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ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
 
Pelo presente instrumento, de um lado O KUR HOTEL CLÍNICA GRAMADO LTDA,  
estabelecido na Rua Nações Unidas 533, Gramado, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 
87.210.084/0001-76, neste ato representada pelo Sr. Luis Cusin, doravante designada 
simplesmente EMPRESA, e de outro lado, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE GRAMADO, com  sede na Rua Avenida 
das Hortênsias 2040 sala 18 A, Gramado, RS, inscrito no CNPJ sob nº 
90.61.51.62/0001-27, neste ato representada pelo Sr. Luiz Domingos Franciscone, 
doravante designado simplesmente SINDICATO,  em conformidade com o artigo 612 da 
CLT,  celebram o presente ACORDO DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 

NOS RESULTADOS (PPR), que regulamentará a participação nos resultados para o 
período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, não gerando entre as 
partes qualquer obrigação no sentido de renovação ou manutenção das condições e 
critérios ora estabelecidos: 
 
 
I  - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
As partes firmam o presente acordo tendo como base e em consonância com as 
disposições legais contidas na Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000, que dispõe 
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. 
 
 
II  - DOS OBJETIVOS GERAIS DO PPR 
 
São objetivos estratégicos do PPR: 
 

-  Propiciar a participação dos empregados nos resultados globais da Empresa; 
 

-  Sedimentar a cultura de responsabilidade por resultados; 
 

-  Gerar maior comprometimento dos empregados. 
 
 
III  - ABRANGÊNCIA 
 
 
“Estão abrangidos por este acordo exclusivamente empregados vinculados ao KUR 
HOTEL, não se estendendo àqueles que mantêm contrato de trabalho com as demais 
empresas do grupo Kur.” 
 
 
IV  - CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DO PPR 
 
4.1 Os Indicadores/Fatores de Medição definidos para apuração do valor de 
Participação nos Resultados são os seguintes: 
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Para os efeitos dessa cláusula, define-se como “opcionais” atividades que não 
fazem parte do plano básico de tratamento, sendo compradas a parte pelo 
cliente, de acordo com suas necessidades individuais e prescrição técnica. As 
siglas UGA e UGB correspondem, respectivamente, a Unidade Gerencial 
Administrativa e Unidade Gerencial Básica. 
 
 
4.2 Valor da Participação nos Resultados e Pontuação por Indicador 
 
O valor referencial para o pagamento da participação do empregado nos resultados, 
relativo ao período janeiro de 2013 a dezembro de 2013, será o salário básico restrito, 
correspondente à jornada normal de trabalho, nele não se integrando outras prestações 
de natureza remuneratória recebidas durante o período aquisitivo (pontinhos, 
comissões, e outras verbas remuneratórias.), ficando estabelecidos os seguintes 
critérios para o respectivo cálculo: 
 
 

CRESCIMENTO 
DA RECEITA 

BRUTA 

MARGEM 
LÍQUIDA 

INDICADOR 
por UGA/UGB 

TOTAL 

40% 45% 15% 100% 

  

PPaarraaggrraaffoo  PPrriimmeeiirroo::  OO  iinnddiiccaaddoorr  ppoorr  UUGGAA//UUGGBB  ((1155%%)),,  mmeessmmoo  qquuee  aallccaannççaaddoo,,  ssoommeennttee  

sseerráá  ppaaggoo,,  ddeessddee  qquuee,,  tteennhhaa  ssiiddoo  aattiinnggiiddaa  ppeelloo  mmeennooss  uummaa  ddaass  mmeettaass,,  ddee  ccrreesscciimmeennttoo  

ddaa  rreecceeiittaa  bbrruuttaa  oouu  aa  ddee  mmaarrggeemm  lliiqquuiiddaa  oouu  aammbbaass..    

  
Estabelecimento das metas para o período e % do salário, por Indicador 
 

CRESCIMENTO DA RECEITA BRUTA – META 14,9 

Grau % de atingimento da meta Multiplicador 

1 Abaixo de 100% Não será pago 

2 * Igual a  100% 0,40 

3 Entre 100,01% a 120% 0,42 

4 Entre 120,01% a 140% 0,44 

5 Acima de 140% 0,50 

 
 

 
 
 
 

DEFINIÇÃO 

CRESCIMENTO DA RECEITA 
BRUTA 

Representa o % de aumento do faturamento bruto do Kurotel durante 
o ano de 2013, comparando-o com 2012, sobre os rendimentos 
operacionais, exceto a revitalização e outras receitas que não são 
operacionais. 
 

MARGEM LÍQUIDA 

Receita bruta do Kurotel no período composta de diárias e opcionais, 
deduzido dos impostos sobre as vendas, do custo dos produtos 
prestados, das despesas administrativas, despesas com vendas, 
despesas financeiras e despesas gerais. 

ESPECÍFICO DA UGA/UGB 
Definido por cada gestor de UGA em conjunto com os superiores 
imediatos de UGB´s, de acordo com o planejamento estratégico e 
planos de ação das áreas. 



 

 
Rua Nações Unidas, 533 – Fone 54 3295-9393 – Fax 54 3295-9365 – Internet – http://www.kurotel.com  - Cep 95670-000 – Gramado - RS 

MARGEM LÍQUIDA – META 25,48 

Grau % de atingimento da meta Multiplicador 

1 Abaixo de 89,99 Não será pago 

2 Entre 90,00% a 95% 0,35 

3 Entre 95,01% a 99,99% 0,40 

4* Entre 100% a 105% 0,45 

5 Acima de 105,01% 0,50 

 
  

INDICADOR DE UGA´S e/ou UGB´s – META 100 % DO INDICADOR DEFINIDO 

Grau % de atingimento da meta Multiplicador 

1 Abaixo de 80% Não será pago 

2 Entre 80,01% a 89,99% 0,10 

3 Entre 90% a 99,99% 0,13 

4 * 100% 0,15 

5  Entre 100,01% a 130% 0,18 

6 Acima de 130% 0,21 

 
4.3  Condições de percepção da Participação nos Resultados, vinculadas à assiduidade: 
 
4.3.1 Quanto às faltas legalmente justificadas, sem prejuízo do salário: 
 
O valor que resultar a título da Participação nos Resultados, em conformidade com os 
critérios estipulados nos itens 4.1 e 4.2 supra 4.2, será reduzido proporcionalmente ao 
número de faltas, ainda que justificadas legalmente para fins de salário, salvo aquelas 
de caráter cívico,  vinculadas a deveres da cidadania, e, ainda de caráter afetivo, 
conforme discriminadas na Cláusula IV infra,  conforme a seguir estipulado: 
I – assiduidade total ou ausência legalmente justificada de até 4 dias: devido o valor 
integral 
II – 5 ou mais ausências legalmente justificadas:  valor proporcional ao número de dias 
correspondentes, tomados como referência 365 dias/ano (respectivamente: 5 – 360 
dias; 6 – 359 dias; 7 – 358 dias; 8 – 357 dias, e assim sucessivamente). 
 
4.3.2 Quanto às faltas injustificadas, assim entendidas aquelas não previstas em lei: 
 
Vindo, o empregado, a se ausentar injustificadamente do trabalho, entendido como tal 
as ausências não previstas na lei para garantia de salário, a Participação nos 
Resultados será paga da seguinte forma: 
I – até 2 faltas: perda de 20% do valor apurado; 
II – acima de 2 faltas até o limite de 5 faltas: perda de 30% do valor apurado; 
III – acima de 5 faltas: perda de 50% do valor apurado; 
 
4.3.3 Aos empregados isentos do registro de ponto aplicam-se as disposições dos itens 
4.3.1 e 4.3.2, considerando-se que os requisitos ali estabelecidos são restritos à 
assiduidade, não se confundindo com jornada ou horário de trabalho.  
 
 
V – CRITÉRIOS PARA O PAGAMENTO DO PPR  
 
Uma vez apurados os valores devidos a título de PPR, serão observados, ainda, os 
seguintes critérios para pagamento: 
 



 

 
Rua Nações Unidas, 533 – Fone 54 3295-9393 – Fax 54 3295-9365 – Internet – http://www.kurotel.com  - Cep 95670-000 – Gramado - RS 

 

1. Admitidos 

Os empregados admitidos na vigência do Programa receberão os valores de PPR  
apurados, na proporção dos meses efetivamente trabalhados ou parcela superior a 180 
(cento e oitenta) dias. 

 

2.  – Desligados 

a) Por pedido de demissão do empregado ou despedida sem justa causa: 
 
Os empregados que solicitarem desligamento ou forem desligados pela Empresa 
sem justa causa, na vigência deste Programa, e que tenham participado por período 
igual ou superior a 6 (seis) meses, receberão os valores de PPR apurados na 
proporção dos meses efetivamente trabalhados. 
 
b)  Por despedida com justa causa 

 
Os empregados despedidos com justa causa não terão jus ao pagamento do PPR. 

3 – Afastados 
 

Os empregados que estiverem afastados ou que vierem a ser afastados por acidente do 
trabalho, auxilio doença ou auxílio-maternidade, no curso do prazo do presente acordo, 
farão jus ao pagamento do PPR proporcional aos meses efetivamente trabalhados na 
vigência do programa.   
 
VI – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 
 
Presente o disposto nos itens  4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 supra, o empregado poderá ausentar-
se do serviço, sem prejuízo da percepção dos valores resultantes do presente plano, 
nas seguintes situações de ausências legais,  a serem comprovadas pela 
documentação respectiva: 
 
- Até 5(cinco) dias consecutivos, por motivo nascimento de filho; 
- Até 3 (três) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge/companheiro(a), 

ascendente ou descendente,  irmão, sogro(a)  e pessoa sob sua dependência 
econômica junto à Previdência Social;; 

- Até 2 ( dois) dias consecutivos ou intermitentes, em caso de hospitalização de filho 
menor de 4 anos;  

- Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 
- Pelo período em que estiver em cumprimento das exigências do Serviço Militar (Lei 

4375/64, art. 65, “c”); 
- Até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, para se alistar como eleitor; 
- Pelo período em que estiver à disposição judicial, para prestar testemunho; 
- Enquanto estiver à disposição do Tribunal do Júri ou da Justiça Eleitoral; 
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VII – EXCLUSÕES 

Não estão abrangidos pelo presente Plano os empregados aprendizes, os trabalhadores 
temporários, os empregados de terceiros prestadores de serviço e os estagiários. 
 
VIII - NÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS 
 
Conforme o disposto na legislação, o pagamento do PPR não constitui base de 
incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se aplicando, 
igualmente, o princípio da habitualidade. 

Parágrafo único -  Fica ressalvado que, na hipótese de alteração na legislação quanto 
à incidência de novos encargos trabalhistas e/ou previdenciários o valor do PPR será 
proporcionalmente  reduzido. 
 
IX  - COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO 
 
Caso haja qualquer alteração nas regras do valor do pagamento ou das condições da 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, por força de legislação 
superveniente, seja através de Medida Provisória ou Lei, bem como por decisão da 
Justiça do Trabalho, ou ainda em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho da 
Categoria, os valores previstos neste Acordo Coletivo serão devidamente compensados. 
 
X - DIVULGAÇÃO MENSAL DE DESEMPENHO 
 
O desempenho mensal de cada um dos indicadores será divulgado pela Empresa, para 
fins de acompanhamento pelos funcionários. 
 
XI  - DA TRIBUTAÇÃO NA FONTE 
 
Os valores recebidos a título de PPR serão tributados na fonte, separadamente dos 
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido 
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à Empresa a sua respectiva 
retenção e recolhimento. 
 
XII - DA DATA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos valores relativos à PPR do período será realizado até o dia 07 de 
fevereiro 2014. 
 
XIII - DA VIGÊNCIA DO ACORDO 
 
O presente Acordo de Participação nos Resultados tem sua vigência estabelecida entre 
1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013.  
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E, por estarem justos e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) 
vias de igual teor e forma. 

 

Gramado, 06 de março de 2013. 
 
 
 
___________________________________________ 
Luiz Domingos Franciscone 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro e Similares de 
Gramado  
CPF: 340.652.290-49 
 
 
 

KUR HOTEL CLÍNICA GRAMADO LTDA 
 
__________________________________________ 
Luis Cusin 
Diretor executivo 
CPF: 227.128.870-34 
 


