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Assembleia Geral

Agora vamos decidir sobre o PPR/Placar 2017 Oi-S/A
Convocamos os trabalhadores da Oi para assembleia geral que acontecerá na próxima
quarta-feira, dia 5 de abril de 2017, no SCS Quadra 4, em frente a ETCE, às 13:00 horas
(em primeira chamada com 50% + 1 dos trabalhadores) e às 14:00 horas (em segunda
chamada com qualquer número de trabalhadores), a fim de avaliar e decidir sobre a
proposta de PPR/Placar 2017 apresentada pela empresa. Veja edital no verso.
A Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP informa aos trabalhadores que recebeu a
nova proposta de PPR/Placar 2017, desta feita sem a introdução do chamado GATILHO. Tratase de um recuo da empresa, tendo em vista da recusa dos sindicatos em negociar qualquer
proposta que contemplasse esse mecanismo que, ao bel prazer da empresa, poderia zerar o
PPR/Placar 2017.
Com relação ao programa do ano anterior, o Placar 2017 mantém o alvo em 3 salários para o
atingimento de 100% das metas dos indicadores, com um limite superior de 4 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 estabelece metas para o e-billing (acréscimo do número de faturas eletrônicas), ecommerce (valor Bruto de negócios gerados na WEB) e o e-care (volume total de transações
digitais, excluindo 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 abaixo e no verso um resumo da proposta apresentada pela empresa.
1. Elegibilidade
Receberão o Placar 2017 todos os trabalhadores que tenham trabalhado, no mínimo, 1 mês, em 2017
(considera-se mês completo fração maior que 15 dias). Não são elegíveis os trabalhadores 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.

(continua no verso)
2. Indicadores

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF

•

•

•
•
•

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL:
É o Indicador que mede o caixa gerado pela operação da empresa em 2017. Seu valor é resultado
do Ebitda de Rotina (Lucro 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 (modens, celulares etc) e as receitas de
interconexão.
OPEX DE ROTINA –
É o indicador que se refere às despesas operacionais que compõem o Ebitda da Oi
% REDUÇÃO DE RECLAMAÇÕES ANATEL:
Percentual de diminuição de reclamações na Anatel com relação à 2016
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL –
Indicador do nível de digitalização dos negócios e dos relacionamentos da empresa que
compreende o e-billing (acréscimo 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)
OPEX DE ROTINA
% REDUÇÃO RECLAMAÇÕES ANATEL
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

30
25
15
15

4. Prêmios
O Prêmio pelo atingimento de metas será pago em nº de salários 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 indicadores alcançar o limite superior, o prêmio será de 4 salários.
O pagamento se dará em 30 DE ABRIL DE 2018.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em
telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da Oi para
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quarta feira, 05 de Abril , no SCS Quadra 4,
em frente a ETCE , às 13:00 horas (em primeira chamada com 50% + 1 dos trabalhadores) e às 14:00 horas (em
segunda chamada com qualquer número de trabalhadores) , a fim de avaliar e decidir sobre a proposta de
PPR/Placar 2017 apresentada pela empresa.
Brasília, 31 de março de 2017.
Brígido Roland Ramos
Presidente Sinttel-DF

