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O PARCEIRO
Porto Alegre –  Dezembro/2017

B O L E T I M

Nº 2235

ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ!

A Empresa agendou a primeira reunião de negociação do PPR-2017 para 

o dia 21/12, com a Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp, 

composta pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba.

A PLR é regida pela lei 10.101/00, que regula a participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de 

integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.

A LIQ virá com o discurso que está em crise, que é necessário fazer cortes 

para garantir o benefício, entretanto ela esquece que nestes mais de 18 

anos que explora a atividade de Telecentro aqui no RS a choradeira foi 

sempre a mesma.

Nossa bandeira é de 01 salário nominal para todos.

Veja no verso do boletim que para os acionistas a empresa apresenta 

vários avanços...Portanto, tem que melhorar o PPR a ser paga para os 

trabalhadores.

PPR 2017
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 Reposicionamento estratégico da Companhia, com lançamento 

da marca LIQ, consolidando a empresa como a única do 

mercado com soluções all-line (presencial, voz e digital);

 Novos termos e condições negociadas para a dívida nanceira 

criam bases para fortalecimento da estrutura de capital, com o 

alongamento dos compromissos;

 Soluções integradas em customer experience -participação de 

serviços com maior valor agregado saltou de 29% no 3T16 

para 34% no 3T17 (+5,0 p.p.);

 Crescimento de 37% nos serviços de Marketing Promocional/ 

Trade na comparação entre o 3T17 e o 3T16, reetindo a 

nossa proposta de valor diferenciada;

 Conquista de cinco novos clientes em 2017, sendo quatro do 

setor de serviços, promovendo maior diversicação na base e 

reduzindo a dependência de grandes clientes;

 Continuidade na melhoria da eciência, com consistência na 

redução de custos: Redução de 15% no número total de 

headcount operacional em comparação ao 3T16;

 Retração de 46% nas Despesas CG&A¹ no 9M17 em 

comparação ao 9M16;

 Queda de 4,8 p.p. no CG&A, de 12,9% da ROL no 9M16 para 

8,1% no 9M17;

 O EBITDA Ajustado de R$ (10,7) milhões no 9M17, versus R$ 

(29,5) milhões no 9M16;

 ROL de R$ 419,5 milhões no 3T17, comparado a R$ 442,7 

milhões no trimestre anterior.

PONTOS RELEVANTES PARA LIQ


