
 

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 2014.
Sinttel-DF esteve reunido com a Telefonica no último dia 14 de maio para 

início das discussões acerca do PPR 2014.
 

         Informamos aos trabalhadores da Telefonica 
em Brasília que o SINTTEL-DF juntamente com os 
demais sindicatos da FITTEL, esteve reunido com 
representantes da empresa no último dia 14 de 
maio para início das negociações acerca do PPR 
2014. 
 

           Cabe ressaltar que este primeiro encontro foi 
destinado, tão somente, à argumentação das partes 
quanto aos critérios do PPR.           

 
 Pelo lado da Telefonica o velho discurso da “manutenção do modelo” com suas 

inconsistências e com o congelamento da premiação ofertada aos empregados. Pelo lado da 
FITTEL a defesa da revisão do modelo a começar da forma de cálculo da tabela de 
indicadores e metas, passando pela elegibilidade do programa e, principalmente, pela 
correção da tabela de premiação/pagamento. 

 

Uma nova rodada de negociações foi agendada para o próximo dia 02 de junho em 
São Paulo. Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

 

PPR 2013 
 

Vimos esclarecer aos trabalhadores que o impasse quanto ao resultado final do PPR 2013 continua. 
Para a Telefonica, que ZEROU o indicador ISC alegando que o mesmo não atingiu o valor mínimo 
(80%) reduzindo aproximadamente 10% o valor do PPR pago, os cálculos estão corretos e não há 
o que se discutir. Para o SINTTEL-DF o resultado final do indicador (6,95) corresponde a 94% da 
meta a partir do target, o que significa que os trabalhadores receberam um valor inferior ao que 
realmente deveriam receber. Desta feita disponibilizamos nosso Departamento Jurídico para todos 
aqueles que se sentirem prejudicados pela forma como a Telefonica interpretou os resultados 
previstos no acordo do PPR 2013. Nossos advogados já estão cientes do tema, e a postos para 
orientar, esclarecer e, se necessário, ingressar com ações individuais buscando nosso direito. 
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Fim dos tempos II. 
Telefonica adota política de terceirização indiscriminada junto à empresa 

Accenture, copiando modelo falido da OI.  
O resultado desse show de horrores todos nós conhecemos. 

 

 

O SINTTEL-DF vem alertar aos trabalhadores da TELEFONICA a respeito do processo 
de terceirizações, ou BPO (Business Process Outsourcing), promovido pela empresa junto à 
tomadora de serviços ACCENTURE que atingirá centenas de postos de trabalho diretos da 
empresa em todo o país. 

 

Como todos sabemos a prática do outsourcing sempre foi defendida por vários 
executivos, desde a privatização das telecomunicações, como estratégia de “... redução de 
custos, obtenção de ganho em escala, aumento da lucratividade, blá, blá, blá...”. Porém, a que 
se ressaltar que esse modelo nefasto já foi adotado por outras empresas do setor 
mostrando-se um tremendo fracasso, haja vista os resultados financeiros e operacionais 
dessas operadoras no mercado. Ou seja, a Telefonica “inova” suas praticas corporativas 
adotando uma espécie de “benchmark negativo” de suas concorrentes. 

 

Desta feita indagamos sobre as reais intenções desses grandes executivos, vendilhões 
de ilusões, que promovem a precarização, o sucateamento de empresas, a extinção de 
postos de trabalho dignos e, porque não, a vida profissional de milhares de trabalhadores 
que dedicaram, e dedicam, seu esforço diário ao atingimento de metas e objetivos 
corporativos. A quem servem essas pessoas? A que grupos interessam a implementação das 
de políticas dos “recursos humanos compartilhados” que acarretam em péssimos resultados 
operacionais, no médio e longo prazo, na baixa qualidade dos serviços prestados e no alto 
índice de insatisfação de clientes? 

 

Campanha por Justiça e Dignidade 

nas relações de trabalho da 

Telefonica. 
No mundo do trabalho nada se concede, 

tudo se conquista. 
 

 
 


