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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA 

COMPLEMENTAR DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PCPR), REFERENTE 

AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2021, DISCIPLINADO PELA LEI Nº 10.101/2000 COM 

ALTERAÇÕES DA LEI 12.832/2013 E DECRETO-LEI Nº 5.452/1943 (CLT) COM 

ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017 

 
 

Pelo presente Instrumento Particular, as PARTES: 
 
 

I. BANCO INTER S.A., instituição financeira, com sede na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Bairro 
Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.416.968/0001-01, neste ato 
representado na forma de seu Estatuto Social (“BANCO”); e 

 
II. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

DE BELO HORIZONTE E REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

17.218.165/0001-37, com sede na Rua Tamoios, nº 611, Centro, na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por sua 
Presidente RAMON PERES (“SINDICATO”);  

 
 
BANCO e SINDICATO, individualmente identificadas cada um como “PARTE” e, 
quando em conjunto, são designados como “PARTES”. 

 
 

Firmam o presente “Acordo Coletivo de Trabalho para Pagamento de Programa 

Complementar de Participação nos Resultados” referente ao exercício social de 2021 

(“Acordo”), conforme cláusulas e condições abaixo estabelecidas e ratificam que os 

direitos adquiridos por meio da Participação nos Lucros e Resultados, prevista na 

Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF, e a Federação Nacional dos 

Bancos - FENABAN (“PLR”) estão integralmente garantidos e que este Acordo 

Coletivo de Trabalho é um complemento de benefícios.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 
1.1        Nos termos do art. 2º, II, da Lei 10.101/00, alterada pela Lei 12.832/13 e art. 

611, XV da Lei 13.467/2017 o presente Acordo Coletivo de Trabalho tem por 
objeto pactuar, reconhecer, definir as regras aplicáveis e validar o Programa 
Complementar de Participação nos Resultados (“PCPR”) que beneficiará 
colaboradores do Banco (“colaboradores”) com relação ao exercício social de 
2021. 

 
1.2     O presente Acordo Coletivo de Trabalho, não constitui base de incidência de 

nenhum encargo trabalhista ou previdenciário, por ser desvinculado da 
remuneração, nos termos da legislação em vigor. 
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1.3      Os termos e regras do Acordo Coletivo de Trabalho e do PCPR são divulgados 

em sua íntegra por meio de comunicados, e-mails, palestras ou similares a 
todos os colaboradores. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PCPR 
 
2.1       O PCPR tem o objetivo de (i) recompensar os colaboradores que atingirem os 

resultados esperados, apresentando, dessa forma, as competências técnicas, 
de liderança e estratégicas estabelecidas previamente pelo Banco; (ii) alinhar 
os colaboradores aos objetivos social e estratégicos do Banco, e (iii) aumentar 
a competitividade do Banco e a geração de valor para seus acionistas e 
stakeholders. 

 
2.2     O PCPR será apurado e pago conforme as regras e premissas estipuladas 

neste Acordo Coletivo de Trabalho e seu Anexo I, que é parte integrante e 
indissolúvel deste Acordo Coletivo de Trabalho. 

 
2.3     O PCPR é complementar ao PLR do Banco para o exercício social de 2021, 

garantido pela Convenção Coletiva dos Bancários. O PCPR e o PLR não se 
acumulam, ficando estabelecido a complementação até o maior valor pago 
entre a PLR e o PCPR. Para fins de compensação, que trata esse parágrafo, a 
Parcela Adicional de Participação nos Lucros ou Resultados, prevista na 
Convenção Coletiva da Categoria/FENABAN, não será computada nem 
compensada.  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PESSOAS ELEGÍVEIS E DIVULGAÇÃO  
 
3.1       É elegível para recebimento do PCPR o colaborador admitido até o dia 

01.10.2021, ativo a partir de 01.01.2021 e em efetivo exercício até 31.12.2021, 
fazendo jus ao pagamento de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido, por 
mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias. O colaborador admitido 
após 01.10.2021 não fará jus ao PCPR. 

 
3.2      Regras aplicáveis em caso de término do contrato de trabalho: 

 
(i) O colaborador desligado por iniciativa do Banco por justa causa, 

independente do período trabalhado; não fará jus ao recebimento do 
PCPR. 

 
(ii) O colaborador desligado por iniciativa do Banco sem justa causa fará 

jus ao recebimento do PCPR, se devido, de forma proporcional ao 
tempo trabalhado no ano de 2021, à razão de 1/12 (um doze avos) do 
valor eventualmente devido, por mês trabalhado ou fração superior a 15 
(quinze) dias. 

 
(iii) O colaborador desligado por iniciativa própria (pedido de demissão), 

independente do período trabalhado, não fará jus ao recebimento do 
PCPR. 

 
(iv) O colaborador desligado por acordo entre as Partes, independente do 

período trabalhado, não fará jus ao recebimento do PCPR. 
 
3.3    Para colaboradores transferidos/promovidos durante o exercício de 2021, o 

pagamento será proporcional, considerando a fração correspondente ao cargo 
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antigo somado à fração correspondente ao novo cargo, calculando-se 1/12 (um 
doze avos) por cada mês de serviço, e como mês de serviço efetivo a fração 
igual ou superior a 15 (quinze) dias. Os colaboradores, que no respectivo 
exercício de 2021 tiverem o contrato de trabalho suspenso ou permanecerem 
afastados, receberão o valor do PCPR proporcionalmente aos meses 
efetivamente trabalhados à razão de 1/12 (um doze avos) do valor 
eventualmente devido, por mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) 
dias, desde que tenha trabalhado 3 (três) ou mais meses em 2021. 

 
3.4    No caso de falecimento do colaborador, os seus dependentes legais farão jus ao 

pagamento do PCPR, seja ele integral ou proporcional, calculando-se 1/12 (um 
doze avos) por cada mês de serviço, considerando-se como mês de serviço 
efetivo a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES E LIMITES PARA PAGAMENTO 

 
4.1      O pagamento do PCPR está estritamente condicionado à obtenção mínima 
de Nota 3 para os 04 (quatro) indicadores internos estabelecidos pelo Banco para 
exercício social de 2021, quais sejam, (i) Número de Clientes em 31.12.2021; 
(ii) Receita média por cliente (“ARPU”) no ano de 2021, (iii) Custo médio para servir 
(“CTS”) por cliente no ano de 2021 e (iv) Índice de satisfação dos clientes no ano de 

2021.  


 4.1.1   Caso quaisquer dos indicadores acima descritos não alcance a nota igual ou 

superior a 3 (três), não haverá o pagamento do PCPR objeto do presente 

Acordo Coletivo de Trabalho.  
 
4.2  Após a determinação do PCPR Sugerido, o efetivo pagamento a título de 

PCPR estará, ainda, sujeito às seguintes condições: 

  

I. Caso o pagamento de PLR já contemple, isoladamente, distribuição de 

valor igual ou superior ao Percentual Limite, ficará suspensa a 

distribuição de PCPR;  

 

II. Caso o pagamento de PLR contemple, isoladamente, distribuição de 

valor inferior ao Percentual Limite, o PCPR será distribuído, de forma 

complementar, até que o total consolidado (PLR + PCPR) atinja o 

Percentual Limite ou que seja distribuído todo o valor proposto a cada 

colaborador a título de PCPR. 

 

III. Caso, em razão do Lucro Líquido atingido, o valor a distribuir a título de 

PCPR seja insuficiente para pagamento do PCPR Sugerido para cada 

colaborador, será calculado percentual de ajuste (multiplicador) a ser 

aplicado uniformemente sobre a parcela de PCPR. 

 
4.3     O pagamento do PCPR poderá ser realizado juntamente com o pagamento do 

PLR, previsto para 01º/03/2022, devendo, em qualquer caso, ser deduzida a 
parcela adiantada a título de PLR ou PCPR. 
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CLÁUSULA QUINTA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 
PCPR 

 
5.1     Para fins de participação no PCPR, todos os colaboradores serão submetidos a 

uma avaliação de desempenho qualitativa, que levará em conta critérios 
subjetivos (“Avaliação Qualitativa”) e uma avaliação quantitativa, que levará em 
conta critérios objetivos (“Avaliação Quantitativa” e, em conjunto, “Avaliações”), 
além de uma calibragem final (“Calibragem Final”), sendo que os pagamentos 
individuais de PCPR serão resultantes da soma das três componentes abaixo 
descritas:  

 

(Avaliação Quantitativa) + (Avaliação Qualitativa) + Calibragem final 

 
5.2        A Avaliação Qualitativa:  

 
I. Será executada avaliação de desempenho pelo gestor imediato de cada 

colaborador;  

II. Será usada exclusivamente para elevar a nota do colaborador, nunca 
reduzir; 

III. A nota resultante da Avaliação Qualitativa poderá compor a nota final do 
colaborador. 

 
5.3      O A Avaliação Quantitativa:  

 
I. Será feita à base de indicadores e métrica objetivas que quantificam os 

resultados do Banco e de suas diversas áreas, definidos anualmente 
pelos respectivos gestores e a diretoria do Banco; 

II. Seu resultado comporá a nota final da área e de seus integrantes.  
 
5.4  A Calibragem final ocorrerá individualmente pelo gestor geral da área, 

juntamente com o gestor imediato de cada empregado e um representante do 
departamento de recursos humanos (“People to Business”), após o 
preenchimento das respectivas Avaliações Quantitativas e Avaliações 
Qualitativas. A calibragem poderá manter ou aumentar a nota final do 
empregado, mas, em hipótese alguma, poderá reduzí-la.  

 
 
CLÁUSULA SEXTA – APURAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 
6.1     As notas atribuídas no âmbito das Avaliações Quantitativa e Qualitativa 
individuais serão distribuídas e valoradas paras as áreas de negócios, sustentação e 
regulatórias, conforme abaixo descrito:  

 
 Quantitativa Qualitativo 

 Resultado 
Empresa 

Resultado Book 
de Metas 

Avaliação de 
Competência 

Áreas de Negócio 0% 80% 20% 

Áreas de 
Sustentação 

30% 50% 20% 

Áreas regulatórias 0% 60% 40% 

 
I. Para a Calibragem Final serão consideradas as notas finais das 

Avaliações Qualitativa e Quantitativa; 
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II. De acordo com o cargo ocupado pelo colaborador, as Avaliações terão 
sua relevância ajustada, sendo que a Calibragem Final será usada 
exclusivamente para elevar a nota do colaborador. 

 
6.2       Para fins de pagamento de PCPR, as notas finais dos empregados serão de 1 

(um) a 5 (cinco), sendo 1 (um) a mais baixa e 5 (cinco) a mais alta. A partir da 
pontuação obtida, os pagamentos de PCPR observarão os múltiplos de salário 
base definidos para cada um dos níveis de empregados. Os empregados 
receberão comunicação individual indicando os múltiplos de salário base 
definidos para o seu nível. 

 
6.3  Às notas não exatas será aplicada forma de proporcionalidade, de modo a 

garantir que o pagamento da PCPR do empregado não seja inferior ao múltiplo 
de salários correspondente exatamente à sua respectiva nota individual final.  

 
6.4 Caso em 30.09.2021 o Banco esteja com Nota 3 para todos os 04 (quatro) 

indicadores internos estabelecidos pelo Banco para exercício social de 2021, 
conforme cláusula 4.1 acima, o Banco pagará até XX30.10.2021, à totalidade 
de seus empregados elegíveis ao recebimento da PCPR,  a título de 
adiantamento de PCPR, 30% (trinta por cento) do valor da PCPR, observando-
se a proporcionalidade para os admitidos após 01.01.2021,  a que referido 
empregado teria direito caso, ao final do período aquisitivo, referido empregado 
tivesse Nota 3 no resultado de suas Avaliações. 

 
6.4.1 Não haverá soma ou cumulação entre o Adiantamento de PCPR e o 

adiantamento de PLR previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da 
categoria. Na hipótese serem preenchidas a condições para pagamento de 
Adiantamento de PCPR e PLR, haverá pagamento de somente um deles, 
prevalecendo de maior valor. 

 
 6.5 Caso ao final do período aquisitivo o Banco não alcance a Nota 3 para todos 

os 04 (quatro) indicadores internos estabelecidos pelo Banco para exercício 

social de 2021 e, consequentemente, não sendo devido o pagamento da 
PCPR, não haverá devolução, desconto ou compensação dos valores pagos a 
título de Adiantamento de PCPR. 

 
6.6 Caso ao final do período aquisitivo o Banco alcance a Nota 3 para todos os 04 

(quatro) indicadores internos estabelecidos pelo Banco para exercício social de 
2021, o valor a ser pago a título de PCPR será o valor total devido, decrescido 
do valor pago a título de Adiantamento de PCPR. Nesta hipótese, não haverá 
soma ou cumulação entre o Adiantamento de PCPR. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1.       Os valores referentes à participação nos resultados regulamentada através do 

presente Acordo Coletivo de Trabalho serão tributados na fonte, caso aplicável, 
em conformidade com a legislação vigente à época do pagamento. 

 
7.2    O presente Acordo Coletivo de Trabalho será arquivado na entidade sindical dos 

trabalhadores, nos termos do art. 2ª, II, da Lei 10.101/2000, na sua forma 
alterada e será registrado no Sistema MEDIADOR, em conformidade com a 
Portaria nº 282/2007 e com a IN 16/2013, do MTE.  

 

Formatado: Cor da fonte: Automática
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7.3     Os pagamentos efetuados em decorrência deste Acordo Coletivo de Trabalho 

serão compensados com as obrigações decorrentes da Convenção Coletiva de 
Trabalho dos Bancários sobre Participação nos Lucros ou Resultados, exceto, 
específica e exclusivamente para o ano de 2021, quanto à Parcela de PLR 
correspondente à Parcela Adicional, na forma das Cláusulas 1 (b) (a.1) e 3 da 
Convenção Coletiva de PLR dos Bancários. 

 
7.4    Para fins de bem demonstrar os pagamentos, o Banco apresentará, em holerite 

específico e em rubricas separadas, os valores pagos por força das regras 
próprias do PLR e PCPR, e os valores correspondentes ao acréscimo da 
PCPR. 

 
7.5       As partes concordam que após assinatura deste Acordo Coletivo de Trabalho, 

eventual superveniência de planos econômicos ou crises imprevistas que 
possa vir a tornar o presente acordo inexequível, acarretará a revisão dele, o 
que será feito de comum acordo entre as partes. 

 
7.6    O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrange exclusivamente os 

colaboradores vinculados ao Banco Inter. 
 
7.7        Este Acordo Coletivo de Trabalho contempla todos os colaboradores do Banco 

Inter, em nível nacional. 
 
7.8       O prazo de vigência deste Acordo é de 01 (um) ano, referente exclusivamente 

ao exercício social de 2021, estendendo seus efeitos até a data de efetivo 
pagamento da PCPR. 

   
 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2021. 
 
 
 

BANCO INTER S.A.  
 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
BELO HORIZONTE E REGIÃO  

 
 
 
 
 

(PÁGINA DE ASSINATURA REFERENTE AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA PAGAMENTO DO 

PROGRAMA COMPLEMENTAR DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PCPR), REFERENTE AO EXERCÍCIO 

SOCIAL DE 2021, DISCIPLINADO PELA LEI Nº 10.101/2000 COM ALTERAÇÕES DA LEI 12.832/2013 E 

DECRETO-LEI Nº 5.452/1943 (CLT) COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017) 
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Imagem Exemplificativa do Modelo de Book de Metas 

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.1  NOTA QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

I. Definição de métricas, metas e pesos para cada Coligada; 

II. Definição de métricas, metas e pesos para cada colaborador e/ou áreas; 

 

 

 

 

 

 

III. Definição de competências e habilidades para a avaliação de competência; 

IV. Apuração da nota quantitativa e qualitativa conforme curva de notas e 

ponderação dos pesos de cada meta; 

 

*Mesmo que o 

desempenho do 

indicador supere a 

curva, a nota máxima 

será 5 (cinco). 
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1.2  NOTA FINAL 

I. Cálculo da Nota Final conforme os pesos definidos: 

ÁREA 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Resultado Coligada 
Resultado Book de 

Metas 
Resultado avaliação de competência 

Negócio 0% 80% 20% 

Sustentação 30% 50% 20% 

Regulatória 0% 60% 40% 

 
Exemplo: 

ÁREA 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA AVALIAÇÃO QUALITATIVA NOTA FINAL 

Nota 

Coligada 

Peso 

Coligada 

Nota Book 

de Metas 

Peso Book 

de Metas 

Nota avaliação 

de competência 

Peso avaliação de 

competência 
Cálculo da Nota Final 

Negócio 3,0 0% 4,0 80% 3,5 20% (3x0%)+(4*80%)+(3,5*20%) =4,30 

Sustentação 3,0 30% 4,0 50% 3,5 20% (3x30%)+(4*50%)+(3,5*20%) =3,85 

Regulatória 3,0 0% 4,0 60% 3,5 40% (3x0%)+(4*60%)+(3,5*40%) =4,10 

 

1.3  PROCESSO DE CALIBRAGEM 

Após cálculo da nota final, será realizado o processo de calibragem da nota, através do 

comitê de calibragem. O comitê de calibragem tem como finalidade revisar a avaliação 

de desempenho, podendo ajustar a nota final do colaborador, com objetivo de 

aumentar a precisão e garantir o equilíbrio das avaliações realizadas. Em hipótese 

alguma será permitida a redução da nota final do colaborador. 

 

1.4  MÚLTIPLO SALARIAL  

I. Através da Nota Final Calibrada, verifica-se qual será o múltiplo salarial: 

Exemplo: 

NÍVEL NOTA 01 NOTA 03 NOTA 05 

Supervisor/Analista 0,50 1,00 2,00 
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Cargo: Supervisor/Analista -  Nota Final (a título explicativo): 4,3   

 

Cálculo exemplificativo do múltiplo salarial: 

 

 
 

Equação exemplificativa: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Com a nota 4,3, o múltiplo salarial será de 1,65 salários, para um colaborador com o 
nível de Supervisor/Analista. 
 

1.5 SIMULAÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO  

Programa Próprio (PCPR) 

Colaborador Função Salário Nota Final Múltiplo Salarial 
Valor de 

Recebimento  

Colaborador I Analista Jr R$ 1.000 4,3 1,65 R$ 1.650 

 
PLR – Regra definida conforme CCT  

Colaborador Função Salário 
Valor de 

Recebimento  

Colaborador I Analista Jr R$ 1.000 R$ 500 

Colaborador Função Salário PLR  PCPR Total 
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Colaborador I Analista Jr R$ 1.000 R$ 500 R$ 1.150 R$1.650 


