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PPR 2016/2017: 
Proposta aprovada. 

Reunidos em Assembleia Geral, no último dia 12, trabalhadores da 

TELEFONICA/VIVO, em Brasília, decidiram aprovar a proposta bienal de PPR 
(2016/2017) da empresa, seguindo a tendência dos demais Estados da 

FITRATELP. 
 

 

Resumo da Proposta de PPR 2016/2017. 
 

Potencial do Programa 2016 e 2017: 

 

 
 

 Adiantamento do PPR: 
A Empresa realizará o pagamento de 1 salário nominal a título de adiantamento do PPR 2016 
no dia 29/07/2016. Para os trabalhadores oriundos da antiga GVT (campo e atendimento) que 
por ventura recebam RV (Remuneração Variável) o valor do adiantamento será de 04, salário. 
Para o PPR 2017 a empresa manterá a mesma fórmula de adiantamento de 2016, informado 
a data do pagamento juntamente com as metas de 2017. 
 

 Complemento do PPR: 
O complemento do PPR dos dois exercícios será pago, respectivamente: PPR 2016 até o dia 
31.03.17 e PPR 2017 até 31.03.18, após aferição das metas e resultados. 
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 Data-base: setembro 

Pauta aprovada. 
Assembleia do último dia 12, em Brasília, aprova Pauta de Reivindicações na 

Telefonica/VIVO. Começa efetivamente a CAMPANHA SALARIAL 2016. 
 

 

1. Reajuste Salarial LINEAR 15% (Reposição INPC + Perda Inflacionária 2015 (2,88%) + Ganho 
Real); 

2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) para jornada 
de 200hs mensais e de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) para jornada de 180hs 
mensais; 

3. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 1.098,00 (Hum mil e noventa e oito reais) = 
maior valor praticado pela Telefonica/VIVO em 31 de agosto de 2015 corrigido em 15%; 

4. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor máximo de 1 salário 
mínimo, sem a participação do empregado, para filhos(as) com até 7 anos de idade completos, 
independente do ingresso no ensino fundamental; 

5. ISONOMIA no fornecimento dos benefícios, pelo maior valor praticado e melhores condições, 
para TODOS os empregados da Telefonica/VIVO, independente de origem, cargo ou função; 

6. Gratificação de Férias de 100% (Cem por cento) do salário nominal; 
7. Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal como forma de gratificação por tempo de 

serviço/ano trabalhado; 
8. Reembolso por Utilização de Veículo Próprio no valor de R$ 1,20 por Km rodado; 
9. Reajuste/correção dos Demais Benefícios conforme o item 1 desta pauta; 
10. Auxílio Medicamento na forma de reembolso, para todos os empregados 

com um limite mensal de R$ 500,00, mediante comprovação (receituário e recibo); 
11. Quebra de Caixa de 10% do salário nominal; 
12. Melhoria dos atuais Planos de Saúde/Odonto. (rede credenciada, valores e cobertura); 
13. Extensão dos Planos de Saúde para ascendentes (pai e mãe); 
14. NÃO a implantação do programa BE FLEX; 
15. Pagamento de Condutor Autorizado para aqueles que utilizam veículo da empresa; 
16. Pagamento de 20% do salário nominal a título de Insalubridade para a atividade de 

Teleatendimento; 
17. Pagamento de Periculosidade, também, para os Supervisores de Manutenção; 
18. Pagamento de Aluguel de Veículo no valor de R$ 1.300,00 
19. Caracterização de todos os empregados de campo pela função Triple-Play com seu 

respectivo piso; 
20. Piso de R$ 1.450,00 para os empregados de Campo que exerçam a função Triple-Play; 
21. Volta de Cesta Básica integral para todos os empregados de Campo; 
22. Equiparação dos salários dos Assistentes Técnicos pelo maior valor praticado; 
23. Retorno do Auxiliar para a função Triple-Play; 
24. Pagamento de 100% do Aluguel do Veículo nas Férias; 
25. Pagamento de Remuneração Variável por produtividade para os empregados de Campo;   
26. Manutenção da Jornada de Trabalho de 200hs mensais, 40hs semanais e 08hs diárias de 

segunda a sexta-feira; 
27. Pagamento de 30% do valor da apólice dos Seguros Automotivos para os casos de 

exigência do mesmo; 
28. Fim do Assédio Moral nas relações trabalhistas dentro dos ambientes de trabalho; 
29. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT vigente. 

 

Lembrando que a Pauta de Brasília se somará as demais pautas dos Estados 
representados pela FITRATELP (DF, MG, RS, PA, MA, PI, PB, SE), consolidando, assim, a PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES NACIONAL 2016.  Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 


