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ENTENDA COMO É CALCULADA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E  
RESULTADOS (PLR) DOS TRABALHADORES DA ENERGISA. 

 
O SINDELETRIC recebeu da Energisa a proposta para 

a negociação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
2013. Até o ano passado, os eletricitários tinham que cumprir 
10 indicadores (metas) e esse ano a empresa inovou e incluiu 
mais 5,  totalizando, assim, 15 metas a serem cumpridas pe-
los trabalhadores. 

A diretoria do SINDELETRIC vai se reunir com repre-
sentantes da empresa para rever esses novos indicadores 
que estão sendo impostos pela Energisa, uma vez que o valor 
da PLR depende do cumprimento dessas metas e seus res-
pectivos pesos, e o SINDELETRIC não negocia valor  e, sim, 
indicadores e pesos. O sindicato vai propor, inclusive, que a 
PLR 2013 seja calculada tendo como base o valor de uma 
folha bruta, e não de uma líquida como vem ocorrendo, bus-
cando com isso melhorar  a PLR recebida por cada eletricitá-
rio.  

O montante da PLR que deverá ser repassada para os trabalhadores só será conhecido pela ca-
tegoria, após a apuração do exercício financeiro de 2013 e a publicação do balanço, o que deverá ocor-
rer em meados de 2014.   

O valor a que cada empregado terá direito, a título de Participação nos Lucros e Resultados, será 
calculado com base na seguinte fórmula:  

 

 

PLREMPREGADO = (PF+PV+PA)EPB + (PF+PV+PA)EBO 

                             ___________________________ 
                                 NFEPB + NFEBO 

 

Significado das siglas da fórmula: 
 
PLREMPREGADO: valor a ser distribuído, por empregado, em R$ (Reais)  
PFEPB: parcela fixa da Folha Básica de Salários (FB) da Energisa Paraíba, em R$ (Reais) = 40% x FBEPB  
PVEPB: parcela variável da Folha Básica de Salários (FB) da Energisa Paraíba, em R$ (Reais) = 60% x FBEPB 
x BSCEPB  
PAEPB: prêmio adicional = X% do Lucro Líquido da Energisa Paraíba  
FBEPB: Folha Básica de Salários da Energisa Paraíba, em R$ (Reais)  
BSCEPB: Balanced Scorecard da Energisa Paraíba, em % (Percentual)  
PFEBO: parcela fixa da Folha Básica de Salários (FB) da Energisa Borborema, em R$ (Reais) = 40% x FBEBO  
PVEBO: parcela variável da Folha Básica de Salários (FB) da Energisa Borborema, em R$ (Reais) = 60% x 
FBEBO x BSCEBO  
PAEBO: prêmio adicional = X% do Lucro Líquido da Energisa Borborema  
FBEBO: Folha Básica de Salários da ENERGISA Borborema, em R$ (Reais)  
BSCEBO: Balanced Scorecard da Energisa Borborema, em % (Percentual)  
NFEPB: número de funcionários que têm direito à PLR, na Energisa Paraíba  
NFEBO: número de funcionários que têm direito à PLR na Energisa Borborema 

http://www.sindeletricpb.org 
 

    SINDICATO SOMOS NÓS, NOSSA FORÇA, NOSSA VOZ!! 


