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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, 

FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, 

Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, 

CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA,  AUTOMOTIVO ARO 15. Confira no sítio do Sinttel-DF 

a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, 

sindicalizados e seus dependentes. 
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PPR/Placar 2013 

Isso é incrível
Albert Einstein afirmou que insanidade é 

continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e 
esperar resultados diferentes. É exatamente 
isso que a Oi está fazendo com relação ao 
PPR/Placar 2013. Não bastasse a confusão do 
PPR/Placar 2012, a empresa quer repetir a 
dose. Einsten chama isso de insanidade, nós 
chamamos de burrice. 

Na reunião que tivemos com a Oi para 
tratar desse assunto, em 5/8, sobraram dúvidas 
e faltaram explicações. Ficamos com a sensação 
de que a empresa, mais uma vez, trabalha com 
artimanhas e meias-verdades.  Para começar, a 
Oi não negocia, ela traz um prato feito com os 
indicadores que ela decidiu sozinha. 
Continuamos sem saber por que a empresa 
escolheu esse indicador e não outro, por que ela 
quer essa meta e não aquela, ou como ela 
decidiu qual o valor máximo do PPR ou do 
Target.  O PPR/Placar continua uma caixa-preta. 

De todo modo, a empresa apresentou os 
seus indicadores, cada qual com o peso de 20%, 
a saber: Receita Líquida de Serviços, EBTDA, 
Dívida Bruta, Churn Ponderado e, pasmem, o 
malfadado DeltaEVA. Mesmo depois de toda a 
confusão criada em torno desse número, a Oi 
voltou a incluir o DeltaEva como indicador. 
Estamos brigando na Justiça para saber o  
quanto o EVA representou em 2012 e a empresa  
se recusa a fornecer esses números. Se não 

sabemos o EVA de 2012, como vamos saber o 
DeltaEVA de 2013? Isso é receita para confusão, 
pois já se vão 20% da nossa PPR 2013 com esse 
indicador. 

O fato é que, como em 2012, a empresa 
promete um PPR 2013 gordo, mas, ao mesmo 
tempo, estabelece indicadores ou metas que não 
podem ser alcançados, entendidos, verificados 
ou controlados pelo trabalhador. Vejam por 
exemplo, o Indicador da Dívida Bruta que a 
empresa deseja ver reduzida. Qual é a influência 
que o trabalhador pode ter, se a empresa 
resolver se endividar ainda mais? Podemos 
impedir que a Oi contrate outro empréstimo no 
BNDES ou lance debêntures no mercado?  
Enfim, qual é a participação ou influência do 
trabalhador no planejamento estratégico da 
empresa? Zero. Nenhuma. 

Na verdade, o que queremos é um 
Programa de PPR sério que estimule, motive e 
premie o esforço e a eficiência dos trabalha-
dores.  Queremos informações claras, objetivas 
e que possam ser comprovadas, sem que 
precisemos ir a Justiça para tanto.  Do jeito que 
a Oi trata esse assunto, a empresa desmoraliza o 
PPR e joga fora uma ferramenta valiosa para o 
crescimento da empresa. Da maneira como se 
encontra, o PPR/Placar é um programa sem 
credibilidade no qual os trabalhadores não 
podem confiar. 
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