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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS 2021/2022 

PÚBLICO GERENCIAL WL2 ACIMA 

 

Pelo presente instrumento, de um lado UNILEVER BRASIL LTDA., CNPJ/MF 

61.068.276/0031-11, com filial na Avenida Das Américas, 4200, Bloco: 9; Sala: 

112 a 116; Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, CEP 22640-102, doravante 

denominada simplesmente EMPRESA, neste ato representada por seu representante 

legal, Petr Karel Dias Hon, inscrito no CPF/MF sob número025.586.926-66 e de 

outro lado o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE 

JANEIRO, CNPJ n. 33.644.360/0001-85, com sede na Rua André Cavalcanti, 33, 

Bairro de Fátima - Centro - RJ, nesta Capital, neste ato representado por seu 

Presidente, Marcio Ayer Correia Andrade, inscrito no CPF/MF sob o número 

111.435.947-54, doravante denominado simplesmente SINDICATO, celebram o 

presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO para Participação nos Lucros e 

resultados, conforme lei 10.101/2000, que se regerá pelas seguintes cláusulas e 

condições, 

 

CONSIDERANDO QUE as cláusulas e condições aqui estabelecidas são fruto da 

livre negociação entre os signatários, representando o consenso obtido; 

 

CONSIDERANDO QUE o Sindicato tem como função a representação e 

atendimento dos interesses e da vontade dos Empregados; e 

 

CONSIDERANDO QUE as partes signatárias reconhecem e concordam que a 

celebração do presente Acordo resultará em maior integração entre capital e 

trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do artigo 7º, XI, da 

Constituição Federal; 

 

As partes signatárias celebram o presente Acordo que será regido pelos seguintes 

termos e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ABRANGÊNCIA E PARTICIPANTES 

 

1.1. São elegíveis ao Acordo os Empregados de Nível Hierárquico 2 ou acima. 

Doravante designados “Empregados”.  

 

1.2. - Aplicam-se para os Empregados as seguintes regras: 

 

(I) O pagamento será calculado usando o salário base e o Nível Hierárquico vigente 

em dezembro de cada exercício social mesmo que o empregado tenha sido 

promovido ou tenha recebido aumentos individuais ao longo do exercício social 

vigente. No caso de movimentação serão aplicados proporcionalidade de Fatores de 

Diferenciação e calculado pro-rata. O mesmo vale para proporcionalidade de horas 

trabalhadas (part time x full time). 
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(II) Os Empregados afastados durante a vigência do Acordo por motivo de auxílio-

doença, previdenciário ou aposentadoria por invalidez, que for concedido licença 

remunerada ou licença não remunerada são elegíveis ao recebimento de 

participação proporcional aos dias trabalhados, conforme os critérios de apuração 

previstos na cláusula terceira.  

 

(III) Os Empregados afastados durante a vigência do Acordo por motivo de licença-

maternidade ou paternidade ou licença adoção ou acidente do trabalho são 

elegíveis ao recebimento de participação integral conforme os critérios de apuração 

previstos na cláusula terceira.  

 

(IV) Os Empregados que (I) pedirem demissão; ou (II) forem dispensados sem 

justa causa durante a vigência do Acordo e trabalharam menos do que 6 meses, 

não haverá apuração do período de proporcionalmente aos dias trabalhados. Os 

Empregados que (I) pedirem demissão; ou (II) forem dispensados sem justa causa 

durante a vigência do Acordo e trabalharam mais do que 6 meses, terão o valor da 

participação apurado proporcionalmente aos dias trabalhados, no momento da 

rescisão, considerando o valor de 25% (vinte e cinco) do target correspondente ao 

seu nível hierárquico. Os Empregados aposentados ou desligados por 

reestruturação durante a vigência do Acordo, terão os valores de participação 

apurado proporcionalmente aos dias trabalhados, no momento da rescisão, 

considerando o target correspondente ao seu nível hierárquico. Caso (I) ou (II) 

ocorram após o término de cada exercício social o valor da participação será 

apurado e pago em abril.  

 

(V) Os Empregados que forem dispensados por justa causa durante o período de 

cada Exercício Social (1º janeiro à 31 de dezembro) do Acordo, NÃO 

receberão o valor da participação. Caso isso ocorra após o término do período 

mencionado, deverá ser pago integralmente o valor apurado. 

  

1.3. Além dos Empregados previstos no item 1.1, ficam expressamente excluídos 

deste os empregados de outras empresas porventura adquiridas pelo grupo 

UNILEVER durante o Exercício Social. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO ACORDO 

 

Critério Coletivo – critério vinculado ao Fator de Diferenciação da Unidade de 

Negócio ao qual o Empregado está alocado. 

 

Critério Individual – valor baseado no Desempenho Individual que poderá 

representar entre 0% e 150% do Salário Anual dependendo do Nível Hierárquico do 

Empregado. 

 

Empregados – empregados elegíveis da UNILEVER. 

 

Exercício Social – É o período de apuração das metas que corresponderá a 1º 
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janeiro à 31 de dezembro de cada ano. 

 

Fator de Diferenciação – valor de 0 a 1,5 atribuído à Unidade de Negócio, tendo 

em vista os resultados locais e globais da UNILEVER e da Unidade de Negócio. 

 

Participação Individual – é o valor que poderá ser pago ao Empregado por meio 

deste Acordo. 

 

Desempenho Individual – a pontuação obtida pelo Empregado a partir de sua 

avaliação no sistema Workday. Para fins internos, o Desempenho Individual será 

considerado de acordo com a escolha do percentual do bônus target a ser pago 

para o funcionário.  

 

Salário Anual - é o valor do salário base mensal bruto, ou seja, sem o cômputo de 

eventual remuneração variável, dos Empregados no mês de dezembro do exercício 

social, multiplicado por 13, exceto para os empregados cada categoria “Euronet” 

em que o valor salário base mensal bruto será multiplicado por 12. 

 

Salário Mensal - é o valor do salário base mensal bruto, ou seja, sem o cômputo 

de eventual remuneração variável, dos Empregados no mês de dezembro de cada 

exercício social. 

 

Workday – sistema online de avaliação dos Empregados. 

 

Unidade de Negócio – unidade corporativa da UNILEVER que o Empregado está 

alocado. A Unidade de Negócio não se confunde com a localização física da unidade 

que o Empregado está alocado.  

 

Variável de Desempenho Individual – a porcentagem do Salário Anual obtida a 

partir do Desempenho Individual. 

 

Nível Hierárquico – categoria do Empregado baseada no cargo deste dentro da 

UNILEVER. Para fins internos, o Nível Hierárquico também poderá ser tratado pela 

expressão “Work Level”.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL PARA OS 

EMPREGADOS COM NÍVEL HIERÁRQUICO 2/WORK LEVEL 2 OU ACIMA 

 

3.1. O cálculo da Participação Individual será composto de dois critérios: (a) 

Critério Individual e (b) Critério Coletivo que resultarão na Participação 

Individual de cada Empregado. 

 

(a) Critério Individual 

3.2. O Critério Individual estará vinculado à avaliação do desempenho individual 

dos Empregados durante cada Exercício Social, de acordo com os critérios do 
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sistema Workday. 

3.3. O sistema Workday é composto um conjunto de metas flexíveis, estabelecidas 

anualmente em conjunto com o gestor do Empregado, com base no modelo 

ilustrativo anexo (“Anexo 1”), e estará disponível para consulta por meio do 

sistema Workday. 

3.4. Ao final de cada exercício social, as metas serão avaliadas e será atribuída uma 

distribuição do range de bônus (critério individual) acrescida de justificativa por 

escrito, sendo que a avaliação destas notas resultará no Desempenho Individual e 

na Variável de Desempenho Individual. 

3.5. A gradação das notas do Desempenho Individual observará o seguinte: 

 

Desempenho Individual Resumo Descrição 

Acima dos 125% do bônus 
target 

Acima do Esperado Excedeu as expectativas e 
principais metas combinadas 
com uma margem significativa. 
Além disso, correspondeu e 
entregou ao desempenho 
esperada em suas principais 
atividades e pode ser visto como 
um exemplo por seus colegas. 

Entre 101% e 124,99% do 
bônus target 

Acima do Esperado Excedeu as expectativas e 
principais metas combinadas. 
Além disso, correspondeu e 

entregou ao desempenho 
esperada em suas principais 
atividades.  

Entre 85% e 100% do bônus 
target 

Performance Boa Atendeu as expectativas e 
principais metas combinadas. 
Além disso, correspondeu e 
entregou ao desempenho 
esperada em suas principais 
atividades.  

Entre 20% e 84,99% do bônus 
target 

Performance Moderada Não atendeu as expectativas e 
principais metas combinadas. 
Além disso, correspondeu abaixo 
do esperado quanto ao 
desempenho em suas principais 
atividades.  

Entre 0% e 20% do bônus 
target 

Abaixo das Expectativas Não atendeu significativamente 
as expectativas e principais 
metas combinadas. Além disso, 
não correspondeu quanto ao 
desempenho em suas principais 
atividades.  

3.6. O Empregado participará do processo de avaliação, terá acesso e concordará 

eletronicamente com um resumo de sua avaliação com a indicação de seu 

Desempenho Individual, similar à do modelo ilustrativo anexo (“Anexo 2”). 

3.7. O Empregado receberá um guia prático (ou indicação de onde encontrá-lo na 

intranet) explicando o funcionamento e a forma de acesso ao sistema Workday, 

com base no modelo ilustrativo anexo (“Anexo 3”), além de poder se inscrever em 

cursos práticos de treinamento caso tenha dificuldade em utilizar o sistema. 

3.8. A partir do Desempenho Individual, o Empregado obterá a sua Variável de 

Desempenho Individual, conforme tabela abaixo:  

 

Critério Individual 
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3.9. A Variável de Desempenho Individual, em conjunto com o Salário Anual, será 

um dos elementos necessários para o cálculo da participação individual, conforme a 

fórmula descrita no item (c) abaixo. 

(b) Critério Coletivo 

3.10. O Critério Coletivo é vinculado ao Fator de Diferenciação da Unidade de 

Negócio a qual o Empregado está alocado.  

 

3.11. O Fator de Diferenciação variará de 0 a 1,5 e será atribuído com base nos 

Nível 

Hierárquico 

Desempenho 

Individual 

Variável de Desempenho 

Individual 

WL2A/B/C 

Acima do Esperado 25% a 38% do Salário Anual 

Bom 21% a 25% do Salário Anual 

Moderado 5% a 21% do Salário Anual 

Abaixo 0% a 5% do Salário Anual 

WL2A/B/C 

(Euronet) 

 

 

 

Acima do Esperado 25% a 38% do Salário Anual 

Bom 21% a 25% do Salário Anual 

Moderado 5% a 21% do Salário Anual 

Abaixo 0% a 5% do Salário Anual 

WL3X Acima do Esperado 40% a 60% do Salário Anual 

Bom 34% a 40% do Salário Anual 

Moderado 8% a 34% do Salário Anual 

Abaixo 0% a 8% do Salário Anual 

WL3X  

(Euronet) 

Acima do Esperado 40% a 60% do Salário Anual 

Bom 34% a 40% do Salário Anual 

Moderado 8% a 34% do Salário Anual 

Abaixo 0% a 8% do Salário Anual 

WL4A/B  

 

Acima do Esperado 51% a 75% do Salário Anual 

Bom 43% a 50% do Salário Anual 

Moderado 10% a 42% do Salário Anual 

Abaixo 0% a 10% do Salário Anual 

WL4X 

(Euronet) 

 

 

 

 

Acima do Esperado 51% a 75% do Salário Anual 

Bom 43% a 50% do Salário Anual 

Moderado 10% a 42% do Salário Anual 

Abaixo 0% a 10% do Salário Anual 

WL5X 

(Euronet) 

 

 

 

Acima do Esperado 81% a 140% do Salário Anual 

Bom 54% a 80% do Salário Anual 

Moderado 10% a 53% do Salário Anual 

Abaixo 0% do Salário Anual 
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resultados locais e globais da Unidade de Negócio durante cada Exercício Social. 

3.12. Neste sentido, todos os Empregados alocados em uma mesma Unidade de 

Negócio terão um Fator de Diferenciação idêntico.  

3.13. O Fator de Diferenciação de sua Unidade de Negócio será divulgado aos 

Empregados após o fim de cada exercício social. 

(c) Fórmula de Cálculo da Participação Individual 

3.14. A fórmula de cálculo da Participação Individual utilizará as variáveis obtidas 

no Critério Individual e no Critério Coletivo: 

 

Participação Individual = Variável de Desempenho Individual X Salário Anual X Fator de Diferenciação 

CLÁUSULA QUARTA – PERÍODO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA 

PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL  

4.1. O pagamento da Parcela Individual referente ao Acordo ora estabelecido será 

feito em única parcela no mês de março de 2022 e 2023, referente a cada exercício 

social apurado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – NÃO INTEGRAÇÃO NA REMUNERAÇÃO 

 

5.1. Conforme disposto no artigo 3° da Lei 10.101/00, a Participação Individual não 

integrará a remuneração dos Empregados, a qualquer título, estando sujeita à 

tributação pelo Imposto de Renda, de forma separada dos demais rendimentos do 

mês de seu pagamento, e (ii) tampouco constituirá base de incidência de qualquer 

encargo trabalhista ou previdenciário, não se aplicando o princípio da habitualidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA – COMPENSAÇÃO 

 

6.1 Caso haja, por força de legislação superveniente, seja através de Medida 

Provisória ou de Lei, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, bem como 

por decisão da Justiça do Trabalho, qualquer alteração nas regras do valor de 

pagamento ou das condições ora pactuadas, incluindo a imposição de pagamento 

de outros valores a este mesmo título, os valores previstos neste Acordo poderão 

ser compensados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– VIGÊNCIA 

 

7.1. O presente Acordo terá vigência a contar de 01.01.2021 e se extinguirá em 

31.12.2022, com efeitos até os efetivos pagamentos das Participações individuais 

calculadas de acordo com as diretrizes ora ajustadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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8.1. Na hipótese de divergência relativamente ao cumprimento deste Acordo, 

objetivando o entendimento e a conciliação, as partes se comprometem a negociar 

diretamente entre si e, permanecendo ainda a divergência, levar a questão à 

Justiça do Trabalho. 

8.2. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial do 

presente Acordo ficará subordinado às normas estabelecidas pelos artigos 613 e 

615 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

8.3. Neste sentido, observando princípios de razoabilidade, o presente Acordo 

poderá ser revisto a qualquer momento, por provocação de qualquer das partes, 

durante a sua vigência. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Acordo em 02 

vias, de igual teor e efeito, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2022. 

 

 

MARCIO AYER CORREIA ANDRADE 

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

PETR KAREL DIAS HON 

Procurador 

UNILEVER 
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ANEXO 1 – SISTEMA WORKDAY 

 

 

ANEXO 2 – METAS NO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – GUIA 

PRÁTICO DO SISTEMA 


