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Apesar da crise da Covid-19, o 
Sindelpar manteve, dentro dos 
limites do isolamento social, parte 
de suas atividades e apresenta 
os resultados das negociações da 
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR) para o período 2019-
2020. Todos os indicadores que 
compõem o Índice de Desempen-
ho Geral foram atendidos, com 
superação das metas projetadas 
em todos eles: confira os detalhes 
dos indicadores na tabela 1.
O montante a ser distribuído é 
de R$ 146.603.773,16, o que 
significa um valor bruto de R$ 
19.684,88 por empregado. Sobre 
o valor individual incide o imposto 
de renda, o que resulta em R$ 
17.323,07.
Os valores serão pagos aos tra-
balhadores em duas parcelas 
iguais, sendo a primeira ainda no 
mês de abril, no dia 30. A segun-
da está prevista para o dia 25 de 
junho e está condicionada ao pag-
amento dos dividendos aos acion-
istas na mesma data. O valor de 
cada parcela é de R$ 8.661,53.
A PLR é uma conquista dos trabal-
hadores e do movimento sindical. 
Havia uma grande preocupação 
em viabilizar sua negociação e 
o pagamento para os copelianos 
com agilidade, até para minimizar 
o desgaste com a questão em um 
momento de crise de saúde públi-
ca nacional, agravada pela irre-
sponsabilidade do governo federal 
e a extrema instabilidade política 
e econômica que assola o país.

PLR: amanhã tá na conta!

Fique atento aos próximos informativos eletrônicos e impressos e 
participe! A união e a mobilizaçao é que podem gerar conquistas!  

Apuração dos indicadores 2019 
Índice de Desempenho Geral - IDG 

1. ISQP – Estar 
entre 
classificadas

2. Rentabilidade 
do Patrimônio 
Líquido - RPL

3. Custo teto 
PMSO 
corporativo

4. Disponibilidade do Parque 
Gerador

5. SCM4_Garantia de 
velocidade 
instantânea contratada

6. DEC 7. FEC

Resultado 2018 6,00 9,25 2.825.310.000    95,39 98,70 10,31 6,22

Meta

AC PLR 2019-2020
1,00 9,68 3.158.598.932    93,00 95,00 9,83 6,19

Resultado Alcançado 2019 1,00 12,87 2.769.933.000    93,22 97,92 9,10 6,00

Característica do indicador
↓↑  Quanto  

menor melhor

↑↑  Quanto  
maior melhor

↓↑  Quanto  
menor melhor

↑↑  Quanto  maior  melhor ↑↑  Quanto  maior  
melhor

↓↑  Quanto  
menor 

↓↑  Quanto  
menor 

Apuração IDP (Cl 05 parágrafo 1º) 1,20                       8,42                       1,20                       1,02                                                    1,31                                     2,52               7,33                  

Correção para limites do IDP 1,20                       1,20                       1,20                       1,02                                                    1,20                                     1,20               1,20                  

Pesos 0,20                       0,15                       0,15                       0,20                                                    0,10                                     0,15               0,05                  

IDP x peso 0,240                     0,180                     0,180                     0,204                                                 0,120                                  0,180             0,060               

Apuração do IDG Σ  (  IDP  x  peso)  =  0,24  +  0,18  +  0,18  +  0,204  +  0,12  +  0,18  +  0,06  =   1,16                   

Indicadores

Cálculo Montante Geral 

Cláusula 2ª Formação do Montante Geral

Dividendos = 586.415.092,62               
Lucro Liquido = 1.989.946.317,39            

Índice de Desempenho Geral_IDG = 1,16                                     
Limite PLR (25% dos dividendos) = 146.603.773,16               

MG = IDG x 0,1446 x D 98.702.104,47                  

Ou

MG = IDG x 0,0669 x LLC 154.960.303,65         

MG padronizado (limite 25%) = 146.603.773,16  

PLR estimada por empregado 19.684,59             

• Apuração do Índice de Desempenho Geral, conforme AC PLR 2019-20 

19.684,88     

Pagamento 

• Pagamento será realizado em duas parcelas iguais:  
• Valor Bruto: R$ 19.684,88 

• Valor Líquido de IR: R$ 17.323,07 

• 1ª parcela = R$ 8.661,53 (pagamento em 30/04/20) 

• 2.ª parcela = R$ 8.661,53 (pagamento em 25/06/20)* 

* Pagamento previsto, condicionado ao pagamento dos dividendos aos 
acionistas  na mesma data 


