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PPR não é salário variável. 
TELEFONICA insiste em implantar conceito ilegal da GVT para o PPR 

2016. É só observar a Lei 10.101/2000. Ou vai ter que desenhar?  
 
 

 
 
Num país onde rasgam a Constituição sem qualquer pudor e as LEIS são usadas a 

bel prazer de agentes inescrupulosos, não é de se estranhar que determinadas 
empresas tentem surfar na onda do “vai que cola” confiando na aparente fragilidade 
do nosso sistema jurídico. 

 

No caso do PPR 2016 da TELEFONICA, parece que a empresa não quer enxergar, 
ou interpretar, o que diz a LEI 10.101/2000 que “regula a participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa”, principalmente, o Artigo 2º §1º e 
o Artigo 3º §2º. Tudo bem que a cúpula “GVTista”, acastelada temporariamente na 
direção da TELEFONICA, não seja muito afeita ao cumprimento das leis, mas será que 
até os espanhóis vão entrar nesse jogo? 
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Concreto mesmo é que na última reunião do dia 23 pouco, ou quase nada, se 
avançou visto que a única mudança na proposta foi o “retorno” do target (alvo/meta) 
de 2,2 salários para somente uma parte dos trabalhadores. Ademais o engodo, ou 
“pseudo PPR”, continua discriminando os trabalhadores de loja, os trabalhadores de 
campo oriundos da GVT e todos aqueles que por ventura recebam “qualquer vintém” 
a título de “salário variável”. Para esses segregados a TELEFONICA acena com uma 
premiação que mal chega a 1,2 salários.  

 

Desta feita, mais uma vez, a comissão de sindicatos da FITRATELP REJEITOU 
a proposta considerando-a ILEGAL, IMORAL e um tremendo CONTRASSENSO se forem 
levados em conta os resultados expressivos da empresa. Desta feita, exigimos: 

 

 A observância à LEI 10.101/2000; 

 A atualização (correção) da Tabela de premiação (target) oferecida aos 

trabalhadores na seguinte proporção: 

 2,2 salários para atingimento de 80% do target (mínimo) 

 2,5 salários para atingimento de 100% do target 

 2,75 salários para atingimento de 120% do target 

 Pagamento UNIFORME do PPR 2016, de acordo com o atingimento do 

target, para TODOS OS TRABALHADORES SEM DISTINÇÃO; 

 Pagamento de 1 salário nominal, a título de adiantamento do PPR, 

desobrigada a devolução do mesmo no caso do não atingimento das metas.  
 

Aguardamos o contato dos representantes da TELEFONICA no intuito do 
agendamento, o quanto antes, de nova rodada de negociações para que possamos 
construir uma proposta digna de PPR respeitando as leis e valorizando os 
trabalhadores da maior empresa de telecomunicações do país. 

 
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 
 

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

2016 DA TELEFONICA. 
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