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INFORME 002da Comissão de Negociação da PLR 2012/2013 
 

Brasília, 21 de março de 2013. 

AOS SINDICATOS FILIADOS E  

TRABALHADORES DE BASE 

 

Companheiros(as), nos dias 19 e 20 de março, a Comissão Provisória de Negociação da 

PLR, acompanhada  da Assessoria do DIEESE, esteve reunida com os representantes da ECT 

para dar continuidade às tratativas do Programa de Participação de Lucros e Resultados, 

PLR/2013, a ser paga em 2014, tendo sido definido o período da tarde para os debates. 

A empresa, mais uma vez, mostrou-se intransigente e desrespeitosa quanto aos anseios 

da categoria, negando-se a sequer discutir um modelo de PLR linear e com um valor mínimo, 

insistindo num programa que é desigual, cria privilégios para uma parcela reduzida de gestores e 

impõe metas e critérios abusivos. Vale lembrar que a PRL não se resume a um plano de metas, 

mas está relacionada na sua essência ao incentivo e produtividade, com critérios objetivos, 

dissociada dos parâmetros subjetivos. 

A intransigência é tamanha que chegou ao ponto da ECT ameaçar a categoria com o 

ultimato de “Não pagar PLR em 2014 caso não se consiga um acordo na data de fechamento das 

negociações”, cuja previsão é para o dia 28/03/2013. Uma verdadeira provocação e chantagem 

aos trabalhadores, que vêm sendo explorados o tempo todo para garantir os lucros da ECT. 

A proposta da ECT cria uma série de barreiras para limitar a distribuição integral aos 

trabalhadores da base, que realmente são os maiores responsáveis pelo lucro e crescimento da 

credibilidade da empresa. A referida proposta destina uma PARCELA ESTRATÉGICA de 10% 

do montante a ser distribuído, exclusivamente, entre os gestores e apadrinhados. Estes, além desta 

parcela, também participam dos outros 90% da distribuição geral. A PARCELA ESTRATÉGICA 

aprofunda também um abismo entre as maiores e menores DRs, privilegiando os grandes centros 

e menosprezando o esforço de quem, mesmo com todas as dificuldades, busca o resultado, além 

de colocar no topo a Administração Central com sua multidão de assessores. Ela também 

extrapola a diferença entre a menor e o maior valor pago de PLR, que passaria a mais de 6 vezes. 

Esta comissão entende que o programa apresentado pela ECT é um retrocesso nas 

negociações, pois no acordo de 2011 já foi possível alcançar alguns avanços, como a não 

vinculação ao GCR, por exemplo. Devemos, como alternativa à manutenção dos canais de 

negociação, amadurecer um modelo de distribuição que se aproxime mais dos anseios do 

conjunto da categoria. Por essa razão encaminhamos uma resposta a ECT (anexo) que servirá de 

parâmetro para derrubar o argumento da ECT e seus aliados de que a representação dos 

trabalhadores não quer negociar. 

Esta Comissão vem esclarecer que em momento algum deixou a mesa de negociação e 

que está disposta a discutir, desde que haja seriedade, respeito e comprometimento por parte da 

direção da ECT para com os mais de 117 mil trabalhadores Ecetistas. 

Solicitamos que as direções dos sindicatos filiados deliberem em suas bases sobre: 
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1- Rejeição da proposta da ECT na sua totalidade; 

2- Denunciar os atos discriminatórios da ECT, na divisão de PLR/2013; 

3- Divulgar os encaminhamentos da comissão e mobilização para assembléia nas bases; 

4- Indicativo de ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL para o dia 04 de abril de 2013 para 

rejeição ou aprovação da PLR/2013. 

 

Saudações Sindicais, 

 


