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PLR na Klabin poderia ter
sido bem melhor em 2021

Lamentavelmente, o pre�mio da Participaça�o nos Lucros e Resultados (PLR) de 2021 na Klabin,
que foi de 1,761 sala# rios, e apesar de ter sido superior ao do ano passado, que foi de 1,719, teve
uma queda de u# ltima hora, e ficou abaixo das expectativas. Isso mesmo, de repente, no u# ltimo
me�s,  nos  minutos  finais  do  segundo  tempo,  como  se  fosse  uma  partida  de  futebol,  fomos
surpreendidos pela baixa nos í#ndices, e nesse momento a comissa�o na�o poderia fazer mais nada.
Esse resultado apresentado pela empresa, que surpreendeu a todos, inclusive em diversas outras
empresas do grupo Klabin, levou ate#  a deflagraça�o de greve para pressionar na tentativa de que o
pre�mio fosse revisto. E.  que em algumas empresas, a Klabin alegou que o prejuí#zo apontado no
ano foi maior do que aqui em Piracicaba, que tambe#m ficou abaixo das nossas expectativas. 
Esses acontecimentos simulta�neos nos da#  a impressa�o de que os nu# meros, as metas sa�o volu# veis
e a Comissa�o da PLR fica de ma�os atadas. 
Diante de tudo o que ocorreu, para este ano de 2022, esperamos que a negociaça�o para as metas
sejam mais claras e possí#veis de serem alcançadas. Esperamos tambe#m que sejam feitas reunio� es
mensais da Comissa�o da PLR, como deve ser, assim a comissa�o entendera#  melhor o andamento
das metas para que na�o sejamos mais surpreendidos no final do segundo tempo. 
Alia# s, este ano a comissa�o continua a mesma, nomeada pela empresa, uma vez que na�o houve
uma  consulta  democraticamente  a  todos  os  trabalhadores  como  manda  a  nossa  convença�o
coletiva, 
O pre�mio estipulado no ano de 2021 nem sequer foi alcançado e mesmo que fosse alcançado esta#
abaixo do que deveria, se comparado ao crescimento da produça�o e o ganho das empresas do
grupo Klabin. 
A nossa expectativa e#  de que esse pre�mio deve ser melhorado este ano de 2022, e que no mí#nimo
seja de 2.5 sala# rios, so#  assim haveria um reconhecimento para os trabalhadores que lutam Suam
doam o sangue para garantir a contí#nua produça�o em alta da Klabin. 
E.  tambe#m preciso compensar o prejuí#zo do ano de 2021, quando foi retirada a parte fixa do
acordo que prejudicou a maior parte dos sala# rios baixos para a me#dia. O fato e#  que precisamos
compensar isso com pre�mio maior a partir de 2022.
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