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Negociação salarial 2013
Tratamento diferenciado para os
trabalhadores comissionados e os não
comissionados é entrave à negociação

Depois demais de um
mês de espera, a GVT agendou reunião para discutir a
PPR 2013/2014.
A Comissão de Negociação dos Trabalhadores na
GVT (Fenattel) vem encontrando muita dificuldade
para negociar com a empresa, diante da realidade
vivida pelos empregados.
Na última reunião, por exemplo, foi discutida a Participação nos Resultados (PPR) dos
empregados que recebem
pelo sistema PAD e os que
recebem pelo PIV. Essas siglas
diferenciam os empregados
comissionados, que recebem
remuneração variável (PIV) individual, dos demais (PAD).
A Participação nos Resultados para os trabalhadores
que recebem a remuneração
variável (PIV) é irrisória, se comparado aos trabalhadores PAD.
Diante dessa realidade discriminatória e cruel, a Comissão
Nacional de Negociação da

A empresa se comprometeu a analisar e apresentar uma nova proposta de
PAD para esses trabalhadores nas próximas reuniões.

Acordo Coletivo
2013/14

Fenattel propôs à GVT que ela
equipare os benefícios do PPR
para todos os trabalhadores,
sob pena de que as negociações não caminhem para um
acordo.
A GVT precisa elevar o target
desses trabalhadores comissionados (1,5 salário ao ano)
vinculado ao cumprimento das
metas do Programa de Participação nos Resultados.
A Comissão Nacional de Negociação da Fenattel destaca
que a negociação precisa atender a todos os empregados,
sem distinção, incluindo os 13
mil trabalhadores que são comissionados.

A Comissão Nacional de
Negociação apresentou, à
mesa de negociações, que
o reajuste deve ser aplicado em
1º de setembro, que é a data-base da categoria.
Os representantes dos trabalhadores querem discutir os
demais pontos importantes da
pauta de reivindicações:
• Aumento Real no salário;
• Reajuste considerável nos
vales Alimentação (VA) e Refeição (VR), pois o valor das
refeições e lanches nos bares e
restaurantes estão muito acima
dos tíquetes diários.
• Reajustes nos pisos salariais
acima do INPC;
• Igualdade de direitos e condições sociais e de benefícios,

Próxima reunião será dias 12 e 13/09, em Curitiba-PR

