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Reproduz e Divulga

TIM

                                     EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                                    ASSEMBLEIA GERAL

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE 
MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- SINTTEL/RS, por seu presidente Gilnei Porto 
Azambuja, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores na empresa TIM, 
associados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral e Extraordinária à realizar-se no dia 28 de agosto de 
2017, às 18h em primeira chamada ou 18h30min, em segunda chamada, nos locais e horários abaixo listados, a 
fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1– Análise e deliberação em cima da proposta para pagamento do PPR 2017. 
LOCAIS:
Porto Alegre – Sede I do Sinttel/RS – Rua Washington Luiz, 572 – Centro Histórico 
Pelotas – Delegacia regional do Sinttel/RS – Rua Voluntários da Pátria, 1266
Santa Maria – Delegacia regional do Sinttel – Av. Rio Branco, 601/sala 301

Porto Alegre, 21 de agosto de 2017

Gilnei Porto Azambuja
Presidente

ASSEMBLEIA GERAL
 PPR 2017

Dia: 28/08  – Segunda-feira
Hora: 18h, primeira chamada
            18h30min, segunda chamada
Locais:
Porto Alegre – Rua Washington Luiz, 572
                             Centro Histórico
Pelotas – Rua Voluntários da Pátria, 1266
Santa Matria – Av. Rio Branco, 601 / 301

ATENÇÃO TRABALHADORAS
E TRABALHADORES

PPR - PROGRAMA DE 
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Este programa deveria ser usado como engajador 

das trabalhadoras e trabalhadores no crescimento da 
empresa, se aplicado no início do período.

Implementado depois da metade do ano, passa a 
ter caráter de "abono anual" e só serve para dar anu-
ência ao pagamento de "bônus" para a diretoria.

MELHORAR?  SÓ SE REJEITAR!
A proposta da TIM é excludente, as regras muito 

rigorosas e as metas inatingíveis.
A TIM aposta no imediatismo das empregadas e 

empregados que visualizam apenas o "adiantamento 
financeiro", caso seja aprovado, sem projetar qual será 
o valor final a ser pago e se o programa é exequível.

Portanto, todas e todos na assembleia para decidir o que é melhor para os trabalhadores.



1. ELEGÍVEIS
O PPR ora instituído é aplicável aos empregados das EM-
PRESAS, nos termos da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), e dele se excetuam os Jovens aprendizes, 
estagiários e aposentados por invalidez anteriores ao pre-
sente exercício.
Os participantes do programa são divididos em categorias 
conforme a seguir:
PPR Executivo (MBO – Gerenciamento por Objetivos) – 
são elegíveis os empregados com os cargos de Diretor, 
Executive Manager, Senior Manager, Manager e Especia-
lista Master
PPR Não Executivo –são elegíveis os empregados ocu-
pantes dos demais cargos

2. OBJETIVOS: INDICADORES, PESOS E METAS
O PPR, não executivo, é constituído por um conjunto 
de objetivos com indicadores a serem alcançados pelos 
EMPREGADOS e que, ao final, se atingidos, como con-
sequência direta, gerarão aos EMPREGADOS direito a 
participarem nos resultados, nas condições definidas no 
presente regulamento.
Para os objetivos, são definidos pesos percentuais (cuja 
soma resulta em 100%) e até 3 níveis de atingimento de 
metas (mínimo, Target e máximo), que correspondem a 
até 3 níveis de pagamento (70%, 100% e 140%, respecti-
vamente). Não haverá o nível de atingimento mínimo para 
o objetivo EBITDA, sendo a meta a partir do seu Target a 
considerada para o atingimento e a respectiva participa-
ção no resultado na composição do prêmio.
A apuração de cada objetivo é realizada de forma linear 
entre estes intervalos. Objetivos com atingimento inferior 
à Meta Mínima não gera pagamento e aqueles com atin-
gimento superior à Meta Máxima tem seu pagamento limi-
tado a 140%
Os objetivos com os indicadores e seus respectivos pesos 
serão estabelecidos em razão da categoria de cada em-
pregado, conforme quadro abaixo, aplicável aos EMPRE-
GADOS, exceto os elegíveis ao PPR executivo (MBO), 
sendo os objetivos pagos individualmente, conforme seu 
peso definido.

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS 2017

(1) Líquido de operações extraordinárias
(2) Móvel (considerando Pré-Pago Recarregadores) + Live TIM   

(exclui M2M, Browsing e linhas funcionais)Soglia: Liderar o 
Net Adds do Pós Pago Voz no ano de 2017 (Fonte: Anatel) 
ou Net Adds Pós-pago >=2 mln (excl. M2M, Browsing e li-
nhas funcionais)

(3) Poderão ser ajustados eventuais atrasos de liberação do es-
pectro do 700Mhz e/ou de switch off da frequência.

Principais itens da proposta da empresa

3. PRÊMIO FINAL E PAGAMENTO
A quitação do PRÊMIO FINAL, inclusive com eventuais 
diferenças de cálculos do pagamento do prêmio ocor-
rerá até 31.05.2018 e será efetuado somente após a 
divulgação dos resultados nos referidos exercícios nos 
termos da lei 10.101/2000.
Para o EXERCÍCIO 2017, o “prêmio-base” (100% de 
atingimento das metas) será equivalente a 2,0 salários 
nominais do empregado, correspondente ao salário mé-
dio anual no exercício do programa proporcional ao pe-
ríodo trabalhado.
Para fins de pagamento do PRÊMIO FINAL, serão, con-
siderados para tal as alterações decorrentes de Méritos, 
Promoções, reajustes de Acordo Coletivo.
Qualquer remuneração a título de horas extras, sobre-
aviso, adicional noturno, remuneração variável, gratifi-
cações e qualquer outra que não sejam caracterizadas 
como salário base, não compõe base para cálculo do 
PRÊMIO.
Será pago aos EMPREGADOS, a título de ADIANTA-
MENTO, o múltiplo salarial de 1,0 Salário do empregado 
elegível no Exercício conforme a seguir:
a) Em 01/10/2017;
b) Salário médio anual, considerando para os meses de 
outubro, novembro e dezembro o salário de setembro.
c) Proporcional aos avos de elegibilidade trabalhados, 
considerando para o mês de outubro, novembro e de-
zembro a manutenção da situação apurada em setem-
bro
d) Serão elegíveis ao adiantamento os EMPREGADOS 
que possuam no mínimo 90 dias efetivamente trabalha-
dos no último dia do mês anterior ao pagamento. O EM-
PREGADO que, nesta data de pagamento, não atender 
esta condição não será elegível ao adiantamento, de-
vendo receber até 30.05.18 , o PRÊMIO FINAL propor-
cional aos meses trabalhados, desde que possua cor-
respondente e a cada avo período igual ou superior a 15 
dias de trabalho e esteja ativo na empresa.
e) Empregados afastados, até a data do pagamento não 
fazem jus ao adiantamento, salvo os casos de licença 
maternidade e Acidente de trabalho/doença ocupacional.

4. Para o cálculo do prêmio final para o EXERCÍCIO 
2017 serão considerados os quadros abaixo:


