
 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS  
 
 
 
De um lado ENAUTA ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº. 11.253.257/0001-71, situada na 
Avenida Almirante Barroso, nº. 52, sala 1.301Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-918, neste 
ato representada pelos seus diretores, DÉCIO FABRÍCIO ODDONE DA COSTA, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 4002694869, expedida pela SSP/RS e inscrito 
no CPF/MF sob o nº. 449.112.110-91, residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro 
PAULA VASCONCELOS DA COSTA CORTE-REAL, brasileira, casada, engenheira, portador da 
carteira de identidade nº. M-7859209, expedida pela SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
054.005.287-67 e, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente ENAUTA ou 
EMPRESA, e, de outro lado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS 
PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, 
MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICAS E AFINS, ENERGIAS DE BIOMASSAS E 
OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(“SINDIPETRO-RJ”), CNPJ nº. 33.652.355/0001-14, neste ato representado (a) por seus Membros 
de Diretoria Colegiada, Sr. ANTONIO DOS REIS FURTADO, Sr. IVAN LUIZ DE ANDRADE, Sr. 
CLAITON COFFY e Sr. BRAYER GRUDKA LIRA. ambas denominadas individualmente como 
Parte e coletivamente como Partes, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei nº. 10.101/2000, como 
forma de incentivar a produtividade, estabelecem as regras para fixação dos valores de participação 
nos resultados 
 
 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PR 
 
1.1. A EMPRESA e os EMPREGADOS representados pelo SINDIPETRO/RJ firmam o presente 
instrumento, o qual tem como finalidade assegurar aos EMPREGADOS da EMPRESA a Participação 
nos Resultados - PR, como incentivo à qualidade e produtividade, nos termos do artigo 7º, inciso 
XI, da Constituição Federal e da Lei nº. 10.101/2000, mediante o cumprimento de um programa de 
metas, o qual, uma vez alcançados os resultados positivos aqui estabelecidos, ensejará o 
recebimento pelo empregado da participação correspondente. 
 
1.2. A EMPRESA e o SINDIPETRO/RJ convencionam pelo presente instrumento uma forma de 
participação dos EMPREGADOS nos resultados, a qual tem por objetivo incentivar a produtividade 
e a integração, distribuindo parte dos resultados da EMPRESA, obtidos por cada trabalhador 
individualmente, juntamente com os resultados globais de cada área e da EMPRESA como um 
todo, buscando a valorização e o desenvolvimento pessoal do empregado, através do 
aprimoramento, da motivação, da qualidade e da produtividade, bem como a lucratividade e o 
crescimento global da EMPRESA, devendo ser levados em consideração os seguintes parâmetros 
e critérios para tornar efetiva essa participação. 
 
1.3. Por ser este programa de metas, um conjunto de atividades possível de ser alcançado, em 



 

nível superior ao normalmente obtido pelos EMPREGADOS, os ganhos decorrentes serão 
considerados como de produtividade e não ensejarão pleitos de pagamento a este título, em 
qualquer outra oportunidade. 
 
1.4. O presente instrumento abrangerá todos os EMPREGADOS, independentemente do nível 
ou função, do estabelecimento da EMPRESA situado no Rio de Janeiro - RJ, respeitando-se as 
diferentes regras e valores estipulados para cada cargo e função, não abrangendo (i) autônomos 
e/ou (ii) terceiros que prestem serviços à EMPRESA, (iii) temporários, (iv) aprendizes e (v) 
estagiários. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS METAS E APURAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
 
2.1. As Partes convencionam que o período considerado para apuração dos resultados é aquele 
entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS METAS 
 
3.1. As regras aqui definidas foram fruto da livre negociação entre a EMPRESA e seus 
EMPREGADOS representados pelo SINDIPETRO/RJ. 
 
3.2. As Partes pactuam que a PR será paga desde que sejam atingidas as metas de 
produtividade definidas com base nos critérios estabelecidos no presente instrumento e nas 
avaliações de desempenho utilizadas pela EMPRESA, as quais são de conhecimento de todos os 
EMPREGADOS. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. Caso as metas previstas na cláusula terceira supra sejam atingidas, o montante da PR a ser 
distribuído entre os EMPREGADOS corresponderá a até 5,2% (cinco vírgula dois porcento) do lucro 
líquido apurado no ano de 2020.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento da participação nos resultados prevista na cláusula quarta supra será efetuado 
no prazo de 90 a 120 dias após a assinatura deste instrumento.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA NÃO INTEGRAÇÂO 
 
6.1. O pagamento da PR, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº. 10.101/2000, não integrará 



 

a remuneração dos EMPREGADOS para quaisquer efeitos, bem como não se constituirá em base 
de incidência de qualquer encargo trabalhista, previdenciário e fundiário. Igualmente, não lhe será 
aplicável o princípio da habitualidade. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO AO RECEBIMENTO 
 
7.1. Farão jus ao recebimento da PR integral os EMPREGADOS que tenham trabalhado na 
EMPRESA no período de 01/01/2020 até 31/12/2020. Os EMPREGADOS admitidos a partir de 
01/01/2020 até 15/12/2020 receberão o valor na proporção de 1/12 avos por mês trabalhado no ano 
de 2020. 
 
7.2. Para efeito do pagamento pro-rata será considerado, como mês trabalhado, a fração igual 
ou superior a 15 dias trabalhados no mês. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA/DOS PEDIDOS DE DEMISSÃO 
 
8.1. Os EMPREGADOS que forem demitidos pela EMPRESA, sem justa causa, ou que pedirem 
demissão no ano de 2020, farão jus ao pagamento da participação nos resultados pro-rata ao 
número de meses efetivamente trabalhados durante o ano de 2020. 
 
8.2. Para efeito do pagamento pro-rata será considerado, como mês trabalhado, a fração igual 
ou superior a 15 dias trabalhados no mês. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS AFASTADOS 
 
9.1. Os empregados afastados do trabalho por motivo de doença ou acidente comum e que 
estejam recebendo o correspondente benefício previdenciário, serão elegíveis à participação nos 
resultados desde que atingida a meta estabelecida na cláusula terceira supra, e apenas referente 
ao período efetivamente trabalhado dentro do período de apuração (01/01/2020 até 31/12/2020), 
ou seja, proporcionalmente ao período trabalhado, incluídos os primeiros 15 (quinze) dias de 
afastamento, anteriores à concessão do benefício previdenciário. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DEMITIDOS POR JUSTA CAUSA  
 
10.1. Deixa de ser elegível à PR o empregado que for demitido por justa causa durante o ano de 
2020. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REGRAS DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
 



 

11.1. As regras definidas no presente Termo de Participação nos Resultados foram fruto de livre 
negociação entre os representantes do SINDIPETRO/RJ que representa a categoria profissional 
dos EMPREGADOS, e a EMPRESA, sendo as mesmas claras, objetivas, acessíveis e de ciência 
prévia de todos os EMPREGADOS, facilitando o controle e o acompanhamento por parte dos 
mesmos. 
 
11.2. A PR será apurada conforme a fórmula contida na Tabela abaixo: 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 

 PR: Participação nos Resultados. 
 

 Salário: Entende-se por "salário" o valor do salário-base nominal mensal do empregado 
vigente em dezembro de 2020, excluídos quaisquer adicionais e eventuais pagamentos 
integrantes da remuneração. Os "targets" para apuração da PR variarão conforme 
nível/cargo ocupado pelos empregados e serão informados prévia e individualmente a cada 
empregado  
 

 Indicador Financeiro (IF): Entende-se como indicador financeiro o lucro líquido. 
 



 

 Resultado Área: Corresponde ao resultado apurado com base nos indicadores definidos na 
avaliação de resultados. 

 

 Fator Individual: Será apurado conforme modelo de avaliação de desempenho com as 
métricas, que será entregue ao empregado. 

 
 
Exemplo 1: 
 
"k (target salários):  2 salários, empregado “Gerente” 
 
Fator Individual: A média da avaliação de desempenho do empregado foi 9, sendo que para este 
valor o fator corresponde a 0,9. 
 
Resultado da área: A avaliação das metas da área corresponde a 72%. 
 
Indicador financeiro: Lucro Líquido dentro da meta de 100%. 
 
 
Cálculo: 
 
 
PR = Target * [(LL*60%)+(Resultado da área*40%)]*Fator Individual 
PR = 2 *[(100%*60%)+(72%*40%)]*0,9 
PR = 2 * [60% + 28,8%] * 0,9 
PR = 2 * 88,8% * 0,9 
PR = 2*79,92% 
PR = 1,6 salários 
 
 
Exemplo 2: 
 
"k (target salários): 2 salários, cargo enquadrado na categoria “Demais Empregados” 
 
Fator Individual: A média da avaliação de desempenho do empregado foi 10, sendo que para este 
valor o fator corresponde a 1. 
 
Resultado da área: A avaliação das metas da área corresponde a 100%. 
 
Indicador financeiro: Lucro Líquido com superação da meta, correspondendo a 125%. 
 
Cálculo: 
 
 
PR = Target * [(LL*50%)+(Resultado da área*50%)]*Fator Individual 



 

PR = 2 *[(125%*50%)+(100%*50%)]*1 
PR = 2 * [62,5%+50%] * 1 
PR = 2 * 112,5% * 1 
PR = 2*112,5% 
PR = 2,25 salários 
 
 
11.3. Empregados que mediante critérios objetivos sejam classificados como recursos críticos ou 
com performance extraordinária em reunião de calibragem, poderão ter um coeficiente acelerador 
de acordo com o nível de performance entre 1,2 (um vírgula dois) e 2,0 (dois), que será multiplicado 
pelo resultado final apurado de todos os indicadores (financeiro, área e individual).  
 
11.4. Caso a soma de todas as PR a serem distribuídas individualmente supere o montante previsto 
na cláusula 4.1, um fator de ajuste redutor único será aplicado à fórmula para adequar os valores 
de PR ao orçamento aprovado.  
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DE CENÁRIO 
 
12.1. As Partes concordam que a superveniência de planos econômicos, após assinatura deste 
instrumento, que possa vir a torná-lo inexequível, acarretará a revisão do mesmo, o que será feito, 
no prazo de 30 (trinta) dias de comum acordo entre as Partes. Do mesmo modo, qualquer alteração 
na legislação sobre a Participação nos Lucros e/ou Resultados que acarrete ônus à EMPRESA (por 
exemplo: encargos trabalhistas, previdenciários e contribuições) demandará a renegociação dos 
valores a serem pagos, de modo que o desembolso final da EMPRESA não sofra alteração. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO 
 
13.1. Os valores resultantes da presente participação nos resultados serão compensados com 
qualquer outra concessão legal, contratual ou judicial da mesma natureza que vier a ser 
eventualmente estabelecida. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEI Nº. 10.101 DE 19/12/2000 
 
14.1. As Partes convencionam, através deste instrumento, que com o pagamento do valor 
estabelecido na cláusula quinta supra, a EMPRESA tem como cumprida a obrigação prevista na 
Lei nº. 10.101/2000. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA 
 



 

15.1. A vigência deste instrumento compreende o período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020, e se extinguirá, automaticamente, com os pagamentos das participações 
calculadas de acordo com as diretrizes deste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DIVERGÊNCIAS 
 
16.1. Na hipótese de divergência relativamente ao cumprimento deste instrumento, as Partes, 
visando o entendimento e a conciliação, se comprometem, pela ordem, a negociar exaustivamente 
entre si e, permanecendo a divergência, indicarão um mediador para dirimir a controvérsia nos 
termos do disposto no artigo 3º da Lei nº. 10.101/2000. Os conflitos remanescentes serão 
submetidos à apreciação do Poder Judiciário na forma da Lei. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. O presente instrumento prevalece sobre qualquer outro instrumento, inclusive norma 
coletiva. 
 
 

 
E, estando assim, as partes justas e acordadas, assinam o presente Termo de Participação nos 
Resultado em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

 
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021. 

 

 

 
ENAUTA ENERGIA S.A.: 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
DÉCIO FABRÍCIO ODDONE DA COSTA 

CPF:449.112.110-91 
 
 

___________________________________________________ 
PAULA VASCONCELOS DA COSTA CORTE-REAL 

CPF: 054.005.287-67 
 

 







 

 
REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓPRIAS E 
CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-
PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE BIOMASSAS E OUTRAS 
RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
SINDIPETRO RJ: 

 

 
 

____________________________ 
IVAN LUIZ DE ANDRADE 

Diretoria Colegiada   
CPF 332.293.177-34 

 
 
 

____________________________ 
ANTONIO DOS REIS FURTADO 

Diretoria Colegiada   
CPF 269.170.417-34  

 
 
 
 

____________________________ 
CLAITON COFFY  

Diretoria Colegiada   
      CPF 307.989.140-68 

 

 
 
 

____________________________ 
BRAYER GRUDKA LIRA 

Diretoria Colegiada   
      CPF 307.989.140-68 
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