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Assembleia Geral  
Hora de decidir sobre o PPR/Placar 2017

Convocamos os trabalhadores na Oi para assembleia 
geral que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 13 de abril, 
nas delegacias regionais e na sede II, em Porto Alegre, às 
17h30, em primeira chamada ou  às 18h em segunda chama-
da, com qualquer número de trabalhadores, a fim de avaliar 
e decidir sobre a proposta de PPR/Placar 2017 apresentada 
pela empresa, conforme edital no verso. 

A Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp infor-
ma aos trabalhadores que recebeu a nova proposta de PPR/
Placar 2017, desta feita sem a introdução do chamado GA-
TILHO. Trata-se de um recuo da empresa, tendo em vista 
a recusa dos sindicatos em negociar qualquer proposta que 
contemplasse esse mecanismo que, ao bel prazer da empre-
sa, poderia zerar o PPR/Placar 2017.

Com relação ao programa do ano anterior, o Placar 
2017 mantém o alvo em 3 (três) salários para o atingimento 

de 100% das metas dos indicadores, com um limite superior 
de 4 (quatro) salários, caso as metas sejam ultrapassadas, e o 
pagamento proporcional, caso as metas dos indicadores não 
sejam alcançadas. 

O Placar 2017 introduz, entretanto, um novo indicador 
chamado “TRANSFORMAÇÃO DIGITAL” que estabele-
ce metas para o e-billing (acréscimo do número de faturas 
eletrônicas), e-commerce (valor bruto de negócios gerados 
na WEB) e o e-care (volume total de transações digitais, ex-
cluindo consultas). 

Segundo as análises que fizemos a partir dos números da 
empresa no ano passado, as metas para esse indicador são uma 
incógnita, visto que a empresa não disponibiliza ferramentas de 
acompanhamento para aferição da evolução dos números.

Veja no quadro abaixo e no verso um resumo da pro-
posta apresentada pela Oi/Paggo. 

1. Elegibilidade
Receberão o Placar 2017 todos os trabalhadores que tenham 
trabalhado, no mínimo, 1 mês, em 2017 (considera-se mês com-
pleto fração maior que 15 dias). Não são elegíveis os trabalhado-
res demitidos por justa causa, além de aprendizes, estagiários e 
outros terceiros. As ausências decorrentes de Licenças médicas, 
maternidade e acidente de trabalho não serão descontadas. 

2. Indicadores
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL: 
É o Indicador que mede o caixa gerado pela operação da em-
presa em 2017. Seu valor é resultado do Ebitda de Rotina (Lu-
cro Líquido menos impostos) menos (-) o Capex Econômico 
(Investimento) menos (-) o Pagamento de licenças mais(+) o 
Capital de Giro    
RECEITA FATURADA: 
Receita Líquida excluindo-se a venda de equipamentos (mo-
dens, celulares etc) e as receitas de interconexão.
OPEX DE ROTINA:
É o indicador que se refere às despesas operacionais que com-
põem o Ebitda da Oi
% REDUÇÃO DE RECLAMAÇÕES ANATEL: 
Percentual de diminuição de reclamações na Anatel com re-
lação à 2016.

4. Prêmios
O Prêmio pelo atingimento de metas será pago em nº de sa-
lários e de forma proporcional ao atingimento das metas. Se 
a meta de todos os indicadores for atingida, o prêmio será de 
3 salários. Se o atingimento das metas de todos os indicado-
res alcançar o limite superior, o prêmio será de 4 salários. O 
pagamento se dará em 30 DE ABRIL DE 2018. 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Indicador do nível de digitalização dos negócios e dos rela-
cionamentos da empresa que compreende o e-billing (acrés-
cimo do número de faturas eletrônicas), o e-commerce (Valor 
Bruto de negócios gerados na WEB) e o e-care (volume total 
de transações digitais, excluindo consultas)

3. Indicadores e Pesos
INDICADOR               PESO (%)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL                 15
RECEITA FATURADA (R$ MM)                 30
OPEX  DE ROTINA                   25
% REDUÇÃO RECLAMAÇÕES ANATEL               15
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL   15

Trabalhadores na Oi/Paggo

PROPOSTA PARA OS TRABALHADORES NA Oi
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reproduz e Divulga

PROPOSTA PARA OS TRABALHADORES NA PAGGO
✓ O Desempenho será medido, como em 2016, através dos INDICADORES DO CANAL LOJAS PRÓPRIAS com peso de 

50% e INDICADORES DA PARCELA REGIONAL com peso de 50%. 
✓ O pagamento será proporcional aos meses trabalhados. Para novos empregados ou aqueles demitidos no decorrer de 2017, 

estes receberão proporcionalmente aos meses trabalhados. Período mínimo de trabalho em 2017 – 30 dias. 
✓ Trabalhadores demitidos por justa causa, além de estagiários e menores não terão direito ao PPR 2017. 
✓ O prêmio varia entre 0 salários (Limite Inferior); 1 salário (meta); 1,25 salários (Limite Superior). 
✓ Pagamento até 30/04/2018. 
✓ Faltas não justificadas, licenças e afastamentos de qualquer natureza ocorridos no período entre 01 de janeiro de 2017 

a 31 de dezembro de 2017 serão descontados do valor do prêmio (exceto afastados por Acidente de Trabalho e Licença 
Maternidade). 

INDICADORES REGIONAIS (PESO 50%) 
1. GROSS: PESO 25% 
– Refere-se ao gross dos produtos residenciais e de mobilidade, 
considerando as migrações entre produtos. O cálculo é realiza-
do pelo somatório do realizado (físico). 
Considera-se: UGR fixo (alone + bundle), banda larga (alone + 
bundle), tv (alone + bundle) + pós (alone + bundle) + controle.
2. Receita Contratada (R$ MM): PESO 25%
– Refere-se à receita decorrente da multiplicação do gross 
pelo ticket bruto unitário de cada plano. O cálculo é reali-
zado pelo gross dos respectivos produtos x mix de planos x 
preço bruto unitário de cada plano. 
Considera-se: UGR fixo (alone + bundle), banda larga (alone + 
bundle), tv (alone + bundle) + pós (alone + bundle) + controle.
3. Churn Precoce: PESO 25% 
– Refere-se à perda de clientes no período de 120 dias a con-
tar da data do gross. O cálculo é baseado na razão entre o 
volume de churn (retiradas) em até 120 dias de determinada 
safra pelo total de gross desta safra.
Considera-se: fixo (alone + bundle), banda larga (alone + bun-
dle), tv (alone + bundle) + pós (alone + bundle) + controle.
4. GROSS Oi Total: PESO 25% 
– Refere-se ao gross dos produtos que compõe o Oi total na 
visão bundle (3p resid + 3p mobil + 4p + 2p bl + 2p tv). 
O cálculo é realizado é realizado pelo somatório do realiza-
do (físico).    

INDICADORES DO PPR 2017 

INDICADORES LOJAS PRÓPRIAS (PESO 50%) 
1. Receita Contratada (R$ MM): PESO 25% 
– Refere-se à receita decorrente da multiplicação do gross 
pelo ticket bruto unitário de cada plano. O cálculo é reali-
zado pelo gross dos respectivos produtos x mix de planos x 
preço bruto unitário de cada plano.
Considera-se: UGR fixo (alone + bundle), banda larga 
(alone + bundle), tv (alone + bundle) + pós (alone + bun-
dle) + controle.
2. Churn Precoce: PESO 25% 
– Refere-se à perda de clientes no período de 120 dias a 
contar da data do gross. O cálculo é baseado na razão entre 
o volume de churn (retiradas) em até 120 dias de determi-
nada safra pelo total de gross desta safra. 
Considera-se: fixo (alone + bundle), banda larga (alone + bun-
dle), tv (alone + bundle) + pós (alone + bundle) + controle.
3. Despesas Totais das Lojas Próprias (R$ MM): 
PESO 25% 
– Refere-se às despesas totais das lojas próprias (empre-
sa Paggo): despesas de pessoal, despesas gerais, despesas 
tributárias, despesas de energia elétrica, informática e de 
vendas realizadas
4. GROSS Oi Total: PESO 25% 
– Refere-se ao gross dos produtos que compõe o Oi total na 
visão bundle (3p resid + 3p mobil + 4p +2p bl + 2p tv). O 
cálculo é realizado pelo somatório do realizado (físico). 

                                                       EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                                                     ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio Grande do Sul 
– Sinttel/RS, por seu presidente Gilnei Porto Azambuja convoca os empregados na Oi/Paggo para Assembleia Geral Extraordinária a ser reali-
zada no dia 13 de abril de 2017 às 17h30min em primeira chamada, ou às 18h em segunda chamada, na sede II dos sindicato (rua General 
Auto, 349, Porto Alegre/RS) e nas delegacias regionais do Sinttel (Caxias do Sul (R. Dom José Barea, 893), Novo Hamburgo (R.Tupi,401), Passo 
Fundo (R. General Osório, 964/103), Pelotas (R.Voluntários da Pátria,1266), Santa Cruz do Sul (R.Sete de Setembro, 771), Santa Maria (Av. Rio 
Branco, 601/4), Santo Ângelo (R. Jaci Rodolfo Klein, 286), Uruguaiana (R.Delavigne Coccaro, 804), com a seguinte ordem do dia:
1. Deliberação sobre a proposta do PPR 2017 Lojas Paggo e Oi.

Porto Alegre, 10 de Abril de 2017.

Gilnei Porto Azambuja
Presidente


