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CONTAX

PPR-2016, CADÊ?

A CONTAX NÃO TEM PRESSA e descumpre o acordo coletivo de trabalho 2015/2016, 
aprovado pelos trabalhadores e homologado na Superintendência Regional de Trabalho e 
Emprego (SRTE), segundo o qual a empresa deveria iniciar as negociações em Janeiro de 
2016.

Não se reuniu até o momento e não foi por falta de comunicação e insistência da repre-
sentação Sindical.

Usou os trabalhadores para o ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, quando o interesse
era total da empresa, para solução imediata com a proposta rasa...
Por que será que agora não divulga nada sobre PPR? 
REFLITAM...

VAMOS EXIGIR O INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES, JÁ!

Atenção trabalhadoras e trabalhadores, 
agora é a hora de pressionar a empresa

A empresa promete reunião ainda na
primeira quinzena de Janeiro/2017.

Fiquem ligados e atentos às informações 
sobre a negociação do PROGRAMA DE 
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-2016
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DINHEIRO TEM...

CONTAX LUCRA DE R$ 73,9 MILHÕES...
DESTAQUES • 3T16
✓ Retomada da Geração Operacional, como 
reflexo de uma gestão mais
eficiente e focada na recuperação de mar-
gens e fortalecimento da base de
clientes;
✓ Lucro Líquido de R$ 73,9 milhões impul-
sionado pelo ganho proveniente
da alienação da Allus;
✓ Como evento subsequente, a Companhia 
realizou em 10 de outubro a
amortização de R$ 254,4 milhões de dívidas 
financeiras, cumprindo assim
100% das obrigações do reperfilamento;
✓ Reforço de caixa de R$ 200 milhões, assegurando a liquidez para que a
Companhia siga avançando no processo de recuperação de margens;
✓ Melhora de R$ 16,3 milhões no EBITDA Ajustado na comparação com o
trimestre anterior (BRL 11,4 milhões no 3T16 versus -R$ 4,8 milhões no
2T16);
✓ Aumento da Margem Bruta (14,4% no 3T16 contra 13,2% em 2T16),

como resultado das iniciativas de contenção de custos e 
melhoria de
eficiência operacional, com redução de despesas em to-
das as linhas do
P&L;
✓ Evolução do turnaround operacional e de qualidade, 
com (i) foco em
redução da ociosidade, (ii) melhoria dos indicadores de 
qualidade e (iii)
rentabilidade de contratos;
✓ Continuidade no avanço da governança: migração para 
o Novo Mercado
em 21/07/2016. Consolidação de uma true corporation sem 
controlador.


