
Termo de Acordo de Participação nos Lucros 
ou Resultados -  PLR  que fazem  Brookfield  
Energia Renovável S/A e Itiquira Energética 
S/A, doravante denominada EMPRESA, e 
seus empregados, tendo como interveniente 
o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Energia Elétrica no Estado do Mato 
Grosso do Sul — SINERGIA-MS, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PRESSUPOSTOS 

As partes entendem ser a participação dos empregados nos lucros e/ou resultados 
da empresa um instrumento de integração de interesses entre o capital e o 
trabalho e de busca conjunta de atingimento de metas, bem como se constitui em 
incentivo à produtividade e a excelência nos resultados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente documento tem por objeto o estabelecimento do Programa de 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  (PLR),  nos termos do  art.  7°, inciso XI, 
da Constituição da República e da Lei n°10.101, de 19 de dezembro de 2000. 

As partes consideram que o  PLR  é parte integrante da política de recursos 
humanos da EMPRESA e consiste num programa através do qual são 
compartilhados os lucros e/ou resultados da empresa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PERIODICIDADE E ÉPOCA DE PAGAMENTO 

O  PLR  é anual e as metas, resultados ou prazos que forem previamente 
estabelecidos cobrirão o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, 
sendo que a  PLR  será paga até o mês de maio do ano subsequente. 



CLÁUSULA QUARTA — EXERCÍCIO SOCIAL 

Este documento representa a consolidação do Programa de  PLR  do exercício de 
2017 (01/01/2017 a 31/12/2017) considerando as premissas estabelecidas no 
programa anteriormente divulgado. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
E/OU RESULTADOS  

O programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados está disciplinado no 
documento denominado Anexo Único e os Fatores de Performance de 
Desempenho Geral da BREP, de Desempenho do Grupo de Trabalho e de 
Desempenho Individual no Anexo Único fazem parte do presente acordo e vão 
assinados pelas partes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica esclarecido que os grupos de trabalho 
mencionados no referido documento são os seguintes: (i) Executivos Seniores,  (ii)  
Finanças e  sub  grupos (Tributário, Tesouraria, Controladoria, e Tecnologia da 
Informação),  (iii)  Jurídico, Regulatório, Comunicação e Desenvolvimento 
Sustentável,  (iv)  Comercial e Receitas, (v) Operações e Sistemas de Controle, (vi) 
Construção, Engenharia e Desenvolvimento de Projetos,  (vii)  Fusões e Aquisições  
(viii)  Recursos Humanos e  (ix)  Compras e Administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Fica também esclarecido que a base para cálculo do 
valor do salário anual será dezembro de 2017, acrescido, quando for o caso, do 
adicional de periculosidade pago no mesmo mês e multiplicado pelo fator de 13,33 
(treze vírgula trinta e três.). 

CLÁUSULA SEXTA — DA ALTERAÇÃO E REVISÃO DO  PLR  

O Presente Acordo poderá ser alterado ou revisto a qualquer momento durante a 
sua vigência, mediante a aprovação conjunta das partes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A área de Recursos Humanos da empresa tomará a 
iniciativa de propor eventuais alterações ou revisões no Acordo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ocorrendo qualquer alteração na legislação relativa à 
participação dos empregados nos lucros e/ou resultados da empresa, que 
implique fixação de percentuais do lucro a ser distribuído ou da participação 
auferida pelos empregados; aumento do custo para a EMPRESA; ou crie imposto, 
taxa ou contribuição ou quaisquer outros  Onus  fiscais, tributários, trabalhistas ou 



previdenciários, a incidir sobre os valores da participação nos lucros, a Área de 
Recursos Humanos da empresa apresentará tal situação às Partes, as quais 
revisarão o Acordo de forma a adaptá-lo às novas normas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Programa de  PLR  também poderá ser revisto nos 
casos de força maior, caso fortuito, recuperação judicial, falência e outros fatos, 
que embora previsíveis, impeçam ou dificultem a normalidade dos negócios da 
EMPRESA. 

CLÁUSULA SETIMA — DA COMPENSAÇÃO 

Os pagamentos efetuados em decorrência do presente acordo serão 
compensados com as obrigações decorrentes de outros acordos ou convenções 
coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros e/ou resultados 
eventualmente existentes. 

CLÁUSULA OITAVA — DA COORDENAÇÃO 

Caberá à Diretoria de Recursos Humanos da EMPRESAR a coordenação do  PLR  
sendo ela responsável pela execução adequada do Programa. 

CLÁUSULA NONA — DA NÃO INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO 

A participação de que trata este Acordo Coletivo de Trabalho não substitui ou 
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base 
de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe 
aplicando o princípio da habitualidade, na forma do  art.  3° da Lei 10.101/00. 

CLÁUSULA DECIMA — DA NEGOCIAÇÃO DA  PLR  

A negociação do Programa de  PLR  foi realizada entre a EMPRESA, 
representantes da entidade sindical da categoria e aprovado em assembleia com 
os funcionários. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DIVERGÊNCIAS 

Na hipótese de divergência relativamente ao cumprimento deste Acordo, as 
partes, visando o entendimento e a conciliação, se comprometem, pela ordem, a 
negociar exaustivamente entre si, e permanecendo a divergência, os conflitos 
remanescentes serão submetidos à apreciação do Poder Judiciário na forma da 
Lei. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — VALIDADE E VIGÊNCIA 

O presente acordo alcança todos os empregados da EMPRESA e vigorará até a 
data do efetivo pagamento das obrigações. 

Estando as partes certas e ajustadas, assinam o presente Termo de Acordo, em 2 
(duas) vias de igual teor para que surtam um só efeito e para todos os fins de 
direito, na presença das testemunhas abaixo nominadas. 

Campo Grande, 05 de janeiro de 2017. 

\) 
Elizete—Figueira de Almeida 

CPF 195.038.681-04  
Presidente 

SINDICATO DOS TRAB NA IND DE ENERGIA ELET NO  EST  DE MS 

Emir Gallina 
CPF: 790.929.859-53  

Procurador 
ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A 
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Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2017 

Objetivo 

Estabelecer diretrizes para o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados - 
PPLR - aos colaboradores da  Brookfield  Energia Renovável S.A e suas subsidiárias. 

Introdução 

O PPLR da  Brookfield  Energia Renovável reconhece que os resultados do negócio estão 
diretamente ligados ao desempenho individual de seus colaboradores e suas equipes 
de trabalho. 

O programa foi desenhado para recompensar bons desempenhos em três níveis: a 
empresa em geral, equipes de trabalho e indivíduos. 

As metas e indicadores para aferição do desempenho de indivíduos ou equipes devem 
estar em total alinhamento com as metas e objetivos da empresa. 

Resumo do Programa 

O valor alvo irá variar entre 8,6% e 21,6% do salário fixó anual. 

Fatores de performance incluem os resultados  germs  do negócio, 
performance do grupo de trabalho e individual. 

Dependendo dos resultados, a Participação nos Lucros e 
Resultados pode variar de zero a duas vezes o valor alvo. 

Elegibilidade 

São elegíveis todos os funcionários da  Brookfield  Energia Renovável que tenham 

trabalhado por pelo menos 4 (quatro) meses na empresa em 2017. Não são elegíveis 
ao programa, os funcionários admitidos a partir de 01 de outubro do ano base para 
apuração do valor da participação. 
Caso o funcionário não tenha trabalhado durante todo o ano base para apuração do 
valor da participação e tenha trabalhado pelo menos 4 (quatro) meses no ano de 
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exercício do programa, será feito um cálculo  pro  rata considerando os meses 

trabalhados divididos por 12. 

Funcionários que tiverem sofrido afastamento por qualquer tipo de licença e que 
tenham trabalhado pelo menos 4 (quatro) meses no ano de 2017, farão jus ao 

pagamento proporcional do programa. 

Não farão jus ao programa, ainda que proporcional ao recebimento da Participação nos 

Lucros e/ou Resultados: 

(a) Os funcionários contratados como terceirizados, prestadores de serviços 

e os estagiários; 

(b) Os funcionários que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por 
iniciativa do próprio empregado ou por iniciativa da empresa, mediante 

justa causa, até 31/12/2017; 

Componentes do Programa 

Valor Alvo: 

A cada funcionário deverá ser comunicado o percentual do valor alvo da sua 
participação, inclusive aqueles que estiverem em processo de admissão na empresa. 
O valor alvo irá variar entre 8,6% e 21,6% do salário anual dependendo dos fatores 

abaixo: 

A função exercida e as respectivas responsabilidades. 

O impacto das suas decisões na empresa. 

O grau de responsabilidade por pessoas. 

Grau de influência geral na empresa. 
Complexidade da função. 
Impacto do desempenho no resultado financeiro da empresa. 
Nível de especialização e conhecimento necessário. 
Impacto que as decisões e interações podem ter externamente à empresa. 
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Tabela de valores alvo por nível e classificação de cargo: 

Matip-lo Alvo 

0/0 do salário anual)' 

gsidente, Vice Presidentes e Diretores 	 21,60% 

Gerente Sr e Gerentes 

Coordenadores, Supervisores, Especialistas, 

Analistas SR, Advogados Sr e Engenheiros 

Sr 

k
nalistas 

4 

	 Advogados, 	Secretárias, 

eradores 	/ 	Assistentes, 	Técnicos, 

AuxiliareL,Ldemais rargps 

 

17,30% 

 

12,90% 

 

8,60%  

Nas hipóteses de promoção e/ou mudança de cargo do empregado durante o período 

de apuração do presente Programa, o mesmo será enquadrado, conforme tabela 

acima, no cargo/função que estiver ocupando em dezembro do ano de vigência do 

referido programa. 

Escala dos valores de Participação nos Lucros e Resultados 

Dependendo dos resultados alcançados de desempenho geral da organização, 

desempenho do grupo de trabalho e desempenho individual, o valor do recebimento do 

colaborador, pode variar de zero a duas vezes o valor alvo. 

Fatores de performance 

Os resultados serão avaliados de forma ponderada com base em fatores de 

performance. Três fatores de performance serão utilizados nesse grupo. Os fatores e 

seus pesos relativos estão mostrados abaixo: 

Grupo 

iIndivíduo 

De.semp 	1Y ri''rl da 

Desempenho do grupo de trabalho 

Pm enho Individual  ~wk.  AUSti 

40°/4 

30% 

30')/0  

Exemplo: Se um colaborador tem um valor alvo de 8,6% do salário fixo anual, o valor 

da participação será distribuído conforme abaixo: 

Dessrniterho Inidu  

3-,44% do salário fixo anual 

2,58% do salário fixo anual 

2,5 	 rio fixo anut 
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Objetivos Anuais 

Serão definidos previamente os objetivos, em todos os níveis (geral, grupo de trabalho 

e individual), para cada colaborador. 

Descrição dos Fatores de Performance 

Desempenho geral da BER: os objetivos gerais da BER serão definidos previamente 

com base no plano de negócios. Serão medidos através do Lucro Operacional Líquido 
(LOL), definido como o resultado das receitas menos as despesas operacionais  ("cash 

operating costs").  A cada ano, uma meta para LOL será estabelecida com base nas 
tendências históricas e variações hidrológicas potenciais. O LOL real será ajustado para 
refletir variações que tenham ocorrido devido a entrada de novos ativos ao longo do 
ano e que não tenham sido previstos no plano de negócios original. 

Será admitida uma variação de menos 20% ou mais 15% no LOL atingido. Valores 
compreendidos nesse intervalo serão ajustados proporcionalmente, com base em 

fatores entre O e 2, de acordo com a tabela abaixo. 

% Atingido do LOL 

Desempenho do grupo de trabalho: este fator de desempenho indica os resultados 
do grupo de trabalho contra os seus objetivos previamente estabelecidos. Os 
colaboradores são avaliados de acordo com a sua participação em objetivos relevantes 
para o grupo de trabalho, não podendo participar em mais de um grupo de trabalho. 
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Muito poucos objetivos 
alcançados 

A maioria dos objetivos significativos foi 
alcançada 

Todos os objetivos foram alcançados 

Todos os objetivos foram alcançados e os 
resultados excederam as expectativas 

Todos os objetivos foram alcançados e 

superados; os resultados excederam em muito 
as expectativas  

Fataj Prporciona 

Desempenho individual: este fator de desempenho indica os resultados da 
participação individual do colaborador para o atingimento dos objetivos do grupo e da 
empresa. Essa contribuição é medida através da Avaliação de Desempenho (ver 
formulário "Avaliação de Competências e Objetivos Individuais"), na qual são também 
levadas em consideração as competências básicas que todos devem demonstrar e 
procurar desenvolver: 

Criação de Valor: participa na definição e implementação de estratégias de 
crescimento sustentável, e contribui para melhorar e posicionar a organização 
assegurando seu sucesso a longo prazo. 

Promover trabalho em equipe: colabora com todos para o atingimento dos 
objetivos, respeitando suas necessidades profissionais e pessoais, independente 
de sua função ou posição hierárquica. 

Foco em resultados: gera valor e atende os objetivos estratégicos e 
operacionais da organização. 

Fazendo a diferença: contribui com entusiasmo e convicção para o 
atingimento dos objetivos da organização. 

Prover liderança: mobiliza recursos e inspira times para assegurar 
alinhamento e atingimento da estratégia do negócio num ambiente em 
constante mudança. 

O nível de atingimento das metas individuais vai determinar o fator proporcional, 
conforme abaixo: 
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Exemplo de Cálculo: 

Para ilustrar o programa, vamos assumir que o colaborador tenha: 

Salário Anual: R$50.000,00 
Valor Alvo: 8,6% 

Considerando que: 

Desempenho geral da BER: 105% da meta de LOL 
Desempenho do grupo de trabalho: avaliação 3 
Desempenho individual: avaliação 4 

O peso dos fatores é de 40% para o desempenho geral da BER, 40% para o 
desempenho do grupo de trabalho, e 20% para o desempenho individual. 

1111111111E 
Situações Especiais: 

Em todos os casos onde haja elegibilidade ao recebimento do  PLR,  a base de cálculo 

deve respeitar as seguintes regras: 

ç'z'e.c"\C 
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Funcionários que tenham trabalhado mais de 04 (quatro) meses do ano base para 
apuração do valor e que estejam no quadro de funcionários em 31/12 do mesmo 

período, são elegíveis ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados. 

Aqui são descritas como serão tratadas situações específicas relativas a mudanças no 

contrato de trabalho: 

Aposentadoria, afastamento 
permanente por invalidez, até 31 de 
dezembro de 2017. 

Pagamento de  PLR  na data programada 
ao recebimento referente ao programa, 
proporcional ao tempo trabalhado. 

Demissão voluntária ou motivada por 
justa causa ou durante o prazo de 
experiência, antes de 31 de Dezembro 
2017. 

O colaborador não será elegível ao 
recebimento do  PLR,  nem mesmo 

proporcionalmente. 

No caso de falecimento do colaborador 

O pagamento será feito ao beneficiário 
registrado na empresa, 
proporcionalmente ao tempo trabalhado 
durante o ano de apuração do  PLR.  

Colaboradores transferidos de outras 
empresas do Grupo  Brookfield  

A data de admissão no Grupo  
Brookfield,  e não a data de 
transferência será válida para análise 
dos critérios de elegibilidade deste 
programa e irá se enquadrar no mesmo. 

Estagiários, temporários e terceirizados, 
assim como funcionários demitidos 
durante prazo de experiência, 

Não são beneficiários do programa. 

Na hipótese do estagiário ser efetivado, 
ou seja, passar a ser contratado como 
Empregado da BER, o período 
trabalhado naquela modalidade 
contratual não será computado para fins 
de cálculo da Participação nos 
Resultados. 
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