
Por qualquer ângulo que se olhe, a empresa que divide lucros ou resultados

com os funcionários só tem a ganhar: equipe mais comprometida, gerando

mais produtividade, e benefícios legais, como dedução do Imposto de Renda

Denise Turco

Aliado a um conjunto de ferramentas de ges-
tão dos recursos humanos e planejamento es-
tratégico, um programa de participação nos
lucros ou resultados (PLR) sempre gera saldo
positivo. Dividir o excedente com uma política de
remuneração variável é um incentivo a mais para
aumentar a produtividade, envolver a equipe e
solucionar gargalos. A integração entre capital
e trabalho promovida por um PLR é instrumen-
to adotado cada vez mais pelas empresas bra-
sileiras de vários segmentos, independentemen-
te do porte, segundo Fernanda Delia Rosa, di-
retora da assessoria econômica da Federação
do Comércio de São Paulo e autora do livro Par-
ticipação nos lucros ou resultados: a grande van-
tagem competitiva (Editora Atlas).

A PLR não é caracterizada como salário, e o
pagamento pode ser feito em até duas parce-
las anuais, de acordo com a Lei 10.101, de 19
de dezembro de 2000. O programa é autofi-
nanciável, ou seja, a empresa irá repartir o adi-
cional; se a meta não for cumprida, não há dis-
tribuição do lucro. "O risco é mínimo, e as possi-
bilidades de ganho são imensas, desde que se

alcancem os objetivos", afirma Fernanda. Quan-
do os negócios não tomam o rumo planejado,
este também é um instrumento para reverter
resultados indesejáveis. "Em uma situação de
dificuldade, a empresa pode lançar um desafio
para os funcionários para que se retorne a um
patamar de resultados desejado." Além da ele-
vação dos rendimentos, colaboradores se sen-
tem motivados ao compartilhar responsabilida-
des. PLR também pode ser uma ferramenta
para atrair e reter talentos na organização.

Pesquisa da consultoria e auditoria Deloitte
Touche Tohmatsu, no segundo semestre de
2004, mostrou que 70% das 122 empresas
consultadas possuem PLR há seis anos em
média. Grande parte das empresas (56%) ado-
ta a mesma meta para todos os empregados,
enquanto 44% têm sistema diferenciado da
remuneração de acordo com o nível hierárqui-
co, a área funcional ou ainda a combinação de
ambos critérios.

A legislação assegura vantagens às empre-
sas que aderem a esse tipo de plano e atin-
gem suas metas, como a não integralização do
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"A legislação assegura vantagens

às empresas que aderem ao PLR,

como dedução do IR"

Fernanda Delia Rosa

benefício ao salário, isenção de encargos so-
ciais e previdenciários e dedução do Impos-
to de Renda como despesa operacional, esta
última somente para as organizações que
apuram IR pelo lucro real. "Por enquanto,
empresas com Regime de Lucro Presumido
ou Simples não podem fazer dedução do IR
ao implantar PLR. A Fecomércio estuda a
matéria e fará pleito ao governo para
estender o benefício a essa categoria de
empresas", diz Fernanda.

A diretora considera a participação nos lu-
cros ou resultados uma evolução grande na
relação trabalhista. Em alguns casos, salário
fixo e benefícios não satisfazem as expectati-
vas de empresários e trabalhadores. "É muito
melhor para a empresa pagar PLR do que dar
aumento real de salário. Durante muito tempo
a remuneração fixa pôde satisfazer a relação
entre empregador e empregado. Só que che-
ga num determinado ponto em que ela não
atinge mais seus objetivos, principalmente
quando a atividade está ligada a ganhos em
escala e necessita de uma participação maior
dos funcionários."

[ Parceiros em negociação ]
As metas de um PLR podem ser definidas

sobre lucro ou resultado e modificadas a cada
ano. A lei não determina os percentuais a se-
rem distribuídos; tudo depende da negociação
entre empresário e colaborador.

Segundo Fernanda, o plano mais utilizado é
o de participação em resultados, "porque lucro
não é tão transparente para funcionário e pode
criar uma desmotivação". As empresas costu-
mam escolher indicadores de acordo com as
necessidades e características do negócio.
Aumento de produtividade, faturamento, absen-
teísmo, qualidade, índice de devolução ou en-
trega de mercadorias, resultado operacional,

desperdício, acidentes de trabalho, volume de
vendas, satisfação do cliente, custos, lucro lí-
quido etc. são algumas das variáveis mais utili-
zadas pelas empresas que possuem PLR, se-
gundo a Deloitte.

A negociação com os funcionários pode ser
feita por acordo coletivo, convenção coletiva ou
comissão de negociação. Fernanda sustenta
que o plano mais indicado é o estabelecido por
comissão de negociação, no qual há uma liga-
ção direta entre empregador e empregado.
Apesar de ser a prática mais adotada pelas
companhias, o acordo em convenção coletiva
é considerado "um erro", na opinião da diretora
da Fecomércio, pois se estabelecem metas
idênticas para um conjunto de empresas de um
mesmo segmento. "Muitas vezes para uma
empresa não é importante absenteísmo ou
qualquer variável que tenha sido escolhida em
convenção. Isso faz com que o PLR negociado
em convenção coletiva seja um ônus para o
empregador, além de não envolver o funcioná-
rio." A lei 10.101 também estabelece que as
empresas que fizerem acordos internamente
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(paralelo à convenção coletiva) ficam desobri-
gadas de pagar PLR em convenção coletiva,
porém o valor não pode ser inferior ao defini-
do pelo grupo.

[ Napoleão dividia lucros ]
Distribuir lucros remonta à época do impera-

dor francês Napoleão Bonaparte, que conce-
deu o benefício, por meio de decreto, para os
artistas da Comedie Française em 1812. Paí-
ses da Europa e dos Estados Unidos também
têm tradição no assunto. Na América Latina,
várias nações adotaram o plano baseado no
lucro e com porcentuais definidos em lei, como
no caso do México.

No Brasil, a divisão dos lucros e resultados
vem sendo tratada nas várias versões da lei
magna brasileira desde 1946 - na atual Cons-
tituição, o benefício é contemplado no artigo
sétimo. Fernanda destaca que, até 1994, não
havia lei regulamentando a questão. Só então
foi criada a Medida Provisória n° 794, reedita-
da 77 vezes. "Essas reedições permitiram um
amadurecimento da matéria, porque quando a
MP foi publicada houve uma resistência muito
grande. Dados da Fipe mostram que os bônus
foram migrando para PLR, porque quem paga
bônus está pagando encargos, integralizando
salário, ou seja, tudo isso é custo, e esta não é
a idéia da PLR. Ela não é salário." Somente em
dezembro de 2000 a medida foi convertida em
lei. Na década de 1990, várias organizações,
lideradas pelo setor automobilístico, substituí-
ram aumento dos salários pelo plano de parti-
cipação nos lucros ou resultados.

[ Na prática funciona ]
Há quase 35 anos, a DPaschoal, rede de

lojas especializada no comércio de pneus, dis-
tribui resultados. Segundo Ana Maria de Mar-
chi, gerente de desenvolvimento organizacio-
nal corporativo, o programa nasceu da cons-
ciência de que os funcionários deveriam se
sentir donos da empresa e participar de suas
conquistas. "A DPaschoal percebeu que PLR
fazia muita di ferença e desde então não
parou. Hoje os 3.500 funcionários trabalham
em função disso, se sentem responsáveis pela
empresa", afirma a executiva.

As metas são anuais e traçadas em
paralelo ao planejamento. O pagamento é feito
em uma única parcela. "Quanto maior o cargo,
mais alto o porcentual de participação, pois a
empresa considera que os altos cargos têm im-
pacto maior nos lucros, porque são cargos que
exigem tomada de decisões sobre lucrativida-
de, inovações, investimentos etc.", explica
Ana Maria. Se uma filial não atingir a meta,
sua equipe não recebe PLR ou somente um
valor parcial.

Ana Maria acredita que o programa não
é um indicador específico de crescimento,
mas colaborou de forma significativa na ex-
pansão da companhia. "Nos anos 70, tínha-
mos 15 lojas, hoje são 250", afirma. "Cer-
tamente, a existência de PLR aliada à ges-
tão de pessoas e a um conjunto de práti-
cas da empresa faz com as pessoas traba-
lhem comprometidas. Se a companhia vai
bem, o funcionário sabe que irá ganhar tam-
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bém", conclui a executiva.


