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Avalie a proposta de Acordo 
Coletivo na Vivo
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Coletivo na Vivo

Depois de muita negativa, a Vivo apresentou uma proposta 
para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018. 

Depois de muita negativa, a Vivo apresentou uma proposta 
para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018. 

Confira os principais itens da nova proposta:

CORREÇÃO DOS SALÁRIOS NOMINAIS e PISOS – em 1,73% em 
agosto de 2018, antes da próxima data base, de modo que a próxima 
negociação aconteça sem a perda do INPC acumulado de 2017, por 
conta disso a concessão de um abono;

ABONO COMPENSATÓRIO – passa de 35% para 40% com valor mí-
nimo de R$ 1.000,00. Esse teto abrange cerca de 60% da categoria 
(19.300 empregados). Uma parcela expressiva destes empregados 
receberá o equivalente a quase mais um salário base;

AUXILIO ALIMENTAÇÃO – Para os maiores valores, o benefício será corri-
gido pelo INPC (1,73%) para os menores valores em 2,5% (145% do 
INPC), a partir de jan/2018;

CORREÇÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS será de 2%, acima do INPC, 
a partir de set/2017;

CORREÇÃO DO AUXÍLIO QUILOMETRAGEM – 2% a partir de 
jan/2018;

CORREÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – 2% a partir de jan/2018;
PARA PESSOAL DE CAMPO – correção da cesta básica em 1,73% a 

partir de jan/2018;
PPR-2018 – aumenta o target 2,30 salários (correção de 4,5%) e 1,05 

salário (PIV) correção de 5%;
PPR-2019 – aumenta o target para 2,40 salários e 1,10 (PIV) salário respec-

tivamente;
Manutenção das demais cláusulas do acordo.
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