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Energisa apresenta percentual de parcela variável da PLR 2014
A Energisa Tocantins apresentou ontem, dia 27 ao sindicato e também aos trabalhadores, o
percentual da parcela variável do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
referente ao exercício 2014.
Os resultados dos indicadores que compõem a PLR já haviam sido divulgados anteriormente.
Apesar de alguns transtornos, o resultado final de 100,21% da PLR atendeu nossa expectativa,
esse resultado foi alcançado por que a direção do Steet teve todo o cuidado de estudar cada um
dos indicadores na ocasião da negociação com a Energisa, propondo a redistribuição dos pesos
inicialmente propostos pela empresa para cada um dos indicadores, de forma que os indicadores
cujas metas eram de difíceis atingimento ficaram com pesos inferiores aos demais. Com isso,
apesar de termos as metas zeradas em três indicadores, os demais acabaram compensando o
que possibilitou este resultado.
O valor de referência para atingimento de 100% das metas era de R$ 3.900,00, com o
atingimento de 100,21% o valor de referência passa a ser de R$ 3.908,19. A primeira parcela de
R$ 1.700,00 foi paga na folha de setembro de 2014, já o pagamento final será feito no próximo dia
30 de abril.
Lembramos que a PLR tem uma parcela fixa que representa 75% do valor de referência (R$
2.931,14) e outra parcela variável, que representa 45,68% do salário base de cada trabalhador.
Outro ponto importante e que deve ser destacado é que os trabalhadores contratados,
dispensados ou afastados durante o ano de 2014 receberão a PLR proporcionalmente aos meses
trabalhados.
A direção do Steet parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo empenho e dedicação
que proporcionaram o resultado alcançado.
Para facilitar, citamos dois exemplos de cálculo da PLR:

Salário Base

Referência

Parc. Fixa

Parc. Variável

Adiantamento Saldo a Receber

45,68% Sal. Base
R$ 1.100,00

R$ 3.908,19 R$ 2.931,14 R$ 502,48

R$ 1.700,00

R$ 1.733,62

R$ 2.500,00

R$ 3.908,19 R$ 2.931,14 R$ 1.142,00

R$ 1.700,00

R$ 2.373,14

