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A unidade e a garra dos trabalhadores da Energisa Soluções e Construções (Esoc e Esol) em aprovar um plano de luta 
com mobilização, em 18 de abril, surtiu efeito. A prova foi a apresentação dos resultados finalizados da PLR (Participação nos 
Lucros ou Resultados) 2021 pela empresa aos sindicatos e à Comissão dos Trabalhadores. A reunião aconteceu na manhã 
desta quinta-feira (28).

Valores
O valor total da PLR 2021 a ser distribuído aos trabalhadores chegou a R$ 772.454,15. A parcela padrão ficou em R$ 

3.840,91 na PLR 2021. Em relação à parcela variável de 10%, o valor será 16,95% do salário-base de cada trabalhador. Ou 
seja R$ 3.840,91 + 16,95% do salário-base de cada trabalhador.

Para os trabalhadores desligados, o pagamento também será no dia 13 de maio, respeitando a proporcionalidade dos dias 
trabalhados. Eles devem fazer um chamado para atualização de dados a partir de 1º de maio pelo número (32) 3202-3030

A distribuição da PLR é feita com base em uma fórmula para pagamento, que acontecerá no dia 13 de maio, em uma única 
parcela. Os valores são individualizados. Confira abaixo.

PLR 2021 - Energisa Soluções e Construções

FRAÇÃO FOLHA NOMINAL= So-
matório dos salários-base, no mês de 
dezembro do exercício da PLR, dos 
trabalhadores elegíveis e ativos no 
mês de dezembro ao programa da 
PLR, inclusive os ocupantes de cargos 
de gestão.

FRAÇÃO LUCRO LÍQUIDO= 3% do 
Lucro Líquido da Energisa SS; 

VALOR APURADO PLR= Somatório 
da Fração de Folha Nominal e da Fra-
ção do Lucro Líquido, antes da aplica-
ção do Resultado do BSC;

RESULTADO DO BSC UNIDADE= 
Resultado do BSC (Balanced Score-
card) final da PLR, em percentagem;  

VALOR APURADO= Obtido a partir 
da aplicação do “Resultado do BSC 
Unidade” sobre o “Valor Apurado PLR” 
(corresponde ao montante de PLR a 
ser distribuído);

Nº TRABALHADORES= Somatório 
dos trabalhadores da Energisa Sul-
Sudeste (os empregados da Energisa 
S/A não compõem o número) Elegíveis 
a PLR, inclusive aqueles ocupantes de 

Trabalhadores da Esol e Esoc conquistam, com luta, mais uma PLR histórica! Valor será pago 
em parcela única e é individualizado, dependendo dos dias trabalhados e outras variantes
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cargos de gestão, além de todos 
os desligados, afastados ou licen-
ciados que receberam, mesmo que 
proporcional, a PLR;

PARCELA PONDERADA = 10% 
do “Valor Apurado” será distribuí-
da de forma variável, proporcio-
nalmente ao salário-base de cada 
trabalhador elegível, inclusive ges-
tores, tomando-se por base o valor da 
folha de pagamento em dezembro do 
exercício desta PLR. Ou seja, “VLR 
APURADO” multiplicado pelo resultado 
da divisão do salário base do Elegível 
pela “Fração Folha Nominal”. As partes 
acordam que a partir do exercício da 
PLR /2022, a parcela ponderada cor-
responderá a 35%, mantendo-se a re-
gra de cálculo; 

PARCELA PADRÃO= 90% do “Valor 
Apurado” dividido pelo nº total de traba-
lhadores elegíveis, inclusive gestores, 
corresponde a parcela que será distri-
buída de forma linear entre todos os 
empregados da Energisa SS. As partes 
acordam que a partir da PLR/2022, a 

parcela padrão corresponderá a 65%, 
mantendo-se a regra de cálculo.

Pela apresentação da Esol/Esoc, a 
PLR 2021 será distribuída para 159 tra-
balhadores. O valor da folha de paga-
mento é de R$ 455.609,43. Já o lucro 
da empresa ficou em R$ 361.715,87.

A luta sempre vale a pena!
Se não fosse a disponibilidade dos 

trabalhadores, jamais haveria um re-
sultado positivo. O Sindicato entende 
que muitos pontos precisaram ainda 
ser melhorados e que haverá oportuni-
dade para isso na contratação da PLR 
2022. O Sindicato deseja, antecipada-
mente, a todos e a todas um feliz dia do 
trabalhador, com “Mais salários, mais direitos, 
mais empregos, mais saúde, mais luta com você!”
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