
 

 

 
 

 

 
 

PESQUISA JUNTO À BASE DA ENGIE CONFIRMA 
A PERCEPÇÃO QUE A INTERSUL E O(A)S 

EMPREGADO(A)S TÊM FEITO DO NOVO MODELO 
IMPLANTADO DE PLR 

 
Em 07 de maio deste ano recebemos a PLR no novo modelo, desde então a 
INTERSUL iniciou um processo de avaliação deste modelo, inclusive realizando 
reuniões com a empresa buscando esclarecimentos dos resultados, atingimento 
das metas coletivas/individuais, etc. 
 
Entretanto, diante da falta de informações objetivas e mais completas quanto aos 
resultados da PLR e diante da comunicação com a base, a INTERSUL decidiu 
fazer uma pesquisa para contribuir com o processo de avaliação do novo modelo. 
 
A Pesquisa foi de 08/06 até 30/06 e contou com 267 respostas, margem de erro 
de 5 p.p para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%. 
 
Apesar do relatado pelo RH, de que o montante e resultados distribuídos para os 
colaboradores terem sido melhores e maiores, a Pesquisa demonstrou que, para 
a maioria do(a)s empregado(as), o novo modelo não atingiu o prometido com 
relação aos vários aspectos que eram objeto de críticas ao modelo anterior, como 
também significou, para a maioria, uma piora ou a mesma coisa. 
 
Na Questão Aberta, onde poderiam ser expressados comentários sobre o novo 
modelo, foram 128 comentários, sendo que 75% deles foram negativos, 12% 
positivos, 9% sugestões e 4% foram observações neutras. 
 
Nesse sentido, em termos do Modelo em geral, o que se destacou para o(a)s 
empregado(as) foi o pior resultado e desempenho do Modelo atual, apesar de 
os resultados de 2019 terem sido melhores do que aqueles alcançados em 
2018. E isso a despeito dos resultados da avaliação de desempenho (Tabela 1 a 
seguir), cuja metodologia foi bastante criticada pelo(a)s empregado(a) na Questão 
Aberta, motivando a desconfiança e insatisfação da maioria do(a) empregado(a)s 
a partir da insuficiência da ferramenta. 
 

Tabela 1 - Resultado na Avaliação de Desempenho % 

Atende 77% 

Atende parcialmente 08% 

Não Atende 01% 

Supera 12% 

Supera Amplamente 02% 

Total Geral 100% 
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O resultado qualitativo serve de subsídio ao entendimento de duas Questões 
fechadas: grau de satisfação e situação atual. 
 
Sobre o Grau de Satisfação em relação ao Modelo atual, idealizado para ser 
100% meritocrático e para pagar um prêmio que correspondesse efetivamente 
ao cumprimento de metas coletivas e individuais, tivemos os seguintes 
resultados: 
 

Tabela 2 - Grau de Satisfação, em geral, com o 
atual Modelo de PLR 

% 

Insatisfeito 27% 

Mais ou Menos 37% 

Satisfeito 36% 

Total Geral 100% 

 
Com relação à pergunta sobre Como ficou sua situação atual, em termos de 
avaliação e resultados, comparativamente ao modelo anterior, para 44% dos 
empregado(a)s a situação ficou pior, para 40% ficou igual e somente para 16% 
a situação ficou melhor. 
 
Mesmo olhando estes dois resultados pelo recorte dos grupos de carreiras 
(administrativa, técnica e gerencial), conclui-se que o novo modelo não atingiu 
seus objetivos para a maioria do(a)s empregado(s), conforme as Tabelas a 
seguir, já que os comentários na Questão Aberta versavam amplamente, e em 
todas as carreiras, sobre aspectos negativos, : 
 

Tabela 3 – Grau de Satisfação, por carreiras, com relação ao atual 
Modelo de PLR 

Qual é sua 
carreira? 

Insatisfeito 
Mais ou 
Menos 

Satisfeito 
(Sem 

resposta) 
Total 
Geral 

Administrativa 22,6% 38,7% 38,7%  100% 

Gerencial 17% 34% 49%  100% 

Técnica 33% 38% 27% 2% 100% 

 
 

Tabela 4 – Como ficou sua situação atual comparativamente ao 
Modelo anterior, no recorte por carreiras 

Qual é a sua 
carreira? 

Igual Melhor Pior 
(Sem 

resposta) 
Total 
Geral 

Administrativa 39% 13% 45% 3% 100% 

Gerencial 46% 29% 22% 3% 100% 

Técnica 35% 9% 55% 1% 100% 

 
A INTERSUL tem se colocado à disposição da empresa para discutir o modelo 
atual com o intuito da correção de suas falhas e de seu aperfeiçoamento, 
respeitando o caráter estratégico dos resultados que interessam à empresa. 
Esse foi o espírito que norteou a longa discussão sobre o atual modelo, o qual 
foi aplicado pela primeira vez em 20 anos e está sujeito a melhorar. 
 
Entretanto, temos ciência de que é premissa real e legal da PLR, não apenas o 
acompanhamento, mas a discussão objetiva dos resultados coletivos, os quais 



são os que interessam à categoria, bem como a avaliação consonante com o 
sentimento do(a) empregados, visando uma negociação justa entre entidades 
sindicais e empresa para a contratação da PLR 2020. 
 
Nesse sentido, com relação à ampla divulgação feita pela empresa aos(às) 
empregado(a) sobre o atual modelo, o mesmo não poderia ser dito quanto à 
eficiência da gestão a respeito da comunicação, já que quando o(a)s 
empregado(a)s foram perguntados se as metas foram debatidas claramente por 
parte dos superiores, 38% responderam que não, e quando perguntados se foi 
dado a oportunidade de acompanhar o atingimento das metas, 36% disseram 
que não. 
 
Por essa razão e pelos resultados da Pesquisa, a INTERSUL entende que ajustes 
são necessários, mesmo por que trata-se do primeiro ano de implantação, 
existindo uma diferença entre a teoria e a prática, sendo importante a construção 
de uma verdadeira percepção adequada do(a)s empregado(a)s quanto à intenção 
da empresa. 

 
JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA INTERSUL 

 

ARS – APOUS – Sinergia/Fpolis – Sintresc – Stieel – Sintevi – Sindinorte – Sindel – Steem – Sinergia/MS 
 

 

Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 
comunicação@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 

Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicacao@intersul.org.br 
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