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ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO, entidade 
sindical de primeiro grau com CNPJ n. 33.644.360/0001-85, estabelecida e com sede 
nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua André Cavalcanti, nº 33, Bairro de Fátima, 
neste ato por seu Presidente Sr. MARCIO AYER CORREIA ANDRADE, IBM BRASIL-
INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA, CNPJ n. 33.372.251/0001-56; 
IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA, CNPJ n. 
33.372.251/0128-39; IBM GLOBAL FINANCING BRASIL ADMINISTRACAO E 
SERVICOS LIMITADA, CNPJ n. 24.870.113/0001-06, empresa privada e neste ato 
representada pelo Sr. MARIO LUIZ SALVADOR MARQUES, e KYNDRYL BRASIL 
SERVICOS LTDA, CNPJ n. 40.504.325/0006-30, empresa privada e neste ato 
representada pelo Sr. PEDRO DE ALBUQUERQUE FREIRE LAMBLET, celebram o 
presente ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, em 
conformidade com a Lei 10.101 de 10 de dezembro de 2000, bem como da Lei 
12.832/2013, artigo 611, parágrafo primeiro da CLT e artigo 7º, XI, da Constituição 
Federal nos seguintes termos e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – As regras aqui definidas estarão acessíveis a todos os 
participantes do acordo (EMPRESA, SINDICATO e EMPREGADOS), bem como será 
facilitado o controle e acompanhamento por parte dos mesmos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A participação dos empregados nos lucros e resultados da 
EMPRESA obedece a critérios previamente acordados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento do valor equivalente a participação dos 
empregados nos lucros e resultados é relativo ao exercício do ano civil de 2021 com 
abrangência territorial em Rio de Janeiro – RJ. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O pagamento dos valores, objeto do presente acordo, será 
efetuado em duas parcelas seguindo os critérios abaixo: 
 
Para os empregados que em 31/05/2021 recebiam salário até R$ 7.000,00, será pago 
o equivalente a 0,10 salário em outubro de 2021, com base no salário de referência de 
30 de setembro de 2021, e 0,10 salário em abril de 2022, com base no salário de 31 de 
dezembro de 2021. Excepcionalmente para o ano 2021/2022, e levando-se em 
consideração a movimentação societária do Grupo IBM, o pagamento da segunda 
parcela será feito em valor fixo, não sendo aplicada a regra de manutenção ou ganho 
de participação de mercado (Market Share) da IBM Brasil na vigência do presente 
Acordo Coletivo de Trabalho. 
 
Para os empregados que em 31/05/2021 recebiam salário acima de R$ 7.000,00, será 
pago o equivalente a 0,60 salário em outubro de 2021, com base no salário de 
referência de 30 de setembro de 2021, e 0,10 salário em abril de 2022, com base no 
salário de 31 de dezembro de 2021. Excepcionalmente para o ano 2021/2022, e 
levando-se em consideração a movimentação societária do Grupo IBM, o pagamento 
da segunda parcela será feito em valor fixo, não sendo aplicada a regra de manutenção 



ou ganho de participação de mercado (Market Share) da IBM Brasil na vigência do 
presente Acordo Coletivo de Trabalho. 
 
 
Parágrafo Único – As partes reconhecem que para os próximos acordos de 
participação nos lucros e resultados, a apuração da segunda parcela da PLR estará 
condicionada à manutenção ou ganho de participação de mercado (Market Share) da 
IBM Brasil.  
 
CLÁUSULA QUINTA – O pagamento dos valores aqui estabelecidos, a título de 
participação nos lucros e resultados não constituirá base de incidência de quaisquer 
encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários não se aplicando ao mesmo o 
princípio de habitualidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA – As partes acordam que, para fazer jus ao pagamento da parcela 
de PLR de outubro de 2021, o empregado deverá estar com o contrato de trabalho ativo 
com a IBM/IGF/Kyndryl na localidade do Rio de Janeiro em 30/09/2021. Para o 
recebimento da parcela de PLR de abril de 2022, o empregado deverá estar com o 
contrato de trabalho ativo com a IBM/IGF/Kyndryl na localidade do Rio de Janeiro em 
31/12/2021. Empregados que entraram durante o ano receberão os valores acima de 
forma proporcional, considerando o período aquisitivo de 01 de janeiro de 2021 a 30 de 
setembro de 2021 para a parcela paga em outubro de 2021, e o período aquisitivo de 
01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 para a parcela paga em abril de 2022. 
 
Parágrafo Primeiro – Para pagamento proporcional dos meses trabalhados, será 
considerada a fração igual ou superior a 15 dias trabalhados no mês. 
 
Parágrafo Segundo – Os empregados que estão no escopo da Kyndryl, na hipótese 
de já terem sido transferidos para Kyndryl no período de pagamento do PLR e forem 
elegíveis ao recebimento, receberão as duas parcelas do PLR pela Kyndryl. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Ficam excluídos da aplicação deste Acordo, os Executivos, 
assim considerados os empregados bandas Letras, e também os Jovens Aprendizes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Os empregados que no período de vigência do presente Acordo 
Coletivo de Trabalho forem afastados pelo INSS, bem como em licença maternidade, 
farão jus ao pagamento integral dos valores distribuídos a título de participação nos 
lucros e resultados. 
 
CLÁUSULA NONA – Os empregados que estejam ou estiveram nos programas de 
"International Assignment (IA)", "Global IBMer (GI)" ou qualquer outro programa de 
Designação Internacional, receberão os valores de PLR proporcionalmente ao período 
no qual contribuíram para os lucros e resultados da IBM Brasil/IGF/Kyndryl. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Os empregados transferidos para outras localidades não 
elegíveis ao acordo receberão o pagamento da participação nos lucros e resultados 
proporcional ao período que permaneceram no Rio de Janeiro no período aquisitivo de 
cada parcela. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os empregados transferidos, fruto de aquisição de 
empresas, serão elegíveis ao pagamento da participação nos lucros e resultados a partir 
da data de sua transferência para a IBM, não sendo, portanto, retroativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os empregados transferidos entre empresas do 
mesmo grupo econômico a partir de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021 



farão jus ao recebimento da participação nos lucros e resultados na proporção de 1/12 
(um doze avos) por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 dias pelo período 
que permaneceram como empregados na IBM. Exceto os empregados que estão no 
escopo da Kyndryl, que seguirão com o pagamento de acordo com a cláusula sexta. 
 
Parágrafo Primeiro – O recebimento da parcela de outubro de 2021, caso não tenha 
ocorrido durante o contrato ativo de trabalho na IBM, deverá ser realizado através de 
pagamento complementar até dezembro de 2021. Para os empregados que recebiam 
salário até R$ 7.000,00 na data de transferência para outra empresa do grupo, será 
pago o equivalente a 0,10 salário, com base no salário de referência recebido no mês 
da transferência. Para os empregados que recebiam salário acima de R$ 7.000,00 nada 
data de transferência para outra empresa do grupo, será pago o equivalente a 0,60 
salário, com base no salário de referência recebido no mês da transferência. Exceto os 
empregados que estão no escopo da Kyndryl, que seguirão com o pagamento de acordo 
com a cláusula sexta. 
 
 
Parágrafo Segundo – Para os empregados que recebiam salário até R$7.000,00 na 
data de transferência para outra empresa do grupo, será pago o equivalente a 0,1 salário 
em abril de 2022, com base no salário de referência recebido no mês da transferência. 
Para os empregados que recebiam salário acima R$7.000,00 na data de transferência 
para outra empresa do grupo, será pago o equivalente a 0,1 salário em abril de 2022, 
com base no salário de referência recebido no mês da transferência. Exceto os 
empregados que estão no escopo da Kyndryl, que seguirão com o pagamento de acordo 
com a cláusula sexta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os empregados que tenham solicitado demissão 
ou que tenham sido dispensados (sem justa causa) durante o ano de 2021 farão jus ao 
recebimento da participação nos lucros e resultados na proporção de 1/12 (um doze 
avos) por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. O pagamento 
será feito via rescisão complementar e o valor contemplado será pago em uma única 
parcela até o final do mês de abril de 2022, conforme critérios descritos na CLÁUSULA 
QUARTA. 
 
Parágrafo Primeiro – Os empregados que tenham solicitado demissão ou que tenham 
sido dispensados (sem justa causa) a partir de 01 de janeiro de 2021 até 31 de 
dezembro de 2021 devem enviar um e-mail para o endereço askhr@br.ibm.com, 
solicitando o pagamento de PLR e informando no corpo do e-mail nome completo, 
matrícula e conta bancária atualizada, até 28 de fevereiro de 2022.  
 
Parágrafo Segundo - Se o e-mail for enviado após 28 de fevereiro de 2022, a empresa 
comunicará ao empregado a data de crédito, se devido, dentro do prazo de 120 dias a 
partir da solicitação. 
 
Parágrafo Terceiro – Os empregados que forem demitidos por justa causa não são 
elegíveis ao pagamento de PLR 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Dos valores apurados conforme indicado nos 
parágrafos anteriores, não serão descontados eventuais bônus e/ou prêmios recebidos 
pelos empregados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os empregados beneficiados pelo presente Acordo 
contribuirão com os valores abaixo descritos, no mês de outubro de 2021, a título de 
Cota Negocial do PLR, destinada ao Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de 
Janeiro (SEC/RJ). 



 
 

a) Para empregados com salário de referência até R$ 2.000,00 – R$ 
50,00 (cinquenta reais);  

b) Para empregados com salário de referência entre R$ 2.000,01 e R$ 
4.000,00 – R$ 100,00 (cem reais); 

c) Para empregados com salário de referência entre R$ 4.000,01 e R$ 
7.000,00 – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

d) Para empregados com salário referência acima de R$ 7.000,01 – R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais)  

Ficarão isentos da cota negocial desta cláusula, os empregados que contribuem com a 
contribuição assistencial previsto em Acordo Coletivo de trabalho específico de 
2021/2022. 
 
O desconto da Cota Negocial será feito pela Empresa por ocasião do pagamento da 
participação e será repassado ao Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de 
Janeiro (SEC/RJ), até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, observadas as regras 
previstas na presente cláusula. 
 
A Empresa fará o pagamento via boleto, encaminhando o comprovante via e-mail para 
plr@secrj.org.br. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A infração a qualquer das cláusulas deste instrumento 
sujeitará a empresa infratora à multa equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), por 
infração e por empregado. Na reincidência, o total deverá ser acrescido de 50% 
(cinquenta por cento). As importâncias reverterão em favor do Sindicato Laboral. 
 
Parágrafo Primeiro: A não apresentação de documentos solicitados formalmente no 
prazo assinalado em notificação pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio 
de Janeiro acarretará multa diária de R$ 100,00 (cem reais), que será revertida em favor 
do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A empresa se compromete a negociar a Participação 
nos Lucros e Resultados para o acordo coletivo do ano de 2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente instrumento é firmado em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito, devendo ser efetuado o 
registro na entidade sindical para sua validade jurídica, a qual certificará seu 
arquivamento e legalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA: As 
partes ratificam todas as demais cláusulas da convenção coletiva vigente da 
categoria comerciária que não foram modificadas pelo presente Acordo Coletivo 
de Trabalho, prevalecendo, em caso de dúvidas, a disposição mais favorável ao 
trabalhador. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021. 
 



 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA 
IBM GLOBAL FINANCING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LIMITADA 

 
MARIO LUIZ SALVADOR MARQUES 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

KYNDRYL BRASIL SERVICOS LTDA 
 

PEDRO DE ALBUQUERQUE FREIRE LAMBLET 
 
 

 
 
 

____________________________________________________________ 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO 
 

MARCIO AYER CORREIA ANDRADE 


		2021-09-29T19:40:13+0000
	Client IP: 45.165.101.66, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Marcio Ayer Correira Andrade (presidencia@secrj.org.br), ID: 3a0dacf9-dc9c-4fe6-b093-cd047f3f9ae5


		2021-09-29T19:40:13+0000
	Client IP: 45.165.101.66, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Marcio Ayer Correira Andrade (presidencia@secrj.org.br), ID: 3a0dacf9-dc9c-4fe6-b093-cd047f3f9ae5


		2021-09-29T19:40:13+0000
	Client IP: 45.165.101.66, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Marcio Ayer Correira Andrade (presidencia@secrj.org.br), ID: 3a0dacf9-dc9c-4fe6-b093-cd047f3f9ae5


		2021-09-29T19:40:13+0000
	Client IP: 45.165.101.66, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Marcio Ayer Correira Andrade (presidencia@secrj.org.br), ID: 3a0dacf9-dc9c-4fe6-b093-cd047f3f9ae5


		2021-09-29T19:40:13+0000
	Client IP: 45.165.101.66, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Marcio Ayer Correira Andrade (presidencia@secrj.org.br), ID: 3a0dacf9-dc9c-4fe6-b093-cd047f3f9ae5


		2021-09-29T19:47:13+0000
	Client IP: 179.110.208.174, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Pedro De Albuquerque Freire Lamblet (pedro.de.albuquerque.freire.lamblet@kyndryl.com), ID: d0E3KEbYDk48


		2021-09-29T19:47:13+0000
	Client IP: 179.110.208.174, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Pedro De Albuquerque Freire Lamblet (pedro.de.albuquerque.freire.lamblet@kyndryl.com), ID: d0E3KEbYDk48


		2021-09-29T19:47:13+0000
	Client IP: 179.110.208.174, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Pedro De Albuquerque Freire Lamblet (pedro.de.albuquerque.freire.lamblet@kyndryl.com), ID: d0E3KEbYDk48


		2021-09-29T19:47:13+0000
	Client IP: 179.110.208.174, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Pedro De Albuquerque Freire Lamblet (pedro.de.albuquerque.freire.lamblet@kyndryl.com), ID: d0E3KEbYDk48


		2021-09-29T19:47:13+0000
	Client IP: 179.110.208.174, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Pedro De Albuquerque Freire Lamblet (pedro.de.albuquerque.freire.lamblet@kyndryl.com), ID: d0E3KEbYDk48


		2021-09-29T19:48:06+0000
	Client IP: 189.60.84.86, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Mario Luiz Salvador Marques (mariol@br.ibm.com), ID: 08548959-21a0-44c0-af85-d68ecd968b9a


		2021-09-29T19:48:06+0000
	Client IP: 189.60.84.86, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Mario Luiz Salvador Marques (mariol@br.ibm.com), ID: 08548959-21a0-44c0-af85-d68ecd968b9a


		2021-09-29T19:48:06+0000
	Client IP: 189.60.84.86, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Mario Luiz Salvador Marques (mariol@br.ibm.com), ID: 08548959-21a0-44c0-af85-d68ecd968b9a


		2021-09-29T19:48:06+0000
	Client IP: 189.60.84.86, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Mario Luiz Salvador Marques (mariol@br.ibm.com), ID: 08548959-21a0-44c0-af85-d68ecd968b9a


		2021-09-29T19:48:06+0000
	Client IP: 189.60.84.86, Transaction ID: F_wq751GAGJvTZKZv4elkKr5fho=
	OneSpan
	E-SIGNED by Mario Luiz Salvador Marques (mariol@br.ibm.com), ID: 08548959-21a0-44c0-af85-d68ecd968b9a




