extra que sofreu um aumento de
19,58%, e passou de R$ 250,00 para R$ 300,00 e
por fim a PLR que obteve um aumento de 9,52%,
passando assim de R$ 4.200,00 para R$
4.600,00. Além desses avanços a proposta
aprovada contempla ainda a manutenção na
íntegra das demais clausulas do ACT 2014-2015.
Na assembleia o Steet esclareceu aos
trabalhadores que a proposta apresentada não
era a proposta almejada pela categoria, porém,
em virtude do cenário de insegurança e

incertezas pelo qual passa o setor elétrico, a
proposta embora tímida, era passível de
aprovação.
Porém, um assunto que merece atenção; no
bojo da proposta a empresa já definiu além do
valor, as regras para a Participação nos Lucros e
Resultados – PLR 2014, que terá dois
indicadores: EBTIDA e Fator de Perda de
Produção - FPP. Quanto ao FPP, segundo o
histórico apresentado pela empresa, concluímos
que a meta deste indicador é passível de
atingimento. Já em relação ao EBTIDA, quando
verificamos que a meta estabelecida representa
praticamente o dobro do que foi previsto no ano
passado e o resultado parcial alcançado no
primeiro quadrimestre deste ano, podemos
concluir que é extremamente difícil que ela seja
alcançada.
Como é quase certo que a meta do EBTIDA
não será atingida, o sindicato propôs na
assembleia que os trabalhadores aprovassem o
teor da proposta para renovação do acordo
coletivo e rejeitassem a cláusula específica da
PLR para que pudéssemos continuar discutindo
o assunto com a empresa, pois da forma como
ficou aprovado, a PLR 2014 poderá ser
prejudicada em 35% do seu valor, visto que este
é o peso do indicador EBTIDA. Mesmo com essa
posição do sindicato, os trabalhadores preferiram
aprovar na integra a proposta da empresa, o que
o sindicato lamenta e se isenta de qualquer
responsabilidade.

