
 

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 site 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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Chance perdida 

Proposta de PPR da Claro é mesquinha, discriminatória e de difícil 
acompanhamento por parte do sindicato e dos trabalhadores 

  
Informamos aos trabalhadores da Claro que a Comissão de Negociação da 

Fittel se reuniu com a empresa, no dia 16 de abril, para tratar do PPR 2014. 
Saímos desse encontro com a certeza de que a Claro não têm a menor noção da 
importância de um verdadeiro programa de participação nos lucros e 
resultados, uma vez que a empresa apresentou uma proposta que é pouco 
generosa e não reconhece a importância da participação do trabalhador no 
sucesso da empresa. 

De fato, a proposta da Claro é discriminatória, pois limita os ganhos do 
trabalhador à metade dos ganhos de gerentes, além de ser de difícil 
acompanhamento, fiscalização e controle por parte do sindicato. Tal qual fez em 
anos anteriores, a empresa apresenta um simulacro de PPR e, no final, paga o 
que quer, se quiser, como uma espécie de cala-boca, deixando a impressão de 
que melhor seria se não houvesse PPR algum 

Mas a PPR existe, é lei e não uma dádiva da empresa. Sendo assim, a Claro 
tem que ser honesta na proposição de suas metas, na divulgação dos 
indicadores e no cálculo dos valores a serem pagos. O que não ocorreu,  já que a 
Claro apresentou uma proposta de PPR 2014, cujos indicadores fogem da 
responsabilidade do trabalhador e cujas metas são difíceis de alcançar. Ainda 
mais, porque nem sabemos que metas são essas, ou seja, a Claro resiste em 
fornecer números para os sindicatos, para que esses possam, ao menos, saber 
se os executivos da empresa estão fazendo a conta certa.  (continua no verso) 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

(continuação)  
 
Os indicadores propostos pela Claro são divididos em Metas de Mercado 

(Participação no Mercado, Receita Total, Ebitda e Net Adss), Metas de 
Qualidade (Percentual de reclamação na Anatel, colocação da Claro em relação 
às Concorrentes, Média do índice de preferência da Claro diante das outras 
operadoras), Rentabilização (Aumento da Receita de Clientes antigos pós pago 
( mais de 12 meses),  Aumento da Base de Clientes pre pagos) e Aumento de 
Receitas (Receitas Adjacentes e Receitas de Combo).  

Como os trabalhadores podem perceber, a maioria dos indicadores 
independe do nosso esforço.  A participação no mercado, por exemplo, depende 
diretamente do investimento em vendas e publicidade, uma decisão que é 
tomada em gabinetes fechados. O mesmo pode-se dizer com relação ao nº de 
reclamações na Anatel, que está relacionado, entre outros, aos investimentos 
em infraestrutura e atendimento ao consumidor.  

O indicador Aumento da receita de clientes antigos pós-pagos é outro 
indicador que depende quase nada dos trabalhadores.  O aumento da utilização 
do celular ou a migração de clientes pré-pago para o pós-pago depende muito 
mais da situação econômica do país, do aumento da renda das famílias do que 
do trabalho cotidiano das companheiras e dos companheiros. Além disso, 
mesmo que os trabalhadores tivesse influência nesse resultado, temos 
inúmeras atividades terceirizadas dentro da Claro, o que foge completamente 
ao controle da categoria. 

Também criticamos o fato de que os trabalhadores e o seu sindicato não 
terem  ferramentas para o acompanhamento do desempenho da empresa , pois 
além das metas não serem muito claras, os números dos indicadores para o 
atingimento da meta mínima ( targuet) não foram apresentados. 

    Para não nos alongarmos mais, fazemos um resumo da história. Na nossa 
concepção, o PPR 2014 da Claro é um programa com indicadores ardilosos que 
fogem a responsabilidade dos trabalhadores, com metas muito duras de atingir 
e sem mecanismos de aferição e controle. Continua a ser, como sempre foi, uma 
falácia e uma enorme oportunidade perdida pela empresa para motivar e 
galvanizar os trabalhadores em busca de maior produtividade e prosperidade 
para todos. Outras reuniões com a Claro serão agendadas. Pedimos que os 
trabalhadores fiquem atentos e que comecem a manifestar, nos corredores da 
empresa, sua contrariedade e decepção.  

 

Campanha da PPR 2014 dos trabalhadores da Claro 
No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista 


