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Vivo enrola, ignora pauta e
oferece proposta ridícula
A maior operadora de telecom do
Brasil veio para a segunda reunião de negociação para brincar. É muita cara de pau não
respeitar a data-base, que é 1º de setembro, e
sequer repor a inﬂação do período, que foi de
9,62%.
A VIVO oferece 6% de reajuste
sobre os pisos salariais somente a partir de
fevereiro de 2017 e ZERO para todos os
demais trabalhadores.
Mais precarização vem aí
Enquanto no mundo inteiro discute-se
a redução da jornada de trabalho, a VIVO vem
na contramão e quer prejudicar a vida dos

trabalhadores de campo. A empresa
propõe alterar a jornada de 40 para 44
horas para que todos trabalhem aos
sábados. Além disso, quer incluir
banco de horas.
Não há desculpa para a precarização!
A empresa obteve excelente
resultado em 2015 com lucro líquido de
R$ 3,31 bilhões. No primeiro semestre
de 2016, o desempenho foi extraordinário, com crescimento de 42,3% do
lucro líquido, atingindo o montante de
R$ 1,9 bilhão. Quem foi o responsável
por esse excelente resultado?

Resultados de 2015 (comparado aos resultados de 2014)
Receita líquida - R$ 42,1 bilhões em 2015 (+ 4,8%).
Custos operacionais - R$ 29,4 bilhões (+5,4%, abaixo da inﬂação).
A despesa de pessoal ﬁcou estável em 2015, com R$ 3,54 bilhões ante os R$ 3,57 bilhões em 2014.
Ebtida cresceu 3,4%. A Margem Ebtida ﬁcou em 30,2%, acima da média do mercado de
telecomunicação brasileiro, cujo resultado foi de 27,7%.
 Lucro Líquido - R$ 3,31 bilhões em 2015. O menor valor registrado em 2015 deveu-se ao
ﬁnanciamento para compra da GVT.
 Investimentos - R$ 8,3 bilhões em 2015 totalizam 19,7% da receita líquida no período.
 Dívida Líquida - R$ 4,58 bilhões






Resultados do 1º semestre de 2016
Receita líquida - R$ 20,9 bilhões.
Custos operacionais reduziram em 4,7%.
Crescimento do Ebtida de 13,7% ou R$ 6,9 bilhões.
A Margem Ebtida evoluiu positivamente e terminou o
semestre em 33,4%.
 Lucro líquido - 42,3% atingindo R$ 1,9 bilhão. Receita
extra da venda de torres de TV.
 Investimentos - R$ 3,2 bilhões, direcionados para
ampliação da capacidade da rede e ao aumento da
infraestrutura de transmissão.
 Dívida líquida - sob controle, com diminuição de 31%, em
R$ 2,8 bilhões (0,21% do Ebtida).
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PDV disfarçado
A palhaçada não para por aí.
Os negociadores da VIVO ainda
propuseram um PDV maquiado de
proposta para Acordo Coletivo. A
VIVO propõe ZERO de reajuste e
ainda quer incentivar o desemprego.
Veja só: para quem for desligado até
31/08/2017 a empresa oferece uma
indenização que varia de 30% a 90%
do salário nominal.
Benefícios
Até nos benefícios a empresa não respeita nossa data-base.
Como ocorreu no ano passado,
novamente ela apresentou ZERO de
reajuste para o VR do administrativo.
Para os demais segmentos, reajustes abaixo da inﬂação e somente em
janeiro de 2017.
 VR para lojas e atendimento –
6,43%
 VR para campo – 6,43% condicionado a mudança de jornada
 Cesta básica - 6,43% de reajuste
para auxiliar e instalador e ZERO
para técnico ADSL
 Auxílio creche – 5,87%
 Auxílio creche especial – 6%
 Aluguel de veículo, auxílio condutor e km – ZERO de reajuste e
exclusão destas cláusulas do
Acordo Coletivo.
 BEFLEX – manter os mesmos
benefícios e as mesmas condições
Esta proposta ridícula e
absurda foi RECUSADA pela
Comissão da Fenattel na mesa de
negociação. Exigimos agilidade e
uma proposta decente e condizente
com a maior operadora de telecom
que atua no mercado brasileiro.
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