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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  Unieuro, UPIS,  Uniplan,  
Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no 

sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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PPR DE FACHADA.  
Em reunião no último dia 06, representantes da VIVO/Telefônica confirmam sua postura 

intransigente, mantendo seu PPR inconsistente, incoerente e manipulável.  
 

 

Informamos aos trabalhadores da 
VIVO/Telefônica que o Sinttel-DF, juntamente com os 
demais sindicatos da FITTEL, esteve reunido em São 
Paulo, no último dia 06 de junho, com os 
“representantes” da empresa para a retomada da 
discussões acerca do PPR 2013. 

 Infelizmente somos obrigados a repudiar o 
descaso da Telefônica que, mais uma vez, esteve 
representada em mesa, por pessoas sem autonomia e 
poder de decisão para negociar, efetivamente, o seu 
Programa de Participação nos Resultados. Com certeza 
não serão “escritórios de advocacia”, contratados a peso 
de ouro, que decidirão a favor de um PPR digno, justo e 
menos desigual para todos os players envolvidos. 

Antes de tudo, gostaríamos de saber quem, 
realmente, decide (veta ou libera) nos processos negociais 
da empresa. Talvez o Diretor de Administração de RH, 
quem sabe a Diretora de Recursos Humanos, algum 
Diretor Financeiro, ou somente o Presidente da empresa?  
A propósito eles fazem parte do acordo PPR ou do 
programa de pagamento de Bônus Milionários? Fica aqui 
a pergunta.  

 

Dito isto, destacamos abaixo os principais pontos 
de inconsistência do PPR proposto pela empresa em 
comparação às considerações, e correções, propostas 
pelos sindicatos fittelistas:

 

INCONSISTÊNCIAS NA PROPOSTA DE PPR DA VIVO/Telefônica CONSIDERAÇÕES DA FITTEL 

 Não leva em consideração a OJ 390, na íntegra, quanto à 
elegibilidade do programa e o fim da carência de 90 dias 
trabalhados no ano exercício. 

 Observância, e cumprimento, da OJ 390 (Orientação 
Jurisprudencial - TST) na ÍNTEGRA. 

 Propõe indicadores ofensivos (Geração de Caixa), com metas 
agressivas e pesos elevados (30%), sem a devida contrapartida 
na Tabela de Premiação. 

 Exclusão do indicador “Geração da Caixa” do PPR ou redução 
do target (meta/alvo), bem como do peso atribuído a esse 
indicador. 

 Estipula valor mínimo de atingimento de metas em 80% 
(metas consolidadas), enquanto considera, para aferição 
individual dos indicadores, valores mínimos que variam entre 
93% e 97% do target (meta/alvo).  

 Adequação dos valores mínimos de metas atribuídos a cada 
indicador na proporção de 80% do valor do target, como 
previsto para o pagamento do prêmio. 

 Desvincula os indicadores do PPR, e seus respectivos pesos, 
dos indicadores propostos para o pagamento de bonificações 
do corpo diretivo e acionistas da empresa. 

 Formulação de acordo único que contemple tanto o PPR 
quanto o pagamento de BÔNUS, unificando os indicadores, 
metas e pesos, sem discriminação nem privilégio de nenhuma 
parte envolvida no respectivo programa. 

 Mantem a Tabela de Premiação congelada nos mesmos 
valores praticados em 2012, desconsiderando o crescimento 
anual da empresa, bem como os resultados operacionais e 
financeiros que mantém a VIVO como líder no segmento. 

 Atualizar a Tabela de Premiação na seguinte proporção: 
 2,0 salários para 80% das metas; 
 2,5 salários para 100% das metas; 
 3,0 salários para 125% das metas. 
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Aproveitamos a oportunidade para lamentar pelos trabalhadores dos Estados onde esse acordo de PPR já foi 
fechado, sem a devida discussão, análise e importância que o tema merece. No entendimento da FITTEL, quando 
falamos em PPR, estamos falando em dinheiro, e direito, dos empregados e, portanto, o mesmo deve ser tratado com 
a máxima seriedade e transparência, muito além de meros adiantamentos salariais superficiais. Precisamos olhar para 
o todo e, principalmente, para o resultado final do PPR. 

 

Indicadores, Metas e Pesos propostos pela VIVO/Telefônica. 
 

 

 

 

Informamos aos companheiros, ainda, que, como já prevíamos o desfecho de mais uma reunião pouco 
construtiva, ingressamos com pedido de mediação junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Distrito Federal, no dia 22 de maio, a fim de esgotarmos todas as possibilidades de negociação.  Atendendo a 
solicitação do Sinttel-DF a SRTE-DF agendou a mesa redonda para o próximo dia 19, na sede do referido órgão em 
Brasília. Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

 
 

       

“QUEM NÃO LUTA POR SEUS DIREITOS NÃO É DIGNO DELES.” (Ruy Barbosa) 

 

Campanha por um PPR justo e digno na VIVO/TELEFÔNICA. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

Adiantamento de 1 salário em julho/2013 

 


