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PROPOSTA 
APROVADA  

 

Os trabalhadores das Lojas Oi Paggo reunidos em Assembleia Geral Virtual realizada via 
LIVE pelo Facebook no auditório do SINTTEL-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, 
quadra 6, bloco K, Ed. Belvedere, Sobreloja, Brasília-DF, no dia 12 de maio de 2021, às 13h, 
aprovaram por aclamação a proposta de PPR 2021 apresentada pela empresa. Vamos 
aguardar a realização das assembleias nos demais Estados da base da FITRATELP 
para saber o resultado final da votação. 
 

Veja o link do vídeo da Assembleia  
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/517358542772504 

 
Ressaltamos, no entanto, que a nossa luta por melhores condições de trabalho nas Lojas 
Oi Paggo continua, pois precisamos avançar nas conquistas. Para isso, os trabalhadores 
devem ter consciência que a mobilização da categoria junto com o sindicato é fundamental 
para alcançar esse objetivo. 
 
O Sinttel-DF agradece a participação da categoria na Campanha do PPR 2021 e reforça a 
necessidade de todos os trabalhadores manterem no ambiente familiar e no local de 
trabalho os cuidados de prevenção da OMS/MS/GDF para evitar o contágio da Covid-19. 

Campanha PPR 2021 dos 

Trabalhadores das Lojas Oi Paggo 

POR UM SIDICATO MAIS FORTE.  FILIE-SE!    
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

http://www.sinttel.org.br/
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/517358542772504


 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE PPR 2021 APROVADA 
▪O Desempenho será medido, através dos INDICADORES DA REGIONAL LOJAS PRÓPRIAS com peso de 40% e 
INDICADORES DA PARCELA NOTA OI com peso de 60%. 

▪Participam do PPR todos os trabalhadores que, no ano de 2021, trabalharem por um período igual ou superior a 1 mês 
completo (fração igual ou superior a 15 dias efetivamente trabalhados). 

▪O pagamento será proporcional aos meses efetivamente trabalhados em 2021. 

▪Para os trabalhadores admitidos após 1º de janeiro, demitidos e que pedirem demissão no decorrer de 2021, estes 
receberão proporcionalmente aos meses trabalhados. 

▪Trabalhadores demitidos por justa causa, além de estagiários, menores aprendizes, aprendizes técnicos e outros 
terceiros não terão direito ao PPR 2021. 

▪O valor alvo do programa, isto é, no caso de atingimento de todas as metas, é de 1,3 salários. Este valor pode variar entre 
0 e 1,6 salários (salário dez 2021). 

▪Pagamento até 30/04/2022. 

▪Faltas não justificadas, licenças e afastamentos de qualquer natureza ocorridos no período entre 01 de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2021 serão descontados do valor do prêmio (exceto afastados por Acidente de Trabalho e Licença 
Maternidade). 

INDICADORES DO PPR 2021: 
 

INDICADORES DA REGIONAL CENTRO OESTE LOJAS PRÓPRIAS (PESO 40%) AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO 
RECEITA CONTRATADA (Mobilidade) - Peso 45% 
- Refere-se à receita decorrente da multiplicação do gross pelo ticket médio de cada plano. O cálculo é realizado pelo gross 
dos respectivos produtos x mix de planos x preço unitário de cada plano. 
RECEITA CONTRATADA (Fibra) - Peso 20% 
- Refere-se à receita decorrente da multiplicação do gross pelo ticket médio de cada plano. O cálculo é realizado 
pelo gross dos respectivos produtos x mix de planos x preço unitário de cada plano. 
CHURN PRECOCE (CLIENTES QUE CANCELAM) (Fibra, Pós e Controle) - Peso 20% 
- 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 determinada safra pelo total de gross dos produtos considerados na 
composição da meta desta safra. 
AUMENTAR DACC – Peso 15% 
- Refere-se ao total de clientes efetivados em DACC sobre o total de gross dos produtos considerados na composição 
da meta. 
 

INDICADORES DA PARCELA NOTA OI (PESO 60%) 
 
Fluxo de Caixa Operacional (Take Up de Fibra (%), NPS Consumidor (Fibra) (%) e NPS Consumidor (Pós e 
Controle (%) (R$ MM) – Peso 30% 
- Mede o Caixa gerado pela operação da empresa, resultado produzido diretamente pelas suas atividades sem 
contabilizar esfera legal, operações financeiras, pagamento a credores da RJ e venda de ativos. 
Receita Líquida (Fibra, Móvel, Oi Soluções e Atacado) (R$ MM) Peso 20% 
- Mede a Receita referente às vendas de produtos e serviços que são foco da estratégia da Oi (Fibra, Mobilidade, Oi 
Soluções e Atacado), deduzidos os impostos e descontos incidentes sobre as vendas. 
Opex de Rotina (R$MM) Peso 20% 
- Mede as Despesas contínuas para manutenção ou melhoria da estrutura operacional necessária para o 
funcionamento da Oi, que compõem o Ebitda de rotina ao final do ano de 2021 reportado ao mercado. Desconsidera 
eventos não recorrentes ou não operacionais ocorridos no período, os impactos contábeis das perdas e ganhos relativos 
à aprovação do plano de recuperação judicial e os impactos relativos à venda de ativos. 
Take Up de Fibra (%) Peso 10% 
- Taxa de ocupação entre a fibra instalada e a disponível para venda, objetivando maior precisão e alinhamento das 
estratégias comerciais e de implantação de fibra. 
NPS Consumidor ( Fibra) (%) Peso 15% 
- Mede a percepção do cliente fibra consumidor em relação à companhia, identificando o volume de promotores 
subtraído dos detratores da marca.  
NPS Consumidor (Pós e Controle) (%) Peso 5% 



 
 

                                   

 

 

- Mede a percepção dos clientes pós e controle do seguimento consumidor em relação à companhia, identificando 
o volume de promotores subtraído dos detratores da marca.  


