
Mais empresas premiam repassando lucros 
 
Este ano haverá uma corrida maior das empresas para implantar na área de recursos humanos os 
programas de participação nos lucros por resultados (PLR). É o que revela o estudo concluído em 
janeiro pela Millennium Assessoria em Recursos Humanos , especializada em remuneração para 
funcionários operacionais, de nível gerencial e de diretoria. Desde 2000, quando foi aprovada a Lei 
10.101 — que estabelece regras para a utilização da PLR —, 100% das empresas de alguns 
segmentos da economia, como as metalúrgicas, aderiram ao programa de remuneração dos 
colaboradores.  
 
Para se ter idéia da evolução dessa prática de remuneração nas empresas, em 1994, quando foi 
editada a Medida Provisória 794, que regulamentava a distribuição de uma parcela em dinheiro 
pelas empresas aos empregados, o número de organizações que tinham um programa formal de 
PLR era muito reduzido, não chegava a 40%, segundo Carlos Luiz Aguiar, gerente da consultoria 
responsável pelo estudo. “Essa prática de benefício para os funcionários tornou-se aos poucos um 
diferencial para a organização atrair e reter os seus melhores colaboradores”, explica o consultor.  
 
O programa de participação nos resultados da metalúrgica Acesita , por exemplo, já faz parte da 
realidade dos colaboradores da companhia. Além dos benefícios como bolsa-auxílio para estudo, a 
empresa oferece aos funcionários uma remuneração baseada nas metas estabelecidas pelas 
lideranças. O formato do plano é o de uma remuneração variável. Com ele é possível o funcionário 
obter de 5% a 50% do salário a mais, a cada seis meses.  
 
Segundo Renato Alves, superintendente de recursos humanos da Acesita, a política de gestão de 
pessoal das empresas que atuam no segmento siderúrgico tem de atender às atuais exigências do 
mercado exterior. Ou seja, ter uma política de recursos humanos responsável e dividir com eles 
os lucros da empresa. “Todo sucesso da companhia depende do desempenho do colaborador. A 
remuneração por participação nos resultados é uma forma de incentivar o funcionário a produzir 
com qualidade”, diz.  
 
Este ano, a Acesita, que teve uma receita líquida de R$ 3,1 bilhões em 2004, busca a certificação 
ISO 18001 (norma sobre o sistema de gestão da segurança e da saúde no trabalho). Para ter a 
certificação, a empresa está investindo em pessoas, consultorias, treinamentos e envolvendo toda 
a alta direção da empresa por meio de um comitê formado pela própria diretoria, gerentes, chefes 
e coordenadores.  
 
A Orbitall , empresa de tecnologia da informação, especializada em processamento de 
informações comerciais, por sua vez, mantém um plano pelo qual cerca de 100% dos funcionários 
participam do programa de remuneração. 
  
Os rendimentos provenientes do PPR, de acordo com o diretor executivo da empresa, Arnaldo 
Giannini, é de dois a seis salários. O sistema de remuneração funciona da seguinte forma: se a 
Orbitall chegar a atingir 80% da meta que foi estabelecida no ano, os funcionários já têm direito 
ao bônus. “Se atingirmos esse percentual é possível dar a remuneração ao colaborador. Todo o 
processo do PPR é discutido por um comitê interno formado por colaboradores da própria 
empresa. O programa tem cinco anos e um formato que os funcionários aprovam”, diz ele, 
lembrando que os 3 mil profissionais da Orbitall receberão o pagamento do bônus este mês.  
 
Avaliação 
 
A Fersol , empresa que industrializa produtos químicos agrícolas e veterinários, também oferece 
aos seus colaboradores uma remuneração variável baseada na PLR. Além dos planos de bônus por 
resultados, a companhia tem outra política de recursos humanos que beneficia os funcionários 
com mais de dois anos de casa. Estes, além de comporem uma associação com direito a voto nas 
decisões da empresa, já têm garantidos 30% da PLR. 



De acordo com a empresa, o PLR está atrelado a uma avaliação do funcionário. Ou seja, a 
empresa verifica um conjunto de competências e questões, como o nível de produtividade e de 
participações deles, com idéias que são aprovadas e utilizadas para os negócios da companhia. 
Para ter o bônus, conta também o quanto o profissional disseminou na empresa o que aprendeu 
sobre sua profissão. E a cada seis meses é feita uma avaliação de desempenho, com base na qual 
são traçadas novas metas. Além disso, cada colaborador, em conjunto com seu líder, recebe 
orientações sobre o plano de cargos e salários adotados pela Fersol. 
 
Na Aracruz Celulose , a participação nos lucros e resultados corresponde a 1 salário e meio, se as 
metas tiverem sido atingidas. Além disso, o funcionário tem mais metade da folha de pagamento 
a título de lucro. Isso acontece caso o lucro da empresa seja superior a 12% do patrimônio 
líquido.  
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