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PLR Decisão da ArcelorMittal joga indica-
dor para baixo e frustra expectativas

Este ano, a ArcelorMittal pagou, como antecipação da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), o equiva-
lente a 1,073 salário-base de cada trabalhador. Esse valor, correspondente a 50% do resultado dos indicadores de 
metas no período de janeiro a julho de 2014, surpreendeu, de forma negativa, os trabalhadores.

A surpresa se deu por comparação com o ano passado, quando o valor antecipado foi de 1,4 salário-base.
Como explicar a diferença de valores? A explicação é que, embora o acordo de PLR deste ano tenha o mesmo 

teor do que foi assinado em 2013, a empresa, desta vez, optou por não ir nem uma vírgula além do que as cláusulas 
previam. No ano passado, a ArcelorMittal pagou 1,4 salário-base sem que esse valor estivesse previsto em acordo, 
comportamento que não repetiu em 2014.

Como já dissemos em outra edição do ZÉ MARRETA, a PLR da ArcelorMittal tem um modelo engessado, 
rígido, “costurado anos atrás com comissões, em escala corporativa (portanto, válido para todas as unidades do 
grupo), estruturado para dificultar negociações. Nesse modelo, os indicadores financeiros  (Ebitda e FCF) – sobre 
as quais os trabalhadores não têm controle – têm peso de 70% sobre o resultado; o desempenho da categoria, quan-
to a produtividade e qualidade, conta apenas 30%.

Veja como foi o cálculo da antecipação este ano, que seguiu à risca esse modelo rígido:

(3) - Valor da antecipação: 1,073 salário-base, resultado da operação: (2,8 x 0,767) / 2

(1)

(2)

Conforme previsto no parágrafo único da cláusula oitava do Acordo de PLR, o cálculo do valor da antecipação 
foi feito da seguinte forma: foram apurados os resultados no período de janeiro a julho deste ano, que chegaram a 
76,7% (2) da meta para o período. O atingimento da meta – 100% – equivale a PLR de 2,8 salários-base (1). Esse 
valor (2,8) foi multiplicado pelos 76,7% (ou seja: (2,8 x 0,767) e o resultado dessa operação foi dividido por 2 para 
se chegar aos 50% da antecipação. 

Só que o trabalhador foi prejudicado pelo peso de um dos indicadores financeiros, o FCF (siga em inglês para 
Fluxo de Caixa Livre), embora outros indicadores tenham sido muito bons. A empresa comprou coque no período, 
e a formação de estoque jogou esse indicador para baixo, em 48,3% da meta. Abaixo de 80%, qualquer indicador 
tem valor ZERADO, o que compromete o resultado final da PLR. RESULTADO: trabalhadores prejudicados em 
consequência da compra de coque, decisão da empresa que fez buraco no bolso da categoria. 

(3)

Compra de coque fez FCF ficar abaixo da meta e preju-
dicar valor a ser antecipado para os trabalhadores
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ArcelorMittal disse que resultados estavam “dentro do esperado”
Mais uma vez, a  ArcelorMittal 

mostrou que transparência não é o 
seu forte. O Acordo de PLR prevê, 
em sua cláusula quinta, reunião tri-
mestral entre empresa e Sindmon-
Metal para “divulgação e análi-
se dos resultados”. O Acordo foi 
aprovado em assembleia em 14 de 
agosto; a primeira reunião, portan-
to, seria em novembro, depois da 
data de antecipação (prevista para 
ser paga até o dia 15 de novembro 
e que foi depositada no dia 3). Mas 
tem um detalhe...

Em correspondência encami-
nhada ao Sindmon-Metal com data 
de 15 de agosto, a ArcelorMittal 
informa que “os indicadores apre-
sentaram resultados plenamente 

Em 2013, 
no último 
relatório de 
desempenho 
de indicado-
res de metas 
antes do pa-
gamento da 
antecipação 
(ao lado), a 
ArcelorMit-
tal apresen-
tou o resulta-
do de janeiro 
a setembro 
daquele ano, 
embora o Acordo previsse apuração 
referente apenas aos seis primeiros 
meses. No período de nove meses 
demonstrado, o atingimento de metas 
ficou em 83,2%. 

A  PLR correspondente seria de 
2,33 salários-base, resultado da ope-
ração: 83,2% x 2,8 (que é número de 
salários-base a serem pagos, em caso 
de 100% de atingimento). O resulta-
do é 2,33 e a antecipação seria de 1,2 
salário-base. Mas a Arcelor pagou 1,4 

salário-base, conforme informou na 
demonstração de resultados, mas não 
previstos no Acordo.

No final do mês passado, o Sind-
mon-Metal encaminhou correspon-
dência à empresa, reivindicando que, 
em vez de 1,073 salário, fosse adotado 
o mesmo padrão de pagamento do ano 
passado. A ArcelorMittal se recusou a 
atender à reivindicação, dizendo não 
poder fugir ao que foi acordado. 

Mas o comportamento patronal 
foi outro no ano passado. E foi porque 

esperados para o período de janeiro 
a julho do corrente ano”. Na car-
ta, a empresa acrescenta que “está 
colocando em prática planos es-
pecíficos de ação, com o objetivo 
de dar continuidade ao planejado e 
assegurar o alcance das metas pro-
postas para esses indicadores até o 
final do ano”. 

Cabe perguntar: “resultados ple-
namente esperados” para quem? A 
ArcelorMittal não anexou nenhum 
demonstrativo do desempenho 
dos indicadores, nem nada contou 
do estrago que a compra do coque 
havia feito ao FCF. Esse estrago 
na antecipação era um resultado 
“plenamente esperado”? Para o 
Sindmon-Metal e os trabalhadores, 

NÃO, de forma alguma.
Qual o desempenho da TRANS-

PARÊNCIA da empresa? Dentro 
do esperado?

Decidida a empurrar goela abai-
xo o seu modelo de PLR e consoli-
dar as comissões de negociação em 
todas as suas unidades, a empresa 
não tem interesse nenhum em in-
formar dados, de forma transparen-
te, e se serve do fato de que alguns 
indicadores podem ter os resultados 
jogados para cima ou para baixo de 
acordo com suas ações. Dessa for-
ma, se quer desqualificar negocia-
ções, fica à vontade para comprar 
e vender o que quiser, agir como 
quiser, para minguar a Participação 
nos Lucros Resultados.

Avanços só com mobilização!
A ArcelorMittal não dá nada de 

mão beijada. Os trabalhadores é que 
podem agir coletivamente, com o Sin-
dicato, para que o pior não venha pela 
frente. A empresa quer reduzir custos 
com pessoal. Cabe à categoria se unir. 

Sindicato reivindicou reconsiderar cálculo da antecipação, mas empresa se recusou

o objetivo era adotar em Monlevade 
o mesmo modelo negociado com as 
comissões, embora aqui a negociação 
tenha sido com o Sindicato.


