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Sinttel convoca 
os trabalhadores 
para protestar 
contra o calote 
no pagamento 
do placar/PLR 

2012
Dia 24 será um dia de mobili-

zação nacional pelo pagamento 
do Placar/PPR Oi. Os sindicatos 
prometem fazer paralisações 
relâmpagos, assembleias, 
manifestações e pressionar a 
operadora a pagar o que ela as-
sumiu de fazer no mês de abril. 
Os acionistas já receberam os 
dividendos, a empresa atingiu 
suas metas operacionais, mas 
ela disse que não tem previsão 
para fazer o pagamento da parte 
dos empregados. 

A direção da Fenattel reuniu-
-se com a Oi nesta quinta feira 
(18), e ouviu que a OPERA-
DORA NÃO TEM QUALQUER 
PREVISÃO para o cumprimento 
da exigência legal de pagamen-
to do placar, negociado com os 
Sindicatos e com a Federação 
dos trabalhadores.

Sabemos que a Oi honrou 

com o pagamento do Placar nos 
últimos anos, pagando entre 
os meses de fevereiro e março 
do ano subsequente a parte do 
programa de divisão dos lucros 
e resultados. 

Já entramos no  final de 
abril, faltam pouco mais de dez 
dias para que a empresa fique 
inadimplente com o Acordo Co-
letivo que garante o pagamento.

Diante da confirmação de 
que a empresa não tem previsão 
para o pagmento, a Fenattel e 
os sindicatos preparam uma 

grande mobilização dos traba-
lhadores, para o DIA NACIONAL 
DE LUTA PELO PAGAMENTO 
DO PLACAR (PPR) na próxima 
quarta feira, dia 24 de abril.

Os sindicatos convocam os 
trabalhadores para manifesta-
ções nos prédios da Oi em todo 
país, com panfletagem, carros 
de som, bandas de música, 
faixas, cartaz, exigindo o imedia-
to cumprimento do acordo do 
PLACAR.

A empresa não quer pagar 
aos empregados, mas os Acio-
nistas já receberam os dividen-
dos. Por outro lado a empresa 
atingiu suas metas operacio-
nais. Então nada justifica a 
tentativa de dar uma pernada 
nos empregados, afinal, contam 
com o dinheiro a que fizeram jus 
pela dedicação e esforço dispen-
sado no ano passado.

DIA NACIONAL 
DE LUTA PELO 

PAGAMENTO DO 
PLACAR 

DIA 24 DE ABRIL
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Valor Econômico

SÃO PAULO - A Oi encerrou o ano de 2012 com 
lucro líquido de R$ 837 milhões, 16,8% abaixo do 
R$ 1,006 bilhão verificado em 2011, mas um pouco 
acima da média das projeções feitas por analistas de 
mercado, que projetavam um lucro líquido de R$ 745 
milhões.

A receita líquida no ano apresentou um incremento 
de 0,8%, para R$ 28,142 bilhões. Em janeiro, a Oi 
havia divulgado em balanço preliminar que a receita 
ficaria em R$ 27,5 bilhões. O resultado de hoje está 
mais próximo da projeção original da companhia para 
o ano, que era de R$ 28,9 bilhões.

A operadora associou o resultado ao aumento na 
receita do negócio de mobilidade pessoal, que cresceu 
11,1% no período, para R$ 9,102 bilhões. A compa-

nhia também obteve crescimento de 0,5% na área de 
telefonia empresarial, para R$ 8,510 bilhões.

O negócio de telefonia residencial teve queda de 
5% em receita, para R$ 9,974 bilhões, mas, segundo 
a companhia, o número de assinantes que trocam de 
operadora diminuiu em 2012.

Os serviços de valor agregado (SVA) tiveram que-
da de 25,5% em receita no ano, para R$ 556 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda) foi de R$ 8,8 bilhões, R$ 100 
milhões acima do que havia divulgado preliminarmen-
te em janeiro. Esse Ebitda é 0,4% maior do que o de 
2011. A margem Ebitda no ano passado foi de 31,3%, 
ante 31,4% em 2011.

Oi encerra 2012 com lucro 
líquido de R$ 837 milhões

Dados operacionais
A Oi encerrou 2012 com 74,3 milhões de Unidades Geradoras de Receita 

(UGRs), das quais 19,1 milhões no segmento residencial, incluindo 12,5 milhões 
de linhas de telefonia fixa, 5,1 milhões de acessos banda larga, 757 mil clientes 
de TV paga e 727 mil terminais de terminais de uso público (TUPs). No segmento 
de telefonia móvel, ao final de dezembro a Oi registrava 46,3 milhões de UGRs, 
sendo 39,8 milhões pré-pagos e 6,5 milhões 
pós-pagos. O segmento corporativo apresentou 
crescimento de quase 15% no ano, chegando a 
9,0 milhões de UGRs.

Graças ao foco nas ofertas de pacotes de 
serviços, a Oi tem conseguido aumentar a re-
ceita média por usuário (ARPU). Ao final do ano 
passado, mais de 53% da base de clientes da Oi 
contratava mais de um produto, cerca de 6,744 
milhões de domicílios do total de 12,629 milhões 
de residências. A ARPU residencial no quarto 
trimestre de 2012 chegou a R$69,2, alta de 6,8% 
em relação a igual período do ano anterior. Já a 
ARPU móvel último trimestre ficou em R$ 21,5, 
contra R$ 22,3 apurado em igual período de 
2011. (Instituto Teletime 19/02/2013)


