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1. INTRODUÇÃO

As relações entre capital e trabalho apresentaram inúmeras variações ao longo da

história. No contexto atual, de crise da "Nova Economia", com a queda vertiginosa

do valor de mercado das empresas ligadas à Internet, o futuro destas relações

parece ainda mais indefinido, já que a adoção sistemática de remuneração

variável nestas empresas, apresenta reflexos nos segmentos mais tradicionais da

economia.

o presente trabalho pretende analisar um aspecto desta relação, a participação

dos trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas do segmento industrial

no Brasil.

Nos últimos anos a indústria passou por transformações significativas,

influenciadas pela abertura do mercado nacional e pelo fenômeno da

internacionalização econômica.

A desverticalização, a terceirização acentuada e o aumento da competição está

forçando o segmento a uma reformulação dos seus princípios básicos de gestão.

Do lado externo, ocorre cada vez com mais intensidade a formação de parcerias e

associações; do lado interno da empresa, uma maior transparência da

administração e dos processos produtivos, com a conseqüente conscientização de

todos os envolvidos na importância de cada elemento para o sucesso da

organização.

Neste sentido, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da

empresa deve representar um fator importante do processo de evolução
\ .\

-"empresarial.
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A recente legislação sobre o tema determina que as empresas devem estabelecer

um procedimento de entendimentos com os trabalhadores, sem estipular regras

ou obrigações predéfinidas.

Como a questão está sendo tratada atualmente no segmento industrial?

Trata-se de mero cumprimento de obrigação legal?

Pode ser utilizada como ferramenta de motivação e aprimoramento da eficiência

da empresa? Como isso tem sido avaliado - se é que o tem sido? Quais os

resultados que as empresas têm obtido?

Quando são acordadas as metas nos programas de participação , elas estão

alinhadas com os objetivos da empresa?

Qual é o nível de desafio que as metas apresentam para serem alcançadas?

A idéia da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas

é apenas mais uma fonte de conflito entre capital e trabalho ou uma oportunidade

valiosa de se estabelecer uma parceria entre eles?

Como hipótese inicial podemos considerar que as empresas estão aperfeiçoando

os Acordos de participação e realmente transformando-os em ferramentas de

melhoria organizacional, conforme a própria Lei N° 10.101, no seu Art. f, onde

preconiza a participação como instrumento de integração entre o capital e o

trabalho e como incentivo à produtividade.

o objetivo da monografia será buscar subsídios no estudo de caso e nas demais

fontes de informação para testar esta hipótese.
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2. CONCEITUAÇÃO E HISTÓRICO

2.1 Princípiosbásicos

o conceito básico de lucro não encontra muitas divergências. Na sua forma mais

simples, lucro ou lucro líquido é o "excesso da receita sobre os gastos de uma

firma", conforme o Dicionário da Língua Portuguesa Online.

No entanto, quando se trata da aplicação do conceito para a participação dos

trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas, surgem diversos

questionamentos.

Por um lado, são por demais conhecidas as imprecisões na determinação do lucro

real das empresas, em virtude da existência de uma infinidade de tecnicismos

contábeis e possibilidades de subterfúgios legais que são utilizados para reduzir o

lucro oficial, no intuito de escapar dos impostos.

Como expresso por MARINAKIS (1997, p. 62) "...existe na sociedade uma falta de

confiança nos balanços das empresas, que se baseia na suposição de altos níveis

de evasão fiscal."

Por outro lado, os trabalhadores argumentam que uma participação exclusiva nos

lucros, não recompensa adequadamente o esforço extra despendido para

melhorar o desempenho da empresa e consequentemente obter esta

remuneração adicional, já que o lucro depende de muitos fatores exógenos,

distantes do alcance da sua atuação.

Esta constatação levou à utilização dos resultados das empresas como medida

para a participação dos trabalhadores.



11

Por resultados entende-se toda uma gama de índices e metas que apresentam as

seguintes características:

são representativos do desempenho da empresa,

são passíveis de medição e controle,

sobre eles os trabalhadores tem influência direta ou pelo menos

próxima, de maneira a lhes permitir perceber os efeitos da sua atuação,

são percebidos como passíveis de ser atingidos através de um empenho

extra não excessivo.

Somente desta forma os trabalhadores se sentirão confiantes e motivados para

tentar alcançá-los.

Além destes fatores diretos, outros aspectos devem ser considerados.

Um deles é o intervalo de tempo ideal entre a ação e a recompensa. WEI L (1992,

p.60) reconhece que: "Quanto mais afastado estiver o pagamento de um incentivo

do ato que o deve provocar, tanto menor será o estímulo dele resultante".

Em contraponto, a legislação veta a distribuição da participação em intervalos

menores do que 6 meses, para evitar a transferência de parte do salário para esta

forma de remuneração, já que ela goza de vantagens tributárias.

De um ponto de vista jurídico, JOÃO (1998, p.15) observa que a participação

converte os trabalhadores em "...participantes do desenvolvimento da empresa [...]

sem que o próprio contrato individual de trabalho se submeta a riscos econômicos

exclusivos do empregador".

Alguns termos empregados nas definições acima, tais como "trabalhadores",

11 esforço 11 e "atuação", conjugados com o contexto colocado na Introdução, ou

seja, a análise da participação nos lucros ou resultados das empresas
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segmento industrial, deixam a impressão que o enfoque é exclusivo na força de

trabalho mecânico e braçal das empresas.

Esta impressão não corresponde à realidade.

A participação como fator de aprimoramento das relações de trabalho e

incremento competitivo das empresas, se aplica igualmente nos setores de

trabalho intelectual, sejam eles de engenharia, administração, marketing ou

outros. Por este motivo temos procurado usar indistintamente a denominação

"trabalhadores", ao invés de outros termos usuais como "funcionários" ou

"colaboradores", sem nenhuma intenção de conotação ideológica.

Sem dúvida, nestes setores de trabalho intelectual, por uma série de razões, a

remuneração monetária pode não representar uma parcela tão significativa da

compensação global almejada pelos trabalhadores como nos setores fabris, mas a

escolha criativa de metas e índices adequados, pode resultar em níveis de

motivação equivalentes.

PORTO (1952, p.. 42), faz uma análise dos fundamentos doutrinários da

participação sob o ponto de vista capitalista: "0 capitalismo não lhe dá um

fundamento doutrinário nem reconhece um direito natural do trabalhador a

participar dos lucros do empreendimento, pois considera que cada um dos fatores

da produção já tem sua remuneração específica: ao capital, o juro; ao trabalho, o

salário; à terra, a renda; ao empreendedor, o lucro."

Segundo este conceito, a parcela dos lucros distribuída aos trabalhadores deixaria

de ser lucro e passaria a ser uma cota variável de salário.
l

Independente da denominação que esta parcela tiver, os empresários não deixam

de julgar válida esta modalidade de remuneração, porque consideram que ela traz
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benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, já que geram

lucros superiores àqueles distribuídos como participação.

Esta afirmação pode ser confirmada pelo atual possuidor da maior fortuna pessoal

do mundo (65 bilhões de dólares), Robson Walton, filho do fundador das lojas

Wal-Mart, Sam Walton.

Conforme artigo na revista VEJA (2001, p.112), uma das 4 máximas do pai,

seguidas à risca pelo filho, reza: "Os lucros devem ser divididos com os

empregados. Eles passarão a se comportar como sócios".

2.2 Fatos relevantes

A participação nos lucros das empresas já vem sendo praticada há mais de dois

séculos.

Registro de experiência nos Estados Unidos no final do século XVIII, conforme

BASSI (1995, p. 7), relata que religiosos protestantes, proprietários de uma

fábrica de vidro na Pennsilvania, pretendiam com a participação dos

trabalhadores nos lucros da empresa, compensar os problemas sociais causados

pela industrialização.

Segundo PORTO (1952, p. 9), o precursor do sistema de participação nos lucros

na Europa foi o francês Leclaire, proprietário de uma empresa de pintura de

prédios em Paris, em 1842.

Apesar do êxito efêmero da iniciativa, ela despertou seguidores, entre eles

Charles Robert, que fundou em 1878 uma sociedade para o estudo do tema, e

levou à realização, em 1889, em Paris, do Congresso Internacional da

Participação nos Lucros.
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Um dos industriais que demonstrou maior entusiasmo com a participação nos

lucros, (LOBOS, 1990, p.12) foi William Cooper Procter, que adotou o sistema em

1887 na sua empresa, a Procter & Gamble.

Ao contrário do que esta aparente disseminação leva a crer, a adoção do sistema

foi pequena e as empresas costumavam abandoná-lo após poucos anos de

experiência.

Levantamento do final do século XIX indicava apenas 322 empresas utilizando o

sistema, sendo 109 da França, 94 da Inglaterra, 47 da Alemanha, 23 dos Estados

Unidos, 14 na Suíça e 35 em outros países.

No Brasil, um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados em 1919 por

Deodato Maia registra a primeira tentativa para implementação, na legislação, do

sistema de participação nos lucros (SARASATE, s.d., p.115).
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 Medidas Provisórias

A primeira Medida Provisória que regulamentou o artigo l, inciso XI da atual

Constituição Federal de 1988 foi editada no final do governo Itamar Franco, em 29

de dezembro de 1994, com o número 794.

No início do governo Fernando Henrique, em 27 de janeiro de 1995 ela foi

reeditada com o número 860 e três modificações.

No art. 2°, o procedimento de convenção entre as empresas e seus empregados,

que era prevista "mediante negociação coletiva", foi alterada para "por meio de

comissão por eles escolhida" e um segundo parágrafo foi incluído neste mesmo

artigo, determinando que "O instrumento de acordo celebrado será arquivado na

entidade sindical dos trabalhadores" .

Adicionalmente, no final do caput do art. 3° foi incluída a frase "não se lhe

aplicando o princípio da habitualidade".

Nos quase seis anos seguintes, esta Medida Provisória foi reeditada num total de

77 vezes.

A última versão, com número 1982-77, de 23 de novembro de 2000, serviu de

base para a Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000.
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3.2 Lei 10.101

Ao longo de todo o período de vigência das Medidas Provisórias mencionadas

acima, durante o qual as empresas passaram gradualmente a implementar as

determinações rielas contidas, muito poucas alterações foram feitas no seu texto,

mantendo-se basicamente o espírito da norma original.

No art. 2° voltou a ser incluído, como opção para a Comissão, o procedimento de

negociação através de "convenção ou acordo coletivo".

Além disto, a Comissão escolhida pelas partes, passou a ser "integrada, também,

por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria".

Foi acrescentado também um parágrafo 3° neste mesmo artigo, excluindo da Lei a

pessoa física e a entidade sem fins lucrativos, devidamente caracterizada.

Do caput do art. 3°, onde constava " nem constitui base de incidência de qualquer

encargo trabalhista ou previdenciário " foi retirada a palavra "previdenciário", já

que, na reforma da Previdência, foi decidido não tratar medidas previdenciárias

em outras Medidas Provisórias, conforme GARRIDO (1999, p.30).

A exclusão de encargos previdenciários sobre a participação nos lucros ou

resultados foi enfatizada no artigo 20° da MP 1.663-10, que trata da Previdência.

Entre os parágrafos 2° e 30da MP foi introduzido um novo parágrafo com a

seguinte redação:

"Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos

lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser

compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções

coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados".
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Foi também incluído um novo art. 5° esclarecendo que a participação dos

trabalhadores em empresas estatais "observará diretrizes específicas fixadas pelo

Poder Executivo", bem como definindo o que são empresas estatais no seu

parágrafo único.

Um 6° artigo foi introduzido, versando sobre o trabalho aos domingos no comércio

varejista, ou seja, sem nenhuma relação com o tema principal da Lei.

Podemos concluir, portanto, que a Lei nasceu com vários anos de aplicação sob a

forma de Medidas Provisórias e, no entanto, sem sofrer alterações significativas.

Consideramos que isto se deve ao caráter orientativo que ela assumiu desde o

seu início, obrigando apenas as empresas a negociarem com os empregados,

mas sem estipular nenhuma obrigação em termos de valor ou mesmo de

percentual de participação nos lucros ou resultados.

Desta forma, ela garante a flexibilidade necessária para cada empresa, no seu

contexto, encontrar a melhor fórmula de definir a participação dos trabalhadores.

Vamos procurar analisar no Estudo de caso, até que ponto este objetivo já está

sendo alcançado e o que pode ser recomendado para se tentar aprimorá-lo.
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4. METODOLOGIA

A metodologia empregada foi o estudo de caso, isto é, a análise detalhada da

participação nos lucros ou resultados numa empresa do segmento industrial no

Brasil, com o objetivo de pesquisar o tema num contexto real.

4.1 Faseexploratória

Nesta etapa foi inicialmente esboçada uma idéia de estudo de sistemas de

remuneração variável na indústria.

As pesquisas iniciais evidenciaram que no âmbito da gerência média e alta as

empresas tem planos muito diversificados, sobre os quais é muito difícil conseguir

informações porque eles são considerados confidenciais e estratégicos pelas

empresas.

Por outro lado, os planos de participação nos lucros ou resultados são públicos e

documentados oficialmente, tanto na sua elaboração quanto na análise dos

resultados.

4.2 Delimitaçãodo estudo

o escopo do objeto do estudo foi definido como a análise dos Acordos de

participação nos lucros ou resultados de uma indústria de bens de capital.

o período de observação escolhido compreende os últimos 5 anos, ou seja,

dentro da vigência dos dispositivos legais que regulamentam este assunto.
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4.3 Coleta dos dados

A obtenção dos textos dos Acordos foi simples, já que eles constam dos arquivos

da empresa.

Já a coleta dos resultados e avaliações intermediárias foi mais atribulada porque

os planos são anuais e após o final do seu período de vigência, não tem mais

influência sobre os planos seguintes.

Por este motivo não existe uma grande preocupação em manter arquivados todos

os dados utilizados.

Além disto, em função de substituição na gerência do Departamento de Recursos

Humanos durante o período analisado, muitas informações ficaram com a sua

localização dificultada.

A coleta dos dados se realizou em diversas ocasiões, em função do

desenvolvimento da análise e da disponibilidade das pessoas com acesso aos

arquivos com as informações.

Ao final do trabalho, devido à boa vontade e colaboração dos colegas do

departamento de Recursos Humanos, tivemos acesso a todas as informações

necessárias para a análise do caso.

4.4 Análise sistemática, resultados, constatações e conclusões

Os Acordos foram analisados, comparados entre si e cotejados com os resultados

para a formulação das conclusões.
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5. DADOS, RESULTADOS,ANÁLISES E CONSTATAÇÕES

o estudo de caso é baseado em 4 Acordos de Participação nos Resultados da

empresa Voith S.A. Máquinas e Equipamentos (1996/1997 a 1999/2000) e um

Acordo da sua sucessora na área de energia, a Voith Siemens Hydro Power

Generation Ltda. (2000/2001).

o ano fiscal das empresas vai de 1
0

de outubro de um ano até 30 de setembro do

ano seguinte.

A Voith é uma multinacional de capital alemão que atua no segmento de bens de

capital há mais de 130 anos.

Fornece máquinas e equipamentos para o Brasil desde o início do século,

especialmente na área de geração de energia, com turbinas para usinas

hidrelétricas.

Em 1964 iniciou suas atividades no Brasil com a construção de uma fábrica em

São Paulo, onde produz equipamentos para geração de energia hidrelétrica, para

indústrias de papel e celulose e para acionamento de máquinas industriais.

Em abril de 2000 a área de geração de energia da Voith formou uma Joint Venture

com a área de energia hidrelétrica da Siemens, constituindo uma nova empresa, a

Voith Siemens Hydro Power Generation.

Esta fusão ocorreu a nível mundial, com participação de 65% do capital pela Voith

e 35% pela Siemens.

Por este motivo, a nova empresa passou a fazer parte do Grupo Voith.
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A Voith Siemens tem unidades produtivas na Alemanha (matriz), Brasil, Áustria,

Estados Unidos, Japão e China e detém aproximadamente 20% do mercado

mundial de equipamentos e sistemas para geração de energia hidrelétrica, com

um faturamento anual da ordem de US$ 400 milhões.

5.1 Acordo 1996 / 1997

o Acordo é firmado em 1° de abril de 1997 com base na Medida Provisória N°

1539 de 13 de março de 1997, entre a Voith e a Comissão de Empregados eleita

especificamente para participar do acordo, assistida pelo Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de

São Paulo.

A denominação escolhida para o sistema de participação é "Plano Voith de

Participação nos Resultados - PVR".

Como fundamentação legal, o acordo faz referência à Medida Provisória acima e

esclarece, conforme seu artigo 3°, que "a participação de que trata este Acordo

não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem

constitui base para incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário,

não se aplicando o princípio da habitualidade".

No elenco dos seus Princípios Básicos o acordo ressalta que "seu objetivo é a

integração de todos os empregados em torno das metas da empresa, bem como

constituir-se em um instrumento de incentivo à produtividade".

Esclarece também que "seus mecanismos de avaliação poderão ser usados como

base, mas não substituem o sistema de avaliação individual para efeito de

promoções ou aumentos salariais. Também não substitui ou complementa o
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Programa de Sugestões (PdS) existente na empresa, sendo totalmente

independente deste último".

Um bônus anual é definido para ser distribuído após o encerramento de cada ano

fiscal (outubro a setembro) e apuração do resultado da empresa.

Excepcionalmente para o período 1996 / 97 o período de avaliação corresponde

ao semestre abril/setembro / 97.

Na definição da distribuição após o encerramento de "cada" ano fiscal evidencia-

se que a intenção na elaboração do plano é a sua continuidade por mais de um

ano.

Este procedimento é alterado nos acordos seguintes, que passam a ser restritos

ao ano fiscal em questão.

o valor do bônus é estipulado em função da Folha de Pagamento Nominal de

setembro/97, último mês do ano fiscal, e composto de duas parcelas:

1. 50% do salário nominal

2. 50% do salário médio da empresa calculado através da divisão da Folha

de Pagamento Nominal do mês de Setembro pelo número total de

funcionários ativos, isto é, excetuando-se os afastados por doença,

afastamento e serviço militar.

Observa-se, nesta definição, uma preocupação social, já que a fórmula escolhida

favorece os funcionários de remuneração mais baixa.

Para a empresa, atingidas todas as metas, o valor total dos bônus é igual à Folha

de Pagamento de Setembro.
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Para os funcionários que recebem menos do que o salário médio da empresa, a

condição de atendimento integral das metas representa um bônus superior ao seu

salário de setembro.

Para aqueles que recebem mais do que o salário médio, o bônus será inferior ao

seu salário de setembro.

o valor total do bônus é dividido em 3 parcelas com a seguinte ponderação:

1. Resultado da Voith 20%

2. Resultado da Divisão

3. Metas (individuais / coletivas)

Total

30%

50%

:100%

Para as áreas centrais - C - (administração, financeira, etc.) o índice

correspondente ao Resultado da Divisão é formado a partir da ponderação dos

resultados das Divisões P (Papel) e T (Turbinas).

1. Divisão P : 20%

2. Divisão T : 10%

Total : 30%

As Divisões VPa (Acionamentos) e VPI (Estruturas) são tratadas como autônomas

para cálculo dos próprios bônus.

As metas são definidas como "o resultado esperado em um determinado espaço

de tempo, resultado este derivado da área de responsabilidade do avaliado e cuja

obtenção seja verificável através de critérios de medida apropriados".

Os valores para as metas são estabelecidos entre a empresa e a Comissão, tanto

para aquelas de cunho financeiro (Resultado da empresa e Resultado da Divisão)

como para aquelas de ação individual e coletiva.
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São definidos indicadores de medida facilmente calculáveis para as metas e o

resultado obtido é classificado em um dos seguintes 4 níveis:

O - nível em que o resultado obtido fica abaixo da medida proposta como

meta

1 - nível em que o resultado atende a meta pré-estabelecida

2 - nível em que o resultado supera a meta pré-estabelecida em até 20%

3 - nível em que o resultado supera a meta pré-estabelecida em mais de

·20%

Metas de ação coletiva para o período de avaliação compreendido entre abril e

setembro/97:

1 - índice de horas extras

2 - índice de absenteísmo

3 - índice de retrabalho

4 - índice de cumprimento de prazos

índice de hora extras (lHE)

Cálculo do índice: lHE -Total de horas extras no período
Total de homens/hora trabalháveis

a. As horas extras são consideradas sem os adicionais.

b. O período definido corresponde ao expediente normal de trabalho e o total de

homens corresponde ao número de funcionários ativos nos respectivos

períodos. Por funcionários ativos subentende-se o total de funcionários no final

do mês subtraindo-se os afastados por qualquer motivo.

c. Caso o número médio de funcionários ativos no período de abril/setembro/97

varie, em relação ao número de funcionários ativos em 01/04/97, em 5% a

maior ou a menor, o índice será passível de uma reavaliação.
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d. A responsabilidade pela apuração dos dados deste índice é do departamento

de pessoal.

índice histórico: 3,47

Meta para o período: 2,41

índice de absenteísmo (IA)

Cálculo do índice: IA = Total de ausências no período
Total de homens/hora trabalháveis

a. Apenas são consideradas as ausências passíveis de serem controladas pelo

sistema eletrônico de apontamento.

b. Excluem-se deste índice as ausências motivadas por férias, cursos externos,

Senai, folgas, compensações, feriados, afastamentos por acidentes, doença e

gravidez, abono DSR e outros que evidenciam a impossibilidade de controle do

funcionário (atraso do ônibus, por exemplo).

c. As ausências serão sempre transformadas em horas efetivamente ocorridas.

d. Idem aos itens b. c. e d. do lHE.

índice histórico: 1,54

Meta para o período: 1,33

índice de retrabalho (IR)

Cálculo do índice: IR = Total de OPR no período - Total de OPR4 .
Total de OP + Total de OPR - Total de OPR4

Sendo:
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OPR = total de ordens de serviço para retrabalho

OPR4 = total de ordens de serviço para retrabalho de terceiros no período

OP = total de ordens de serviço no período

a. Serão excluídos, para efeito deste índice, os pedidos de retrabalho devido a

erros de terceiros.

b. Retrabalho motivado pela má qualidade do material utilizado, por falha do

terceiro e que tenha sido aceito pelo recebimento da Voith será incluído no

cálculo como serviço a ser retrabalhado internamente.

c. Para efeitos deste índice serão considerados os retrabalhos de serviços

processados no período de 01/04 a 30/09/97.

d. A responsabilidade pela apuração deste índice é do departamento de

qualidade.

índice histórico: 2,86

Meta para o período: 2,33

índice de cumprimento de prazos (ICP)

Cálculo do índice: ICP = Atraso médio (em dias) apurados em 30/09/97.

a. Considera-se atraso o número de dias transcorridos entre a data fixada no

contrato de fornecimento e a data de faturamento da encomenda ou conclusão

do evento.

b. Estão compreendidas neste índice todas as encomendas em processo de

fabricação entre 01/04/97 e 30/09/97.
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c. Caso o número médio de funcionários ativos no período abril/setembro/97

varie, em relação ao número de funcionários ativos em 01/04/97, em 5% a

maior ou a menor, o índice será passível de reavaliação.

d. A responsabilidade pela apuração dos dados deste índice é dos

departamentos TC, PT, PG, OS, PM e CI.

Meta para o período: reduzir em 30% o número médio de dias em atraso em

relação ao atraso médio apurado em 30/09/96.

Para os funcionários com funções de chefia, tais como Gerentes de departamento,

Gerentes de seção, Chefes de seção, setor ou Mestres, a avaliação do

desempenho é definida da seguinte forma combinada:

Metas específicas : 3

Características pessoais : 2

Total : 5

Para estes casos, é definido um Processo de Avaliação de Desempenho, cujos .

resultados substituem o índice de ação coletiva.

Os objetivos individuais são definidos pelos superiores imediatos, a partir do topo

da organização.

Assim, os Diretores definem os objetivos dos Gerentes de departamento, que por

sua vez definem os objetivos dos Gerentes de seção e assim por diante.

O formulário para esta avaliação tem espaço para 5 metas, mas a orientação é

para o preenchimento de pelo menos 3 delas.
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Ao lado da meta são previstas medidas para alcançá-Ias, objetivos, resultados e

os índices correspondentes, que posteriormente são utilizados para calcular a

Média a.

índices: o = resultado não atinge meta

1 = resultado atinge a meta

2 = resultado supera a meta em até 20%

3 = resultado supera a meta em mais de 20%

Como características pessoais são definidos 5 fatores:

Solução de problemas

- Tomada de decisões

Realização

Liderança e desenvolvimento de subordinados

Inovação e criatividade

Cada fator recebe um índice, cujo valor médio compõe a Média b.

o índice geral é calculado: ( (Médiaa x 3) + (Média b x 2) ) /5

o formulário tem espaço para comentários do avaliador e do Comitê de Avaliação,

que define o índice Final, com base no índice geral.

As metas coletivas também são ponderadas:

índice Peso

1. índice de horas extras : 3

2. índice de absenteísmo : 2

3. índice de retrabalho : 4

4. índice de cumprimento de prazos : 3
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Aos níveis de alcance das metas definidos anteriormente são relacionados

percentuais para cálculo do valor final do bônus.

Estes percentuais são aplicados separadamente a cada uma das 3 parcelas que

compõe o bônus: Resultado da empresa, Resultado da divisão e Metas coletivas

ou individuais, conforme a seguinte tabela:

A meta não é atingida Percentual aplicado: 0%

A meta é plenamente atingida

A meta é superada em até 20%

A meta é superada em mais de 20%

Percentual aplicado: 30%

Percentual aplicado: 60%

Percentual aplicado:1 00%

Os resultados financeiros são definidos conforme "consubstanciados no balanço

financeiro do respectivo exercício social da Voith, traduzidos pelo Lucro Líquido à
disposição dos acionistas, após a efetiva dedução do Imposto de Renda

incidente" .

Para o período fiscal 1996/97, encerrado em setembro de 1997, as metas são:

1. Resultado Voith : Folha Nominal da Voith x 3

2. Resultado de P : (Folha Nominal de P x 3) + (Folha Nominal de C x 0,66)

3. Resultado de T : (Folha Nominal de T x 3) + (Folha Nominal de C x 0,33)

4. Resultado de VPa: Folha Nominal de VPa x 3

5. Resultado de VPI: Folha Nominal de VPI x 3

o acordo prevê revisão "na eventualidade da ocorrência de motivo de força maior

que afete substancialmente a situação econômica e financeira da empresa ou na

hipótese que venham a ser evidenciados, no período, fatos excepcionais que

alterem ou inviabilizem o alcance das metas pré-estabelecidas".

São estabelecidas reuniões mensais entre a empresa e a Comissão para (
I

avaliação do PVR e prevista divulgação periódica dos resultados parciais das
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metas através de boletins internos, murais, etc., para acompanhamento por todos

os funcionários da evolução dos mesmos.

o pagamento do bônus é marcado para o dia 30/01/98, em parcela única e

mediante recibo específico.

Na condição de alcance parcial das metas após 3 meses do início do plano, a

empresa se compromete a estipular um determinado montante a título de

antecipação do bônus devido.

Para os admitidos após 01/04/97 cabe o direito à participação nos resultados

proporcionalmente aos meses trabalhados ou fração igualou superior a 15 dias,

calculados a partir da data de admissão, entendendo-se a fração como 1/6.

Todos os demitidos por justa causa, sejam eles empregados, aprendizes ou

afastados são excluídos do Acordo.

Para funcionários que são dispensados sem justa causa, bem como para aqueles

que se desligam voluntariamente da empresa, o valor da participação também é

calculado proporcionalmente ao tempo efetivo de trabalho durante o ano fiscal.

A data de pagamento é concomitante com a dos demais participantes que

permaneceram na empresa, 30/01/98.

Para os funcionários afastados durante o período de abril a setembro de 1997, é

considerado o tempo efetivamente trabalhado para efeito de cálculo do valor da

participação nos resultados.

Se o afastamento é por doença ou gravidez, os primeiros 3 meses de afastamento

são considerados como trabalhados para o cálculo do PVR.
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Somente se o afastamento ocorre por um período mais longo ou no caso de mais

de um afastamento, o máximo considerado como trabalhado é 3 meses no total do

período.

Os Aprendizes com contrato de aprendizagem em vigor não podem receber bônus

em valor superior a 50% do seu salário mensal, mesmo que as metas atingidas

possibilitem o acesso a 100% do bônus.

A Comissão que participa da elaboração do Plano acompanha a evolução dos

índices, mas o Acordo determina a sua extinção no final do ano fiscal e a

realização de nova eleição, em agosto de 1997, para a constituição de uma nova

Comissão para o período de 1997/98, sem no entanto impedir que os membros

sejam reeleitos.

O Acordo contém uma cláusula que determina a incorporação automática de

vantagens adicionais aos funcionários que eventualmente venham a ocorrer como

resultado de quaisquer modificações nas regras sobre Participação nos

Resultados, independente de elas serem originadas por novas leis, Medidas

Provisórias, decisões judiciais, decretos ou convenções coletivas da categoria.

Por outro lado, é estabelecido um compromisso por parte dos empregados de não

apresentar reivindicações de qualquer pagamento adicional, sob qualquer título ou

pretexto, tais como: abonos, 14° salário e outros de mesma natureza, diretamente

ou através do Sindicato.

Da mesma forma que todos os Acordos posteriores, uma via do mesmo é

encaminhada para arquivamento no Sindicato.

Resultados, análises e constatações:

A título de antecipação a empresa distribuiu R$400,OO por funcionário.
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o salário médio da empresa era em torno de R$2.000,00, num universo de

aproximadamente 1100 funcionários.

A maioria das metas não foi atingida.

o resultado financeiro da empresa foi negativo, num fator 2,35 vezes o montante

positivo planejado.

Nos índices coletivos, nenhuma das metas foi atingida.

Exemplos:

Histórico Meta Atingido

índice de horas extras 3,47 2,41 3,24

índice de absenteísmo 1,54 1,33 1,72

Apenas as Divisões Turbinas, Acionamentos e Estruturas, e consequentemente a

Área Central (na proporção estipulada), receberam uma parcela do bônus, em

função dos seus resultados divisionais positivos.

Os resultados operacionais negativos foram, em parte, conseqüência da fase de

reestruturação da empresa.

Ela sofreu queda de faturamento nos anos anteriores, por retração do mercado, e

estava no processo de redimensionamento e revisão dos seus processos para

aumentar a sua eficiência operacional, arcando com os custos adicionais que esta

fase acarreta.

Além disto, como segundo plano de participação nos lucros e resultados da

empresa, ele carecia de experiência na sua condução.
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A seleção dos índices para as metas coletivas demonstra a preocupação da

empresa com custos, eficiência e cumprimento de prazos.

A tentativa de estipular metas individuais para os funcionários com funções de

chefia não foi efetivamente implementada.

Nos planos posteriores poderemos observar que esta questão foi excluída dos

Acordos de participação nos lucros ou resultados.

5.2 Acordo 1997 / 1998

o Acordo é firmado em 18 de março de 1998 , com base na Medida Provisória N°

1619-41 de 12 de fevereiro de 1998, entre a Voith e a Comissão eleita para esta

finalidade, assistida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,

Mecânicas e de Materiais Elétricos de São Paulo.

A fundamentação legal e os princípios básicos relativos ao objetivo do Plano Voith

de Participação nos Resultados, bem como sua relação com outros programas e

sistemas de avaliação são semelhantes ao Acordo do ano anterior.

A sigla do plano sofre pequena alteração, com a inclusão de um cifrão no final:

PVR$.

o bônus continua sendo de distribuição anual, após o encerramento do ano fiscal

outubro/97 a setembro/98 e passa a ser função de :

1. Resultado Financeiro da Voith

2. Resultado Financeiro das Unidades de Negócios

3. índices de avaliação coletiva.
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As porcentagens definidas no acordo anterior não estão mais definidas neste

ponto.

Elas passam a ser diferenciadas para cada divisão conforme detalhado mais

adiante.

Além disto, os índices de avaliação individual são previstos em função de valor

salarial, quando da definição do valor do bônus.

o Resultado Financeiro da empresa continua com a mesma definição: conforme

"consubstanciados no balanço financeiro do respectivo exercício social da

empresa, traduzidos pelo Lucro Líquido à disposição dos acionistas, após a efetiva

dedução do Imposto de Renda incidente".

o que muda substancialmente é a meta: "Para efeitos do PVR$ 97/98 define-se

como objetivo da Voith superar seu resultado financeiro em 5% do valor do

faturamento acrescido do valor a se distribuído como bônus".

As divisões e áreas da empresa agora são denominadas "Unidades de Negócio":

Papel (P)

Hydro (H)

Preparação de Massa (PS)

Service Center (SC)

Fundição (F)

- Acionamentos (VPa)

Estruturas (VPI)

As áreas centrais (C) tem sua participação proporcional à participação da Divisão

Papel (67%) e da Divisão Hydro (33%) nos resultados da empresa.

Os objetivos de cada Divisão também mudam significativamente:
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1. "0 resultado operacional da Divisão deve ser superior a 5% do valor do

resultado planejado acrescido do valor a ser pago como bônus e"

2. "0 faturamento efetivo da Divisão deve ser superior ao faturamento

planejado" .

índice de avaliação coletiva é definido como "uma meta pré-estabelecida cujo

alcance ou superação traduz um esforço de todos os funcionários da Unidade de

Negócios que resulta em redução de custos, aumento de produtividade ou outro

benefício que contribui para a melhoria dos resultados financeiros da empresa".

São selecionados os seguintes índices:

Resultado da encomenda

- Absorção das despesas indiretas

- Volume de entrada de pedidos e margem de venda

Retrabalho

- Absenteísmo

Resultado da encomenda:

Conjuga os fatores de cumprimento de prazos e manutenção dos custos

dos materiais utilizados na produção dos equipamentos e sistemas fornecidos sob

encomenda.

As horas extras realizadas são computadas considerando-se 0$ adicionais

constantes do Acordo Sindical de Novembro de 1997.

Tempo da encomenda (TE): Prazo Previsto.
Prazo Realizado

Custo da encomenda (CE): Custo Previsto
Custo Real
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No Custo Previsto se incluem todos os materiais, serviços e despesas lançadas na

Ordem de Produção da encomenda.

Absorção das despesas indiretas:

As despesas indiretas das áreas de vendas, administrativa e de

suprimentos são rateadas pelas diversas encomendas.

Este índice avalia a capacidade da Unidade de Negócios de absorver estas

despesas indiretas.

Absorção de despesas (AO): Absorção real das despesas
Absorção prevista das despesas

Volume de entrada de pedidos e margem de venda:

Volume de vendas (VV): Volume real de entrada de pedidos
Volume previsto de entrada de pedidos

Margem de vendas (MV): Margem Real de Lucro
Margem Prevista de Lucro

Retrabalho:

O retrabalho considerado neste índice é aquele devido a falhas de

operação, má qualidade do material utilizado ou por falhas de terceiros que

tenham sido aceitas pelo setor de recebimento da Voith.

Pedidos de retrabalhos que sejam causados por erros de terceiros (OPR4) não

são considerados neste índice.

Retrabalho (R): Total de OPR no período - Total de OPR4
Total de OP + Total de OPR - Total de OPR4 \,

onde:

OPR : total de ordens de serviço para retrabalho



37

OPR4: total de ordens de serviço para retrabalho de terceiros

OP : total de ordens de serviço no período.

A meta para o Retrabalho (R) em 1997/98 é definida por área:

Hydro real: 1,44 meta: 1,30

Papel

Service Center

PS

real: 2,54 meta: 2,28

real: 0,21 meta: 0,19

real: 0,94 meta: 0,85

índice de Retrabalho: índice previsto de retrabalho
índice realizado de retrabalho

Absenteísmo:

As faltas e atrasos passíveis de serem controlados pelo sistema eletrônico

de apontamento são utilizadas para calcular este índice.

Ele exclui férias, cursos externos, Senai, folgas, compensações, feriados,

afastamento por doença, acidentes e gravidez por um período superior a 15 dias,

abono DSR e outros que evidenciam a impossibilidade de controle do funcionário

ou orientação da empresa (por exemplo quando a empresa convoca o funcionário

para atuar como testemunha em um processo).

o índice de absenteísmo é calculado por Divisão, excluindo-se VPa, VPI e

áreas Centrais.

Cada Centro de custo, porém, deve cumprir a meta da sua Divisão.

Absenteísmo (A): Total de ausências no período
Total de homens/hora trabalháveis

A meta para o Absenteísmo (A) no período 1997/98 para todas as Divisões é 1,44.

~
[,::P-';
c~,:>:
[U"--r:

ª(3S)

v-:-: .~c~ r,
r. r,..r:
;...,-- --,

L ----"-
c,-:::;;
C.".:':--:?""---"(;5
=C'



38

índice de Absenteísmo (IA): índice previsto de absenteísmo
índice realizado de absenteísmo

Os índices de avaliação coletiva são apurados separadamente por unidade de

negócio, conforme a tabela a seguir:

INDICES P PT H PS SC VPa VPI F

Resultado da encomenda * X ** X X X - - X

Absorção despesas indiretas X X X X X - - X

Volume / margem * X X X X X X X X

Retrabalho X ** X X X - - -
Absenteísmo X ** X X X - - X

* ambos os fatores ** incluso em P

Todos os fatores de avaliação tem o mesmo peso.

A relação entre os valores previstos e reais deve ser no mínimo igual a 1.

O alcance ou superação das metas é constatada pela média aritmética dos 5

índices que pode apresentar os seguintes resultados e conseqüências:

Média aritmética < 1

Média aritmética até 1,049

Média aritmética de 1,05 a 1,079

Média aritmética> 1,079

Não houve resultados

Resultados atingidos

Resultados superados em 5%

Resultados iguais ou superiores a 8%

A ponderação das 3 parcelas que compõe o bônus não é a mesma para todas as

Unidades de Negócio, conforme tabela a seguir:
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INDICE P/H/SC/PS VPNVPL FUNDIÇAO AREAC*

Resultado Voith 20% 20% 20% 20%

Resultado da UM 30% 70% 40% 30%

Avaliação Coletiva 50% 10% 40% 50%

* Proporcionalidade: 67% da Divisão Papel e 33% da Divisão Hydro.

Para cada uma das parcelas acima, o cálculo final do bônus é realizado levando

em consideração a relação entre os valores previstos e os realizados, de acordo

com a seguinte escala:

RESULTADO RELAÇAO % PARCELA

Meta não alcançada < 1 0%

Meta plenamente alcançada > 0,999 e < 1,050 60%

Meta superada em 5% > 1,049 e < 1,080 75%

Meta superada em 8% > 1,079 100%

O valor do bônus é diferenciado para salários acima ou abaixo de R$5.000,00

mensais, com base na Folha de Pagamento Nominal do último mês do ano fiscal

(setembro/98) .

Para salários inferiores a este limite:

Bônus = 50% do salário nominal + 50% do salário médio da folha de pagamento

nominal limitada a R$5.000,00.

Para salários iguais ou superiores ao limite:

Bônus = 50% do salário nominal + 50% do salário nominal a critério da Diretoria,

em função de metas individuais prévia e conjuntamente definidas com a Diretoria.

. .\
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A data estipulada para pagamento do bônus é 30/01/99, numa parcela única e

documentada por recibo específico.

Uma eventual antecipação é prevista se os índices de avaliação coletiva

evidenciarem o alcance das metas pré-estabelecidas em 01/07/98, quando é

realizada uma reunião da empresa com a Comissão e o Sindicato, para estipular o

montante a ser distribuído a título de antecipação.

Esta antecipação deve considerar pendências de antecipações referentes a

Planos anteriores, para correspondente desconto.

As demais cláusulas referentes a participação nos resultados proporcional ao

tempo de trabalho para funcionários admitidos após o início do ano fiscal, aos

demitidos por justa causa, desligados voluntariamente ou dispensados sem justa

causa e aos aprendizes não são alteradas em relação ao Acordo do ano fiscal

anterior.

São mantidas as previsões de revisão do Acordo na ocorrência de motivo de força

maior que afete substancialmente a situação econômica e financeira da empresa

ou na hipótese que venham a ser evidenciados, no período, fatos excepcionais

que alterem ou inviabilizem o alcance das metas pré-estabelecidas, bem como a

incorporação automática ao Acordo de quaisquer alterações nas regras sobre

participação nos resultados, seja através de lei, Medida Provisória, decisão

judicial, decretos ou convenção coletiva da categoria, que resultem em vantagens.

adicionais aos funcionários.

Não é incluída nenhuma cláusula de compromisso dos empregados em relação a

outras reivindicações correlatas.

A previsao de extinção da Comissão dos funcionários no final do ano fiscal

permanece, e a constituição de uma nova Comissão em agosto/98 para o período
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1998/99, sem restrição de reeleição dos membros atuais é mantida, com a

previsão de um titular e um suplente por Unidade de Negócio.

A divulgação dos resultados parciais e as reuniões mensais entre a empresa e a

Comissão para avaliação do andamento do Plano são mantidas.

Resultados. análises e constatações:

Uma análise comparativa entre os dois planos leva à conclusão que houve uma

preocupação, no segundo plano, de detalhar os índices com muito mais precisão e

relacioná-los com cada uma das áreas envolvidas.

Por outro lado, este detalhamento conferiu uma maior complexidade ao plano e

uma dificuldade adicional para entendimento de todos os seus fatores pelos

envolvidos.

Além disto, o trabalho para coletar e compilar todos os dados necessários para a

avaliação dos resultados aumentou geometricamente.

Os boletins de divulgação parcial dos resultados já indicavam que as metas não

estavam sendo atingidas.

Boletins de março, maio e junho indicavam a seguinte evolução dos índices:
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PVR$ 97/98
Plano Voith de Participação nos Resultados,

Indices

Área Absenteísmo Retrabalho
Março Maio Junho Metas Março Maio Junho Metas

p 1,31 1,50 1,54 1,44 1,66 1,83 1,78 2,28
H 1,11 1,24 1,18 1,44 1,17 0,93 0,92 1,30
F 2,35 2,71 2,76 1,44
se 1,83 1,93 1,93 1,44 0,40 0,43 0,41 0,19
PS 1,40 1,70 1,94 1,44 0,66 0,61 0,69 0,85

Absenteísmo Retrabalho

3,0 2,5

2,5
2,0

2,0
1,5

. 1,5

1,0 1,0

0,5 0,5

0,0 0,0

Março Maio Junho Metas Março Maio Junho Metas

IillP E']se

Os gráficos indicam que os índices de absenteísmo de várias áreas estavam

acima das metas e sem tendência de recuperação.

Este índice foi o que gerou maior polêmica.
.~
.! '

Algumas áreas advogaram a sua diferenciação, a exemplo do retrabalho.

A posição da empresa foi de manter a sua uniformidade considerando que ele

depende exclusivamente da disposição individual dos trabalhadores e portanto

não seria justo estipular metas diferentes para áreas diversas.
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Por outro lado, alguns representantes na Comissão reportaram atritos provocados

pelas cobranças efetuadas entre colegas, em relação àqueles que não estariam

se esforçando para cumprir ameta, prejudicando desta forma o espírito de equipe.
, ;

Por estes motivos, este índice deixou de ser utilizado nos Acordos seguintes.

Os resultados financeiros da empresa e das principais Unidades de Negócio em

relação ao planejado foram:

Planejado (%) Real/Planejado (%) Real (*)

Voith 100 50 50

P -16 6 -1

H 62 71 44
PS 27 -85 -23

F 4 73 3

SC 15 126 19

VPa 8 95 8

(*) % do valor planejado para a empresa.

Desta forma, novamente os bônus distribuídos foram parciais e apenas para

algumas Unidades de Negócio.

5.3 Acordo 1998 / 1999 -,

O Acordo é firmado em 23 de agosto de 1999 com base na Medida Provisória N°

1878-60 de 29/07/1999 entre a Voith e a Comissão de Empregados assistida pelo
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material

Elétrico de São Paulo, de conformidade com a Assembléia Sindical realizada no

dia 19 de agosto de 1999 com todos os funcionários.

A denominação do plano passa a ser PPR - Plano de Participação nos

Resultados.

A fundamentação legal segue os mesmos moldes dos anos anteriores.

o período de apuração e a vigência do Plano são claramente explicitados como

sendo o período compreendido entre 01/10/98 e 30/09/1999.

A hipótese de surgimento de legislação superveniente é tratada de forma diversa.

Neste caso o Acordo prevê que, se a nova lei modificar a legislação atual, gerando

conflito com os dispositivos atuais, estes serão considerados nulos, não podendo

o seu cumprimento ser exigido por qualquer uma das partes.

Os índices selecionados para aferição da participação dos funcionários nos

resultados da empresa são os seguintes:

1. Acidentes do Trabalho (AT)

2. Qualidade (Q)

O índice de acidentes do trabalho é um valor absoluto único igual à média mensal

de acidentes com afastamento do funcionário.

AT = Total de acidentes
12

Média do exercício anterior (1997/98) = 7,67

Meta para o exercício 1998/99 = 7.
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Qualidade:

A rigor os custos referidos nesta cláusula devem ser designados por custos da

não-qualidade, já que eles somente ocorrem quando não é alcançada a qualidade

total.

A meta é definida como o custo total da manutenção da qualidade através dos

custos de ordens de produção em garantia, ordens de produção de retrabalho e

multas contratuais.

São excluídas as ordens de produção de retrabalho que não são geradas

internamente, tais como aquelas causadas por falhas de terceiros ou para atender

solicitações de modificações feitas pelos clientes.

A referência é o custo total da qualidade no exercício anterior, o ano fiscal

1997/98.

Para o ano fiscal 1998/99 é fixado como meta manter o custo total de qualidade

abaixo do valor despendido no ano anterior.

Para a área de Fundição são estipulados referenciais específicos para a

qualidade, envolvendo os setores de Cilindros, Moldagem de Ferro e Moldagem

de Aço.

o índice é formado pelo quociente entre o custo de qualidade em US$ e a

tonelagem produzida.

CQ = Custo da qualidade em US$
Tonelagem produzida

o valor médio deste índice no exercício 1997/98 é de US$127,OOpor tonelada.



46

A meta para o exercício 1998/99 é estipulada em US$ 94,00 por tonelada, ou seja

uma redução desejada de 26%.

Ponderação dos índices para o cálculo do bônus:

AT = 50%

Q =50%

Para a Área Central é decidido utilizar os mesmos resultados das áreas

produtivas.

o valor do bônus é fixado em R$ 550,00, composto por duas parcelas:

A = R$ 300,00 - valor antecipado em fevereiro / 99.

B = R$ 250,00 - valor a ser pago em 30/11/99, nas seguintes condições:

Todas as metas alcançadas: Bônus total = R$ 550,00 (100% de A + B)

Apenas uma meta alcançada: 50% do Bônus total = R$ 275,00 (50% de A + B),

composto de R$ 150,00 (antecipado) + R$ 125,00 a ser pago em 30/11/99.

o saldo de R$ 150,00 (antecipado) a ser compensado no plano do próximo

exercício fiscal (1999/2000).

Nenhuma meta alcançada: 0% do Bônus total = R$ 0,00.

o valor de R$ 300,00 já antecipado passa a ser objeto de compensação no

próximo Plano de Participação de Resultados para o ano fiscal 1999/2000.
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Na cláusula de Condições Gerais são repetidas as condições referentes aos

admitidos durante o ano fiscal do Acordo, desligados, dispensados, afastados e

aprendizes.

Nesta cláusula também, a empresa se dispõe, a seu exclusivo critério, a efetuar o

pagamento de bônus aos funcionários de uma determinada Unidade de Negócio

que tenha superado o seu Resultado Operacional, mesmo que os índices não

tenham sido atingidos.

Para os gerentes que fazem parte dos Grupos Salariais acima do nível 17 na

Estrutura de Cargos e Salários da Voith, as metas e avaliações são objeto de

definição por parte da Diretoria, já que eles não fazem parte deste Plano de

Participação de Resultados.

Os resultados parciais das metas acordadas devem ser periodicamente

divulgados, para acompanhamento de todos os empregados.

Resultados. análises e constatações:

Houve uma drástica simplificação do Plano em relação ao ano anterior.

No dia 04/11/99 uma Comunicação Interna da Diretoria da empresa para todos.os

funcionários encerrou o Plano deste ano fiscal com as seguintes conclusões

principais:

"Os resultados, apesar de haverem melhorado em relação aos últimos anos, ainda

não alcançaram o que nós esperávamos e que precisamos".

Somente o índice de Acidentes do Trabalho foi alcançado.
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Apesar disto, a empresa decidiu pagar um bônus de R$ 250,00 em 30 de

novembro, sem compensação e desconto futuro, em reconhecimento ao esforço e

empenho dos funcionários e os parabeniza pela redução dos acidentes: "A vida e

a integridade física são os nossos mais valiosos bens".

É solicitado um esforço adicional para a melhoria da qualidade, em função dos

novos fornecimentos para o mercado internacional.

o Plano de Participação do próximo ano continuará utilizando os índices de

acidente e qualidade mas de maneira individualizada para as Unidades de

Negócio e Fábricas.

Este novo plano será iniciado em breve para ser concluído no início do ano fiscal,

e não no final.

A diretoria conclui afirmando que espera e confia que os resultados para o

exercício 99/00 sejam ainda melhores, permitindo uma distribuição justa para

acionistas e funcionários.

5.4 Acordo 1999 / 2000

o Acordo é firmado em 16 de fevereiro de 2000 com base na Medida Provisória

N° 1982-66 de 11 de janeiro de 2000, entre a Voith de um lado, e o Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de

São Paulo, Mogi das Cruzes e Região e a Comissão de Empregados de outro

lado, e de conformidade com a Assembléia Sindical realizada em 14 de fevereiro'

de 2000 com todos os empregados.

A fundamentação legal é similar à dos acordos anteriores.
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Período de apuração e vigência: 01.10.99 a 30.09.2000.

Na hipótese de ser editada lei superveniente que modifique a legislação

fundamentadora do Acordo, as partes se comprometeram a avaliar em conjunto as

eventuais implicações havidas.

Para efeito de avaliação e estabelecimento de metas a empresa é dividida em 4

Unidades de Negócio (UNs).

Cada uma delas possui vida e autonomia próprias, havendo portanto total

independência em relação às demais.

Desta forma, os resultados são aferidos de forma individualizada.

As Unidades de Negócio são:

Papel

Hydro

Fundição

Service Center

Os índices de avaliação são divididos em dois grupos:

índices Gerais

índices Específicos

Os índices gerais se aplicam para todas as Unidades de Negócio, independente

do valor individualizado definido para cada uma delas. Eles são:

Resultado Operacional da UN (Unidade de Negócio)

Custos da Qualidade
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Acidentes de Trabalho

Resultado Operacional:

RO = Receitas - custos - despesas
Faturamento POC

POC = percentage of completíon

Em contratos de equipamentos complexos, com fornecimento escalonado ao

longo de diversos anos, como é o caso, por exemplo, de usinas hidrelétricas, a

contabilidade não pode se restringir ao faturamento total que ocorre apenas no

final do fornecimento completo.

É necessário contabilizar percentualmente as parcelas fornecidas no ano fiscal em

questão: é o chamado POC.

Custos da Qualidade:

Como já mencionado no Acordo anterior, a denominação mais apropriada seria de

Custo da Não-Qualidade, já que é o conjunto dos gastos com retrabalhos,

cobranças do cliente (back charges) por gastos que ele tem em conseqüência de

falhas do produto por ocasião da montagem final do equipamento na obra, multas

contratuais e fabricação e fornecimentos em garantia.

Acidentes de trabalho:

Somente são considerados os acidentes de trabalho que implicam afastamento do

funcionário.

Para a UN Fundição não é considerado o número absoluto de acidentes mas o

número de dias de afastamento decorrentes de acidentes de trabalho.
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o número de acidente de trabalho está diretamente relacionado ao número total

de trabalhadores.

Desta forma, se houver uma variação do número de funcionários maior do que

10%, as partes se comprometeram a reavaliar a meta estabelecida.

Apenas para cálculo deste índice a UN Service Center está incluída na UN Papel

e o número de acidentes é a somatória das duas Unidades de Negócio.

índices Específicos:

Cada Unidade de Negócio é dividida em três áreas distintas:

Fabricação

Engenharia

Administração

Para a fabricação das UNs Papel, Hydro e Service Center dois índices são

avaliados:

Ocupação de capacidade

Horas previstas x horas gastas.

Para a engenharia das UNs Papel e Hydro dois índices são avaliados:

Volume de horas em OPR1

Horas previstas x horas gastas.

Para a fabricação da UN Fundição dois índices são avaliados:

Materiais

Prazo de entrega.

Para o índice "Materiais", neste caso, há uma discriminação por seção:
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CC 631/632/252/625/623/646 -Quilowatt / tonelada entregue

CC 633/640/636 -Quilograma resina / tonelada entregue

CC 634 -Quilograma silício / tonelada entregue

CC 644/627 -Quantidade de discos / tonelada entregue

Para a Administração das UNs Papel, Hydro e Service Center o alcance das

metas estabelecidas é considerado proporcionalmente aos índices das UNs

respectivas:

Resultado Operacional da UN

Custo da Qualidade / Acidente de Trabalho

Redução total de despesas

= 1 /3

= 1 /3

= 1 /3

A redução total de despesas é calculada através do seguinte índice:

IRTD= Despesas Diretas.
Faturamento POC

Ficam excluídas das despesas diretas os valores despendidos e apropriados nas

contas de aperfeiçoamento técnico, proteção / segurança individual, manutenção

preventiva e pesquisa técnica.

Metas para o IRTD:

Papel

Hydro

S.Center

s 9,9%

s 11,0%

s 16,4%

Estes percentuais definidos como metas são 5% inferiores aos valores verlticados
!

no exercício 1998/1999.
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Todos os centros de custo de vendas e apoio a vendas são avaliados pelo índice

de Redução Total de Despesas.

Para a Administração da UN Fundição é considerado exclusivamente o índice

relativo a vendas para terceiros.

As Áreas Centrais incluem os Departamentos de Recursos Humanos, Jurídico,

Financeiro, Controladoria, Serviços Gerais e Informática.

Para estas áreas o bônus é proporcional, à razão de 25%, a cada uma das 4

Unidades de Negócio definidas no início do Acordo.

Os valores das metas para todos os índices das Unidades de Negócios são

consolidados num quadro único para facilitar a visualização.

Para a verificação, no final do exercício fiscal, se as metas foram atingidas, é

calculada a média aritmética simples dos índices medidos mensalmente.

Este procedimento não se aplica ao Resultado Operacional da Unidade de

Negócio, que é consolidada através da performance verificada ao longo de todo o

exercício fiscal.

É realizado um depósito em conta corrente bancária dos empregados que

integram o Plano de Participação nos Resultados, a título de antecipação, aos 30

de janeiro de 2000, no montante de R$ 200,00.

O valor máximo do bônus, considerando que todas as metas estabelecidas sejam

alcançadas e incluindo a antecipação já adiantada, é de R$ 700,00.

A data estipulada para o pagamento do bônus total ou parcial, dependendo dos

resultados aferidos no final do exercício fiscal, é estipulada em 31 de janeiro de
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2001, através de recibo específico, descontando-se a antecipação já concedida

pela empresa.

Na cláusula de Condições Gerais repetem-se as condições estabelecidas no plano

anterior para os admitidos no período do plano, desligados, dispensados,

afastados e aprendizes.

A opção da empresa pagar bônus aos empregados de uma ou mais Unidades de

Negócio que tenham superado seu Resultados Operacional mesmo que as metas

não tenham sido atingidas é mantida.

Para os gerentes que fazem parte dos Grupos Salariais acima do nível 17 na

Estrutura de Cargos e Salários da Voith, e portanto não fazem parte deste Plano

de Participação de Resultados, a empresa deve elaborar um outro Plano, com

métodos de avaliação e objetivos definidos consensualmente.

Nos casos de ocorrência de Força Maior que afetem a empresa ou o alcance das

metas, as partes se comprometem a rever o Plano para adequá-lo ao novo

cenário.

Os resultados parciais são divulgados para acompanhamento de todos os

empregados.

O Acordo foi firmado pela Voith, pelo representante do Sindicato e pela Comissão.

Resultados, análises e constatações:

Pela primeira vez foram estipuladas metas específicas para as áreas de

administração e vendas.
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Esta medida se alinha com a orientação geral do sistema, de motivar os

trabalhadores com metas sobre as quais elestem atuação.

A maior parte das metas foi atingida.

As únicas metas não alcançadas foram o custo da qualidade na Unidade de

Negócio Papel, o número de acidentes na UN Hydro e a ocupação da capacidade

na UN Service Center.

A Unidade de Negócio Fundição atingiu ou superou todas as suas metas.

Em especial, os Resultados Operacionais das 4 UN foram superados:

Unidade de Negócio Meta Alcançado

Fundição 5% 13%

Hydro 6% 13,4%

Papel 6% 6,4%

Service Center 16% 16,4%

Em função destes resultados a empresa propôs a ampliação dos bônus, aprovada

em Assembléia Geral realizada em 6 de dezembro de 2000, da seguinte forma:

Fundição 78% do salário nominal ou R$ 700,00 *
Hydro 52% do salário nominal ou R$ 466,62 *
Papel 52% do salário nominal ou R$ 466,62 *
Service C. 52% do salário nominal ou R$ 466,62 *
* pagamento do valor maior.

Pagamento efetuado no dia 15 de dezembro de 2000.

Houve uma conjunção de fatores positivos.
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o mercado reaquecido proporcionou maior volume de negócios.

As medidas de racionalização adotadas nos anos anteriores estão apresentando

sua eficácia.

A conscientização dos trabalhadores com a importância do cumprimento das

metas e a definição, no Acordo de participação, de metas realistas, estão

conduzindo a uma condição de alcance da maioria das metas.

5.5 Acordo 2000 / 2001

o Acordo é firmado em 21 de março de 2001 com base na Lei N° 10.101 de 19 de

dezembro de 2000, entre a Voith Siemens Hydro Power Generation de um lado, e

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região e a Comissão de

Empregados de outro lado, e de conformidade com a Assembléia Sindical

realizada em 20 de março de 2001 com todos os empregados.

A fundamentação legal é similar à dos acordos anteriores.

Período de apuração e vigência: 01.10.2000 a 30.09.2001.

Na hipótese de ser editada lei superveniente que modifique a legislação

fundamentadora do Acordo, as partes se comprometem a avaliar em conjunto as

eventuais implicações havidas.

Para efeito de avaliação e estabelecimento de metas, são consideradas duas

localidades:

Jaraguá
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Lapa

índices Gerais:

Resultado Operacional,

Custos da Não Qualidade

Acidentes de Trabalho

Resultado Operacional:

RO = (Receitas - custos - despesas)
Faturamento POC

Custos da Não Qualidade:

É a somatória dos valores despendidos com multas contratuais e Ordens de

Produção de Garantia de responsabilidade Voith Siemens.

CNQ= Multas contratuais + Ops de Garantia

Acidentes de Trabalho:

Este índice considera apenas os acidentes de trabalho com afastamento.

índices Específicos:

Os índices específicos são elaborados considerando-se as peculiaridades

existentes em cada uma das localidades, sendo que para estes, cada localidade é
subdividida em três áreas distintas:

Fabricação

Engenharia

Administração

Fabricação: 2 índices

Ocupação de capacidade

Horas previstas x horas gastas
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Engenharia: 2 índices

índice de OPR1 (retrabalho)

índice de Prazos

Forma de apuração dos índices: média aritmética simples.

Para a Administração será considerado o Plano Budget, revisado em março/2001

(despesas).

As metas e ponderação dos índices para cálculo do bônus são condensados num

Quadro Demonstrativo para facilitar a visualização.

índices Gerais

Resultado Operacional

Custos da Não-Qualidade

Acidentes de Trabalho

índices Específicos

Ponderação (%)

35,33

12,33

19

·33,33

Na aferição dos resultados no final do exercício fiscal para efeito de verificação do

alcance ou não das metas, são considerados os resultados individualizados.

Este procedimento não se aplica ao índice de Resultado Operacional da Unidade

de Negócio, que é consolidado através da performance verificada ao longo de

todo o exercício fiscal.

O valor do bônus, caso todas as metas estabelecidas no Acordo sejam

alcançadas, é estipulado como 65% do salário do trabalhador ou R$ 700.00, o que

for maior.
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o pagamento do bônus, ou parte dele em função dos resultados obtidos, será feito

até o dia 5 de janeiro de 2002, através de recibo específico.

Com exceção do Resultado Operacional da Unidade, é estabelecido um esquema

de superação de metas, tanto para os Indicadores Gerais como para os

Específicos.

São previstos valores para superação das metas em 10%, 20% e 30%.

O percentual de superação da meta é calculado sobre o peso do item.

Exemplo: Superação em 30% no Item Acidente de Trabalho significa:

30% de 19% = 5,7% ou seja, 5,7% a mais no cálculo do bônus.

O valor correspondente à superação das metas será integralizado juntamente com

o valor principal do bônus em 5 de janeiro de 2002.

Na cláusula de Condições Gerais repetem-se as condições estabelecidas no plano

anterior para os admitidos no período do plano, desligados, dispensados,

afastados e aprendizes.

Para os gerentes que fazem parte dos Grupos Salariais acima do nível 17 na

Estrutura de Cargos e Salários da Voith Siemens, e portanto não fazem parte

deste Plano de Participação de Resultados, a empresa elaborará um outro Plano,

com métodos de avaliação e objetivos definidos consensualmente.

Nos casos de ocorrência de Força Maior que afetem a empresa ou o alcance das

metas, as partes se comprometem a rever o Plano para adequá-lo ao novo

cenário.
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Os resultados parciais serão divulgados para acompanhamento de todos os

empregados.

O Acordo é firmado pela Voith Siemens, pelo representante do Sindicato e pela

Comissão e arquivado no Sindicato.

Ao contrário dos planos anteriores, não houve pagamento de nenhuma

antecipação.

Análises e constatações:

O Acordo agora é específico para a nova empresa e ainda não podemos nos

referenciar em resultados.

Ele procura manter o equilíbrio encontrado no plano anterior entre os resultados

operacionais e as metas coletivas.

A principal inovação deste plano em relação aos anteriores é a definição de níveis

de superação de metas.

Este fato é conseqüência da evolução que ocorreu no alcance das metas nos

anos anteriores.

Durante o acompanhamento mensal do desempenho em relação às metas.•se em

alguns casos ficar evidente que a meta será ultrapassada, há uma tendência de - . '

diminuir a motivação em relação àquela meta.

No entanto, com a previsão de ganhos adicionais em função da superação das

metas, a motivação continua alta, mesmo que o índice ultrapasse o valor

estipulado como meta.
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Durante as negociação do Acordo ocorreu um fato interessante.

Atendendo reivindicações de anos anteriores, a empresa tinha concordado em

pagar o bônus ainda em dezembro de 2001 .

Numa das últimas reuniões, o representante de uma das fábricas, para 'surpresa

dos colegas representantes do pessoal dos escritórios, solicitou a postergação do

pagamento do bônus para o início de janeiro de 2002.

A justificativa foi a seguinte: a tabela de tributação do imposto de renda não é
corrigida há muitos anos, já que a inflação tem se mantido baixa neste período.

No entanto, é considerado por todos os analistas econômicos como altamente

provável, que ela seja corrigida para o ano de 2002, já que sofre uma defasagem

acumulada ao longo destes anos.

Se o bônus for pago no final de dezembro, ele fará parte da renda de 2001, com

incidência do imposto de renda pela tabela de 2001.

Se ele for pago no início de janeiro de 2002, será tributado pela tabela daquele

ano, que, uma vez corrigida, representará um valor de imposto menor.

\
\ .
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5.6 Informações complementares

Essas referências secundárias contribuem com exemplos e informações

estatísticas para complementar as análise realizadas no estudo de caso.

Uma breve análise de Acordos de participação de outras três indústrias leva às

seguintes constatações:

A primeira delas estabelece em maio de 2000 um acordo baseado apenas no

número de faltas máximo permitido por funcionário (3 faltas). Aqueles que não

ultrapassam este número até o final do ano recebem R$300,00 em fevereiro de

2001.

A segunda firma acordos em 1999 e 2000 sem definir meta alguma, apenas

valores fixos para todos os empregados (respectivamente R$650,00 e R$750,00).

A empresa tem mais de 50 anos de existência e 220 funcionários.

. A terceira elabora acordos mais detalhados.

No ano de 1999 seleciona 6 índices: absenteísmo, acidentes, horas improdutivas,

garantia, custos fixos (água, energia elétrica, xerox e telefone) e despesas com

materiais de consumo e de escritório.

Para todos eles define metas de redução baseadas nos gastos em 1998 e os ,

seguintes percentuais sobre as economias alcançadas:

Economia em relação a 98

<2%
2a4%
4a6%
6a8%

Bônus em relação à economia

0%

10%

20%

30%
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8a 10%

>10%

40%

50%

o bônus é limitado a 2% do valor do lucro final da empresa antes do imposto de

renda. Uma parcela de 50% do valor total a ser distribuído como bônus ê dividida

igualmente para todos os funcionários e os outros 50% são divididos

proporcionalmente ao salário de cada um.

Em função dos valores colocados como referência no acordo de 2000 pode-se

concluir que ocorreu o seguinte alcance das metas:

Acidentes

Horas improdutivas

Despesas com garantia

Custos fixos

Material de consumo

Material de escritório

Aumento ou (redução) do custo

+ 17,3%

+ 35,9%

- 8,9%

- 10,1%

- 38,5%

- 11,8%

No acordo de 2000 o critério para avaliação do absenteísmo passou a ser

individual. Mensalmente o funcionário adquire direito a um bônus em função das

horas que ele faltar:

Horas

0,00 h

0,01 a 4,00 h

4,01 a 8,00 h

acima de 8 h

Valor

R$25,00

R$12,50

R$ 6,25

R$ 0,00

Além disto é criado mais uma meta: cumprimento de prazos. Se, do total das

entregas, acima de 55% é entregue no prazo, cada funcionário recebe R$300,00. '
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Os demais critérios são mantidos.

Podemos observar que aqui também, a exemplo da empresa que foi objeto do

estudo de caso, houve abandono do índice de absenteísmo coletivo.

Além disto, as metas foram parcialmente alcançadas mas os critérios foram

mantidos e houve a inclusão da meta de cumprimento de prazos, ainda de uma

forma muito descontínua, indicando também a evolução gradual no

aperfeiçoamento dos planos de participação.

Outra fonte de informações complementares foi o programa PLR Update da FIPE

(2001), que analisa a evolução dos planos de participação nos lucros ou

resultados (PLR) de empresas brasileiras no período 1995 a 1999.

Algumas constatações desta análise:

A adoção da PLR está se expandindo por todo o país, em todos os

setores da indústria.

A maioria dos acordos está sendo fechado entre a empresa, a comissão

de representantes dos empregados e um representante do sindicato.

Há uma tendência crescente em atrelar o bônus ao cumprimento de

metas e ao valor do salário e ao não pagamento de antecipação.

A grande maioria dos acordos ainda é assinada durante o ano de

vigência, em muitos casos no final dele.

A aferição mensal dos resultados está cada vez mais freqüente,

permitindo um controle e atuação dos trabalhadores mais efetiva.

Dos planos condicionados, aproximadamente dois terços se baseiam

exclusivamente em resultados e um terço em lucros e resultados.

O número de índices de resultados utilizados tem crescido, sendo que', , '

atualmente a grande maioria dos planos conta com 5 ou mais índices.
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- Os resultados mais utilizados:

- produtividade / produção

- vendas, faturamento, market share

- acidentes / segurança

- custos e despesas

- qualidade.
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6. CONCLUSÕES

A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas é um

instrumento valioso de gestão empresarial e de evolução do desempenho das

empresas, principalmente em decorrência da conscientização dos trabalhadores

da sua atuação decisiva na obtenção dos resultados.

o sentimento de reconhecimento experimentado pelos trabalhadores, através do

recebimento do bônus da participação e a clara definição dos fatores mais

importantes para o sucesso da empresa, pela sua incorporação às metas

estipuladas no Acordo de Participação, complementam os pontos mais

importantes deste processo.

A maior limitação que se impõe à efetividade da participação é a dificuldade da

sua ampliação em termos monetários.

o segmento industrial no Brasil é composto por uma variedade muito ampla de

empresas em termos de efetivo humano e nível tecnológico. Não obstante, a

renda média da maioria dos trabalhadores ainda está muito pouco acima da

mínima para um padrão de vida aceitável.

Por este motivo, a compensação fixa atual não pode ser comprometida. O valor

dos bônus de participação nos lucros ou resultados não pode ser aumentado às

custas da remuneração básica.

Em consequencia, os bônus representam uma parcela pouco significativa nos
.'

rendimentos totais dos trabalhadores e, portanto, tem menor possibilidade de se

tornar um fator preponderante de motivação.
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No presente estudo se constata que alguns índices aparentemente ideais para

utilização como parâmetros, não se demonstraram viáveis na experiência prática,

como foi o caso do absenteísmo.

A experiência com o Acordo 1997/1998 demonstrou que a definição de um

número excessivo de índices e metas é contraproducente porque gera confusão

e portanto desmotivação, já que, para os trabalhadores se sentirem motivados,

eles precisam ter uma noção clara das metas.

Tanto o estudo de caso como as informações complementares evidenciam que

existe um aprendizado e uma evolução na definição dos planos de participação e

que eles estão mais objetivos, mais focados nos fatores prioritários da empresa e

proporcionando um nível de desafio estimulante.

Em síntese, a participação nos lucros ou resultados como realizada no setor

industrial no Brasil é positiva mas limitada, e deverá se ampliar na medida em que

as experiências de sucesso se difundirem e o desenvolvimento econômico do país

permitir que ela represente uma parcela mais significativa da remuneração total

dos trabalhadores.

É uma possível fonte de conflito mas, muito mais do que isto, uma grande

oportunidade de uma profícua parceria, dependendo essencialmente da

capacidade e das perspectivas política, empresarial e social dos empresários,

representantes dos trabalhadores e dos sindicatos, para aprimoramento contínuo

dos seus acordos de participação em benefício dos interessados envolvidos.
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a.ANEXOS

ANEXO 1

Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N° 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.

Dispõe sobre a participação dos

trabalhadores nos lucros ou resultados

da empresa e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nO

1.982-77, de 2000, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antônio

Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo

único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou

resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o

trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°, inciso XI,

da Constituição.
i .

I



70

Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação

entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a

seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:

I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um

representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;

II - convenção ou acordo coletivo.

§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras

claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação

e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações

pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,

período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser

considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;

11 - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical

dos trabalhadores.

§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:

I - a pessoa física;

II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a'

dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e

no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em

caso de encerramento de suas atividades;
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d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos

demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito

econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou complementa a

remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de

incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio

da habitualidade.

§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir

como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos

lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio

exercício de sua constituição.

§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de

valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em

periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no

mesmo ano civil.

§ 3º Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de

participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela

empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de

acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos

lucros ou resultados.

§ 4º A periodicidade semestral mínima referida no § 2º poderá ser alterada

pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de

eventuais impactos nas receitas tributárias.

§ 5º As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em

separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do

imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,

competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo

recolhimento do imposto.
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Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados

da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos

seguintes mecanismos de solução do litígio:

I - mediação;

II - arbitragem de ofertas finais.

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve

restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por

uma das partes.

§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as

partes.

§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência

unilateral de qualquer das partes.

§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de

homologação judicial.

Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta Lei, relativamente aos

trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas

fixadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,

sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do

capital social com direito a voto.

Art. 6º Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o trabalho aos

domingos no comércio varejista em geral, observado o art. 30, inciso I, da

Constituição.

Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo

menos uma vez no período máximo de quatro semanas, com o domingo,
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respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas

em acordo ou convenção coletiva.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida

Provisória nO1.982-76. de 26 de outubro de 2000.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 19 de dezembro de 2000; 179º da Independência

e 112~da República.

Senador Antônio Carlos Magalhães

Presidente

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20. 12.2000
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ANEXO 2

Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Constituição da República Federativa do Brasil 1988

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem

à melhoria de sua condição social:

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; .'


