
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, 

(UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio 

e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia 

Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de 

convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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PPR 2013: 
 

Em reunião realizada no último dia 26 TELEFONICA apresenta os números 
finais para a complementação do pagamento do PPR 2013.  

Sinttel-DF discorda e contesta a forma de cálculo e o resultado do “ABONO”.
  

Informamos aos trabalhadores da VIVO/TELEFONICA em Brasília que o SINTTEL-DF, 
juntamente com os demais sindicatos da FITTEL, esteve reunido com representantes da 
empresa em São Paulo, no último dia 26, para que nos fossem apresentados os números 
finais relativos ao PPR 2013. 

 

Como já prevíamos os valores ficaram aquém daquilo que realmente seria um PPR 
sério, justo e proporcional ao tamanho, ao posicionamento e a representatividade da 
Telefônica no segmento de telecomunicações do país.  

 

Utilizando um método de cálculo incoerente e obscuro, que não leva em consideração 
os percentuais mínimo (80%) e máximo (125%) das metas a partir do target (100%), nem 
os “especialistas da Telefônica” se entenderam quanto à forma de aferição dos resultados 
em relação ao que realmente esta descrito no acordo do PPR. Ainda por cima, tentaram 
justificar o injustificável, alegando que um dos indicadores do programa (ISC) tinha sido 
zerado, pois “não havia alcançado a meta mínima”. 

   

Diante desse imbróglio, a empresa manteve, a princípio, o pagamento de 2,045 
salários referentes ao PPR 2013 (descontando 1 salário de adiantamento feito em 
julho/13) para o dia 28 de fevereiro. Porém, depois de muita argumentação por parte dos 
sindicatos da FITTEL os representantes da TELEFONICA, em mesa, assumiram o 
compromisso de rever os cálculos e conceitos adotados junto às áreas responsáveis pelo 
PPR. Caso nosso entendimento prevaleça, o valor final do PPR poderá ser acrescido em 
aproximadamente 10%, acarretando o pagamento de resíduo em folha complementar. 

 

De qualquer modo o SINTTEL-DF acompanhará de perto o desenrolar dessa questão, 
não descartando a possibilidade de levar a discussão do PPR aos tribunais, caso, realmente, 
estejamos sendo lesados pelo pagamento de um “ABONO” travestido de “PPR”.  
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APRESENTAÇÃO FEITA PELA TELEFONICA EM 26 DE FEVEREIRO. 

 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIVO DO SINTTEL-DF À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO DO PPR 2013 
 

 
 

 

 

 

 

 


