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do Estado de SP

Depois de ter encaminhado 
correspondência com avanços 
na proposta da PLR, mas sem 
apresentar indicadores e metas para 
que o Sindicato pudesse debater com 
clareza junto aos trabalhadores, e 
antecipado a proposta “incompleta” 
por meio de sua Intranet, a CPFL 
PPGB divulgou   nesta quinta (30) 
todos os indicadores que serão 
utilizados na PLR. Ela foi forçada 
a fazer isso diante da recusa do 
Sindicato em levar essa “proposta 
capenga” aos trabalhadores.

Valeu a insistência do Sinergia 
CUT! Agora, com a transparência 
da proposta, o Sindicato realiza 
assembleias deliberativas a partir 
desta segunda (3) referente à 
PLR 2018 e 2019 e ao ACT com 
prorrogação até 2020 nos locais onde 
ainda não foi apreciado. Na ocasião, 
também será deliberado a cobrança 
da taxa negocial.

Avaliação da proposta
ponto a ponto

O Sindicato entende que a proposta 
teve avanços significativos. Vamos 
aos pontos: 

☑  I n c l u s ã o  d e  t o d o s  o s 
trabalhadores que estão na ativa 
na CPFL dentro da garantia mínima 
de R$ 4.800,00 de PLR no caso de 
atingimento de 100% das metas.

☑ Correção pelo índice de reajuste 
do ACT nos anos seguintes para o 
valor de R$ 4.800,00.

Valeu a insistência do 
Sindicato! É hora de decisão!

Sinergia CUT realiza, a partir desta segunda (3), assembleias para deliberar sobre a proposta da PLR, que após 
luta do Sindicato traz agora todos os indicadores das Áreas. Nos locais onde a proposta de ACT ainda não foi 

apreciada, assembleias deliberativas também serão realizadas. Trabalhador, agora é com você! Participe!

☑ Diminuição do índice 
mínimo de atingimento 
das metas. Antes era 80% 
e agora é 75%. Lembrando 
que a superação das 
metas será pago somente 
no caso de atingir 100% 
delas por Área e será 
utilizado verba que era 
do Valor Pessoal (1% da 
folha que passou a ser 
1,15% da folha).

☑ A graduação das 
faixas da PLR será diretamente 
proporcional ao índice de atingimento 
da meta. Por exemplo, caso o 
EBTIDA atinja 92%, sendo que o 
peso dele é de 40%, será calculado 
92% de 40% do total da PLR. E assim 
sucessivamente.

☑ Criação de mais uma faixa 
de pagamento para o fator de 
desempenho. Antes, o adicional 
de 0,2 salários (20% do salário) só 
seria pago ao trabalhador no caso 
de atingir 100% das metas por área. 
Agora, caso a Área atinja 75% das 
metas (até 99%) cada trabalhador 
receberá 0,1 base mensal (ou 10% 
a mais do salário).

☑ Possibilidade de receber mais 
do que 1,6 salários de PLR. Isso 
porque existirá o rateio a ser pago 
para as Áreas que atingirem 100% 
das metas. Como funcionará: o total  
da verba de desempenho que não 
for pago para as Áreas que não 

atingirem 100%  será rateado de 
forma igual para os trabalhadores 
das Áreas que atingiram 100% das 
metas.

☑ As metas das Áreas serão as 
mesmas dos gestores. Assim, não 
haverá mais conflitos no local de 
trabalho por conta de direcionamento 
de atividades.

☑ O Sindicato terá reuniões 
periódicas com a empresa para 
o acompanhamento de todas as 
metas da PLR, inclusive das metas 
por Área.

☑ Todos as metas dos indicadores 
por Área serão disponibilizados aos 
trabalhadores. Dessa forma, haverá  
mais transparência nas atividades 
do dia a dia.

Trabalhador, a decisão é sua!
Agora, é a vez dos trabalhadores 

decidirem. Assembleias deliberativas 
acontecem a partir desta segunda 
(3).  Participe! Porque...

...O momento é de luta!
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Confi ra como será a composição 
da PLR 2018

◙ Trabalhadores CPFL Paulista e Piratininga = Somatória do EBITDA consolidado dessas duas distribuidoras.
◙Trabalhadores CPFL Brasil = EBITDA consolidado da CPFL Brasil
◙ Trabalhadores CPFL Geração = EBITDA comsolidado CPFL Geração
Metas específi cas dos negócios:
◙ Paulista e Piratininga: DEC, FEC e FER.
◙ Brasil: % de refaturamento, nº de UCs e nº de fornecedores
◙ Geração: disponibilidade, autos de infração, atendimento à recomendação da ONS
Metas por Área:
◙ Conjunto de metas variando de 6 a 7 por divisão, com acompanhamento do Sindicato
Adiantamento PLR 2018:
 Será pago no mês de setembro o valor de R$ 3.349,24.
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