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1. APRESENTAÇÃO 

O Relatório de Gestão integra o processo de Tomadas de Contas do Tribunal de Contas da União 
(TCU) do exercício de 2016. Ele constitui peça relevante ao cumprimento da obrigação 
constitucional de prestar contas, prevista no art. 70 da Constituição Federal, representando um dos 
principais instrumentos de accountability do uso de recursos públicos junto à sociedade. Nele 
consta o resumo dos resultados das ações empreendidas pela Telebras na intenção de melhor 
cumprir suas competências, conforme o disposto no Decreto 7.175/2010, e também demonstra a 
utilização dos recursos orçamentários e financeiros colocados à sua disposição. 

O documento foi elaborado em observância às disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 
154/2016 e 156/2016, e das orientações da Portaria TCU nº 59/2017, e também obedeceu à 
estrutura de conteúdos definida no e-Contas, bem como as orientações de elaboração contidas no 
referido sistema.  

Em estrita consonância com os seus objetivos institucionais, a Telebras tem direcionado seus 
esforços no sentido de (i) intensificar a implantação da infraestrutura necessária à consecução do 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL – Decreto 7.175/2010; (ii) atender, cada vez com mais 
aptidão, ao que determina o Decreto nº 8.135/2013; (iii) ampliar sua carteira de clientes do setor 
de governo; e (iv) aumentar sua participação em projetos de governo.  

Além do antes exposto, são prioridades da empresa os projetos estratégicos previstos nas Ações 
Orçamentárias do Governo Federal, de implantação do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas (SGDC) e do Cabo Submarino Brasil-Europa. 

a) Atuação comercial 

A profunda crise política e econômica que assolou o Brasil em 2016 teve impactos diretos nos 
negócios da Telebras. Órgãos de governo sofreram com as intercorrências advindas das questões 
econômicas. Vários pequenos e médios prestadores de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) 
reduziram sua demanda por serviços. Esses eventos ilustram de forma conjugada a extensão dos 
impactos na Telebras.  

Logo após a estabilização do cenário político na segunda metade de 2016, a Telebras intensificou 
sua atuação junto a vários entes da Administração Pública Federal (APF), com o intuito de ampliar a 
sua atuação neste segmento e posicionar-se como fornecedor estratégico para soluções de Estado 
no ano seguinte.  

Neste contexto, destaca-se a intensa força dispendida por toda a área comercial para elaboração e 
aprovação do plano de negócios do satélite brasileiro, o Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas (SGDC), contando com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 
modelo de negócios contido no plano prevê a comercialização de capacidade e o atendimento aos 
órgãos públicos federais diretamente pela Telebras.  

Houve uma ampliação da atuação da Gerência de Pós-Vendas junto aos clientes, de modo a garantir 
que percebam o serviço pós-venda da Telebras como um atributo dos produtos adquiridos, 
garantindo a sua satisfação e fidelização.  

b) PNBL – Programa Nacional de Banda Larga 

Entre 2010 e 2016 a Telebras implantou a infraestrutura de rede de fibras ópticas (backbone) com 
aproximadamente 22.480 km de extensão, com capacidade de até 1,6 Tbps, 80% sobre linhas de 
transmissão de energia em cabos OPGW e em gasodutos.  
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A rede provê cobertura para prestação de serviços em 462 municípios atendidos diretamente pela 
rede da Telebras e mais 180 atendidos por provedores parceiros, com abrangência de 
aproximadamente 46% da população brasileira. 

c) SGDC – Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas:  

Em novembro de 2013 foi assinado com a Visiona Tecnologia Espacial S.A. o “Contrato de Aquisição 
e Fornecimento, Integração, Lançamento e Operação Assistida do Sistema Satelital Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações Estratégicas”.  

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas - SGDC é um dos maiores 
projetos de telecomunicações no Brasil e vai mudar a vida de todos os brasileiros, proporcionando 
um país conectado não só com tecnologia, educação, saúde, serviços públicos e conhecimento, mas 
também com cidadania, igualdade e justiça social. 

O equipamento, que deve ser lançado ao espaço em 2017, a partir do Centro Espacial de Kourou, 
na Guiana Francesa, terá 70% da sua capacidade voltada para ampliar a oferta de internet banda 
larga no país, por meio da banda Ka. Os 30% restantes são destinados às comunicações estratégicas 
das Forças Armadas brasileiras, que adquiriu o direito exclusivo de uso de toda carga útil em Banda 
X. 

O SGDC será o único satélite de alta capacidade em banda Ka com cobertura totalmente nacional. 
Essa cobertura abrangerá 100,0% do território nacional, incluindo Fernando de Noronha e 200 
Milhas náuticas na região da Amazônia Azul. 

Ele ficará posicionado a uma distância de mais de 35 mil km da superfície da Terra e terá vida útil 
de 18 anos. Sua operação comercial terá início em 2017. 

 

d) Cabo Submarino Brasil-Europa 

A principal motivação para a construção do cabo submarino, que irá interligar a América do Sul à 
Europa, é o interesse de tráfego de dados entre os dois continentes, que atualmente depende dos 
Estados Unidos. 

Serão 9.300 km de cabo entre Praia Grande (SP – Brasil) e Sines (Setúbal – Portugal), com 4 pares 
de fibra óptica, cada um com capacidade de 18 Tbps.  Permanece em estudo a possibilidade da 
inclusão de uma ramificação do cabo para Fortaleza (CE), que demandará mais 600 km de cabo.  

Na Europa, terá um anel óptico com 1.700 km entre Sines, Lisboa e Madri. No Brasil, o anel terá 
cerca de 300 km entre Praia Grande e Barueri - SP. 

Os estudos para o lançamento do primeiro cabo submarino ligando os dois continentes começaram 
em novembro de 2011. Porém, apenas em agosto de 2012 a Telebras e a Islalink assinaram o 
Memorando de Entendimento (MoU - Memorandum of Understanding). 

Em junho de 2015 foi assinado Acordo de Acionistas entre a Telebras e a empresa espanhola IslaLink 
para constituição de estrutura societária com controle de capital nacional. Esta sociedade, 
constituída sob o nome Cabos Brasil Europa Ltda, é responsável pela construção e operação do cabo 
que interligará o Brasil à Europa.  
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

2.1. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, localizada no SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 
175 - Bloco A, Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - PABX: 
(61) 2027-1000, endereço eletrônico: www.Telebras.com.br, CNPJ 00.336.701/0001-04, é uma 
sociedade de economia mista, de capital aberto, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, constituída em 9/11/1972 por meio da Lei nº 5.792, de 1/07/1972. 

Rege-se pela Lei nº 6.404/76, por disposições especiais de leis federais e da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, pela legislação de telecomunicações, pelas leis e usos do comércio e demais 
disposições legais aplicáveis. 

A partir da publicação do Decreto nº 7.175, de 12/05/2010, publicado no Diário Oficial da União - 
DOU de 13/05/2010, que instituiu o Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, a empresa iniciou a 
sua reestruturação organizacional, visando o exercício das suas novas atribuições bem como a 
implantação das bases de suporte do referido programa. 

Conforme disposto no Decreto nº 7.175/2010, cabe à Telebras: (i) implementar a rede privativa de 
comunicação da Administração Pública Federal; (ii) prestar apoio e suporte a políticas públicas de 
conexão à Internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, 
postos de atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público; (iii) prover 
infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, 
Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos; e (iv) prestar serviço de 
conexão à internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde 
inexista oferta adequada daqueles serviços.  

O Decreto nº 8.135, de 04/11/2013, estabelece que o atendimento das comunicações de dados da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional deve ser realizado por redes estatais 
e, especialmente, estabelece dispensa de licitação para a contratação desse serviço. A Portaria nº 
141/2014 advém desse Decreto e o complementa, estabelecendo que todos os equipamentos e 
sistemas que envolvem tecnologia da informação e comunicação a serem vendidos para o governo 
devem ser certificados, garantindo, assim, proteção contra potenciais vulnerabilidades de 
segurança.  

A Telebras se torna elemento fundamental para consecução do disposto no Decreto e na Portaria, 
por apresentar uma rede de fibra óptica que se faz presente em todas as regiões brasileiras e que é 
capaz de garantir a segurança das comunicações do governo e proteção contra as ameaças de 
ciberespionagem internacionais. 
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2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da unidade 

Quadro 1 – Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade 

Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas 

Constituição: Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972 

Cisão Parcial: Assembleia Geral Extraordinária de 22 de maio de 1998 

Reativação: Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010 

Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013 

Portaria Interministerial nº 141/2014 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas 

Estrutura atual: 96ª Assembleia Geral Extraordinária, de 28 de junho de 2013 e 380ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração, de 12 de novembro de 2013 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas 

Estatuto, Código de Ética, Regimento Interno, Diretriz de Acompanhamento e Fiscalização dos 
Contratos Administrativos, Diretriz de Contratação/Aquisição de Materiais, Obras e Serviços, 
Diretriz de Contratações Diretas relacionadas à atividade fim da Empresa, Diretriz Orçamentário-
Financeira, Manual de Compras. 

 

2.3. Ambiente de atuação 

2.3.1. Informações do ambiente de atuação da Unidade Prestadora de Contas 

Mercado de atuação 

A partir da publicação do Decreto nº 7.175/2010, a Telebras foi reativada com novas atribuições. 
Coube a ela, por meio do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), o desafio de fomentar e 
difundir o uso e fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação para, entre outros 
objetivos, acelerar o desenvolvimento econômico e social, promover a inclusão digital e a geração 
de emprego e renda, ampliar os serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso de 
serviços do Estado, aumentando a autonomia tecnológica e competitividade brasileiras.  

Somou-se a isso o Decreto nº 8.135, de 2013, que, por razões de segurança nacional, transferiu a 
responsabilidade pela realização da comunicação de dados da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, para redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da 
informação fornecidos por órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo 
empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias, ampliando 
sobremaneira o leque de suas competências.   

Aos desafios do PNBL somaram-se outras atribuições igualmente importantes para o país. Com o 
escopo de atender os seus objetivos sociais e institucionais, entre eles o próprio PNBL, a 
comunicação por meio de satélites mostrou-se vantajosa possibilidade de integração, para vasta 
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parcela da população, aos meios de comunicações continuados, com qualidade e modicidade, bem 
como a de franquear meios seguros de comunicação para o Estado, preservando sua soberania.  

Para a consecução de um projeto de satélite que atendesse a tal propósito – comunicação e 
segurança nacional – o Governo Federal, por meio do Decreto nº 7.769, de 28 de junho de 2012, 
atribuiu à Telebras, juntamente com o Ministério da Defesa, a gestão do planejamento, da 
construção e do lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
– SGDC.  

Assim, foi apresentada uma empresa com atuação mais forte no mercado de varejo, atendendo 
pontos individuais de órgãos do governo, além do mercado de atacado, provendo os provedores 
de serviços de internet. Além disso, almejou-se consolidar a missão precípua da instituição de 
fornecer soluções de telecomunicações que contribuam para o desenvolvimento e para a redução 
das desigualdades, de forma sustentável e com elevado padrão de qualidade, pois ao analisar as 
demandas mercadológicas e sociais a instituição aproximou-se de sua Visão de ser uma empresa 
confiável, competente, sustentável e lucrativa, que atua como parceira de seus clientes, 
fornecedora estratégica de soluções de telecomunicações para a Administração Pública e 
mercado, atuando como agente do desenvolvimento local e fomentando a democratização do 
acesso à informação.  

Atualmente, a rede da Telebras perpassa as cinco regiões brasileiras e pode ser visualizada na 
seguinte ilustração: 

 

Figura 1 – Rede da Telebras 
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A Telebras possui atuação nacional e presta serviços em todos os estados brasileiros e no Distrito 
Federal. Além do atendimento ao segmento Governo e ISP, a empresa também se relaciona com 
empresas do setor de telecomunicações, atuando na venda de serviços de transporte em sua rede 
e em acordos comerciais de compartilhamento de infraestrutura. 

 

Análise situacional de mercado 

 

O acesso à banda larga no Brasil ocorre em um mercado concentrado em grandes corporações, 
que operam dominando a prestação do serviço em determinadas regiões ou nichos de atuação. 
Este cenário é herança do modelo empresarial das telecomunicações que foi sedimentado no país 
nas últimas décadas. Trata-se de um setor com tendência à concentração, devido ao alto custo de 
investimentos em bens de capital. 

Dados de agosto de 2016, divulgados pelo Teleco, demonstram que o mercado brasileiro de 
internet de banda larga fixa concentra-se em três grandes grupos: Claro, Vivo e Oi, que, juntos, 
detêm aproximadamente 85% das conexões no país. Ter tão poucas operadoras dominando o 
mercado implica poucas opções na hora de o cidadão contratar serviços, bem como facilita para 
que estes grupos possam impor suas condições no setor, pressionando por mudanças que nem 
sempre são benéficas aos consumidores finais. 

Quadro 2 – Market Share das Operadoras de Banda Larga Fixa 

 
 

A situação de oligopólio prejudica a qualidade do serviço de internet brasileiro. Com a falta de 
concorrência, as empresas não têm se dedicado a melhorar a qualidade do serviço nem a praticar 
preços competitivos ou a investir em novas ofertas. Confirmando esta ideia está a recente pesquisa 
feita pela Akamai, divulgada pelo Teleco, segundo a qual a internet brasileira ocupa a 88ª posição 



 

 

 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 

16 

 

no ranking de velocidade global, sendo uma das conexões de rede mais lentas do continente; e 
isso por preços que não se destoam dos cobrados em países mais desenvolvidos, como Estados 
Unidos, Coreia do Sul e Irlanda.  

Atualmente, segundo a Abrint, 5% dos municípios brasileiros concentram 77% dos pontos de 
acesso à banda larga. Dos 95% restantes, a Associação considera que 80% são mercados ideais 
para os provedores regionais, pois os municípios não são grandes o suficiente para interessar às 
empresas maiores mas possuem uma demanda que pode ser interessante para as menores. 
Existem aproximadamente 2.100 empresas pequenas que prestam serviços de banda larga no país. 
Dessas, cerca de 2 mil atendem a nichos específicos e têm o potencial de atuar sinergicamente 
com a Telebras na massificação da banda larga nos rincões do país. 

Apesar dessas dificuldades e da crise econômica que vive o país, o setor de telecomunicações 
continua a ser peça fundamental para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. A 
economia brasileira traz oportunidades únicas que precisam ser exploradas com o devido 
planejamento e reflexão para que os resultados sejam duradouros. Os esforços necessários, tanto 
públicos como privados, precisam estar alinhados para construir a infraestrutura de 
telecomunicações condizente com o desenvolvimento almejado pelo País. 

Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela Unidade Prestadora de Contas em 
relação ao seu ambiente de atuação: 

Atualmente a Telebras comercializa três produtos de conectividade: IP Telebras, Ponto a Ponto e 
Rede MPLS. 

 

IP Telebras 

É o serviço de acesso dedicado à internet e compreende o provimento de toda a infraestrutura 
para o acesso à rede mundial, com as seguintes características: 

 

Garantia da banda contratada, dedicada e exclusiva. A Telebras entrega exatamente a 
velocidade que foi vendida ao cliente, sem compartilhar a banda contratada com outros 
clientes. 

 

Velocidade simétrica para download e upload. A Telebras garante taxa de upload e de 
download idênticas. 

 

Possibilidade de alocação de endereços IP públicos. A Telebras disponibiliza, para o cliente 
que não possui o próprio bloco de IPs, uma faixa de IPs públicos. Por padrão, oferece 16 
endereços IPv4 - 14 válidos e 2 de rede (IP/28). Para IPv6, oferece até 2^80 endereços IP. 
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Solução de mitigação de ataque DoS e DDoS embutida.  Este serviço de segurança é um 
importante diferencial de mercado do IP Telebras, por ser oferecido sem custo adicional 
para o cliente. Atua em três abordagens: detecção, reação e mitigação. 

Detecção: o serviço de segurança IP Internet faz o monitoramento não intrusivo do 
tráfego e é capaz de detectar quando a rede do cliente está sofrendo um ataque; 

Reação: são gerados alarmes para o NOC Telebras e, paralelamente, o tráfego de 
entrada é redirecionado para centros automatizados de limpeza de dados (cleaning 
centers); 

Mitigação: o tráfego malicioso é “higienizado” e devolvido para o backbone 
Telebras. 

 

Atendimento em rede carrier ethernet. A rede Telebras, diferentemente da rede de outras 
operadoras, não utiliza tecnologia legada. Uma vantagem dessa característica é que a 
Telebras não tem dificuldades para gerenciar a compatibilidade de tecnologias quando 
instala um circuito para o cliente. Outra vantagem é a maior agilidade para aumentar a 
banda em caso de requisição do cliente. 

 

Ponto a Ponto Telebras 

 

O serviço de conexão ponto-a-ponto é uma solução escalável, de alta disponibilidade, que 
compreende o fornecimento de circuitos para órgãos ou entidades que necessitem montar seu 
próprio backbone - seja ele metropolitano, regional ou nacional -, com transparência e segurança.  

 

Este serviço possui como características técnicas: 

 

Tecnologia transparente a protocolos de camada superior (clear channel). Para o cliente, 
essa característica significa que a rede da Telebras tem capacidade de trafegar qualquer tipo 
de protocolo/serviço no circuito, sem que haja risco de incompatibilidade com sua aplicação. 

 

Solução escalável. Em razão da arquitetura de sua rede metro ethernet, a Telebras tem 
capacidade de aumentar a velocidade do circuito do cliente para até 1 Gbps com grande 
agilidade, sem alterar a infraestrutura do atendimento. 

 

Baixa latência. Pelo fato de o serviço L2VPN ser transparente a protocolo, não há acréscimo 
de cabeçalhos aos pacotes trafegados. Isso implica menor atraso na comunicação e, 
consequentemente, baixa latência. 

 

 

 

L3VPN – VPN MPLS Telebras 
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O serviço L3VPN é uma solução que permite agregar diversos serviços para maximizar a 
comunicação entre os pontos de um cliente. É baseado na tecnologia MPLS, que combina a 
inteligência do roteamento com o desempenho da comutação. 

 

A tecnologia MPLS é utilizada para convergência de redes, para integração de aplicações de dados, 
voz e vídeo, usando classes de serviço diferenciadas (CoS) e uma única infraestrutura, o que traz 
ganhos de qualidade, gestão unificada e economia. É uma solução escalável, de alta 
disponibilidade e flexibilidade. 

 

A solução possibilita a criação de rede privativa virtual (VPN), conforme a necessidade do cliente. 
Essa característica garante que toda a informação dentro da VPN fique totalmente isolada de 
outras VPNs e da Internet dentro Backbone IP. 

 

Dentre suas aplicações, destacam-se a utilização para a interligação de filiais/escritórios, 
interconexão de redes MAN/LAN, transporte para a transmissão de dados, voz, vídeo, 
videoconferência e outros serviços multimídia em geral.  

 

Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócios: 

Foi produzida uma análise SWOT, com a finalidade de se estabelecer os pontos fortes e os pontos 
fracos que a empresa possui (um olhar para dentro) e para as oportunidades e ameaças que a 
análise situacional de mercado nos aponta (um olhar para fora) 

A figura abaixo retrata a análise SWOT para o segmento de mercado Governo (Federal, Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal).  
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                   Pontos Fortes                                                             Pontos Fracos                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Oportunidades                                                                   Ameaças  

 

Figura 2 – Análise de SWOT – Segmento Governo 

 

 
- Também ser um ente de Governo 

- Processo simplificado de contratação 

- Backbone OPGW (maior disponibilidade 
potencial) 

- Não tem rede legada / Rede carrier ethernet 

- Mais banda pelo mesmo preço 

- Facilidade de upgrade lógico 

- Presença em todo o Brasil com o SGDC 

- Tecnologia de ponta 

- Confinamento do tráfego em uma rede 
controlada pelo Governo 

 

- Baixa disponibilidade dos circuitos 

- Baixa disponibilidade do backbone 

- Baixa capilaridade de rede terrestre 

- Logística de instalação, suporte e manutenção 
subdimensionada.  

- Não dispõe de portfólio abrangente de serviços 
de valor agregado 

- Inexistência de identidade visual 

- Comunicação com o mercado deficiente 

- Processos internos parcialmente consolidados 

- Baixo orçamento para novos investimentos 

- Backbone instalado sobre a infraestrutura de 
parceiros dificulta a manutenção da rede e a 
recuperação de circuitos. 

 

 

 

 

- Política pública de incentivo à disseminação 
da banda larga 

- Demanda reprimida por banda larga em 
municípios remotos. 

- Acesso a uma nova tecnologia (SGDC) 

- Possível revogação do Decreto nº 8.135/2013 
está sendo gestada pelo MPOG (fim da reserva de 
mercado) 

- Arrocho Fiscal diminui orçamento de clientes e 
dificulta contratação da Telebras 

- Mudanças constantes nas decisões de 
contratação 

- Falta de continuidade das políticas públicas que 
exigem recursos de TIC 

- Baixa capacidade de investimento 

 

 

Segmento 

Governo 
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A figura abaixo retrata a análise SWOT para Segmento de Mercado ISP e Operadoras: 

                           Pontos Fortes                                                           Pontos Fracos                                                                                         

 Pontos fortes Pontos fracos                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Análise da Cultura Organizacional 

 

 

  
                  Oportunidades                                                        Ameaças  

        

Figura 3 – Análise de SWOT – Mercado ISP e Operadoras 

- Backbone OPGW 

- Não tem rede legada / Rede carrier ethernet  

- Facilidade de upgrade lógico 

- Presença em todo o Brasil com o SGDC 

- Posicionamento de mercado de operadora 
neutra 

- Telebras não se apresenta como concorrente 
dos ISPs no atendimento direto ao mercado 
varejo. 

 

- Demanda reprimida por banda larga em  

- municípios remotos. 

- Grandes operadoras apresentam pouco apetite 
para atender ao mercado dos ISPs 

- Obrigações de 4G estabelecidas para as  

- operadoras nos municípios gerará demanda por 
banda larga em grande parte do país. 

 

 

- Preços dos serviços declinantes a cada ano 

- Tendência de migração da base de clientes 
do serviço IP para o serviço Ponto a Ponto 
(mais barato) 

- Baixa capacidade de investimento para 
ampliação da rede  

- Crise econômica 

- Instabilidade institucional do Governo 

 

- Alto custo operacional torna preço do serviço IP 
pouco competitivo em 9 estados 

- Rede congestionada e com pouca capacidade 
disponível para vendas 

- Baixa disponibilidade dos circuitos 

- Baixa disponibilidade do backbone 

- Baixa capilaridade de rede terrestre 

- Logística de instalação, suporte e manutenção 
subdimensionada.  

- Comunicação com o mercado deficiente 

- Baixo orçamento para novos investimentos 

- Backbone instalado sobre a infraestrutura de 
parceiros dificulta a manutenção da rede e a 
recuperação de circuitos. 

 

 

 

Mercado ISP 

e Operadoras  
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Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares aos da Unidade 
Prestadora de Contas: 

Oi, Claro, British Telecom, Embratel, Telefônica/Vivo, Copel, Cemig, América Móvel, Algar, Level 3 
e TIM. 
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2.4. Organograma 

 
Figura 4 – Organograma da Telebras 

Quadro 3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Informação disponível no ANEXO I. 
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2.5. Macroprocessos finalísticos 

No exercício de 2013, a cadeia de valor da Telebras foi redesenhada. Segue abaixo o primeiro nível 
desta cadeia. 

 

Figura 5 – Primeiro nível da cadeia de valor da Telebras 

 

Cada um dos macroprocessos da cadeia de valor da Telebras foi detalhado em uma cadeia de valor 
de segundo nível, demonstrando os processos que fazem parte do macroprocesso e as suas 
interligações. 

Uma boa parte dos processos da Cadeia de Valor da Telebras foi modelada, porém, com a mudança 
da gestão em junho de 2016, a estrutura de algumas áreas foi revista e muitos processos precisam 
ser atualizados para posteriormente ser feita a implantação formal. A execução dos processos, 
nestes casos, está sendo feita com base na experiência dos colaboradores envolvidos e no histórico 
de atuação da organização.  

2.5.1. Gerir Planejamento de Ações e Programas 

Este macroprocesso é responsável: pela análise do contexto da organização; pela elaboração dos 
planos orientadores do plano de negócio, planos estratégico, tático e operacional e plano de novos 
negócios; e pelo acompanhamento da execução destes planos. 

 

 

  

Processos de Planejamento Processos de Negócio

Gerir Planejamento
de Ações e
Programas

Gerir Relação
com Clientes

Gerir Produtos
e Serviços

Gerir Tecnologia
da Informação

Gerir Redes e Recursos

Gerir Relação
com Parceiros
e Fornecedores
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                            Figura 6 – Macroprocesso Gerir Planejamento de Ações e Programas 

Os principais produtos deste macroprocesso são a análise do ambiente externo, o plano de negócios e os planos estratégico, tático e operacional que 
orientam a atuação da organização. A responsabilidade pela geração destes produtos é compartilhada entre as unidades da Telebras, tendo em visto 
que eles são fruto de discussões com participação de todas as áreas chave da organização, com destaque para a diretoria executiva, que provê as 
diretrizes iniciais e toma as decisões finais. Todas as unidades da organização são clientes deste macroprocesso, tendo que alinhar sua atuação com os 
objetivos estratégicos definidos. 

No exercício de 2016, foram organizadas oficinas, com foco operacional, para identificar entraves e gargalos nos principais processos, contudo a 
implementação dessas soluções não foi concluída devido à troca da Presidência, pois buscou-se fazer uma revisão de todo o Planejamento Estratégico 
para alinhá-lo com as diretrizes da nova diretoria. 

2.5.2. Gerir Relações com Clientes 

Este macroprocesso é responsável pela gestão da interface com o cliente, pela comercialização de produtos e serviços, pela iniciação da prestação de 
serviços e gestão de clientes após assinatura de contrato. 
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            Figura 7 – Macroprocesso Gerir Interações com o Cliente
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Os principais produtos deste macroprocesso são os contratos comerciais com os clientes, os serviços 
ativados para os mesmos e a garantia de manter esses clientes fiéis e os serviços rentáveis. Os 
insumos para estes produtos são o Plano de Marketing como orientação e os insumos de instalação 
de última milha para ativação de clientes. A responsabilidade pela geração destes produtos é 
compartilhada entre a Diretoria Comercial, que conquista e gerencia os clientes, e a Diretoria 
Técnico-Operacional, que ativa os serviços contratados. Os clientes deste macroprocesso são, em 
primeira instância, os clientes comerciais da Telebras e, por extensão, a sociedade, que se beneficia 
dos serviços prestados ao governo ou, no contexto do PNBL, como cliente final.  

O ano de 2016 se encerrou com 1045 circuitos comerciais contratados e mais de 198 Gbps de banda 
ativada. Isso representou um acréscimo de banda de cerca de 48% (quarenta e oito por cento) 
quando comparado ao ano de 2015 sendo possível notar que o valor de faturamento pelos serviços 
prestados foi duplicado no referido ano, chegando em 73 milhões de reais (fazendo abstração das 
receitas operacionais geradas pelo macroprocesso Gerir Relação com Parcerias).  

No exercício de 2016 a Telebras intensificou sua presença nos órgãos de governo, prospectando 
oportunidades e construindo projetos. As atividades da área comercial foram revistas com este foco, 
iniciando-se uma agenda intensa de visitas no intuito de dar publicidade ao papel da Telebras no 
provimento da rede de dados da administração pública, além de estabelecer ou incrementar o 
relacionamento comercial com esses clientes.  

A Telebras intensificou o desenvolvimento de projetos a partir da atuação próxima de empresas 
federais e órgãos públicos, identificando as necessidades desses clientes e propondo soluções 
integradas como forma de canalizar a venda dos seus produtos tradicionais. 

 

2.5.3. Gerir Produtos e Serviços 

Este macroprocesso é responsável pela análise e suprimento das necessidades de marketing da 
organização e pelo desenvolvimento e gestão de produtos e serviços oriundos do seu 
posicionamento no mercado. 
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Figura 8 – Macroprocesso Gerir Produtos e Serviços
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Os principais produtos deste macroprocesso são: por um lado, os estudos de mercado, do 
comportamento e das necessidades dos clientes, dos resultados de esforços comerciais e de 
marketing; e, por outro, o Plano de Marketing, que orienta a atuação comercial, a expansão da rede 
da Telebras e a gestão do portfólio de produtos e serviços, com as suas respectivas características e 
precificação. Os principais insumos para este macroprocesso são o Plano de Negócios e o Plano 
Estratégico, que orientam a atuação da organização. A responsabilidade pela gestão destes 
processos é da Coordenação de Marketing. Os clientes deste macroprocesso são as unidades que 
interagem diretamente com o cliente, como: a Gerência de Vendas Governo e Corporativo, os 
Escritórios Regionais, a Gerência de Pós-Venda e a Gerência de Planejamento Técnico e Controle, 
que recebe a demanda de expansão de rede.  

 

2.5.4. Gerir Tecnologia da Informação 

Este macroprocesso é responsável pelo planejamento, provimento e suporte de soluções de TI, bem 
como pela gestão da governança e do monitoramento dos processos de TI. 

 

               Figura 9 – Macroprocesso Gerir Tecnologia da Informação 
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Telecomunicações; e o início dos testes do sistema SAP CRM (Customer Relationship Management 
ou Gestão de Relacionamento com o Cliente). 

Além dos sistemas implantados outros estiveram em foco para aperfeiçoamento. Entre esses 
merece destaque o trabalho desenvolvido na evolução do Sistema de Gestão Integrado (SAP), 
garantindo maiores e melhores controles.  

Merece destaque também a contratação da fábrica de software, empresa responsável pelo 
suporte/manutenção e desenvolvimento de aplicações, e de uma nova solução de segurança 
Firewall que traz uma inspeção mais profunda, que chega a cada aplicação. 
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2.5.5. Gerir Redes e Recursos 

Este macroprocesso é responsável pelo planejamento, construção, operação e manutenção da rede de telecomunicações da Telebras.  

 

            Figura 10 – Macroprocesso Gerir Redes e Recursos
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Os principais produtos deste macroprocesso são a arquitetura de TIC, o planejamento de 
expansão da rede, o backbone e backhaul da Telebras, e a gestão adequada desta rede 
garantindo a sua continuidade e segurança. A responsabilidade pela geração destes produtos é 
da Diretoria Técnico-Operacional (Gerência de Planejamento Técnico e Controle, Gerências de 
Engenharia de Rede e Gerência de Operação e Manutenção). Os principais insumos são o Plano 
de Marketing, as fibras cedidas pelos parceiros, tais como as companhias elétricas e a Petrobras, 
e os equipamentos e serviços de instalação adquiridos para equipar e expandir a rede. Os 
clientes deste macroprocesso são as unidades de venda, que oferecem os produtos e serviços 
em cima da rede operacional. Um parceiro importante neste macroprocesso é a Gerência de 
Relacionamento com Operadoras e Parceiros, que negocia trechos necessários, que não serão 
construídos neste momento, com outros players do mercado. 

Em 2016 não houve expansão expressiva da rede de telecomunicações. Ampliações e novas 
implantações de Estações de Backbone e de Estações de Atendimento (EA), assim como as 
redes metropolitanas previstas, tiveram seu orçamento contingenciado pelo Governo Federal 
e, assim, reprogramado na proposta orçamentária da LOA 2017.  

A priorização das obras de construção das redes metropolitanas foi revista, tendo-se definido 
que serão construídas redes nas cinco cidades que terão elementos do projeto SGDC (Brasília, 
Campo Grande, Florianópolis, Rio de Janeiro e Salvador). 

Apesar deste contingenciamento, o volume de equipamentos gerenciados na rede da Telebras 
(1.845 em dez/16) continua aumentando, o que demonstra a complexidade operacional da 
planta da rede nacional de longa distância (Backbone) e das redes metropolitanas, como mostra 
o gráfico abaixo.  

 

Figura 11 – Evolutivo de Equipamentos Gerenciáveis em Operação Técnica 
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2.5.6. Gerir Relações com Parceiros e Fornecedores 

Este macroprocesso é responsável pelo planejamento, seleção, acionamento e avaliação de parceiros e fornecedores e pela integração 
administrativa e gerencial com os demais processos da cadeia de valor.   

 

Figura 12 – Macroprocesso Gerir Relações com Parceiros e Fornecedores 
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Os principais produtos deste macroprocesso são fibras, circuitos e capacidades contratados de 
parceiros e operadoras para suprir necessidades da organização provenientes do planejamento 
técnico de expansão da rede ou de atendimento de clientes, além de serviços vendidos para estes 
intervenientes. A responsabilidade pela geração destes produtos é da Gerência de Relacionamento 
com Operadoras e Parceiros. Os clientes deste macroprocesso são a Gerência de Operação e 
Manutenção, responsável pela gestão da rede, e a Gerência de Vendas, que precisa de circuitos para 
atender os clientes.  

Este macroprocesso gerou uma receita operacional bruta de 11,2 milhões de reais, representando 
13,7% do total do exercício de 2016, fruto de contratos fechados com operadoras e parceiros.  

 

2.6. Composição acionária do capital social 

 

Quadro 4 – Composição acionária do capital social 

Denominação completa 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS 

Ações Ordinárias (%) Posição em 

ACIONISTAS 31/12/2016 31/12/2015 

G
o

ve
rn

o
 

Tesouro Nacional 57,61% 57,61% 

Outras Entidades Governamentais 33,17% 35,32% 

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos - - 

Ações em Tesouraria - - 

 % Governo 90,78% 92,93% 

Fr
ee

 F
lo

a
t 

Pessoas Físicas - 0,85% 

Pessoas Jurídicas 9,22% 6,22% 

Capital Estrangeiro - - 

 % free float 9,22% 7,07% 

Subtotal Ordinárias (%) 100,00% 100,00% 

Ações Preferenciais (%) Posição em 

ACIONISTAS 31/12/2016 31/12/2015 

G
o

ve
rn

o
 

Tesouro Nacional 0,01% - 

Outras Entidades Governamentais - - 

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos - - 

Ações em Tesouraria - - 

% Governo 0,01% 0,00% 

Fr
ee

 F
lo

at
 Pessoas Físicas 9,98% 69,81% 

Pessoas Jurídicas 90,01% 29,52% 

Capital Estrangeiro - 0,67% 

 % free float 99,99% 100,00% 

Subtotal Preferenciais (%) 100,00% 100,00% 
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Total 100% 100% 

Denominação completa 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS 

Ações Ordinárias (%) Posição em 

ACIONISTAS 31/12/201
6 

31/1
2/20
15 

G
o

ve
rn

o
 

Tesouro Nacional 57,61% 57,6
1% Outras Entidades Governamentais 33,17% 35,3
2% Fundos de Pensão que recebem recursos públicos - - 

Ações em Tesouraria - - 

 % Governo 90,78% 92,9
3% 

Fr
ee

 F
lo

a
t 

Pessoas Físicas - 0,85
% Pessoas Jurídicas 9,22% 6,22
% Capital Estrangeiro - - 

 % free float 9,22% 7,07
% Subtotal Ordinárias (%) 100,00% 100,
00% Ações Preferenciais (%) Posição em 

ACIONISTAS 31/12/201
6 

31/1
2/20
15 

G
o

ve
rn

o
 

Tesouro Nacional 0,01% - 

Outras Entidades Governamentais - - 

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos - - 

Ações em Tesouraria - - 

% Governo 0,01% 0,00
% 

Fr
ee

 F
lo

at
 

Pessoas Físicas 9,98% 69,8
1% Pessoas Jurídicas 90,01% 29,5
2% Capital Estrangeiro - 0,67
%  % free float 99,99% 100,
00% Subtotal Preferenciais (%) 100,00% 100,
00% Total 100% 100
%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.7. Participação em outras sociedades 

No quadro abaixo é demonstrada a participação acionária da Telebras em outras empresas.  

Posição em 31/12/2016 e 31/12/2015. 
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Quadro 5 - Investimentos Permanentes em outras sociedades 

Denominação Investidora 

(UPC) 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS 

Ações Ordinárias (% de participação) Posição em 

Empresa Investida 31/12/2016 31/12/2015 

VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A. 49% 49% 

TELEBRAS COPA S.A. (*) 100% 100% 

CABOS BRASIL EUROPA S.A. 35% 35% 

Ações Preferenciais (% de participação) Posição em 

Empresa Investida 31/12/2016 31/12/2015 

Não existe participação em ações preferenciais em qualquer 
empresa. 

0% 0% 

 

Incorporação da Telebras Copa S.A 

 

Na reunião realizada em 22 de março de 2016 o Conselho de Administração aprovou proposta de 
incorporação da sua subsidiária integral Telebras Copa S.A., sociedade anônima de capital fechado, 
e decidiu que a proposta seria submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas em data 
a ser estabelecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. 

A Incorporação faz parte de um processo de reorganização, após a finalização dos eventos para os 
quais a Telebras Copa S.A. foi constituída a fim de prestar serviços de telecomunicações, e resultará 
na simplificação da estrutura societária e operacional atual, com a consequente redução de custos 
financeiros e operacionais. 

Por se tratar de incorporações de subsidiária integral, não haverá aumento de capital na Telebras 
nem emissão de novas ações. A ação representativa do capital social da Telebras Copa S.A. será 
extinta, promovendo-se os necessários registros contábeis na Telebras. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral será oportuna e adequadamente 
informado a respeito de quaisquer desenvolvimentos relativos à operação de incorporação, até sua 
conclusão. 

 

 

2.8. Principais eventos societários ocorridos no exercício 

2.8.1 Grupamento de Ações  

Em 2 de março de 2016 a Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras (Telb3, Telb4 – 
BM&FBOVESPA) aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, a proposta do Conselho de 
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Administração de grupamento da totalidade de ações representativas do capital social, nos termos 
do artigo 12 da Lei nº 6.404/76. 

O grupamento foi efetuado na proporção de 10 (dez) ações para 1 (uma) ação da mesma espécie, 
passando o capital social a ser representado por 11.844.270 ações nominativas e escriturais, sem 
valor nominal, sendo 9.743.971 ações ordinárias e 2.100.299 ações preferenciais. 

A medida visou elevar os preços das ações e atender ao disposto no novo Regulamento para 
Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (“Regulamento”) e no 
Manual do Emissor (“Manual”), ambos emitidos pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), que vedam a manutenção nos mercados organizados 
pela BM&FBOVESPA de ações com valor de cotação inferior a R$ 1,00 (um real) por ação para 
qualquer período consecutivo de 30 (trinta) dias de negociação. 

 

2.8.2 Aumento de Capital 

Em 19 de outubro de 2016 o Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de 
Presidente da República Federativa do Brasil, autorizou a Telecomunicações Brasileiras S.A. – 
Telebras (Telb3, Telb4 – BM&FBovespa), por meio de Decreto publicado no DOU nº 202, de 20 de 
outubro de 2016, Seção 1, página 8, a efetuar aumento do Capital Social da Companhia, com a 
emissão  de nova ações, mediante créditos da União, derivados de adiantamentos para futuro 
aumento de capital (AFAC) efetuados no períodos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, no montante 
de R$ 846.726.567,36 (oitocentos e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil quinhentos 
e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), além do saldo residual de capitalizações anteriores 
no montante de R$ 7.757.282,07 (sete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta 
e dois reais e sete centavos), acrescidos de valores relativos aos juros devidos sobre o principal, 
calculados com base na Taxa SELIC. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

3.1. Planejamento organizacional 

Em abril de 2016 foi organizada a primeira oficina do ciclo de planejamento definindo novos objetivos 
estratégicos. Desta forma, em vez de um planejamento estratégico, foram realizadas oficinas de 
identificação e resolução de entraves operacionais, que dificultam a realização dos objetivos da Telebras, 
com participação de todo corpo gerencial da empresa.  

Devido à mudança na Presidência da organização, em junho de 2016, não foi finalizada a revisão do 
planejamento estratégico e a nova gestão optou pela postergação dele até que ela tivesse uma visão 
mais profunda da realidade da organização e seus desafios. Sua revisão completa ficou prevista para 
2017.  

Apesar de não revisar por completo o planejamento estratégico, seguem alguns elementos que o 
compõem até o momento: 

a) Missão e Visão: 

Missão: Fornecer soluções de telecomunicações seguras e com qualidade para o desenvolvimento 
nacional e a redução das desigualdades sociais. 

Visão: Ser uma empresa de governo autossustentável, principal fornecedora de soluções de 
telecomunicações para a Administração Pública. Estar presente em áreas não atendidas de forma a 
assegurar a democratização do acesso a conteúdos digitais. 

A Missão é o objetivo fundamental de uma organização, traduz a finalidade última da empresa e consiste 
na definição dos seus fins estratégicos gerais. A Telebras adotou sua Missão ressaltando seis temas em 
sua construção. São eles: “telecomunicações” – define claramente seu escopo de atuação técnico; 
“seguras” – um dos principais diferenciais da empresa deve ser a segurança que as suas soluções 
providenciam para os dados dos seus clientes, principalmente aqueles do setor de governo; “qualidade” 
– dá foco constante na evolução tecnológica e no uso das melhores práticas nas diversas linhas de 
gestão; “desenvolvimento” – com o objetivo de alavancar o desenvolvimento tecnológico nacional e 
“redução das desigualdades” – envolvendo a dimensão social proporcionando a inclusão por meio do 
acesso à informação e ao conhecimento. 

A Visão é o estado futuro desejado, alinhado às aspirações da organização, define o norte próximo a ser 
alcançado orientado pela Missão. Nesta construção, a Telebras reforçou o norteamento dado pela 
Missão abordando os temas: “autossustentável” – dando um viés econômico responsável, buscando 
margens de receita que garantam o investimento sem prejudicar o ambiente onde está inserida; 
“soluções para a Administração Pública” – o setor governo é visto como de suma importância para a 
Telebras; “presente em áreas não atendidas” e “democratização do acesso” – reforçam a importância 
para a Telebras do seu papel social e de executora de políticas públicas. 

b) Valores 

Satisfação dos clientes: Os serviços prestados pela empresa devem atender plenamente às expectativas 
dos clientes e fortalecer os seus laços de confiança com a Telebras; 

Compromisso com resultados: Buscar atingir e exceder os resultados planejados, de forma a criar valor 
para os clientes, a empresa e a sociedade; 
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Excelência Empresarial: Empregar práticas de gestão que assegurem os mais altos padrões disponíveis 
de qualidade e nível de serviço, procurando satisfazer nossos clientes e acionistas; 

Excelência Tecnológica: Utilizar e estimular o desenvolvimento de tecnologias de alto desempenho, a 
partir de uma inteligência própria de engenharia; 

Valorização dos empregados: A Telebras deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, que reconheça com justiça o desempenho e estimule a iniciativa, a criatividade e o 
desenvolvimento dos empregados da empresa; 

Ética: Pautar as relações de trabalho e os relacionamentos empresariais por elevados padrões éticos, 
colocando a honestidade, a confiabilidade, a transparência e o respeito como marca das decisões e 
práticas cotidianas da empresa; 

Responsabilidade Social e Ambiental: Atuar com responsabilidade no sentido de promover o bem 
comum, avaliando as consequências das suas ações, de forma a evitar riscos e danos às pessoas, à 
cultura, à sociedade e ao meio ambiente. 

 

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício 

Para a obtenção de seu objetivo empresarial de longo prazo, a Telebras buscou se reestruturar sob a 
perspectiva operacional, administrativa, organizacional e econômico-financeira. Abaixo está a lista de 
ações em destaque da empresa em 2016: 
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O quadro abaixo traz algumas informações sobre as iniciativas e seus resultados que foram priorizados 
pela Administração da Telebras:  

 

Quadro 6 – Iniciativa estratégica e seus resultados 

(Informação disponível no ANEXO II) 

 

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

Segue abaixo o quadro com o cronograma para a implantação do Planejamento Estratégico da Telebras: 

Quadro 7 – Criação e Implantação de Modelo de Gestão Estratégica 

 

 

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos  

No segundo semestre de 2016, as ações junto às empresas cedentes de infraestrutura de 
telecomunicações (Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Furnas, Petrobras e TAG), conforme previsto no 
Parágrafo Único do Art. 5º do Decreto 7.175/2010, foram intensificadas, pela aproximação institucional, 
com reuniões frequentes entre as diretorias, promovendo a aproximação entre as equipes técnicas e 
operacionais, de modo a expandir a rede nacional de telecomunicações para atendimento aos objetivos 
do PNBL (destacando-se o lançamento do SGDC), melhorar a qualidade dos serviços prestados e 
maximizar o aproveitamento de recursos do Estado sem aumentos significativos de custos, a partir da 
racionalização de infraestruturas existentes com capacidades disponíveis de amplificação (e.g. fibras 
ópticas) e de utilização (e.g. espaços físicos em subestações e áreas das cedentes).  

A perspectiva para 2017 é de grande integração da Telebras com as empresas cedentes, passando de 
uma relação entre fornecedor e cliente para uma sinergia de valores entre entes estatais com o objetivo 
comum de atender ao interesse público. 

 

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

Em outubro de 2016, uma equipe foi estruturada para consolidar ideias que pudessem transformar a 
Telebras em uma empresa sustentável. O Escritório de Transformação da Telebras - ETT, como está 
denominado, implantou um ciclo participativo na organização. Na primeira etapa, brainstorming, o 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

40 

 

principal objetivo do Escritório foi ouvir os colaboradores de todas as 26 gerências da Telebras para 
obter sugestões que melhor pudessem aperfeiçoar recursos, sobretudo, trazendo resultados 
mensuráveis para a organização, sejam financeiros ou operacionais. 

Estão sendo utilizadas as melhores práticas do mercado e isso tem ensinado as equipes a 
compreenderem as formas mais eficazes de gerenciar projetos e mensurar ganhos.  

O conceito adotado pelo Escritório de Transformação da Telebras - ETT realiza a gestão das ideias e 
iniciativas em níveis de evolução e maturidade semanalmente. 

 

 

3.3. Desempenho orçamentário 

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS: 

No tocante aos recursos orçamentários e financeiros, os esforços foram dirigidos ao gerenciamento dos 
recursos disponíveis e a realizar. Dentro desse contexto, mereceu especial atenção a gestão do 
orçamento controlado pelo Governo por meio do Programa de Dispêndios Globais (PDG/2016), 
aprovado pelo Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015, e alterado pelo Decreto nº 8.931, de 14 
de dezembro de 2016.  
 
Quadro 8 – Fontes e usos 
 

 
Fonte: Decreto nº 8.931/2016, SIEST e Balanço Patrimonial.  
 
 O Orçamento de Investimento (OI) da Telebras para o exercício de 2016 teve a sua dotação 
aprovada pela Lei Orçamentária nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016 (LOA/2016), e seu limite final 
aprovado pelo Decreto nº 8.931/2016 (Reprogramação Orçamentária). O Decreto de 25 de fevereiro de 
2016 reativou a Ação 147A (Implantação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação 
para a Copa e Grandes Eventos) e a Portaria nº 389, de 9 de dezembro de 2016, suplementou a Ação 
146Z (Aquisição de um Satélite em Posição Orbital), conforme segue:  
 
 
Quadro 9 – Orçamento de Investimento 2016 

Fontes e Usos

Em R$

PDG Aprovado PDG Realizado Realização %
Diferença 

Realização (%)

FONTES DE RECURSOS 877.625.725 783.297.926 89,3% 10,7%

Receita 105.102.653 97.535.596 92,8% 7,2%

Recursos para aumento de Capital 772.523.072 685.762.330 88,8% 11,2%

USOS DE RECURSOS 1.154.633.295 638.508.964 55,3% 44,7%

Dispêndios Correntes 350.969.436 318.959.184 90,9% 9,1%

Dispêndios de Capital 803.663.859 319.549.780 39,8% 60,2%
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Fonte: Decreto nº 8.931/2016, Lei nº 13.255/2016, Portaria nº 389/2016, SIOP e Balanço Patrimonial. 

 

A Ação 4101 (Manutenção e Adequação de Bens Imóveis) visa adequar as instalações físicas da Telebras, 
nos imóveis alugados pela Empresa (Sede e escritórios regionais), com realização de obras e estruturas. 

A Ação 4102 (Manutenção e Adequação de Bens Móveis) visa os investimentos que promovam o 
funcionamento operacional, a realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, 
veículos, máquinas e equipamentos de propriedade da Empresa. 

A Ação 4103 (Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento) 
visa os investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação necessárias ao 
funcionamento da Empresa, com a aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de 
equipamentos das áreas de informática, informação e teleprocessamento. 

O ano de 2016 foi singular para a Telebras, devido à  reestruturação que levou à necessidade de revisão 

dos investimentos em tecnologia da informação e, por consequência, atraso em algumas contratações. 
Exemplificando: o maior investimento programado para o ano de 2016 foi em desenvolvimento de 
software; contudo, só foi possível concluir a contratação da fábrica de software em novembro. Dentre 
outras questões que influenciaram cita-se a obrigação do governo federal de implantação do eSocial, 
que estava programado para 2016 e foi adiado para início de 2018 adiando, assim, boa parte dos 
investimentos em sistemas com este foco de atendimento. 

Importante observar que, apesar de orçamentariamente coberto, houve em 2016 um contexto de 
indisponibilidade financeira, resultante da frustração de entrada de recursos, que resultou na 

necessidade de maior acompanhamento na emissão dos dispêndios a fim de evitar problemas com fluxo 
de caixa. Isso impactou e fez com que a execução fosse aquém do planejado. 

A Ação 12OF (Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga) visa a implantação da 

infraestrutura necessária para o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). O Decreto nº 7.175, de 12 
de maio de 2010, estabeleceu que cabe à Telebras a consecução dos objetivos do PNBL. Para viabilizar 
o projeto é essencial a implantação da infraestrutura nas cinco regiões do País (Norte, Nordeste, Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste). 

Para isso, é fundamental a aquisição, instalação e ativação de equipamentos de telecomunicações de 
fibras ópticas, com tecnologia DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing), rede de transporte em 

rádio digital de alta velocidade para interligação de Pontos de Presença (POPs) aos municípios 
(backhaul), integração da rede aos pontos de troca de tráfego internet (PTTs), estruturação de rede IP 

Orçamento de Investimento 2016

Em R$

Descrição Ações Aprovado Realizado % Realização

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 4101 215.600 0 0,0%

Manutenção e Adequação de Bens Móveis 4102 311.681 147.996 47,5%

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e 

Teleprocessamento
4103 12.423.000 3.176.294 25,6%

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga 12OF 85.701.606 46.397.704 54,1%

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação para a Copa e Grandes Eventos
147A 236.715 0 0,0%

Lançamento de Satélite de Comunicação 146Z 679.775.257 267.461.786

Inversão Financeira 25.000.000 2.366.000 9,5%

Total 803.663.859 319.549.780 39,8%
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para prestação de serviços multimídia e estabelecimento de parcerias para massificar o acesso em banda 
larga. 

A implantação da infraestrutura de backhaul compreende a disponibilização de capacidade de internet 

em banda larga, conforme as diretrizes estabelecidas no art. 4º do Decreto nº 7.175/2010.  

A Ação teve a sua dotação orçamentária inicial de R$ 393,8 MM aprovada pela LOA/2016, tendo como 
fonte de recursos operação de crédito no valor de R$ 326,5 MM e aporte de capital da União, por meio 
da Ação 00PA (Participação da União no Capital - Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRAS - 
Implementação da Infraestrutura para a Prestação de Serviços de Comunicação de Dados), Orçamento 
Fiscal do Ministério das Comunicações, no valor de R$ 67,3 MM, dos quais, R$ 57,4 MM de emenda 
parlamentar. 

Até o período de elaboração da proposta de reprogramação orçamentária não houve repasse de 

recursos para o dispêndio. Diante disso, a Telebras viu-se obrigada a reavaliar seu cronograma de 
implantação de forma a reduzir a necessidade de recurso. Assim, chegou-se ao montante de R$ 85,7 
MM.  

O efetivo repasse de recursos para o dispêndio ocorreu apenas em janeiro de 2017. A Telebras recebeu 
R$ 9,9 MM, referente ao exercício de 2016. 

A baixa execução de R$ 46,4 MM, que representa 54,1% em relação ao reprogramado, decorre da não 
realização dos repasses da União, no exercício de 2016, para cobrir os investimentos programados. 
Dessa forma, os projetos planejados para o ano de vigência tiveram suas realizações comprometidas, 

deslocando os seus cronogramas para exercícios posteriores. 

A Ação 147A (Implantação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Copa e 
Grandes Eventos) visava cumprir a resolução do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 - 

GECOPA, que designa a Telebras para atender às demandas de infraestrutura de telecomunicações nos 
estádios, aeroportos, centros de Treinamentos e demais pontos de interesse da FIFA nas localidades do 
evento.  

A Ação foi descontinuada ao término do exercício de 2015; porém, em decorrência de pedidos de 
compra ainda não faturados em sua totalidade e da necessidade de ajustes contábeis, foi necessária sua 

reativação.  

Apesar da reabertura da Ação, o projeto não apresentou realização no exercício de 2016. Isso porque 
após análise dos pedidos de compras em aberto no SAP, feita pelos fiscais dos contratos, foi identificada 
a desnecessidade de faturamento no sistema. Assim, os itens dos pedidos em aberto foram cancelados. 

A Ação 146Z (Aquisição de um Satélite em Posição Orbital) visa assegurar ao Brasil sua independência 
internacional no segmento satelital e atender ao restante dos municípios que não possuam cobertura 

terrestre do backbone da Telebras. 

O sistema satelital, composto de um único artefato espacial, atenderá os serviços de comunicação 

militar e comercial, operando respectivamente na Banda X e Ka.  

O satélite terá dois centros de controle (em Brasília e no Rio de Janeiro), além de contar com cinco 
gateways (estações terrestres com equipamentos que fazem o tráfego de dados do satélite) instalados 
em Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande e Salvador (esta última sendo considerada 
reserva). 
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A posição orbital de 75º W será coordenada com as administrações internacionais com a ajuda da 
Anatel/UIT, garantindo a posição no escasso arco geoestacionário. 

A Ação teve a sua dotação orçamentária inicial de R$ 388,7 MM aprovada pela LOA/2016, tendo como 

fonte de recursos aporte de capital da União, por meio da Ação 00P8 (Participação da União no Capital 
- Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS – Desenvolvimento e Lançamento de Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC), Orçamento Fiscal do Ministério das 
Comunicações. 

Com a aproximação do lançamento do artefato satelital, vislumbrou-se a possibilidade de realização 
maior que o valor aprovado originalmente para o exercício de 2016.  Dessa forma, na reprogramação 
orçamentária o valor projetado foi alterado e resultou, ao final, no aporte total de R$ 680,8 MM. 

Apesar disso, o aporte adicional foi realizado somente nos quatro últimos meses do ano e, dessa forma, 

não houve tempo hábil para a realização de todo o montante. 

O projeto do lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil/Europa também visa assegurar ao 
Brasil sua independência internacional e ligar o país aos principais pontos de tráfego do mundo. 

Do ponto de vista técnico, foi definido o fornecedor para o projeto e construção do cabo: ASN (Alcatel 
Lucent Submarine Networks).  

O dispêndio teve a sua dotação orçamentária inicial de R$ 18,0 MM para a Ação 146Y e R$ 97,6 MM 
para inversão financeira aprovada pela LOA/2016 e pelo Decreto nº 8.632/2015. Na reprogramação 
orçamentária a Telebras redimensionou as atividades e, com isso, a dotação orçamentária atribuída à 

referida ação foi cancelada e o valor para inversão financeira foi reduzido para R$ 25,0 MM, conforme 
consta no Decreto nº 8.931/2016. 

O montante realizado, de R$ 2,4 MM, foi destinado à EllaLink, Joint-venture estabelecida entre a Islalink, 
empresa Europeia (65%) e a Telebras, empresa Brasileira (35%), para subsidiar despesas administrativas 
da referida empresa. A baixa realização se deu porque a contratação, prevista para 2016, foi postergada 
para 2017.  
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Quadro 10 - Informações sobre a execução das despesas  

 
Despesas Totais por Modalidade de Contratação:

 
 

Análise crítica da realização da despesa: 

Em relação à coluna “Despesa Contratada”, consta o somatório referente às contratações realizadas no 
exercício de 2016. Quanto à coluna “Despesa Paga”, consta o somatório pago (valor líquido) referente 
às realizações financeiras (caixa) do exercício. 

Pregão: são considerados os valores dos pregões realizados pela própria Telebras, adesão a Ata e 
Sistema de Registro de Preço. As realizações são referentes a investimentos e despesas com materiais e 

produtos, serviços de terceiros e utilidades.  

Regime Diferenciado de Contratações Públicas: o montante destinava-se à contratação de empresas, no 
segundo semestre de 2016, para construção dos COPEs (Centros de Operações Espaciais). A falta de 
pagamentos relacionados é decorrente de não ter tido tempo hábil para a entrega de produtos e serviços 

no exercício de 2016. Os primeiros pagamentos deverão ocorrer no exercício de 2017.  

Dispensa de Licitação: a maior realização é referente à Ação 146Z (Aquisição de um Satélite em Posição 
Orbital). Ressalta-se que a fundamentação legal da contratação de aquisição do Satélite por dispensa de 
licitação, por razões de segurança nacional, tem espeque no inciso IX do art. 24, da Lei nº 8.666/93 c/c 

Decreto nº 2.295/97. Por sua vez, o Decreto nº 7.769, de 28 de junho de 2012, dispôs sobre a gestão do 
planejamento, da construção e do lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas – SGDC. O Decreto retro identificado determinou a criação do Comitê Diretor do Projeto e 

UGO:

2016 2015 2016 2015

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)   207.168.299    67.877.531    83.350.511    87.557.635 

a)    Convite -                -                                 -                     -   

b)    Tomada de Preços -                -                                 -                     -   

c)    Concorrência -                -                                 -                     -   

d)    Pregão 136.582.029 67.877.531     83.350.511    87.557.635 

e)    Concurso -                -                                 -                     -   

f)     Consulta -                -                                 -                     -   

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas 70.586.270   -                                 -                     -   

2.     Contratações Diretas (h+i)       4.304.399      9.348.122  316.249.114  637.629.066 

h)    Dispensa 239.199        863.302        280.006.717  548.629.715 

i)     Inexigibilidade 4.065.199     8.484.820       36.242.397    88.999.351 

3.     Regime de Execução Especial            58.741           44.385           58.741           44.385 

j)     Suprimento de Fundos 58.741          44.385                   58.741           44.385 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)     68.466.488    48.009.886    54.554.706    41.219.711 

k)    Pagamento em Folha 67.878.666   47.016.170     53.698.964    40.498.747 

l)     Diárias 587.822        993.716               855.742         720.964 

5.     Outros     84.331.885    97.243.234  115.299.500  105.307.678 

6.     Total (1+2+3+4+5)   364.329.812  222.523.158  569.512.571  871.758.475 

Unidade Orçamentária: Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras  Código UO: 41202

Modalidade de Contratação
Despesa Contratada Despesa paga
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do Grupo-Executivo, sendo certo que os representantes dos referidos colegiados serão indicados pelos 
Ministérios das Comunicações; da Ciência, Tecnologia e Inovação (atual Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações); e da Defesa, bem como contará com representantes da 

Telebras; da Agência Espacial Brasileira – AEB; e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. As 
demais realizações referem-se, principalmente, às locações de terrenos/lotes (sites) e provimento de 
energia para os sites e compartilhamento de infraestrutura. 

A significativa diferença de valores contratados por dispensa em relação aos valores pagos deve-se ao 
fato de que as principais contratações vinculadas à Ação 146Z foram celebradas em exercícios 
anteriores, restando para os anos de 2015 e 2016 as realizações orçamentárias e financeiras decorrentes 
das entregas e dos serviços prestados. 

Inexigibilidade: ocorre, principalmente, da necessidade de aluguel de circuitos, infraestrutura (fibra 

óptica, locação de postes e de espaço físico), capacitações e eventos e das contratações diretas 
amparadas pelo artigo 173 da Constituição Federal. 

Pagamento em Folha: para as Despesas Contratadas está sendo considerado o valor referente à conta 
241.000 (Pessoal e Encargos Sociais), constante no Sistema de Informação das Estatais (SIEST), e para as 
Despesas Pagas o valor constante do fluxo de caixa, conta 461.100 do SIEST.  

Diárias: para as Despesas Contratadas está sendo considerado o valor constante no Balanço Patrimonial 
da empresa e para Despesas Pagas o valor constante no Sistema SAP. 

Outros: Na coluna Despesas Contratadas são considerados os valores constantes nas contas 245.000 

(Tributos e Encargos Parafiscais) e 246.000 (Encargos Financeiros e Outros) do SIEST, inclusive 
pagamento por autorização de dispêndios, requisição de pagamento e honorários advocatícios. 

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa: 

Programa de Dispêndios Globais (PDG 2015 e 2016) – A Telebras é regida pela Lei nº 6.404/76 e, 
portanto, não se enquadra ao regime legal previsto na Lei nº 4.320/64 e no sistema SIAFI. 

 

 

3.4. Desempenho operacional 

A Telebras iniciou um trabalho de medição por indicadores no exercício de 2014 que continuou, com 
alguns ajustes, em 2016. O foco destes indicadores é de obter uma visão global dos resultados da 
empresa, para acompanhamento e eventual intervenção no quadro seguinte. Seguem valores apurados 
para o exercício de 2016:  
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Quadro 11 – Indicadores de desempenho  

Denominação Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Banda ativada  98.533 

Mbps 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

198.430 

Mbps 

 (12/2016) 

 

Mensal Banda ativada acumulada 

dos produtos (exceto 

transmissão oriundo de 

acordos de parceria) 

Banda ativada 

por produto – 

IP Telebras 

58.395 

Mbps 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

76.145 Mbps 

 (12/2016) 

Mensal Banda acumulada do 

produto IP Telebras no 

período 

Banda ativada 

por produto – 

Ponto a ponto 

31.770 

Mbps 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

120.485 

Mbps 

 (12/2016) 

Mensal Banda acumulada do 

produto ponto a ponto no 

período 

Banda ativada 

por produto – 

Rede MPLS 

 260 Mbps 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

1.800 Mbps 

 (12/2016) 

Mensal Banda acumulada do 

produto rede MPLS no 

período 

Faturamento 

mensal 

R$6.422mil 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

R$7.350       

mil 

(12/2016) 

Mensal Faturamento no período 

Receita bruta 

por banda 

ativada 

(Mbps) 

R$65,18 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

R$37,04 

(12/2016) 

Mensal Receita média por Mbps 

ativado (Faturamento 

bruto/banda ativada) 

Banda por 

empregado 

305,48 

Mbps 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

585,33 Mbps 

12/2016 

Mensal Banda ativada/quantidade 

de empregados 

Receita bruta 

por 

empregado 

R$23,9 mil 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

R$21,6 mil 

(12/2016) 

Mensal Receita bruta/quantidade 

de empregados 

Investimento  R$597,8 

milhões 

(2015) 

Meta não 

definida 

R$ 317,2 

milhões 

(2016) 

Anual Investimento no período 
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Os valores apurados acima mostram uma evolução no sentido positivo para a maior parte dos 
indicadores. É notável a evolução em banda ativada, que para todos os produtos mostra um crescimento 
notável de 30% para IP telebras, de 202% para ponto a ponto e de 30% para rede MPLS, e faturamento, 
com crescimento no mês de dezembro de 14% em comparação com o mesmo mês em 2015.  

A queda no preço por Mbps reflete a erosão dos preços no mercado de telecom. Esta tendência deve 

continuar, porém, os volumes consumidos dos serviços de telecom tendem a aumentar 
expressivamente, mantendo assim o faturamento do setor.  

A banda ativada e o faturamento por empregado mostram que a organização está conseguindo 
aproveitar melhor os seus recursos, com aumento no quadro bem menor do que o aumento na banda 
e no faturamento realizados.  

A redução no investimento se deve aos contingenciamentos de repasses do governo federal, como 
também ao cenário macroeconômico. A organização está buscando formas alternativas de 
financiamento dos investimentos para mitigar o risco permanecente de contingenciamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação 

de grandes 

clientes 

40,7% 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

29,3% 

(12/2016) 

Mensal Receita originada de 

grandes clientes/ Receita 

global do período 

Inadimplência 60,12% 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

39,32% 

(12/2016) 

Mensal Soma de contas a receber 

com atraso superior a 30d/  

Total de contas a receber do 

período  

Prazo médio 

de 

recebimento 

21,89 

(12/2015) 

Meta não 

definida 

28,01 

(12/2016) 

Mensal Soma de (prazo de 

pagamento x valor fatura) / 

Total de faturas emitidas 
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

4.1. Descrição das estruturas de governança 

Em 10 de maio de 2016 o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, em conjunto com a 
Controladoria Geral da União, expediu a Instrução Normativa MP/CGU n.º1 que dispõe sobre controles 
internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. 
 
Na Telebras a estrutura de Governança é a seguinte: 

a) Conselhos de Administração e Fiscal 

     A Telebras é uma sociedade anônima aberta, de economia mista, vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, sob controle da União. 

     Possui um Conselho de Administração composto por 8 (oito) membros, que se reúnem mensalmente, 
ordinariamente, podendo se reunir extraordinariamente quando necessário, tendo as seguintes 
competências contidas no Estatuto Social da Sociedade: 

I. - fixar a política de orientação geral dos negócios da Telebras e acompanhar sua execução; 

II. - convocar a Assembleia Geral; 

III. - aprovar e submeter à Assembleia Geral as demonstrações financeiras e o Relatório de 
Administração da Telebras, neles incluídas as demonstrações consolidadas; 

IV. - eleger e destituir, a qualquer tempo, os diretores da Telebras, fixando-lhes as atribuições, 
observadas as disposições legais e estatutárias; 

V. - aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a indicação ou destituição de titular da 
Auditoria Interna; 

VI. - aprovar os planos gerais da Telebras;  

VII. - resolver sobre as condições de emissão de debêntures, por delegação da Assembleia Geral; 

VIII. - aprovar o Regimento da Telebras especificando as atribuições de cada diretor, observadas as 
disposições legais e estatutárias; 

IX. - autorizar a alienação dos bens imóveis da Telebras; 

X. - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros da Telebras, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos; 

XI. - escolher e destituir os auditores independentes; 

XII. - aprovar e alterar o Regimento Interno do Conselho; 

XIII. - conceder licença e férias aos membros da Diretoria, indicando o respectivo substituto. 

XIV. - aprovar a participação da Telebras no capital de outras empresas ou a cessação dessa participação 
e a constituição de empresas subsidiárias; 

XV. - autorizar a aquisição de ações de emissão da Telebras para efeito de cancelamento ou 
permanência em tesouraria e posterior alienação; 
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XVI. - deliberar sobre os atos de fixação do quadro geral de pessoal, do plano de cargos e salários, de 
gratificações, direitos e vantagens, bem como a contratação, a termo, de profissionais, na forma 
da legislação pertinente;  

XVII. - autorizar a aquisição de bens ou serviços que ultrapassem o limite fixado nas normas internas e 
na legislação pertinente; 

XVIII. - aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a constituição de ônus reais e a prestação de 
garantias pela Telebras a obrigações de terceiros; e 

XIX. - executar outras atividades que lhe sejam cometidas pela lei, pelo Estatuto, pela Assembleia Geral 
ou pelo Ministério das Comunicações. 

XX. - Dirimir questões em que não haja previsão estatutária. 

 

Já o Conselho Fiscal é composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, acionistas ou não, 
eleitos em Assembleia Geral Ordinária, com prazo de mandato de 1 (um) exercício anual, assim 
considerado o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, podendo ser 
reeleitos. Reúnem-se, ordinariamente, uma vez por mês para apreciar os atos de gestão e, 
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou da maioria de seus membros. As 
deliberações, com presença da maioria de seus membros, são registradas em ata própria. Os membros 
efetivos são substituídos em suas faltas e impedimentos pelo respetivo suplente.  

Compete ao Conselho Fiscal, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas em virtude de 
disposição legal ou por determinação de Assembleia Geral:  

I. - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários; 

II. - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer informações 
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;  

III. - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, 
relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos 
de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão da Telebras;  

IV. - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem 
as providências necessárias para a proteção dos interesses da Telebras, à Assembleia Geral, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Sociedade;  

V. - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 
(um) mês essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, 
incluindo na pauta das Assembleias as matérias que considerar necessárias;  

VI. - analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pela Diretoria Executiva;  

VII. - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;   

VIII. - exercer as atribuições previstas em lei ou definidas pela Assembleia Geral, no caso de liquidação 
da Telebras; e  
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IX. - Participar, obrigatoriamente, das reuniões do Conselho de Administração em que devam ser 
apreciadas as matérias referidas nos itens II, III e IV. 

b) Auditoria Interna 

O Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, estabeleceu que as entidades da Administração Pública 
Federal Indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte necessário 
de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de 
controle. Estabeleceu, ainda, que a auditoria interna se vincula ao Conselho de Administração ou a órgão 
de atribuições equivalentes. 

Assim, a unidade de Auditoria Interna da Telebras, nos termos do Estatuto Social, aprovado pela 90ª 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 3 de agosto de 2010, e atualizado pelas 91ª, 92ª, 94ª e 
96ª AGEs, está vinculada ao Conselho de Administração - CA, sendo que a designação, nomeação, 
exoneração ou dispensa do titular da Auditoria Interna será submetida, pelo Presidente da Empresa, à 
aprovação do CA, e, após, à aprovação da Controladoria-Geral da União.  

Regimentalmente, a Auditoria Interna está vinculada ao Conselho de Administração da Sociedade, 
respondendo à Presidência da Empresa para fins administrativos. A unidade de Auditoria, constituída 
pelo Gerente e pessoal auxiliar, tem como responsabilidade básica executar as atividades de auditoria 
da Telebras. 

A atuação da Auditoria Interna visa, basicamente, aferir a legalidade e a legitimidade dos atos e o alcance 
dos resultados quanto à economicidade, à eficácia e à eficiência da gestão, de forma a fortalecer a 
gestão e racionalizar as ações de controle. 

A Auditoria Interna, conforme o artigo 16 do Regimento Interno da Sociedade, aprovado pela 380ª 
Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 12/11/2013, tem as seguintes 
atribuições: 

I. - assessorar a direção da Telebras, quando solicitado, no gerenciamento de riscos relativos às suas 
decisões; 

II. - elaborar e executar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT; 

III. - elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT; 

IV. - estabelecer normas e definir critérios para a sistematização e a padronização das técnicas e 
procedimentos utilizados pela Auditoria Interna; 

V. - estabelecer parcerias com órgãos e entidades Federais, Estaduais, Distritais e Municipais, com 
vistas à realização de auditorias integradas e ao aperfeiçoamento dos sistemas de controle 
interno, externo e social; 

VI. - auditar a aplicação dos recursos transferidos por meio de convênios e/ou instrumentos 
congêneres a órgãos ou entidades; 

VII. - elaborar relatórios sobre os trabalhos de auditoria realizados e acompanhar a implementação das 
recomendações; 

VIII. - avaliar a eficiência e eficácia dos controles internos, visando garantir: a salvaguarda dos ativos; a 
fidedignidade dos dados operacionais; a gestão orçamentária, financeira, administrativa, contábil, 
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patrimonial e operacional; o cumprimento das leis, dos regulamentos, dos atos normativos 
estabelecidos; a melhoria das atividades operacionais; e a eficiência na aplicação dos recursos; 

IX. - acompanhar as ações, recomendações e determinações oriundas dos órgãos e unidades de 
controle interno e externo, verificando a implementação ou cumprimento destas, pelas unidades 
organizacionais responsáveis; 

X. - assistir aos órgãos e unidades de controle interno e externo no que se refere às solicitações e 
realizações de auditoria, facilitar eventuais inspeções, coordenando e acompanhando o resultado 
de seus exames, a prestação de contas, o suporte para a realização dos trabalhos de auditoria e a 
prestação de informações solicitadas; 

XI. - examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da Telebras e tomada de contas 
especiais;  

XII. - fornecer por meio de seus relatórios, entre outros, avaliações, sugestões e recomendações 
visando promover a melhoria e eficiência das atividades examinadas; e 

XIII. - realizar outras atividades que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração da Telebras. 

Como instrumento de suporte a essas atividades é pretensão utilizar-se do monitoramento de dados, 
baseado em informações e dados econômico-financeiros e de alguns indicadores, para 
acompanhamento da gestão e do desempenho de atividades da Empresa. 

Por meio dessa ferramenta deverão ser acompanhadas e identificadas variações significativas na 
evolução dos dados operacionais, econômico-financeiros e administrativos, que irão orientar as ações 
da Auditoria, visando o direcionamento de trabalhos para os pontos julgados relevantes.  

Ainda dentro da estrutura de Governança, é importante mencionar sobre a aplicação das Resoluções nºs 
02 e 03, de 31/12/2010, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e da Administração de 
Participações Societárias da União – CGPAR. A Telebras já vem atendendo os preceitos e as diretrizes 
estabelecidas nas citadas Resoluções.  

c) Gerência de Governança 

A Gerência de Governança tem como objetivo formalizar a governança corporativa e apoiar ou executar 
as atividades estruturantes de desempenho empresarial (planejamento estratégico; gestão de 
processos, de projetos, de riscos, de qualidade e de conteúdo; relações institucionais). As suas 
responsabilidades, específicas na Governança Corporativa, são as seguintes:  

I. - definir, implantar, avaliar e atualizar o modelo de Governança Corporativa e Controle de 
Conformidade (compliance); 

II. - zelar pelos interesses e garantir a transparência a todos que tenham interesse, interna e 
externamente, nos resultados da Telebras; 

III. - monitorar a aderência dos atos praticados na Telebras com o modelo de governança definido e 
com o arcabouço normativo interno e externo;  

IV. - preparar, coordenar e secretariar as reuniões dos fóruns deliberativos (Diretoria Executiva, 
Conselho de Administração e Fiscal, Assembleias Ordinárias e Extraordinárias), inclusive quanto 
aos aspectos logísticos, elaboração da agenda, pautas, atas, relatórios e outros; 
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V. - acompanhar as ações, recomendações e determinações oriundas dos fóruns deliberativos, 
verificando a implementação ou o cumprimento destas pelas áreas responsáveis; 

VI. - definir diretrizes para a arquitetura empresarial e coordenar a atualização dos seus instrumentos 
(estatuto, regimentos internos existentes na organização, organograma); 

VII. - coordenar a identificação, a criação e a definição de atribuições de comissões e comitês, 
necessários para alcançar os objetivos estratégicos da Telebras; 

VIII. - acompanhar as mudanças na legislação e nas normas vigentes no setor de atuação da Telebras e 
divulgá-las para o público adequado dentro da organização; 

IX. - providenciar o registro e acompanhamento de atas, contratos e estatutos na Junta Comercial do 
Distrito Federal e demais órgãos governamentais; e 

X. - fazer cumprir a regulamentação do setor de telecomunicações e daqueles que afetem diretamente 
ou indiretamente a Telebras na sua atuação no mercado. 

A Gerência de Governança atua principalmente de forma orientadora e facilitadora. Ela participa na 
definição e suprimento das demandas de padronização e de gestão que recebe das unidades 
organizacionais ou da Diretoria Executiva e pode até coordenar as atividades, mas a participação das 
unidades responsáveis pelas atividades que formam o escopo da demanda é essencial; o modelo é 
essencialmente descentralizado.  

 

d) Escritório de Transformação Telebras 

O Escritório de Transformação Telebras – ETT, é responsável por reunir as iniciativas da empresa, 
conduzir, organizar e controlar as atividades dos projetos priorizados com o objetivo de garantir sua 
devida implementação dentro do prazo e custo definidos no plano institucional. 

 

I. - definir, implantar, avaliar e atualizar a metodologia de gerenciamento de projetos alinhada aos 
objetivos estratégicos da TELEBRAS;  

II. - elaborar políticas e regras de gerenciamento de projetos específicos da TELEBRAS, empregando 
modelos de referência;  

III. - zelar pela integração entre os projetos do portfólio da TELEBRAS, identificando e sinalizando 
impactos mútuos;  

IV. - promover e aprimorar a cultura de gerenciamento de projetos na TELEBRAS;  

V. - zelar pelo fiel cumprimento da metodologia de gerenciamento estabelecida na TELEBRAS;  

VI. - promover a integração das diversas unidades organizacionais executoras de projetos, a fim de 
atender as metas estratégicas estabelecidas pela Diretoria Executiva;  

VII. - prover informações consolidadas sobre o andamento físico-financeiro dos projetos para a Diretoria 
Executiva;  
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VIII. - consolidar os desvios de cumprimento de escopo, custo e prazo dos projetos e sugerir a elaboração 
de planos de ação para a recuperação dos compromissos assumidos perante a Diretoria Executiva; 
e  

IX. - estabelecer metodologia de apuração, consolidação e divulgação das metas e dos indicadores de 
desempenho.  

 

 

e) Comitê de Gestão da Segurança da Informação  

O Comitê de Gestão da Segurança da Informação - CGSI, com participação de membros de todas as 
diretorias, tem o objetivo de coordenar as atividades que garantem a segurança das informações e 
comunicações no âmbito da Telebras e possui as seguintes atribuições: 

I. - submeter modelo de gestão corporativa de segurança da informação da Telebras e promover sua 
aplicação; 

II. - propor e acompanhar estratégias, metas e ações de segurança da informação, bem como 
apresentar resultados decorrentes da implementação; 

III. - promover, orientar e supervisionar o orçamento destinado à implementação das ações que visem 
o aprimoramento da segurança da informação; 

IV. - propor a elaboração e a revisão de políticas, normas e procedimentos inerentes à segurança da 
informação; 

V. - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

O CGSI atua de forma estruturante, definindo modelo de atuação e instrumentos normativos. A 
operacionalização do modelo é feita contando com o Escritório de Segurança (em implantação) e o ETIR 
(Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais), conforme mostra a Figura 
abaixo. 
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Figura 13 – Comitê de Gestão da Segurança da Informação 

 

 

f) Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação - CGTI - é composto da Diretoria Executiva e do 
Gerente de Tecnologia da Informação e possui caráter deliberativo para assuntos relativos à 
Tecnologia da Informação. As atribuições do CGTI são:  

I. estabelecer as diretrizes para a formulação e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
da Telebras; 

II. definir mecanismos de racionalização de gastos e de apropriação de custos na aplicação de recursos 
em tecnologia da informação e comunicação; 

III. definir diretrizes e orientações para fins de proposição e revisão dos projetos e propostas 
orçamentárias relacionados com a aplicação de recursos, investimentos e custeio na área de 
tecnologia da informação e comunicação; 

IV. definir a ordem de prioridade de execução dos projetos definidos no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI); 

V. coordenar e articular as ações visando a prospecção e adoção de novas tecnologias; 

VI.  acompanhar a execução dos projetos considerados prioritários; 

VII. criar grupos de trabalho e coordenar pesquisas para adoção de novas tecnologias. 

Estas atribuições e o funcionamento do CGTI foram formalizados no Regimento Interno do CGTI. O 
Comitê vem atuando em reuniões mensais, definindo prioridades de atuação e acompanhando os 
principais projetos e demandas. 

Presidente

DTO

ETIR

DC DA

Escritório de 
Segurança

CGSI



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

55 

 

 

g) Comitê Gestor Orçamentário 

O Comitê Gestor Orçamentário - CGO tem como objetivo formular, acompanhar e propor alterações na 
programação orçamentária, no âmbito da Telebras, e possui as seguintes atribuições:  

I. propor as diretrizes e orientações para a formulação e acompanhamento da programação 
orçamentária e financeira da Telebras;  

II. propor diretrizes e orientações para proposição de revisão e reprogramação orçamentária e 
financeira;  

III. propor mecanismos de racionalização de gastos e de redução de custos na aplicação dos recursos 
orçamentários e financeiros;  

IV. propor prioridades na programação orçamentária e financeira;  

V. coordenar e articular as ações para levantamento da previsão dos investimentos em bens de capital 
(Capital Expenditure – CAPEX) e nas despesas operacionais (Operational Expenditure – OPEX);  

VI. propor diretrizes e orientações para acompanhamentos das realizações de investimentos e despesas 
(Metas Físicas e Financeiras);  

VII. coordenar e articular as ações para levantamento da previsão das receitas provenientes da 
prestação dos serviços (Receita Operacional), receitas provenientes de juros e rendimentos (Receita 
Financeira), adiantamentos que irão gerar prestações de serviços futuros (Receita Diferida) e demais 
receitas;  

VIII. propor diretrizes e orientações para acompanhamentos das receitas;  

IX. criar grupos de trabalho e coordenar as ações que forem necessárias para elaboração, 
acompanhamento e execução orçamentária e financeira.  

X. propor a periodicidade do acompanhamento e revisão da execução (aprovado x planejado x 
realizado) e divulgação dos resultados;  

XI. propor diretrizes e orientações para alinhamento do planejamento financeiro orçamentário com os 
ciclos de planejamento técnico-comercial-administrativo;  

XII. conferir unicidade aos relatórios gerenciais, no tocante às informações de Investimentos, Despesas, 
Metas Físicas e Receita;  

XIII. realizar outras atividades relacionadas com o objetivo do CGO-TB. 

Estas atribuições foram formalizadas no Regimento Interno do Comitê Gestor Orçamentário. Além deste 
regimento, existem ainda a Política Orçamentário-Financeira e a Diretriz Orçamentário-Financeira para 
orientar o processo orçamentário e o papel do CGO dentro deste processo. 

O CGO vem atuando em reuniões periódicas com representantes de todas as diretorias, trabalhando 
tanto as previsões de necessidades de orçamento para cada unidade quanto acompanhando a realização 
orçamentária, para poder intervir quando necessário.  
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4.1.1. Atendimento à Lei das Estatais 

Em julho de 2016 foi criado um grupo de estudos da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, envolvendo 
pessoas de todas as diretorias da Telebras, algumas iniciativas foram traçadas e estão em fase de 
desenvolvimento. 

Em agosto e novembro de 2016 um grupo de 14 pessoas participou do curso: Gestão de Riscos e 
Controles Internos promovido pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle. Após isso, as metodologias e instrumentos normativos para definir as regras de 
estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno estão sendo revisadas para a adequação à 
Lei das Estatais. 

O Código de Conduta e Integridade foi revisto e está em fase de aprovação pelo Comitê de Integridade 
e Compliance, para posteriormente ser submetido a Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, 
com data prevista para divulgação em julho de 2017. 

Foi criada a Comissão Interna de Elegibilidade com o intuito de analisar o perfil dos Conselheiros de 
Administração e participar da eleição para o Conselheiro representante dos empregados. 

 

4.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados 

a) Composição do Conselho de Administração: 

 

Quadro 12 – Composição do Conselho de Administração - CA 

 

AGENTE NATUREZA DA 
RESPONSABILIDADE/CARGO OU 
FUNÇÃO 

REPRESENTAÇÃO PERÍODO DE GESTÃO 

 Jorge Ricardo Bittar  Presidente da TB e Membro do CA - Início: 01/01/2016  

Fim: 28/07/2016 

Antônio Klinger Loss Leite  Presidente da TB e Membro do CA - Início: 03/08/2016 

Fim: 31/12/2016 

Maximiliano Salvadori 
Martinhão  

Membro do CA MCTIC Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Flávio Lenz Cesar  Membro do CA MCTIC Início: 01/01/2016 

Fim: 28/07/2016 

Álvaro Toubes Prata  Membro do CA MCTIC Início: 29/07/2016 

Fim: 25/08/2016 

André Muller Borges  Presidente e Membro do CA MCTIC Início: 25/08/2016 

Fim: 31/12/2016 

Demi Getschko  Membro do CA Representante 
independente 

Início: 01/01/2016 

Fim: 24/11/2016 

Marcelo de Siqueira Freitas  Membro do CA Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão 

Início: 01/01/2016 

Fim: 13/10/2016 
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Lauro Arcângelo Zanol  Membro do CA Representante dos 
Acionistas Minoritários 
Ordinaristas 

Início: 01/01/2016  

Fim: 31/12/2016 

Márcio Barreira Campello  Membro do CA Representante dos 
Acionistas Preferencialistas 

Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Renato Rodrigues Vieira  Membro do CA Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão 

Início: 24/11/2016 

Fim: 31/12/2016 

Hélio Marcos Machado 
Graciosa  

Membro do CA Representante 
independente 

Início: 24/11/2016 

Fim: 31/12/2016 

Jaqueline Gomes de Oliveira 
Praça  

Membro do CA Representante dos 
Empregados da Telebras 

Início: 01/01/2016 

Fim: 26/04/2016 

Luiz Guilherme Thomaz 
Gomes Araujo  

Membro do CA Representante dos 
Empregados da Telebras 

Início: 26/04/2016 

Fim: 31/12/2016 

 

O Conselho de Administração é composto por 8 (oito) membros.  

I. 3 (três) indicados pelo Ministério das Comunicações, sendo 1 (um) representante independente 
vinculado às áreas de telecomunicações, inclusão digital ou internet, com notório conhecimento, 
experiência e destaque em assuntos relacionados às atividades da TELEBRAS;  

II. O Presidente da TELEBRAS, como membro nato;  

III. 1 (um) indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;  

IV. 1 (um) eleito pelos acionistas minoritários;  

V. 1 (um) eleito pelos acionistas preferencialistas que representem em conjunto, no mínimo, 10% 
(dez por cento) do capital social; excluído o acionista controlador; e 

VI. 1 (um) representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, 
e sua regulamentação.  

Os membros são eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de gestão de 1 (um) ano, admitida a reeleição, 
podendo ser destituídos a qualquer tempo. 

Eles se reúnem, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado por seu 
Presidente ou pela maioria de seus membros. Deliberam por maioria de votos, presente a maioria de 
seus membros, tendo o Presidente, além do voto comum, o de qualidade;  poderá ser assessorado por 
um Comitê de Auditoria.  

As competências do Conselho de Administração estão explicitadas no item Governança. 

 

b) Composição do Conselho Fiscal: 

 

Quadro 13 – Composição do Conselho Fiscal - CF 

Marcia Ribeiro Abreu  Presidente e Membro do 
Conselho Fiscal - Titular 

Representante do Tesouro Nacional Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

58 

 

Antônio Carlos da 
Silva Estevão  

Membro do Conselho Fiscal - 
Titular 

Representante dos Acionistas 
Minoritários Ordinaristas 

Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Amir George Francis 
Matta  

Membro do Conselho Fiscal - 
Titular 

Representante dos Acionistas 
Preferencialistas 

Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Jovino Alberto 
Oliveira Pereira  

Membro do Conselho Fiscal - 
Titular 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início: 01/01/2016 

Fim: 02/03/2016 

Efraim Batista de 
Souza Neto  

Membro do Conselho Fiscal - 
Titular 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início: 01/01/2016 

Fim: 02/03/2016 

Célia Romeiro de 
Sousa  

Membro do Conselho Fiscal - 
Titular 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início: 26/04/2016 

Fim: 31/12/2016 

Adroaldo da Cunha 
Portal  

Membro do Conselho Fiscal - 
Titular 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início: 26/04/2016 

Fim: 31/12/2016 

Alexandre Peixoto 
Estevão  

Conselheiro Suplente de Antônio 
Carlos da Silva Estevão 

Representante dos Acionistas 
Ordinaristas 

Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Leonardo Peixoto 
Estevão  

Conselheiro Suplente de Amir 
George Francis Matta 

Representante dos Acionistas 
Preferencialistas 

Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Leonardo Lobo Pires  Conselheiro Suplente de Márcia 
Ribeiro Abreu 

Representante Tesouro Nacional Início: 01/01/2016 

Fim: 31/12/2016 

Ulysses Cesar Amaro 
de Melo  

Conselheiro Suplente de Efraim 
Batista de Souza Neto 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início: 01/01/2016 

Fim: 02/03/2016 

Francklin Andrade 
Mattar Furtado 

Conselheiro Suplente de Jovino 
Alberto Oliveira Pereira 

Conselheiro Suplente Célia 
Romeiro de Sousa 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início:  01/01/2016 

              26/04/2016 

Fim: 02/03/2016 

         31/12/2016 

Francisco José Pontes 
Ibiapina  

Conselheiro Suplente de 
Adroaldo da Cunha Portal 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Início: 26/04/2016 

Fim: 31/12/2016 

 

O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) 
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, sendo dois membros efetivos e 
respectivos suplentes indicados pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicação, um membro efetivo e respectivo suplente indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
como representantes do Tesouro Nacional, computados os eleitos pelas ações ordinárias minoritárias e 
pelas ações preferenciais.  

Seus membros terão o mandato de 1 (um) exercício anual, assim considerado o período compreendido 
entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, podendo ser reeleitos. Em sua primeira reunião, elegerão 
o seu Presidente, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão.  

Somente podem ser eleitas para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em 
curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de 
Administrador de Empresa ou de Conselheiro Fiscal.  
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O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês para apreciar os atos de gestão e, 
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou da maioria de seus membros. As 
deliberações, presente a maioria dos seus membros, serão registradas em ata própria.  

Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo 
suplente.  

O Conselho poderá solicitar à Empresa a designação de pessoal qualificado para secretariá-lo e prestar-
lhe apoio técnico.  

 

c) Composição da Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva será composta pelo Presidente e pelos Diretores da Telebras, eleitos e destituídos 
estes, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, com prazo de gestão de 3 (três) anos, 
permitida a reeleição. Reúnem-se mensalmente, sob a forma de colegiado, e, ainda, quando convocada 
pelo Presidente ou solicitada por um de seus membros. O Presidente vota como membro da Diretoria 
Executiva, podendo exercer, quando couber, o voto de qualidade. As deliberações da Diretoria Executiva 
serão registradas em ata própria. 

Competências 

I. Estabelecer políticas específicas e diretrizes decorrentes da orientação geral dos negócios 
fixada pelo Conselho de Administração; 

II. Aprovar as políticas de prestação de serviços, econômico-financeira, administrativa, 
operacional, tecnológica e de recursos humanos, seus objetivos e metas; 

III. Aprovar a estrutura organizacional da Telebras, com as respectivas funções e competências 
de suas unidades, ressalvadas as alterações de competência específica do Conselho de 
Administração; 

IV. Definir, em harmonia com as diretrizes do Conselho de Administração o quadro de pessoal e 
suas alterações, o plano de cargos e salários, vantagens e benefícios; 

V. Aprovar a normatização de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime 
disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade e firmar acordos trabalhistas; 

VI. Aprovar a normatização de licitações; 

VII. Aprovar as políticas de aquisição de serviços de terceiros, de insumos de produção e de 
ativos; 

VIII. Aprovar o planejamento estratégico da Telebras e suas revisões; 

IX. Deliberar e submeter ao Conselho de Administração: 

a) as propostas de orçamento, os programas anuais e plurianuais e as operações de 
empréstimo e financiamento; 

b) as demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, a destinação do resultado 
líquido, a modificação e integralização do capital e a absorção de  eventuais 
prejuízos com as reservas de lucro, o relatório da administração e o processo de prestação 
de contas referentes a cada exercício; 
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c) proposta de criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, bem como a 
contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente; 

d) proposta de renúncia e a desistência de direitos de opção; 

e) a aquisição de bens ou serviço que ultrapassem o limite fixado nas normas internas e na 
legislação pertinente. 

X. Aprovar a abertura e o fechamento de dependências administrativas e operacionais; 

XI. Propor ao Conselho de Administração a alienação dos bens imóveis da Telebras e autorizar a 
alienação dos demais bens do ativo permanente, exceto quaisquer títulos ou valores 
mobiliários, no País ou no exterior; 

XII. Apresentar ao Conselho de Administração proposta de alteração do Estatuto;  

XIII. Aprovar a contratação de seguros de interesse da Telebras; 

XIV. Aprovar a abertura de contas em instituições financeiras e a contratação de empréstimos 
pela Telebras, no País e no exterior, obedecida a legislação em vigor; 

XV. Deliberar sobre financiamentos, empréstimos e concessão de avais, fianças e outras 
garantias semelhantes; 

XVI. Deliberar sobre os casos omissos, em seu âmbito de competência, e submeter ao Conselho 
de Administração, com pronunciamento, os assuntos que dependam daquela instância. 

Término da Gestão e Impedimentos 

Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva ficam impedidos, por um período de 
seis meses, contados do término da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares, 
de: 

I. Exercer atividades ou prestar qualquer serviço a sociedades ou entidades concorrentes 
da Telebras; 

II. Aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com 
pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e 
relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não for fixado 
nas normas regulamentares; 

III. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica, perante órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial 
direto e relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não 
for fixado nas normas regulamentares; 

IV. Durante o período de impedimento, os ex-membros da Diretoria Executiva fazem jus à 
remuneração compensatória equivalente à da função que ocupavam neste órgão, 
observado o disposto no item V; 

V. Não terão direito à remuneração compensatória os ex-membros da Diretoria Executiva 
não oriundos do quadro de pessoal da Telebras que, respeitados os incisos I, II e III, 
optarem pelo retorno, antes do término do período de impedimento, ao cargo ou 
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emprego que, anteriormente à sua investidura, ocupavam na administração pública ou 
privada; 

VI. Finda a gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva oriundos do quadro de pessoal da 
Telebras sujeitam-se às normas internas aplicáveis a todos os empregados, observado o 
disposto no item V; 

VII. Salvo dispensa do Conselho de Administração, na forma do item VIII, o descumprimento 
da obrigação de que trata os incisos I, II e III, implica, além da perda da remuneração 
compensatória, a devolução do valor já recebido a esse  título  e  o  pagamento de  multa  
de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  total da remuneração compensatória que seria 
devida no período, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e danos a que 
eventualmente der causa; 

VIII. O Conselho de Administração pode, a requerimento do ex-membro da Diretoria 
Executiva, dispensá-lo do cumprimento da obrigação prevista nos itens I, II e III, sem 
prejuízo das demais obrigações legais a que esteja sujeito. Nessa hipótese, não é devido 
o pagamento da remuneração compensatória a que alude o item IV, a partir da data em 
que o requerimento for recebido. 

 

 

d) Presidente 

O Presidente da Telebras será indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicação e nomeado pelo Conselho de Administração. Em suas ausências e impedimentos, o 
Presidente será substituído por um de seus Diretores. 

Atribuições 

I. Representar a Telebras em juízo ou fora dele; 

II. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

III. Dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Telebras; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas da Telebras, as decisões da Diretoria Executiva e as 
deliberações do Conselho de Administração; 

V. Designar o Diretor que o substituirá em suas ausências ou impedimentos eventuais; 

VI. Admitir, designar, promover, licenciar, transferir, dispensar, requisitar, ceder empregados e 
prover cargos e funções de confiança, bem como exercer o poder disciplinar, observada a 
distribuição de competências e a legislação pertinente; 

VII. Representar a Telebras, assinando convênios, ajustes, acordos de cooperação, contratos ou 
quaisquer instrumentos de formalização de acordo de vontade em direito admitidos; 

VIII. Encaminhar aos órgãos competentes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicação e de outras áreas governamentais os documentos e as informações que devam 
ser apresentados, sistematicamente ou quando solicitados, para efeito de acompanhamento e 
controle das atividades da Telebras; 
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IX. Constituir, por prazo determinado, e destituir procuradores em nome da Telebras; 

X. Submeter aos Conselhos de Administração e Fiscal, dentro dos prazos legais do ano 
subsequente ao exercício social, o relatório da administração e as contas da diretoria, 
acompanhadas dos pareceres dos auditores internos e independentes, e da manifestação da 
Diretoria Executiva; 

XI. Propor à Diretoria Executiva a criação de cargos e funções de confiança, empregos e a fixação 
de salários e vantagens, a requisição de pessoal e a cessão de empregado, bem como a 
contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente; 

XII. Delegar competência aos Diretores e a empregados para a prática de atos específicos; 

XIII. Determinar a publicação do Relatório Anual das Atividades da Telebras; 

XIV. Acompanhar o cumprimento das diretrizes governamentais aplicáveis à Telebras; 

XV. Propor ao Conselho de Administração os nomes para Diretores da Telebras; 

XVI. Designar os representantes da Telebras nas Assembleias Gerais das suas subsidiárias, 
controladas e coligadas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração; 

XVII. Praticar os demais atos necessários ao desempenho de suas atividades e deliberar, “ad 
referendum” da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, sobre os casos omissos 
e de urgência. 

e) Diretores 

Atribuições 

I. Dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas, bem como aprovar atos 
normativos; 

II. Cumprir e fazer cumprir as normas da Telebras e as decisões do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Presidente; 

III. Propor alterações no quadro de pessoal; 

IV. Propor ao Presidente os candidatos a ocupantes de cargos e funções de confiança; 

V. Propor planos estratégicos e projetos especiais, justificando os seus objetivos e metas; 

VI. Aprovar planos operacionais e projetos a serem desenvolvidos;  

VII. Propor orçamentos e programas anuais e plurianuais; 

VIII. Encaminhar ao Presidente e à Diretoria Executiva proposições que julgar de interesse da 
Telebras; 

IX. Praticar os demais atos de gestão necessários ao desempenho de suas atribuições. 
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4.3. Política de designação de representantes nas assembleias e nos colegiados de controladas, 
coligadas e sociedades de propósito específico 

A escolha dos administradores deve respeitar as disposições legais contidas na Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, que regula sobre as Sociedades por Ações, nos Acordos de Acionistas e nos Estatutos 
Sociais. 

4.4. Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

a) indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto ou 
normas estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o caminho para acesso. Se não estiverem 
disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de gestão. 

O Estatuto Social da Telebras, aprovado em 2 de marco de 2016, em seu artigo 43, dispõe sobre a 
atuação da Auditoria Interna e encontra-se disponível na Internet no endereço 
www.telebras.com.br/inst/?page_id=2230. 

O Regimento Interno da Telebras, aprovado em 9 de fevereiro de 2017, em seus artigos 6º, 16 e 78, 
regulamenta a atuação da Auditoria Interna e encontra-se disponível na Internet no endereço 
http://www.telebras.com.br/institucional.php. 

b) demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade de 
auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria interna no 
setor público), que é uma das diretrizes da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras normas específicas 
que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da UPC. 

A Auditoria Interna da Telebras, acompanhando as disposições estabelecidas no Manual de Auditoria 
Interna aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de novembro de 2013, em especial no subitem 
3.5 – Das Normas, rege suas atividades acompanhando a normatização expedida por entidades públicas 
e privadas, internacionais e nacionais. 

No âmbito internacional público, a International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai), em 
vários normativos, trata da atividade de auditoria interna como apoio fundamental ao trabalho do 
controle externo, a título de exemplo: (i) Code of Ethics and Auditing Standards (Código de Ética e 
Normas de Auditoria;) e (ii) Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector (Diretrizes para 
as Normas de Controle Interno para o Setor Público). 

No âmbito internacional privado, o Institute of Internal Auditors (IIA), entidade com sede nos Estados 
Unidos da América, edita normas que são consideradas as melhores práticas para a organização e o 
funcionamento das atividades de auditoria interna. 

No âmbito nacional privado, o Conselho Federal de Contabilidade, reconhecendo a importância da 
atividade de auditoria interna, editou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBCT 12, que trata do 
exercício da auditoria interna. 

No âmbito nacional público, o Decreto nº 3.591, de 6/9/2000, normatiza as atividades, a organização, a 
estrutura e as competências do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e, por seu turno, 
a Resolução CGPAR Nº 02, de 31/12/2014, enfatiza a independência, imparcialidade e profissionalização 
dos agentes que compuserem os quadros de controle interno. 

http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=2230
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c) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades descentralizadas. 

Na Telebras a unidade de Auditoria Interna é centralizada na sede da Empresa e atua nas unidades da 
sede e, brevemente, nas unidades descentralizadas. 

A atuação da Auditoria Interna é voltada para o atendimento do Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna – PAINT, elaborado anualmente pela Auditoria Interna com base nos normativos estabelecidos 
pela Controladoria-Geral da União e aprovado pelo seu Conselho de Administração. 

Para elaboração do PAINT, as tarefas a serem executadas são definidas com base em materialidade, 
temporalidade, risco e relevância inerente a cada objeto a ser auditado, do planejamento estratégico 
da empresa e, ainda, das sugestões, demandas de ações de auditoria, ou de outras ações requeridas 
formuladas pelas áreas da Empresa, bem como em função do Capítulo I da Instrução Normativa CGU Nº 
24/2015. A atuação da Auditoria Interna visa obter, mesmo que de forma amostral, uma visão geral de 
todos os processos da empresa.  

d) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a escolha do 
titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade prestadora da conta 
(UPC). 

A unidade de Auditoria Interna da Telebras, nos termos do Estatuto Social, aprovado pela 90ª AGE, 
realizada em 3/8/2010 e atualização mais recente pela 98ª AGE, de 2/3/2016, está vinculada ao 
Conselho de Administração - CA, sendo que a  designação, nomeação, exoneração ou dispensa de seu 
titular será submetida, pelo Presidente da Empresa, à aprovação do CA, e, após, à aprovação da 
Controladoria-Geral da União, em consonância com a Portaria CGU nº 915, de 29 de abril de 2014.  

Regimentalmente, a Auditoria Interna está subordinada ao Presidente do Conselho de Administração 
da Sociedade, respondendo à Presidência da Telebras para fins administrativos. A unidade de Auditoria, 
constituída pelo Gerente e pessoal auxiliar, tem como responsabilidade básica executar as atividades de 
auditoria da Telebras.  

e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das recomendações 
feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais 
recomendações;  

A Auditoria Interna realiza regularmente reuniões com as Diretorias e Gerências da Empresa, onde são 
verificados pontos de controle sobre as ações e as eventuais dificuldades em relação ao atendimento 
das recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Esta ação tem total apoio da alta administração 
que também realiza acompanhamento semanal nas Reuniões da Diretoria.  

Além da informação semanal nas reuniões da Diretoria, em cumprimento ao artigo 17 da Instrução 
Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, mensalmente a Diretoria da Empresa recebe 
Relatório contendo a situação das recomendações e/ou determinações feitas pelos órgãos de controle 
interno e externo.  

f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao comitê 
de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não implementação 
das recomendações da auditoria interna pela alta gerência;  

Com a publicação da Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, em cumprimento ao 
artigo 17, a Auditoria Interna da Telebras passou a apresentar, mensalmente, ao Conselho de 
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Administração, Conselho Fiscal e Diretoria a situação das recomendações e/ou determinações feitas 
pelos órgãos de controle interno e externo.  

Essa ação possibilita à Auditoria Interna, quando for o caso, dar conhecimento à alta administração da 
Empresa sobre eventual não implementação de recomendação feita pelos órgãos de controle.  

g) eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive 
reposicionamento na estrutura da Unidade Prestadora de Contas, demonstrando os ganhos 
operacionais deles decorrentes. 

No exercício de 2016 não houve mudanças relacionadas à estrutura organizacional ou reposicionamento 
da unidade de Auditoria Interna. 

 

4.5. Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos 

Não há estrutura orgânica implantada na Telebras para o desenvolvimento das ações relacionadas ao 
sistema de correição. Eventos com necessidades de apuração são tratados caso a caso, sendo criada 
uma comissão para cada sindicância que se fizer necessária, que após apresentação dos resultados é 
dissolvida.  

Durante o exercício de 2016 não houve abertura de Processo de Apuração Disciplinar - PAD no âmbito 
da Telebras. 

 

4.6. Gestão de riscos e controles internos 

4.6.1  Gestão de riscos 

A Telebras possui metodologias e instrumentos normativos que definem a sua atuação na gestão de 
riscos. Neles, são definidas premissas de gestão de riscos, competências e procedimentos.  

A gestão de riscos deve ser parte integrante do planejamento estratégico, dos processos e dos projetos 
da organização.  Os principais atores dentro da gestão de riscos são os donos dos processos, os gestores 
de projetos e o Escritório de Segurança, que combina atribuições de segurança da informação e gestão 
de riscos. Os riscos foram categorizados segunda sua natureza: riscos estratégicos, riscos de projeto e 
riscos de processo: 

 Estratégico: riscos que podem impactar o rumo da organização e suas decisões estratégicas.  

o Escopo: foco em riscos que impactam a organização como um todo. 

o Alto percentual de riscos externos – resposta provável: evitar, reter ou transferir o risco. 

o Identificação, avaliação, resposta e acompanhamento de riscos:  

 Responsável: Grupo de Gestão Estratégica 

 Periodicidade: trimestral 

 Projeto: riscos que impactam a execução e os resultados de um projeto da organização.  

o Escopo: foco em riscos de 1 projeto específico, iniciando na fase de declaração e 
planejamento do projeto. 

o Identificação, avaliação, resposta e acompanhamento de riscos:  
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 Responsável: Gestor do projeto 

 Periodicidade: depende da volatilidade dos riscos e duração do projeto; por isso, 
a periodicidade é definida no planejamento do projeto. 

 Processos/Operações: riscos que impactam a execução, a continuidade e os resultados de um 
processo específico ou da operação corriqueira da organização.  

o Escopo: foco em riscos de 1 processo específico. 

o Alto percentual de riscos internos – mitigados por melhorias no processo. 

o Identificação, avaliação, resposta e acompanhamento de riscos:  

 Responsável: Dono do processo 

 Periodicidade: Mensal 

Os riscos a serem monitorados foram padronizados no mapa de riscos, com interpretação adaptada e 
divulgada para cada uma dessas esferas de atuação (riscos estratégicos – de processo – de projeto).   

 

 

                     Figura 14 – Mapa de Riscos 

 

4.6.2 Controles internos 

A Telebras está, desde sua reativação, criando mecanismos de controle por meio de padronização de 
processos e normatização de diretrizes e procedimentos. No ano de 2016, com a nova gestão, houve 
uma reestruturação das equipes e mudança de foco de algumas gerências, com isso, muitos processos 
estão passando por revisões e novas normatizações. Após o curso: Gestão de Riscos e Controles Internos 
promovido pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 
uma equipe está sendo formada para a identificação de informações e controles gerenciais para que 
periodicamente estas informações sejam disponibilizadas, consolidadas e possam ser acompanhadas 
tanto pela própria unidade administrativa quanto pela diretoria e pelos conselhos.  
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4.7. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

1) Base Normativa da Remuneração  

A base normativa da remuneração dos Administradores e Membros do Conselho é regulada pelo 
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por meio da Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – SEST, em cumprimento ao disposto no art. 40, inciso VI, alínea ‘i’ e 
inciso XII do Anexo I do Decreto nº 8.818/2016, no art. 27, parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 8.945/2016 
e no art. 4º, parágrafo 1º, da Resolução CGPAR nº 12/2016.  

2) Objetivos da política ou prática de remuneração 

O objetivo da prática de remuneração é efetuar os pagamentos devidos aos administradores e 

conselheiros em estrito cumprimento à legislação vigente. A Telebras elabora proposta de remuneração 

que, posteriormente, é remetida ao Ministério Supervisor para apreciação e encaminhamento à SEST, 

com vista a subsidiar a decisão do acionista majoritário por ocasião da realização da Assembleia Geral 

de Acionistas. 

3) Composição da Remuneração 

I. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:  

Honorários: retribuição mensal a Dirigentes e Conselheiros; 

Gratificação Natalina: é a importância paga anualmente correspondente a uma remuneração 
mensal do Dirigente;  

Adicional de Férias: parcela correspondente a 1/3 do honorário a ser concedido ao Dirigente por 
ocasião de férias. Deve-se evitar a manutenção de saldo para o exercício posterior;  

Remuneração Compensatória (Quarentena): valor correspondente a 6 (seis) retribuições mensais 
de honorário de Dirigente, conforme previsto na Lei nº 12.813, art. 6º, inciso II, de 16 de maio de 
2013; 

Indenização de Transferência: é a importância correspondente a uma remuneração do Dirigente, 
conforme item 5.3 da Diretriz nº 243; 

Auxílio Alimentação: parcela indenizatória e de natureza não salarial paga a Dirigente, o vale-
alimentação/refeição será utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de refeições 
e alimentos;  

Auxílio Moradia: parcela indenizatória paga a Dirigente a ser concedida em conformidade com o 
Decreto nº 3.255, de 19.11.1999; 

Seguro de Vida em Grupo: parcela destinada a cobertura de 50% do valor do prêmio de seguro 
de vida em grupo para Dirigente; 

Plano de Saúde: parcela destinada a reembolso de Dirigente com despesas para o tratamento de 
saúde; 
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Previdência Complementar: parcela fixa mensal destinada a reembolso, parcial ou total, de 
contribuição de Dirigente a plano de previdência privada. 

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço): importância creditada na conta vinculada aos 
Dirigentes em conformidade com Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; 

INSS - Patronal: valor recolhido à Previdência Social, calculado sobre os honorários dos Dirigentes 
e dos Conselheiros de Administração e Fiscal, gratificação natalina e adicional constitucional de 
férias (1/3 da remuneração). 

NOTA: Os honorários dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são fixados em 10% 
da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva. A base de cálculo da 
remuneração média dos diretores inclui apenas os honorários e gratificação natalina. 

 

II. Proporção de cada elemento na remuneração total:  

 

Quadro 14 – Proporção de cada elemento na remuneração  

ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO % 

Honorários 41,0% 

Gratificação Natalina 3,5% 

Gratificação de Férias 1,2% 

Remuneração Compensatória (Quarentena) 19,4% 

Indenização de Transferência (Diretriz 243) 2,6% 

Auxílio Alimentação 0,9% 

Auxílio Moradia 1,2% 

Seguro de Vida em Grupo 0,0% 

Plano de Saúde 0,4% 

Previdência complementar 0,3% 

FGTS 3,7% 

INSS – Patronal (Diretoria): 8,9% 

Honorários do Conselho de Administração 9,0% 

INSS Patronal do Conselho de Administração 1,1% 

Honorários do Conselho Fiscal 6,1% 

INSS Patronal do Conselho Fiscal 0,6% 

               Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 
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III. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração: 

A Telebras elaborou para o exercício 2017/2018 proposta de remuneração de Dirigentes e 
Conselheiros sem reajuste do valor praticado no exercício anterior, seguindo orientação da 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais-SEST. A metodologia de cálculo 
também é definida pela SEST. 

IV. Razões que justificam a composição da remuneração 

O rol de rubricas que compõe a remuneração é definido pela SEST. 

Há de se mencionar a existência do Acórdão - TCU nº 2600/2016, de 11 de outubro de 2016, 
cujos efeitos estão, no momento, suspensos por embargos de declaração interpostos pela SEST. 
A Telebras acompanha o julgamento e aguarda a decisão definitiva para ajustes porventura 
necessários.  

 

4) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 

elemento da remuneração 

Não se aplica, vez que não há na Telebras parcela de remuneração variável. O rol de rubricas e a 
metodologia de cálculo são definidos pela SEST. 

5) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

Não se aplica, vez que não há na Telebras parcela de remuneração variável. O rol de rubricas e a 
metodologia de cálculo são definidos pela SEST. 

6) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Telebras 

A remuneração dos Dirigentes e Conselheiros se alinha aos interesses da Telebras na medida em que 
preserva lógica hierárquica na empresa e contribui para a atuação de Dirigentes e Conselheiros livres de 
conflito de interesses. 

7) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos 

Não aplicável à Telebras. 

8) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 
societário, tal como a alienação do controle societário da companhia 

Não aplicável à Telebras. 

9) Caso exista plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho de 
administração baseado em ações, descrever 

Não aplicável à Telebras. 

10) Comentários em relação à remuneração variável 

Não aplicável à Telebras. 
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4.7.2. Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos 

Quadro 15 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

Informação disponível no ANEXO III deste Relatório. 

 
  

4.7.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos 

 

Quadro 16 – Síntese da Remuneração dos Administradores 

Informação disponível no ANEXO IV deste Relatório. 

 

 

4.7.4. Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores 

Não se aplica à Telebras. 

 

4.8. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

a) Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico nº 12/2016-TB 
b) Contrato nº 76/2016/2400-TB 
c) Valor do Contrato: R$ 16.610,00 
d) Data da Assinatura; 29/04/2016 
e) Contratada: BEZ Auditores Independentes S.S.  
f) CNPJ: 03.559.971/0001-64 
g) Sede: Rua Neo Alves Martins, 2.789-8º andar-Sala 801 - Zona 01 -Ed. Palácio do Comércio, CEP. 
87013-060, Maringá-PR. 
h) Representante da Empresa: Valdemir Bez – CPF nº 693.152.569-72 CI nº 9.451.018-0 SSP-PR. 
i) Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
j) Execução dos Serviços: Serviços Técnicos Especializados em Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis da Telebras - Exercício de 2016. 

 

Quadro 17 - Serviços contratados 

ITENS SERVIÇOS 

1 
3 (três) avaliações das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Trimestrais – ITR 
com entrega do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais (1 por cada trimestre). 

2 

Auditoria das Demonstrações Contábeis compreendendo o Balanço Patrimonial, as 
Demonstrações do Resultado do Exercício, do Resultado Abrangente, das Mutações do 
Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado e as Notas Explicativas com entrega 
do Relatório de Avaliação das Demonstrações Contábeis Anuais. 
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3 Emissão do Relatório Final de avaliação dos controles internos. 

4 Emissão do Relatório de Avaliação sobre a elaboração da ECF (Escrituração Contábil Fiscal).  

5 
Participação nas reuniões conjuntas dos Conselhos de Administração e Fiscal e na Assembleia 
Geral Ordinária, visando a aprovação das contas da Administração. 

 

 

 

4.9. Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade 

A Telebras ainda não possui uma política que trate sobre este assunto. 

 

 

4.10. Participação acionária de membros de colegiados da entidade 

Em dezembro de 2016 ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, 
de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002. 

 

Quadro 18 - Participação acionária de membros de colegiados  

 

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 

Conselho de 

Administração 

Saldo Final em 31/12/2016 

ON % nas ON % no total PN % nas PN % no total 

Total 100 0,00% 0,00% 26.600 0,13% 0,02% 

 

Conselho 

Fiscal 

Saldo Final em 31/12/2016 

PN % nas ON % no total PN % nas PN % no total 

Total 5 0,00% 0,00% 76.005 0,25% 0,04% 
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5. AREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

5.1. Gestão de pessoas 

A TELEBRAS encerrou o exercício de 2016 com um quadro de pessoal integrado por 339 (trezentos e 
trinta e nove) empregados, sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) prestando serviços nas unidades 
administrativas da Empresa. Soma-se, ainda, 5 (cinco) servidores/empregados de outros órgãos e 
esferas requisitados ou cedidos para a Telebras. O quantitativo de empregados cedidos para outros 
órgãos, por sua vez, está assim distribuído: 47 (quarenta e sete) cedidos à Anatel e 14 (quatorze) cedidos 
a outros órgãos governamentais. 

 

         Quadro 19 – Quantitativo de Pessoal 

QUANTITATIVO DE PESSOAL EM 31/12/2016 

a) Empregados em efetivo exercício na Telebras 269 

b) Livre Provimento - Contratados Ad Nutum 65 

c) Servidores e empregados de outros órgãos e esferas 
requisitados e cedidos para a Telebras 

5 

SUB-TOTAL 339 

d) Presidente e Diretores 4 

e) Empregados cedidos à Anatel 47 

f) Empregados cedidos para outros Órgãos 14 

TOTAL GERAL 404 
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

O quadro de Pessoal da Telebras sofreu um acréscimo de 9,8% em comparação com o exercício anterior, 
sendo 69 (sessenta e nove) EGT – Especialista em Gestão de Telecomunicações e 2 (dois) TGT - Técnico 
em Gestão de Telecomunicações, oriundos dos concursos públicos de 2013 e 2015, homologados em 
06/05/2013 e 16/02/2016, respectivamente. 

Houve, ainda, o ingresso de 29 (vinte e nove) empregados de livre provimento (Ad Nutum com cláusula 
demissível), com conhecimento técnico específico e 7 (sete) empregados cedidos de outros órgãos. 

 

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

Quadro 20 - Força de Trabalho da Telebras 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 

 no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.  Empregados em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 342 269 79 30 
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1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2. Empregados de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 269 79 30 

1.2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 342 264 72 26 

1.2.2. Empregados de carreira em exercício 
descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3. Empregados de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e 
esferas 0 5 7 4 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3. Empreagdos sem Vínculo com a Administração Pública* 25 65 29 43 

4.Total de Empregados (1+2+3) 367 339 108 73 

*Empregados de Livre Provimento – Ad Nutum 
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

 

 

Quadro 21 - Distribuição da Lotação Efetiva 

 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Empregados de Carreira (1.1) 95 179 

1.1.   Empregados de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 95 179 

1.1.2.    Empregados de carreira vinculada ao órgão 91 178 

1.1.3.    Empregados de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Empregados de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Empregados/Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 4 1 

2.   Empregados com Contratos Temporários 0 0 

3.   Empregados sem Vínculo com a Administração Pública* 24 41 

4.   Total de Empregados (1+2+3) 119 220 

*Empregados de Livre Provimento – Ad Nutum 
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

 

Quadro 22 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 
Exercício 

Egressos 
no 
Exercício 

Autorizada Efetiva 

1.Cargos em Comissão 57 82 44 48 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Função de Confiança 57 82 44 48 

1.2.1.Empregados de Carreira Vinculada ao Órgão 32 14 11 4 

1.2.2.Empregados de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3.Empregados/Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 3 4 1 
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1.2.4.Sem Vínculo* 25 65 29 43 

1.2.5.Aposentados 0 0 0 0 

2.Funções Gratificadas 29 7 6 0 

2.1. Empregados de Carreira Vinculada ao Órgão 29 5 5 0 

2.2. Empregados de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Empregados/Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 2 1 0 

3.   Total de Empregados em Cargo e em Função (1+2)  86 89 50 48 
*Empregados de Livre Provimento – Ad Nutum 
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas  

 

A Portaria nº 17, de 22 de dezembro de 2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
autorizou o quantitativo de 367 (trezentos e sessenta e sete) vagas para a composição do Quadro de 
Pessoal da Telebras. 

O então Departamento de Coordenação e Governança de Empresas Estatais – DEST, atual Secretaria de 
Coordenação e Governança de Empresas Estatais – SEST, por meio do Ofício nº 106/DST/SE-MP, de 12 
de fevereiro de 2015 e Nota Técnica nº 53/CGPOL/DEST/SE-MP autorizou o quantitativo de 86 (oitenta 
e seis) Funções de Confiança, a partir de Janeiro/2016. 

Ressalta-se que a Telebras possui dois pleitos de reconsideração encaminhados por meio da CT 

65/2015/1000, de 28 de maio de 2015, referente ao Plano de Funções aprovado (Ofício 106/DEST/SE-
MP de 12 de fevereiro de 2015 e Nota Técnica nº 53/CGPOL/DEST/SE-MP) em fase de análise no DEST, 

a saber: 

 Inverter o cronograma para substituir ocupantes de cargo em comissão (livre provimento ou ad 
nutum) por empregado efetivo no período de maio de 2015 a janeiro de 2019; e  

 Autorizar o limite de 37 ocupantes de cargo em comissão, livre provimento, a contar de janeiro 
de 2019, em vez de 20, como autorizado pelo DEST (a partir de janeiro de 2017). 

 

No final do exercício de 2016, a Telebras praticava 89 (oitenta e nove) Funções de Confiança assim 
distribuídas: 

 

Quadro 23 - Funções de Confiança  

Vínculo/Função de 

Confiança

Função        

Gerencial

Coordenação e 

Assessoramento
Total

Empregado Efetivo 10 9 19

Livre Provimento 15 50 65

Cedidos de outros órgãos 3 2 5

Total 28 61 89  
 Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

75 

 

 

 

Figura 15 – Idade do Quadro de Pessoal da Empresa 

 

 

Figura 16 – Ativos Aposentados e não Aposentados 
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Análise Crítica:  

A TELEBRAS encerrou 2016 com um quadro de pessoal integrado por 339 (trezentos e trinta e nove) 

empregados, sendo 269 (duzentos e sessenta e nove) empregados de carreira vinculados ao órgão, 65 
(sessenta e cinco) empregados sem vínculo com a Administração Pública (livre provimento) e 5 (cinco) 
empregados/servidores cedidos de outros órgãos da Administração, abaixo, portanto, do limite 
estabelecido pela SEST de 367 empregados. 

Soma-se ao quantitativo acima 2 (dois) servidores/empregados cedidos de outros órgãos ou esferas. 

Ressalta-se que a Telebras conta com um quadro de pessoal jovem, considerando que 46% se encontra 
na faixa etária entre 24 e 36 anos. 

Os empregados estão distribuídos entre a Presidência, Diretoria Técnico-Operacional, Diretoria 

Administrativo-Financeira e Diretoria Comercial. A Diretoria Técnico-Operacional concentra o maior 
quantitativo, dispondo aproximadamente de 44% do número de empregados da empresa; seguida da 
Diretoria Administrativo-Financeira com 27%, da Diretoria Comercial com 20% e da Presidência com 9% 
do quadro. O Gráfico abaixo apresenta esta distribuição por Unidade Organizacional.  

 

 

Figura 17 – Distribuição de empregados por unidade 

 

Os 108 (cento e oito) ingressos em 2016 são: 

 72 (setenta e dois) cargos efetivos; 

 29 (vinte e nove) sem vínculo com a Administração (livre provimento); e 

  7 (sete) cedidos de outros órgãos ou esferas. 

Os 73 (setenta e três) egressos em 2016 são: 

 26 (vinte e seis) cargos efetivos; 

 43 (quarenta e três) sem vínculo com a Administração (livre provimento); e 
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  4 (quatro) cedidos de outros órgãos ou esferas. 

 

5.1.2 Política de Capacitação e Treinamento de Pessoal 

No exercício de 2016 foram realizados 69 eventos e registradas 431 participações de empregados das 
diversas áreas da empresa. Foram realizadas 7.460 horas de capacitação. O Indicador de Capacitação 
apresentou oscilação nos diversos meses do ano, resultando em média 1,82 horas de capacitação por 
empregado. 

 

 

 

Figura 18 – Indicador de Capacitação 

 

O Plano de Capacitação para o ano de 2016 contemplou entre outros os programas: 

 Programa Geral de Capacitação e Desenvolvimento  

 Programa de Ambientação  

 Programa de Capacitação em Idiomas  

O processo de aprendizagem contínuo dá-se pela participação dos empregados em seminários, 
palestras, conferências, workshops, cursos de curto prazo interno e externo, entre outros, visto a 

necessidade constante de atualização dos empregados face as novas tendências de mercado, as novas 

metodologias de trabalho e as novas tecnologias nas áreas específicas de atuação. 

Fazendo parte do programa geral de capacitação foram realizadas capacitações Institucionais, 
promovidas em função de legislação; capacitações sugeridas pela Gerência de Gestão de Pessoas por 
conta do impacto nos resultados organizacionais, atribuições regimentais e análise crítica dos PACD 
anteriores; e capacitações Específicas, identificadas pelas necessidades atinentes a cada Unidade 
Organizacional. 
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A Telebras investiu, em 2016, o montante de R$ 143.895,77 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e 
noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) para capacitação e desenvolvimento de seus 
empregados. 

O Programa de Ambientação foi realizado em março de 2016 para os novos empregados, convocados 
dos concursos públicos de 2013 e 2015, para a sede da Telebras em Brasília, e contemplou 33 (trinta e 
três) empregados. O Programa alcançou seu objetivo de integrar e preparar os empregados para o 
desenvolvimento de suas atividades profissionais. 

O Quadro demonstrativo das capacitações realizadas no exercício de 2016 encontra-se no ANEXO V. 

 

5.1.3 Demonstrativo das Despesas com Pessoal  

No quadro seguinte listamos as despesas realizadas com o pessoal da Telebras no exercício 2016 e 
informamos quanto às variações entre 2015 e 2016 o seguinte: 

 Retribuições pagas a Empregados de carreira vinculados ao órgão da unidade - As Retribuições 
são comissões devidas pelo exercício de função de confiança. Em 2015 a Telebras contou com 26 
empregados efetivos comissionados. Já em 2016 foram 50 empregados efetivos em cargo de 
comissão. Ademais, houve redução de comissionados ad nutum (empregados sem vínculo com 

a administração pública) em benefício do aumento no número de empregados do quadro efetivo 
comissionados e requisitados (empregados sem vínculo com o órgão da unidade); 

 Retribuições pagas a Empregados de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade - Em 2015 
a Telebras contou com 2 empregados requisitados comissionados (empregados SEM VÍNCULO 
com a administração pública), ao final de 2016 contávamos com 4 requisitados. 

 Despesas de Exercícios Anteriores - O valor é composto exclusivamente por verbas pagas a título 
de PISP - Programa de Indenização por Serviços Prestados. Em 2015 tais rubricas, no valor total 
de R$ 1.540.835,53, foram classificadas na coluna Indenizações. O ajuste em 2016 foi efetuado 
respeitando as orientações do TCU sobre direitos adquiridos em exercícios anteriores. 
Consequentemente houve crescimento sobre base zero em 2016. 

Vale ressaltar que o valor pago a título de retribuições a ad nutuns (empregados sem vínculo com a 

administração pública) cresceu apenas 1,7% de 2015 a 2016, percentual muito abaixo da correção 
anual de 9,93% referente ao reajuste do ACT 2015/2016 cuja a data-base é foi novembro de 2015. 

É importante também salientar, que nas despesas totais houve redução nos gastos com empregados 
sem vínculo com a administração pública (ad nutuns) entre 2015 e 2016 e melhoria nos 
comissionamentos dos empregados do quadro efetivo. 

 

.

callto:1.540.835,53
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Quadro 24 - Despesas do pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos e 
Vantagens 
Fixas  

Despesas Variáveis 
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2016 “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” 

2015 “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” 

Empregados de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2016 25.464.216,51 1.462.984,19 2.551.257,58 2.967.162,31 3.905.684,68 5.218.494,05 21.339,46 2.226.434,81 “zero” 43.817.573,59 

2015 18.966.228,02 577.339,99 2.442.545,61 3.831.445,56 4.264.894,39 3.804.394,33 465.496,20 “zero” “zero” 34.352.344,10 

Empregados/Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2016 “zero” 357.761,32 32.214,33 15.300,33 14.143,24 316,72 “zero” “zero” “zero” 419.735,94 

2015 “zero” 57.954,27 4.752,91 “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” 62.707,18 

Empregados SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2016 “zero” 12.352.389,60 1.172.126,37 2.156.051,09 1.339.306,88 984.867,05 “zero” “zero” “zero” 18.004.740,99 

2015 “zero” 12.140.277,53 1.027.318,00 2.529.268,51 1.539.737,03 896.148,15 756.124,62 “zero” “zero” 18.888.873,84 

Empregados cedidos com ônus 

Exercícios 
2016 “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” 

2015 314.878,44 “zero” 38.870,80 75.144,70 75.716,68 97.597,09 4.979,77 “zero” “zero” 607.187,48 

Empregados com contrato temporário 

Exercícios 
2016 “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” 

2015 “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” “zero” 

Fonte: SAP-Programa de Rubricas Salariais 
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

Relação de Rubricas vide ANEXO VI 
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5.1.4 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

A força de trabalho da Telebras apresenta uma evolução, por situação e movimentação, 

contratações, admissões e desligamentos.  

O desligamento de 26 (vinte e seis) empregados do quadro efetivo ocorreu por motivos diversos 
como aposentadorias e espontâneos para ingresso em outros órgãos da Administração Federal. Os 
9 (nove) egressos dos empregados sem vínculo com a Administração Pública se deu pela 
substituição por empregados do quadro efetivo ou outros de livre provimento. 

O maior risco identificado é a necessidade de aumento do quadro de empregados e do quadro de 
funções de confiança (cargos comissionados + funções comissionadas) para atender as novas 
demandas da empresa relacionadas aos contratos provenientes dos projetos de Infraestrutura de 

Telecomunicações e do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações – SGDC, a proporcionar 
um extraordinário crescimento para a Telebras. 

Além disso, a elevada taxa de turnover, da ordem de 22,6%, aumenta os custos da empresa, 
considerando que a cada novo empregado admitido envolve tempo de aprendizagem e gastos com 
treinamento e capacitação. 

5.1.5 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

Os indicadores gerenciais estão interligados à operacionalização e implementação dos macros 

processos inerentes à Gerência de Gestão de Pessoas. 

A média do turnover registrado na Telebras no exercício de 2016 foi de 22,6%. Ingressos em 2016: 

108. Egressos em 2016: 73. Total de empregados: 400 (contando com 2 (dois) servidor/empregado 

de outros órgãos e esferas cedidos para a Telebras.  

Fórmula usada: { [(Ingressos + Egressos)÷2] ÷Total de empregados}×100 

Turnover = { [(108 + 73)÷2] ÷400}×100 

Entre os meses de março e junho de 2016 foi efetivado o Segundo Ciclo do Processo de Progressão 

Funcional, instrumentalizado por meio do Programa de Avaliação de Desempenho por Competências 

e Resultados.  

Os empregados foram capacitados nos diversos estágios que compõem o processo, realizando-se, 

ainda, workshops de abertura, feedback e encerramento, capacitação para conhecimento da Norma do 

2º Ciclo, e reuniões com o corpo gerencial visando a definição e validação de metas.  

Participaram do processo 348 (trezentos e quarenta e oito) empregados. Desse total, 257 (duzentos e 

cinquenta e sete) foram elegíveis à Progressão, sendo 73 (setenta e três) agraciados com promoção 

por mérito, o que representou 28,4% dos elegíveis. Destes, 69 (sessenta e nove) empregados 

receberam 2 (dois) níveis salariais e 4 (quatro) 3 (três) níveis salariais.  

No exercício de 2016 foi aplicado o Levantamento de Necessidade de Capacitação – LNC, sendo 

realizados 69 (sessenta e nove) eventos, dos quais participaram 431 (quatrocentos e trinta e um) 

empregados das diversas áreas da empresa. Foram realizadas 1.227 (um mil, duzentas e vinte e sete) 

horas de capacitação. O Indicador de Capacitação apresentou oscilação nos diversos meses do ano, 

resultando em média 1,82 horas de capacitação por empregado. 

Os cursos realizados procuraram suprir, na forma de qualificação e/ou aperfeiçoamento, os gaps entre 

os macros processos e as competências necessárias ao desempenho de diversas atividades. 
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Em relação a Saúde e Segurança Ocupacional a Telebras zela pelo cumprimento de leis, normas, 

regulamentos atendendo a legislação vigente. Foram realizados 194 (cento e noventa e quatro) 

exames periódicos e no que diz respeito à gestão de saúde, a Telebras atua em duas grandes frentes 

perante seus empregados, considerando os contextos de saúde ocupacional e assistencial. Na gestão 

de saúde ocupacional, que compreende, bem estar social e qualidade de vida, a empresa desenvolve 

um trabalho que visa à preservação da integridade, do bem-estar das pessoas, relações interpessoais 

e clima organizacional favoráveis à saúde e ao crescimento pessoal, profissional e organizacional. 

Para tanto, foram realizadas palestras preventivas em conjunto com a CIPA. 

Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, e com objetivo de consolidar as iniciativas de proteção aos empregados, foram aditados 

contratos, bem como, contratadas empresas especializadas para prestar serviços de Medicina e 

Segurança do Trabalho.  Entre as ações desenvolvidas ao longo do ano, destacam-se: Continuidade 

e implantação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, na Sede e nos 

Escritórios Regionais; realização de exames periódicos com emissão de Atestado de Saúde 

Ocupacional (empregados considerados aptos), compreendendo a avaliação clínica, exame físico, 

exame mental e exames complementares; Ações de Promoção à Saúde: palestras; realização da 

SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes) e Vacinação antigripal. 
 

Quadro 25 -Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO 

Brasília
Rio de 

Janeiro
São Paulo Belem Fortaleza

Porto 

Alegre

Exame Admissional 96 6 2 0 3 0 107

Exame Demissional 43 0 1 1 1 1 47

Retorno ao trabalho 10 0 0 0 0 0 10

Homologação 198 0 1 0 1 0 200

Periódico 181 6 7 0 0 0 194

Palestras 4 0 2 0 0 0 6

Vacinação 195 4 0 0 5 0 204

PCMSO 2016

UNIDADE ORGANIZACIONAL

Total 

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

 

A negociação coletiva para fins de celebração do Acordo Coletivo de Trabalho-ACT 2016/2017 

(vigência de 1º/11/2016 a 31/10/2017) não pode ser concluída até o final do exercício, considerando 

que a proposta apresentada pela empresa foi, em assembleia, recusada pelos empregados, culminando 

com a instauração de processo de Dissídio Coletivo, pendente de julgamento. 
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5.1.6 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

5.1.6.1. Contratação de Estagiários 

Quadro 26 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da 
unidade 

Unidade Contratante 

Nome: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS – S.A. 

UG/Gestão: (quando executora no SIAFI) 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Objeto 
Empresa 
Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 
Contratadas 

Nível de 
escolaridade 
mínimo exigido dos 
trabalhadores 
contratados 

Sit. 

Início Fim 

2015 

Agente de 
Integração para 
Operacionalização 
do Programa de 
estágio 

Instituto Blaise 
Pascal 
07.787.415/000-04 

09/09/2015 08/09/2016 

Estagiários 
estudantes de nível 
superior, de nível 
médio e de ensino 
profissionalizante. 

E 

2016 

Agente de 
Integração para 
Operacionalização 
do Programa de 
estágio 

Agência de 
Integração 
Empresa Escola  

01.406.617/0001-
74 

19/10/2016 18/10/2017 

Estagiários 
estudantes de nível 
superior, de nível 
médio e de ensino 
profissionalizante 

A 

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 
E: Encerrado 
A: Ativo 

No ano de 2016 a seleção de candidatos para vagas de estágio na Telebras foi realizada por 
dois agentes integradores: Instituto Blaise Pascal (IBP) e Agência de Integração Empresa 
Escola (Agiel). Ambas as empresas foram contratadas por meio de licitação pública, para a 
prestação de serviço que propicia, com base na Lei nº 11.788, de setembro de 2008, a 
operacionalização de estágio de estudantes nas diversas áreas da empresa, que estejam 
frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional ou de ensino médio. 

No período em que a Telebras esteve sem contrato com agente de integração, os serviços 
de recrutamento e contratação de estagiários foram suspensos. No entanto, os vínculos de 
estágio existentes à época foram mantidos com amparo no PARECER INT Nº 
0293/2016/1200-TB. 

A Telebras admite estudantes de nível médio e superior como estagiários com o objetivo de 
proporcionar experiência prática na linha de formação, pelo prazo máximo de 24 meses. O 
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volume de contratação, bem como a indicação do nível de escolaridade e da formação 
acadêmica, é realizado com base na demanda recebida das áreas técnicas.  

Ao final do exercício de 2016, a Telebras contava com 34 estagiários de nível superior, com 
a seguinte carga horária: 

 12 com 20 horas semanais, e 

  22 com 30 horas semanais. 

Durante o exercício de 2016, a Telebras contratou somente um estagiário de nível médio. 

O valor da bolsa varia conforme a carga horária contratada: 

 nível superior com 30 horas semanais = R$ 1.100,00 (mil e cem reais) 

 nível superior com 20 horas semanais = R$ 550,001 (quinhentos e cinquenta 
reais) 

 nível médio = R$300,00 (trezentos reais). 

Os estagiários receberam, ainda, auxílio transporte no valor de R$8,00 (oito reais) por dia 
efetivamente estagiado. 

Os estagiários de nível superior, com 30 horas semanais, receberam a título de auxílio 
refeição R$11,36 (onze reais e trinta e seis centavos) por dia efetivamente estagiado. O total 
pago a título de Taxa de Administração aos agentes integradores foi de R$4.983,03 (quatro 
mil novecentos e oitenta e três reais e três centavos). Durante o exercício de 2016, não 
houve contratação de estagiários de nível médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 A partir de 28/06/2016, o valor foi reajustado para R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) conforme aprovado 
na 1300ª Redir. 
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Quadro 27 - Quantitativo e Despesa anual 

 

 

5.1.6.2. Contratação de Pessoal de Apoio 

 

Quadro 28 – Contratação de Pessoal de Apoio 

Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidade Contratante 

Nome: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa 
Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual 
de Execução das 
Atividades 
Contratadas 

Nível de escolaridade 
mínimo exigido dos 
trabalhadores 
contratados 

Sit. 

Início Fim 

2013 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO 

ANDRACON 
SERVIÇOS 
GERAIS LTDA 
- ME 

CNPJ N° 
37.063.013/0
001-10 

02/09/2013 01/09/2018 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO (9° ANO) 

P 

2015 
SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE 
GARÇOM E COPEIRA 

FOCALIZE – 
GESTÃO DE 
PROFISSIONAI
S LTDA – EPP 

CNPJ N° 
13.258.899/0
001-99 

04/12/2015 03/12/2020 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO (9° ANO) 

P 

2016 

SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE 
TRANSPORTE, COM 
FORNECIMENTO DE 
VEÍCULO E MOTORISTA 

LOVEX 
VEÍCULOS 
LTDA 

CNPJ N° 
07.301.213/0
001-00 

06/09/2016 05/09/2021 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

A 
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2012 

SERVIÇOS CONTÍNUOS 
DE INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, 
CORRETIVA E PREDITIVA 
NOS SISTEMAS DE 
REDES ELÉTRICAS, 
LÓGICAS, TELEFÔNICAS 
E NO-BREAK 

CLIMÁTICA 
ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ N° 
02.604.476/0
001-67 

31/10/2012 30/10/2017 TÉCNICO - ELETRICISTA P 

2016 

SERVIÇOS DE 
CARREGADOR, COM 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, INSUMOS E 
ACESSÓRIOS PARA 
EFETUAR TRANSPORTE 
HORIZONTAL E 
VERTICFALO DE BENS 
MÓVEIS. 

ASC SERVIÇOS 
PROFISSIONAI
S LTDA. 

CNPJ N° 
02.961.711/0
001-58 

09/09/2016 08/09/2021 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO (9° ANO) 

A 

Fonte: Gerência de Logística   
A = contrato ativo 
P = contrato prorrogado 

 
 
 

5.1.6.2. Entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas. 

a. Identificação da entidade fechada de previdências 

Fundação Sistel de Seguridade Social - SISTEL,  

Endereço: SEP/SUL, Quadra 702 / 902, Conjunto B, Bloco A, Edifício General Alencastro 

Brasília/DF - CEP 70.390-025 

CNPJ 00.493.916/0001-20 

b. Visão gerencial dos valores envolvidos 

i. Quantidade de empregados contemplados – 247 (duzentos e quarenta e sete) 

participantes ativos. 

ii. Valores repassados no exercício a título de contribuições dos participantes e da 

patrocinadora:  

 

Quantidade de empregados – 247 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

86 

 

Fonte: Sistema SAP, Transação CWTR / SISTEL 

c. Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar, quando 

houver: 

Não há manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC - PREVIC. 

d. Conclusões do relatório de auditoria independente, quando houver:  

Informação disponível no ANEXO VII -  Relatório dos auditores independentes Ernst & Young 
sobre as demonstrações contábeis.  

e. Conclusões do último estudo atuarial: 

Informação disponível no ANEXO VIII – Avaliação Atuarial - PBS-Telebras, no ANEXO IX – 
Avaliação Atuarial – TelebrasPrev e no ANEXO XXI – Avaliação Atuarial – PBS – A. 

f. Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no 

art. 25 da Lei Complementar 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização efetuada, a 

data em que ocorreram, as principais constatações e as providências adotadas para sanear 

as irregularidades verificadas: 

Em 2015, a Auditoria Interna da Telebras realizou no período, não contínuo, de 24 de março 
de 2015 a 22 de outubro de 2015, auditoria na Fundação Sistel de Seguridade Social – Sistel, 
referente aos planos de benefícios patrocinados pela Empresa. 

A ação de Auditoria resultou na edição do Relatório de Auditoria nº 07/2015-AUD, de 15 de 
dezembro de 2015, encaminhado à Sistel em 29 de dezembro de 2015, por meio da CT nº 
218/2015/0111/1000-TB, bem como à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC, por meio da CT nº 217/2015/0111/1000-TB. 

Nesse sentido, considerando que as constatações e recomendações constantes do referido 
Relatório encontram-se, ainda, em fase de acompanhamento das ações, informa-se que no 
exercício de 2016 não foram destinadas horas para ação programada de auditoria na 
Entidade Fechada de Previdência Complementar - Sistel. 

5.2. Gestão do patrimônio e da infraestrura 

5.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

A TELEBRAS não possui nenhum imóvel da União que esteja sob sua responsabilidade. 

 

5.3. Gestão da tecnologia da informação 

5.3.1 Principais Sistemas de Informação 

No exercício de 2016 deu-se continuidade à evolução dos processos de TIC (Tecnologia da 
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Informação e Comunicação), em consonância com os processos de governança e gestão 
estabelecidos para a Telebras, por meio de ações preditivas, com acompanhamento continuo 
visando a continuidade e aperfeiçoamento dos negócios da Companhia. 

As ações de TIC são discutidas no Comitê Gestor de Tecnologia da Informação composto pelo 

Presidente da TELEBRAS, os Diretores Técnico-Operacional, Administrativo-Financeiro e 

Comercial, além do Gerente de Tecnologia da Informação. Durante o ano de 2016 foram realizadas 

4 reuniões e nelas foram apresentadas e discutidas as ações voltadas ao orçamento do ano, as ações 

de segurança da informação e o andamento dos projetos de Tecnologia da Informação. 

No ano de 2016 foi implantado um novo nível de controle de eventos de segurança, por meio da 
solução de SIEM (Security Information and Event Management ou Gerenciamento e Correlação de 
Eventos de Segurança); no ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistemas de Gestão Empresarial) 
foi implantado um conjunto de módulos que traz maior agilidade e controle na gestão orçamentária 
e financeira; além disto, depois da licitação, em fevereiro de 2016, iniciou-se a implantação da nova 
suíte de OSS (Operations Support Systems ou Sistemas de Suporte à Operação). Em dezembro do 
mesmo ano foi disponibilizada a primeira etapa de OSS contendo a base para o funcionamento do 
CIGR (Centro Integrado de Gerência de Redes) da Telebras. 

Abaixo a relação dos sistemas que já incluem os projetos acima descritos: 

Quadro 29 – Relação dos sistemas 

SIGLA NOME SISTEMA / MÓDULO 
Gerência 
Atendida 

Previsão de 
Conclusão 

SAP-FI 
Finanças 
Finacial Accouting 

2200-GLOG, 2300-
GFO, 2400-GFC 

Operacional 

SAP-CO 
Controladoria -  
Cost Controling 2400-GFC 

Operacional 

SAP-AA 
Ativos Fixos 
Active Management 2200 - GLOG 

Operacional 

SAP-FM Orçamento 2300 - GFO Operacional 

SAP-IM Orçamento 2300 - GFO Operacional 

SAP-PS.  
Projetos 
Project System 3200 - GPTC 

Operacional 

SAP-BPC (BPC-C, 
BPC-P) 

Relatórios de Inteligência de Negócios 
(Business Paning and Consolidation) 

2400-GFC, 2300 - 
GFO 

1º Semestre de 
2016 

SAP-LP 
Programação de Investimento 
 (Liquidity Planner) 2300 - GFO 

Operacional 

SAP-TRM Aplicações Financeiras e Financiamento 
(Treasury and Risk Management) 2300 - GFO 

Operacional 

SAP-CM Cash Management 2300 - GFO Operacional 
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SIGLA NOME SISTEMA / MÓDULO 
Gerência 
Atendida 

Previsão de 
Conclusão 

SAP-Workflow PI 
Fluxo de trabalho 

2200-GLOG, 2300-
GFO, 2500-GGP, 
2600-GCC 

Operacional 

SAP-SD 
Ativos Fixos 
Active Management 4000 - DC 

Operacional 

SAP-CRM 
Relacionamento com o Cliente(Customer 
Relationship Management) 

4600 - GPV, 4000 - 
DC 

1º Semestre de 
2016 

SAP-MM 
Administração de Materiais (Management 
Material) 2600 - GCC 

Operacional 

SAP-SRM 
Administração de Suprimentos(Suplier 
Relationship Management) 2600 - GCC 

Operacional 

SAP-PI 
Integração de Processos(Process 
Integration) 3700 - GTI 

Operacional 

SAP-HCM (HR) Gestão de Pessoas Human Capital 
Management (Human Resources) 2500 - GGP 

Operacional 

OSS-PM (*) Planejamento 
3200-GPTC, 3400-
GERP, 3500-GORS, 
3600-GEREMP 

1º Semestre de 
2016 

OSS-IM (*) 
Intellingent Management 3500 - GOM 

1º Semestre de 
2016 

OSS-OM (*) 
Order Management 3500 - GOM 

1º Semestre de 
2016 

Alfresco Alfresco 1300 - GG Operacional 

Ramais Atualização de Ramais úteis na intranet 2200 - GLOG Operacional 

CEILD Cadastro de Fornecedores de EILD 3300 - GERA Operacional 

CADINF Cadastro de Infraestrutura (Inventário) 3900 - GROP Operacional 

OpenBravo Controle de Almoxarifado 2200 - GLOG Operacional 

 Gestão de Sobressalentes  3500 - GORS Operacional 

Guepardo 
Guepardo - Solução Fiscal para o SAP 2400 - GFC 

1º Semestre de 
2016 

LAI - CACIN Agenda de Autoridades 1100 - GP Operacional 

LAI LAI - Agentes Públicos 2500 - GGP Operacional 

LAI LAI - Concursos Públicos Telebras 2500 - GGP Operacional 

LAI LAI - Informações Classificadas 1100 - GP Operacional 

Internet Portal Institucional da Telebras  1100 - GP Operacional 
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SIGLA NOME SISTEMA / MÓDULO 
Gerência 
Atendida 

Previsão de 
Conclusão 

Intranet Portal de notícias internas 1100 - GP Operacional 

Redmine 
Gerenciamento do Catálogo de Sistemas 
da TELEBRAS 3700 - GTI 

Operacional 

SAD Sistema de Avaliação de Desempenho 2500 - GGP Operacional 

SYSCC Sistema de Compras e Contratos 2600 - GCC Operacional 

Indicadores 
Sistema de controle e envio de Indicadores 
Anatel 3500 - GORS 

Operacional 

Portal de Acesso Sistema para controle de senhas 3700 - GTI Operacional 

SICOS Sistema de Controle de Ordens de Serviços 3000 - DTO Operacional 

Projurid Sistema Jurídico 1200 - GJ Operacional 

SIMEC 

Sistema de planejamento, monitoramento, 
execução e controle de obras de 
construção e instalação da rede da 
Telebras. 

3200 - GPTC, 
3400-GERT 

Operacional 

GIT Repositório de sistemas 3700 - GTI Operacional 

SEEL Sistema Eletrônico de Eleição 2500 - GGP Operacional 

SIGA Sistema de Sorteio de Garagem 2200 - GLOG Operacional 

RSA - SIEM Gerenciamento e Correlação de Eventos 
de Segurança 

3700 – GTI e  

3500 - GORS 

Operacional 

Emendas Sistema de Emendas Parlamentares 1100 - GP Operacional 

SIVB Segunda via de boletos 4600 - GPV Operacional 

Trâmite Trâmite - Fluxo Lógico de Documentos 2200 - GLOG Operacional 

A equipe de Tecnologia da Informação, que executou estes projetos, é composta de uma equipe 

pequena, mas com experiências diversas, composta, em 2016, de 21 empregados, dos quais um é o 

gerente, 16 empregados de carreira e 4 empregados ad nutum. De forma complementar, foram 

firmados contratos de prestação de serviços para a implantação e execução dos projetos, com repasse 

de conhecimento para viabilizar a sua manutenibilidade pela Companhia, além de um contrato de 

atendimento técnico de microinformática e outro de fábrica de software. 

 A área de tecnologia da informação trabalhando para mitigar a dependência das terceirizadas, 

recebeu treinamento das soluções implantadas de forma a possibilitar uma visão das soluções 

entendendo assim os possíveis problemas, fazendo com que a inteligência das soluções seja 

conduzida pela equipe interna, entretanto existe a dependência em termos de esforço, uma vez que 

com uma equipe reduzida não seria possível atender todas as necessidades institucionais. 
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Em consonância foram planejados oito treinamentos e deste foi disponibilizado um treinamento em 

Gestão de projetos e como ação extra foram disponibilizados outros dois Gestão de Processos e de 

Pregoeiro. 

 

 

5.3.2 Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação (PDTI) 

Com relação ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação – PDTI, importante destacar que foram atualizados no ano de 2016 e, após 

a revisão do Planejamento Estratégico Institucional a ser realizado em 2017 será novamente revisitado 

mantendo-o aderente ao direcionamento institucional. 

 Informações relevantes a serem apresentadas, podemos destacar os pilares estratégicos e mapa 

estratégico da Tecnologia da Informação, figuras 1 e 2 a seguir, que são alinhados com a missão da 

Telebras que é: Fornecer soluções de telecomunicações seguras e com qualidade para o 

desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais: 

 

Figura 19 - Pilar Estratégico 
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Figura 20 - Mapa Estratégico 

 

5.4.  Gestão ambiental e sustentabilidade 

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação de serviços ou obras 

 

Quadro 30 – Aspectos sobre a gestão ambiental 

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 

1. 
Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração 
Pública (A3P)? 

Sim Não 

2. 
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, 
bem como sua destinação a associações e cooperativas de 
catadores, conforme dispõe o Decreto n.º 5.940/2006?   

x 

3. 
As contratações realizadas pela Unidade Prestadora de Contas 
observam os parâmetros estabelecidos no Decreto n.º 7.746/2012?   

x 

4. 
A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de 
que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012?    

x 

 

 

 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

92 

 

Considerações Gerais 

Embora o Decreto n.º 7.746/2012 não se aplique à Telebras, não está excluída a possibilidade de, 
futuramente, ser elaborado um Plano para consolidar nossas práticas sustentáveis. 

Atualmente são incluídas nos contratos as cláusulas sustentáveis, mencionadas a seguir:  

Subcláusula Primeira: É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das 
normas ambientais vigentes para a execução dos serviços, no que diz respeito à poluição 
ambiental e destinação de resíduos; 

Subcláusula Segunda: A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que 
da consecução dos serviços não decorra qualquer degradação ao meio ambiente; 

Subcláusula Terceira: A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as 
medidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo 
ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto deste CONTRATO; 

Subcláusula Quarta: A CONTRATADA deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa 
nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade 
Ambiental, em seu Artigo 5º, observando principalmente que os bens devam ser 
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento.” 

A Telebras retomou suas atividades em 2010 e está se adequando aos modelos padrões de Gestão 
da administração pública. Dentre eles é possível citar a implantação das recomendações acerca da 
Gestão Sustentável e, embora não tenha sido aprovado ainda o PLS, há de se observar que a 
Telebras já o está estruturando. Além disso, algumas ações visam alcançar esse objetivo; como 
exemplo, cita-se a implantação do SEI – Sistema eletrônico de informações, projeto que visa, dentre 
outros, alcançar resultados sustentáveis por meio da redução drástica do uso do papel, grampos, 
clipes e demais insumos necessários para a tramitação física de documentos.  
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6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

6.1. Canais de acesso do cidadão 

A Telebras conta com os seguintes canais de comunicação: 

a) Internet, por meio do endereço eletrônico: 
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx  

b) Pessoalmente, no endereço: SIG Qd 04, Bloco A, Ed. Capital Financial Center, 2º andar, 
Sala 218. 

c) Telefone: por meio do número (61) 2027-1339 

d) SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, tanto na forma presencial quanto virtual (e-SIC), 
por meio do endereço https://esic.cgu.gov.br. 

Todos esses canais possibilitam receber sugestões, reclamações, elogios e denúncias. 

Os dados estatísticos relativos aos pedidos de informação recebidos, indeferidos e atendidos 
desde o início da vigência da Lei de Acesso à Informação - LAI – Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, bem como informações gerais sobre os solicitantes, gerados a partir dos dados 
existentes no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação aos Cidadãos – e-SIC, estão 
disponíveis no site da Telebras, na página “ACESSO À INFORMAÇÃO”. 

 

 

6.2. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

Informações úteis à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão podem ser 
acessadas na aba “ACESSO À INFORMAÇÃO” da página da Telebras na internet 
(www.telebras.com.br).  

Estão disponíveis informações acerca da transparência pública 
(http://www.telebras.com.br/transparencia.php), das licitações e contratos 
(http://www.telebras.com.br/licitacoesecontratos.php), dos Serviços de Informação ao Cidadão - 
SIC - (http://www.telebras.com.br/servicoinformacaocidadao.php) e das Contas Anuais da Telebras 
(http://www.telebras.com.br/auditorias.php), entre outras informações. 

 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
https://esic.cgu.gov.br/
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7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

7.1. Desempenho financeiro do exercício 

Este assunto consta em Desempenho Orçamentário. 

 

7.2. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

Para que a empresa adote uma gestão inteligente, realista e inovadora dos seus custos, necessário 
se faz um gerenciamento desses recursos com eficácia e assertividade.  

A estrutura organizacional da empresa exige a sua integração com o sistema SAP, Sistema de Gestão 
Integrado adotado pela Telebras, permitindo que a alta administração tenha informações seguras 
dos gastos realizados por cada unidade administrativa. 

A forma idealizada para o conhecimento desses dispêndios, segundo a estrutura organizacional, é a 
alocação de gastos por centros de custos. 

Os Centros de Custos possibilitam também a alocação de gastos por filial e podem ser utilizados 
para elaboração e execução orçamentária. 

O objetivo é ter informações da cada área funcional, permitindo verificar a qualidade do gasto 
realizado, comparar com o planejado, estabelecer desvios e eventualmente analisar sua 
contribuição com a rentabilidade alcançada pela empresa. 

Os Centros de Custos da empresa, incluindo as unidades responsáveis pelo gerenciamento de 
custos, estão descritos no ANEXO X e sua utilização pela alta administração da empresa tem 
permitido descartar gastos desnecessários com notáveis benefícios para a empresa. 

 

7.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas 

Quadro 31 – Demonstrações contábeis e notas explicativas 

Informações disponíveis nos ANEXO XI. 

Também estão disponíveis no site: http://www.telebras.com.br/inst/wp-
content/uploads/2011/03/DFP_2015_enviada.pdf 

 

 

http://www.telebras.com.br/inst/wp-content/uploads/2011/03/DFP_2015_enviada.pdf
http://www.telebras.com.br/inst/wp-content/uploads/2011/03/DFP_2015_enviada.pdf
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8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

No exercício de 2016 foram expedidos pelo TCU 3 (três) Acórdãos onde a Telebras foi parte, 
contabilizando-se 6 (seis) recomendações e 9 (nove) determinações à Telebras.  

No decorrer daquele exercício foram atendidas as 6 (seis) recomendações expedidas e 7 (sete) 
determinações. Em 24/2/2017 foram atendidas as outras 2 (duas) determinações, conforme 
quadro seguinte2: 

 

Quadro 32 – Determinações e Recomendações do TCU 

Número do 

Acórdão 

Quantidade 
Recebida 

Quantidade 
Atendida 

Quantidade a 
Atender 

RE DE RE DE RE DE 

2628/2016-
Plenário 

- 4 - 4 - - 

2149/2016-
Plenário 

- 5 - 5 - - 

3775/2016-1ª 
Câmara 

6 - 6 - - - 

Total 6 9 6 9 - - 

DE = Determinação; RE = Recomendação. 

Cabe à Auditoria Interna da Telebras, em atendimento ao Art. 16 - IX do Regimento da 
Sociedade, acompanhar as ações, recomendações e determinações oriundas dos órgãos e 
unidades de controle interno e externo, verificando a implementação ou cumprimento destas, 
pelas unidades organizacionais responsáveis. 

Por meio do acompanhamento realizado pela Auditoria Interna, avalia-se o atendimento das 
recomendações e, nos casos de impossibilidade de adoção de providências imediatas para a 
solução das pendências, em conjunto com os gestores das Gerências auditadas, são 
estabelecidos prazos para o atendimento. 

                                                 

 
1 Do Acórdão 2628/2016- Plenário, das quatro Determinações, 01 (uma) foi atendida e três já foi dado o tratamento 
interno e o posicionamento foi encaminhado ao TCU. Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá 
analisar e posicionar sobre o atendimento de três determinações. No nosso controle interno os itens constam como 
"Aguardando TCU". 
 
Em relação ao Acórdão 2149/2016-Plenário, as cinco Determinações já foram tratadas e os posicionamentos foram 
encaminhados ao TCU. Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o 
atendimento. No controle da Auditoria Interna os itens constam como "Aguardando TCU". 
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A Auditoria Interna tem realizado regularmente reuniões com as Diretorias e Gerências da 
Empresa, onde são realizados pontos de controle sobre as ações e/ou dificuldades em relação 
ao atendimento das recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Esta ação tem total 
apoio da alta administração da Empresa que também realiza acompanhamento semanal nas 
Reuniões da Diretoria.  

Atualmente, em razão de o volume ser relativamente pequeno e da inexistência de sistema 
corporativo de gestão, os controles das recomendações são realizados por meio de planilha 
eletrônica. 

Essa planilha é alimentada com informações como, por exemplo: constatação, recomendação, 
nº do relatório, área responsável, atualização (Follow-Up), prazo para atendimento, status 
(vencida, no prazo ou encerrada), entre outras. 

Para o acompanhamento dessas recomendações foi elaborado “macro” em VBA (Visual Basic 
for Applications) com o objetivo de classificar os dados por status e por prazo para atendimento 
das recomendações. Dessa maneira, ao abrir a planilha, as recomendações estarão classificadas 
por prazo de vencimento, listando as mais antigas em primeiro plano, possibilitando melhor 
visualização e acompanhamento das recomendações pendentes de atendimento. 

Com base nessa planilha é possível gerar informações no formato Excel e Relatórios em Word, 
por Diretoria, Gerência ou em sua totalidade, que são encaminhados às áreas responsáveis, 
possibilitando o acompanhamento das recomendações. 

Com a publicação da Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, em 
cumprimento ao artigo 17, esta Unidade de Auditoria Interna passou a apresentar, 
mensalmente, ao Conselho de Administração a situação das recomendações e/ou 
determinações feitas pelos órgãos de controle interno e externo. Essa ação visa dar 
conhecimento à alta administração da Empresa sobre a situação das recomendações feitas pelos 
órgãos de controle e, em consequência, melhorar a qualidade das respostas e a quantidade de 
recomendações pendentes.  

No ANEXO XII listamos todas as Determinações/Recomendações feitas pelo TCU no exercício de 
2016 a o status atual. 

 

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

No exercício de 2016 foram recebidas 14 (quatorze) recomendações do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria- Geral da União - CGU, entre trabalhos realizados pela 
própria CGU e trabalho realizado em conjunto com a Auditoria Interna. Dessas, 12 (doze) 
recomendações já foram tomadas ações e os resultados encaminhados para a Controladoria, 
estando pendentes, aguardando posicionamento da CGU, e 2 (duas) não foram ainda 
implementadas.  

As recomendações da CGU são recebidas na Telebras por meio do Sistema “Monitor”, gerenciado 
pela CGU. Os posicionamentos das áreas gestoras, a análise e o envio do posicionamento à CGU são 
também realizados por meio do mesmo sistema. 
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Internamente o acompanhamento das recomendações da CGU é realizado pela Auditoria Interna, 
conforme a metodologia já mencionada em item referente ao acompanhamento das 
recomendações e determinações do TCU. 

No ANEXO XIII listamos todas as recomendações feitas pela CGU no exercício de 2016 e seu status 
atual. 

 

8.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

Não houve nenhum caso de dano ao erário comprovado em 2016.  

 

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

Na execução das suas atividades, a Telebras conta com bens e serviços contratados. Muitos dos 
contratos firmados não têm cronograma de entrega e pagamento predefinido porque os bens e 
serviços foram contratados para múltiplos projetos complexos que, para sua execução, contam com 
contratos de diversos fornecedores. Desta forma, a quantidade e o momento de disponibilização 
dos bens e serviços para cada um dos projetos não são necessariamente conhecidos na hora da 
contratação. Porém, a organização definiu instrumentos normativos para garantir que o controle da 
execução adequada dos bens ou serviços contratados precede o seu pagamento. 

A Diretriz D-228, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos, dispõe que 
pagamentos só podem ser executados quando as obrigações foram comprovadamente cumpridas: 

“7.1 O Fiscal Técnico deve: 

... 
7.1.13 Emitir Termos de Aceite Provisório e Definitivo conforme estipulados no contrato e, 
quando consta no contrato, autorização de faturamento; 

7.1.14 Emitir documentos exigidos em contrato para liberação de pagamento (exceto certidões 
administrativas, que são de responsabilidade da CRD-GFC); 

7.1.15 Atestar as notas fiscais e desbloquear o pagamento no Sistema de Gestão Integrada (R 
ou A para B) quando está de acordo com as entregas referentes às parcelas faturadas;” 

Tanto o fiscal técnico quanto o gestor do contrato devem desbloquear o pagamento no sistema de 
gestão integrado. Sem este desbloqueio não tem como efetuar o pagamento, e o aceite formal dos 
bens e serviços precede este pagamento em todos os casos. Desta forma, a organização atende o 
disposto no art. 5° da Lei 8.666/1993. 

A Diretriz nº 263 orienta sobre a correta internalização de documentos fiscais, objetivando garantir 
a correta escrituração fiscal, contábil, orçamentária e financeira de todos os documentos nas 
devidas competências jurídicas e fiscais. 

As notas fiscais emitidas pelos fornecedores devem obedecer alguns requisitos básicos para serem 
recebidas. Entre os principais requisitos estão: 

a) Os itens constantes na nota fiscal devem ser condizentes com o pedido de compra 
que deu origem a ela;  
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b) Exceto para as notas fiscais de utilidade pública, todos os documentos devem ser 
apresentados pelos fornecedores com aporte do número do pedido de compra; 

c) Para as notas fiscais da engenharia, além do número do pedido de compra, também 
deverão ser incluídos: número do contrato, código do item no SAP e elemento PEP. 

Para serviços de engenharia (DTO), a nota fiscal só pode ser emitida de posse da autorização de 
faturamento elaborada pelo fiscal técnico do contrato. Esta autorização é condicionada à 
elaboração do Termo de Aceite, ou pode eventualmente fazer parte dela. 

O atendimento aos fornecedores é efetuado segundo os calendários mensais afixados no protocolo 
e divulgados mensalmente pela Gerência de Compras e Contratos. Nestes calendários são 
apresentadas as datas finais de recebimento de documentos pertinentes às competências mensais, 
não sendo aceitos os documentos de competências anteriores apresentados em períodos 
subsequentes. 

Destaca-se que a Diretriz nº 263 estabelece procedimentos distintos para escrituração de notas 
fiscais de alguns serviços e compras:  

a. Utilidades Públicas: As Notas Fiscais originais recebidas pelo Protocolo Fiscal, após os 
devidos processos de internalização via SAP, serão imediatamente entregues ao CRD (Centro 
de Recebimento de Documentos Fiscais – núcleo responsável pelo recebimento de 
documentos fiscais sob a coordenação da Gerência Fiscal e de Controle. Este núcleo é 
composto de duas frentes de trabalho, sendo um protocolo fiscal e a escrita fiscal/contábil e 
foi criado em substituição ao antigo Pool de Notas fiscais) para escrituração sistêmica pela 
transação MIRO (operação no SAP que escritura um documento fiscal) na competência 
contábil da emissão do documento fiscal. Após escrita fiscal, os documentos originais serão 
encaminhados aos gestores fiscais para liberação do pagamento destas NF’s pelo atesto 
(carimbo). 

b. Aluguel da sede e aluguéis dos escritórios (locação e condomínio): As Notas Fiscais originais 
recebidas pelo Protocolo Fiscal serão imediatamente entregues ao fiscal técnico do contrato. 
De posse do documento original e do número do pedido de compras, o fiscal técnico do 
contrato poderá acompanhar todo o trâmite no SAP dos registros dos documentos, para 
avaliação e atesto.   

c. Serviços de terceirização continuados (geral): As Notas Fiscais originais recebidas pelo 
Protocolo Fiscal serão imediatamente entregues ao fiscal técnico do contrato. De posse do 
documento original e do número do pedido de compras o fiscal técnico do contrato poderá 
acompanhar todo o trâmite dos registros dos documentos no SAP, para avaliação e atesto.  

d. Engenharia (DTO): As notas fiscais originais recebidas pelo Protocolo e com os devidos 
processos de recebimento via SAP (Folha de Serviço - operação no SAP que acusa 
recebimento administrativo de um documento fiscal de serviços prestados e MIRO - operação 
no SAP que escritura um documento fiscal de materiais entregues), serão entregues ao CRD 
para escrituração sistêmica pela transação MIRO na competência contábil da emissão do 
documento fiscal. As cópias digitalizadas das notas fiscais serão anexadas aos pedidos de 
compras, após efetivação das MIRO’s, e os números desses pedidos de compras e das 
MIRO’s serão direcionados ao Fiscal do Contrato. De posse desses números,  o fiscal técnico 
do contrato poderá acompanhar todo o trâmite, no SAP, dos registros dos documentos.  
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Todos os documentos fiscais destinados a pagamentos deverão ser apresentados para escrituração 
(lançamento da MIRO), pelo CRD, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis do seu 
vencimento, considerando ser de 3 (três) dias úteis o prazo para tratamento de documentos a pagar 
pela Gerência Financeira e Orçamentária. As exceções deverão ser formalizadas pelo diretor da área 
demandante ao diretor financeiro. 

 

 

8.5. Informações sobre as ações de patrocínio 

Quadro 33 - Total investido em 2016 

Evento Data Local
Valor 

Investido (R$)

24/02/2016 Goiânia - GO

14/03/2016 Aracaju - SE

31/03 a 01/04/2016 Fortaleza - CE

13/04/2016 Alter do Chão - PA

28/06/2016 Cuiabá - MT

27/10/2016 Palmas - TO

01/12/2016 Novo Hamburgo - RS

RTI Provedores 14/04/2016 Hotel Praia Mar - Natal - RN R$ 15.000,00

CONIP 06 e 07/06/2016 Maksoud Plaza - SP R$ 35.000,00

8º ISP - Abrint 01,02 e 03/06/2016 Shopping Frei Caneca - SP R$ 66.800,00

LAAD Defence 14/04/2016 Riocentro - RJ R$ 90.000,00

Expodireto 11/03/2016 Centro de Exposições de Não-Me-Toque - RS R$ 50.000,00

Smartcity 28 a 30/03/2016 Curitiba - PR R$ 48.790,89

Futurecom 17 a 20/10/2016 Expocenter - SP R$ 420.000,00

Congresso de Satélites 22 e 23/09/2016 Royal Tulip - RJ R$ 60.000,00

UNALE 03/06/2016 01:00 Aracajú - SE R$ 20.000,00

Act in Space 20 e 21/05/2016 PUCRS - RS R$ 10.000,00

Wireless Mundi 23/06/2016 Maksoud Plaza - SP R$ 30.000,00

FISL 17 13 a 16/07/2016 PUCRS - RS R$ 10.000,00

R$ 995.590,89

R$ 140.000,00Encontro de Provedores Regionais

Total  
 

 

8.6. Informações sobre as ações de publicidade e propaganda 

Quadro 34 – Despesas com publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores reservados Valores pagos 

Institucional    

Legal 
Contrato nº 151/2016/2600-TB 
celebrado entre a Telebras e a 
Empresa Brasil de Comunicação 

R$ 500.000,00 R$ 264.393,56 
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(EBC), para prestação de serviços 
de publicidade legal. 

Contrato nº 36/2016/2600-TB 
celebrado entre a Telebras e a 
Imprensa Nacional, para 
prestação de serviços de 
publicações de matérias no 
Diário Oficial da União. 

R$ 400.000,00 R$ 188.688,81 

Mercadológica    

Utilidade pública    

 

 

9 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

10 ANEXOS E APÊNDICES 

11 RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

11.1. Rol de Responsáveis 

Informação disponível no ANEXO XIV – Rol de Responsáveis 

 

11.2. Relatório e ou parecer da unidade de auditoria interna 

Informação disponível no ANEXO XV 

11.3. Parecer de colegiado 

Informação disponível no ANEXO XVI - Ata da REDIR e  

ANEXO XVII – Ata do Conselho de Administração. 

 

11.4. Relatório de instância ou área de correição  

No exercício de 2016 a Telebras não registrou Processo Administrativo Disciplinar no sistema da 
CGU-PAD, considerando que não houve instauração de PAD no período em questão. 

 

11.5. Relatório de auditor independente 

Informação disponível no ANEXO XVIII – Relatório de Auditor Independente 
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11.6. Declarações de integridade 

11.6.1 Integridade e completude dos registros de informações no Sistema de Apreciação e 
Registro dos Atos de Admissão e Concessões 

Compete à Gerência de Gestão de Pessoas da Telebras a responsabilidade pelo gerenciamento dos 
registros de admissão e demissão, junto aos órgãos de controle – Tribunal de Contas da União e 
Controladoria Geral da União. 

A Gerência de Gestão de Pessoas da Telebras efetiva o Cadastro de Admissão e Demissão no 
SISAC/TCU em até 60 dias após a admissão e 30 dias após o desligamento do empregado. 

Informação disponível no ANEXO XIX – DECLARAÇÃO SISAC 

 

 

11.6.2 Integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei 8.730/1993 quando à 
entrega das declarações de bens e rendas 

Compete à Gerência de Gestão de Pessoas da Telebras a responsabilidade pela obtenção, 
formalização, tratamento, controle e guarda das informações de que trata a Lei 8.730/1993. 

De acordo com a citada Lei, os empregados públicos são obrigados a disponibilizar suas declarações 
de bens e rendas – DBR. 

No ato do processo de admissão o empregado assina o termo de opção “Declaração de Ajuste Anual 
de Imposto de Renda da Pessoa Física” onde:  

 O empregado apresenta em envelope lacrado cópia da declaração de bens e valores ou 

 Autorização para fins do cumprimento à exigência contida no § 4º do art. 13 da Lei nº 8.429, 
de 1992, o acesso às declarações anuais apresentadas à Secretaria Federal do Brasil, com as 
respectivas retificações, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 3º do decreto nº 5.483, de 
30 de junho de 2015. 

No ato do processo de demissão o empregado preenche e assina o formulário DBR, caso no ingresso 
tenha optado pela entrega da cópia da declaração de bens e valores. A partir de 2016 o controle da 
efetivação desse procedimento será institucionalizado por meio do formulário de “Nada Consta” 

No sistema informatizado – Systems, Applications and Products in Data Processing (SAP) – 
implementado no âmbito da Telebras, há mecanismo de controle acerca da entrega da 
Declaração de Bens ou do documento “Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das 
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física”.  

Informação disponível no ANEXO XX – DECLARAÇÃO DBR 
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ANEXO I - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
 

 

 

 

 

 

 
ÁREAS/ 

SUBUNIDADES 

ESTRATÉGICAS 

 

COMPETÊNCIAS 

 

TITULAR 

 

CARGO 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 

Conselho de 

Administração 

- Órgão de deliberação colegiada, integrado por oito 

membros, que exerce a administração superior da 

Telebras, sendo responsável por fixar a orientação 

geral dos negócios da Telebras, estabelecendo 

políticas, diretrizes e objetivos corporativos. 

1) Jorge Ricardo Bittar 

2) Antônio Klinger Loss Leite  

3) Maximiliano Salvadori Martinhão 

 

4) Demi Getschko 

 

5) Flávio Lenz Cesar 

 

6) Lauro Arcangelo Zanol 

 

7) André Muller Borges 

 

8) Álvaro Toubes Prata 

 

 

Conselheiros Titulares 1) 01/01/2016 a 

28/07/2016 

2) 03/08/2016 a 

31/12/2016 

3) 01/01/2016 a 

31/12/2016 

4) 01/01/2016 a 

24/11/2016 

5) 01/01/2016 a 

28/07/2016 

6) 01/01/2016 a 

31/12/2016 

7) 25/08/2016 a 

31/12/2016 

8) 29/07/2016 a 

25/08/2016 



2  

 

 

  9) Jaqueline Gomes de Oliveira 

Praça 

10) Marcelo de Siqueira Freitas 

 

11) Márcio Barreiro Campello 

 

12) Renato Rodrigues Vieira 

 

13) Hélio Marcos Machado Graciosa 

 

14) Luiz Guilherme Thomaz Gomes 

Araujo 

 9) 01/01/2016 a 
26/04/2016 

 

10) 01/01/2016 a 

13/10/2016 

 

11) 01/01/2016 a 

31/12/2016 

 

12) 24/11/2016 a  

31/12/2016 

 

13) 24/11/2016 a 

31/12/2016 

 

14) 26/04/2016 a 

31/12/2016 

 
Conselho Fiscal 

- Órgão independente da administração e de caráter 

permanente e consultivo, que se compõe de cinco 

membros efetivos e cinco suplentes, eleitos pela 

Assembleia Geral Ordinária. Compete ao Conselho 

Fiscal fiscalizar os atos dos administradores e verificar 

o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 

1) Marcia Ribeiro Abreu  

2) Antônio Carlos da Silva Estevão  

3) Amir George Francis Matta  

4) Jovino Alberto Oliveira Pereira 

5) Efraim Batista de Souza Neto 

6) Célia Romeiro de Sousa 

7) Adroaldo da Cunha Portal 

 

Conselheiros Titulares 1) 01/01/2016 a 

31/12/2016 

 

2) 01/01/2016 a 

31/12/2016 

 

3) 01/01/2016 a 

31/12/2016 

 

4) 01/01/2016 a 

02/03/2016 

 

5) 01/01/2016 a 

02/03/2016 

 

6) 26/04/01/2016 a 

31/12/2016 

 

7) 26/04/2016 a 

31/12/2016 
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Gerência de Auditoria 

Interna 

- Órgão independente com a finalidade de auxiliar, no 

que couber, o Conselho de Administração no exercício 

de suas funções e a administração em seu desempenho, 

auditando a aplicação de recursos financeiros, humanos 

e técnicos e recomendando ações para melhoria do 

funcionamento dos processos e controles da 

organização. 

Valter Rodrigues da Silva Gerente 01/01/2016 a 

31/12/2016 

Ouvidoria - Responsável por auxiliar, no que couber, o Conselho de 
Administração no exercício de suas funções, acolhendo, 
processando, analisando e encaminhando à Presidência e 
aos demais órgãos da empresa e as denúncias, 
reclamações ou sugestões que forem recebidas de 
órgãos do governo, de entidades privadas, de 
funcionários da Telebras e do público em geral. 

Não havia Ouvidoria 

 

 

Alberto Angerami 

- 01/01/2016 a 
31/08/2016 

 

01/09/2016 a 
31/12/2016 
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Diretoria Executiva - Compete à Diretoria Executiva estabelecer políticas 
específicas e diretrizes decorrentes da orientação geral 
dos negócios fixados pelo Conselho de Administração. 

Presidente, Diretores da Telebras 
 
 1) Jorge Ricardo Bittar 
 
 
 1) Antonio Klinger Loss Leite 
 
 
 2) Paulo Eduardo Henriques Kapp 
 
 
 
 2) Jarbas Jose Valente 
 
 
 
 3) Marcio Antônio Rodrigues Santos 
 
 
 3) Flavio Luiz Lammel 
 
 
 3) Paulo Ferreira 
 
 
 
4) Arthur Achilles Dayrell Santos 
 
 
4) Jose Emilson Motta Barros de 
Oliveira Junior 
 
 
4) Alex Sandro Nunes de Magalhaes 

 
 
1) Presidente 
 
 
 1) Presidente 
 
 
 2) Diretor 
Técnico   
Operacional 
 
 2) Diretor 
Técnico 
Operacional 
 
 3) Diretor 
Administrativo- 
Financeiro 
 3) Diretor 
Administrativo- 
Financeiro 
 
 3) Diretor 
Administrativo- 
Financeiro 
 4) Diretor 
Comercial  
 
4) Diretor 
Comercial 
 
 
 4) Diretor 
Comercial 
 
 
  
 

 
  
 1)  01/01/2016 a 
28/07/2016 
 
 1) 04/08/2016 a 
31/12/2016 
 
 
 2) 01/01/2016 a 
28/7/2016 
 
 
 2) 28/07/2016 a 
31/12/2016  
 
3) 01/01/2016 a 
21/01/2016  
 
 3) 21/01/16 a 
28/07/2016 
 
 
 3) 28/07/2016 a  
31/12/2016 
 
 4)  29/04/2015 a 
13/01/2016 
 
 4)13/01/2016 a 
28/07/2016 
 
 
 4) 28/07/2016 a 
31/12/2016 
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Presidência - São atribuições da Presidência supervisionar todas as 
atividades da Telebras, informar permanentemente o 
Ministro das Comunicações acerca dos negócios da 
Telebras e acompanhar o cumprimento das diretrizes 
governamentais aplicáveis à Telebras. 

1) Jorge Ricardo Bittar 
 
 
2) Antonio Klinger Loss Leite 
 

Presidente 
 
 
Presidente 

1) 29/04/2015 a 
28/07/2016 

 
2) 04/08/2016 a  

31/12/2016  

Gerência Jurídica - São atribuições da Gerência Jurídica gerir os processos 
judiciais e administrativos, externos à organização, 
defendendo os interesses da Telebras nas ações    em    
que    for    parte    ou    interessada,     e contingenciando 
adequadamente os passivos envolvidos, e atuar de forma 
preventiva e consultiva em todos os procedimentos 
internos da Telebras que exijam o exame da sua 
legalidade, através de pareceres e orientações, bem 
como interagir com as demais unidades organizacionais 
para prestar assessoria jurídica. 

Isabel Luíza R. M. dos Santos Gerente 01/01/2016 a 
31/12/2016 

Gerência de 
Governança 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas à governança corporativa, 
planejamento estratégico, desempenho empresarial, 
gestão de riscos corporativos, gestão de conteúdo, 
relações institucionais, gestão de qualidade, escritório de 
processos e projetos e arquitetura empresarial. 

1) Christophe Desseaux 

 

2) Carlos Nabil Ghobril 

Gerente 

 

Gerente 

1) 01/01/2016 a 
14/09/2016  

 
2) 18/10/2016 a 

31/12/2016 

Gerência TELEBRAS 
Inovação 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas à visão futura da arquitetura 
de rede de telecomunicações da Telebras e a inovação e 
evolução tecnológica. 

1) Antônio Roberto Zanoni 
 
 
2) Bruno Soares Henriques 
 
 

Gerente 
 
 
Gerente 
 
 

1) 01/01/2016 a 
02/09/2016 

 
2) 24/10/2016 a 

31/12/2016  

Diretoria 
Administrativo- 
Financeira e de 
Relações com 
Investidores 

- Atribuição de dirigir as atividades administrativas de 
suporte aos órgãos de funcionamento da Telebras, 
abrangendo as áreas de relações com investidores, 
infraestrutura e logística, gestão financeira e 
orçamentária, arrecadação, faturamento e cobrança, 
gestão de pessoas, administração e compras e 
acompanhamento dos recursos materiais, bem como a 
coordenação, supervisão, acompanhamento e controle 
das atividades funcionais da sua área de competência. 

1) Marcio Antônio Rodrigues Santos 
 
 
 
2) Flavio Luiz Lammel 
 
 
3) Paulo Ferreira 

 

 Diretor 
Administrativo- 
Financeiro 

 Diretor 
Administrativo- 
Financeiro 

 Diretor 
Administrativo- 
Financeiro 

 

1) 01/01/2016 a 
21/01/2016  

 
 
2) 21/01/16 a 

28/07/2016 
 
3) 28/07/2016 a 

31/12/2016 
 



6  

Assessoria de 
Relacionamento com o 
Mercado 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle do relacionamento com 
investidores. 

1) Lorival Souza da Silva 
 
 
2) Ilair Antonio Tumelero 

Assessor 
 
 
Assessor 

1) 01/01/2016 a 
20/08/2016 

 
2) 01/09/2016 a 

31/12/2016 

Gerência de Logística - Responsável pela condução das atividades 
normativas e operativas relacionadas ao planejamento, 

acompanhamento e controle das atividades de logística e 
manutenção de infraestrutura. 

1) Sabryna Maria Barros 
Noleto 

 
 
2) Isabela Aquino Schneider 

 

Gerente 
 
 

Gerente 

1) 01/01/2016 a 
19/01/2016 

 
20/01/2016 a 
31/12/2016 

Gerência Financeira e 
Orçamentária 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária e 
financeira, arrecadação e cobrança. 

1) Fabrício Santos Limoeiro 
 
 
2) Edson Ronaldo Nascimento 
 
 
3) Guilherme Satyro Sales 

Gerente 
 
 
Gerente 
 
 
Gerente 

1) 01/01/2016 a 
01/09/2016 

 
2) 01/09/2016 a 

15/12/2016 
 
3) 15/12/2016 a 

31/12/2016 

Gerência Fiscal e de 
Controle 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle da contabilidade, 
acompanhamento dos recursos materiais. 

1) Alberto Carlos Aguiar Rodrigues 
 
 
2) Raquel Augusta Dias Galvao  
 
 
3) Maury Caetano de Oliveira 

Gerente 
 
 
Gerente 
 
 
Gerente 

1) 01/01/2016 a 
23/05/2016 

 
2) 24/05/2016 a 

07/08/2016 
 

3) 08/08/2016 a 
31/12/2016 

Gerência de Gestão de 
Pessoas 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas à administração, 
desenvolvimento, aquisição e retenção da força de 
trabalho e condução do modelo de gestão de pessoas. 

1) Maria Aparecida de 

Oliveira 

 

2) Jose Guilherme Caixeiro 

 

3) Marilda Moreira 
 

Gerente  
 
 
 
 Gerente 
 
 
 Gerente 
 

 

1) 01/01/2016 a 
21/03/2016 

 
2) 22/03/2016 a 

05/08/2016 
 
 
3) 05/08/2016 a 

31/12/2016 
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Gerência de Compras e 
Contratos 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das aquisições de bens e 
materiais e da contratação de serviços, e pelas atividades 
inerentes à administração corporativa dos contratos 
administrativos. 

 Karina Macedo Marra 

 

 
 Jose Renato Guimaraes 

 

Gerente 

 

 

Gerente 

01/01/2016 a 
30/11/2016 
 
01/12/2016 A 
31/12/2016 

Diretoria Técnico- 
Operacional 

- Tem a atribuição de dirigir as atividades técnicas de 
planejamento e engenharia, abrangendo o 
desenvolvimento e implementação de projetos, 
operação e manutenção da rede de telecomunicações e 
a gestão e provisão da tecnologia de informação, bem 
como a coordenação, supervisão, acompanhamento e 
controle das atividades funcionais da sua área de 
atribuição. 

1) Paulo Eduardo Henriques Kapp 
 
 
 
2) Jarbas Jose Valente 

 

 Diretor Técnico 
Operacional 
 
 
Diretor Técnico 
Operacional 

 

1) 01/01/2016 a 
28/07/2016 

 
 
2) 03/08/2016 a 

31/12/2016 
 

Gerência de 
Planejamento Técnico 
e Controle 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle da expansão da rede de 
telecomunicações da Telebras. 

1) Reinaldo Bizerril Camargo 
 
 
2) Tatiana De Oliveira Costa 
 

Gerente 
 
 
Gerente 

1) 01/01/2016 a 
30/09/2016 

 
2) 30/09/2016 a 

31/12/2016 

Gerência de 
Engenharia de Redes 
de Acesso 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das atividades de 
engenharia de redes de acesso. 

1) Luiz Fernando de Passos 
 
 
2) Tatiana De Oliveira Costa 
 
 
3) Ailton Marques Fonseca 

Gerente 
 
 
Gerente 
 
 
Gerente 

1) 01/01/2016 a 
01/09/2016 

 
2) 13/09/2016 a 

29/09/2016 
 
3) 01/10/2016 a 

31/12/2016 

Gerência de 
Engenharia de Redes 
de Transporte 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das atividades de 
engenharia de redes de transporte e metropolitanas. 

Emerson Baumgarten de Oliveira Gerente 01/01/2016 a 
31/12/2016 

Gerência de Operação 
e Manutenção 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das atividades de operação 
e manutenção. 

Henrique Primo Vieira Gerente 01/01/2016 a 
31/12/2016 
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Gerência de 
Tecnologia da 
Informação 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das atividades de 
Tecnologia da Informação. 

Renato Vilela Barbosa Gerente 01/01/2016 a 
31/12/2016 

Gerência de Satélites - Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
gerenciamento de recursos e operação das atividades de 
implantação e operação de satélites. 

Sebastião de Nascimento Neto Gerente 01/01/2016 a 
31/12/2016 

Diretoria Comercial - Tem a atribuição de dirigir e promover a articulação e 
coordenação das atividades de planejamento comercial 
e comercialização junto aos setores público e privado, 
abrangendo: o desenvolvimento das estratégias de 
negócio, de produtos e serviços, de marketing, de 
vendas; a negociação com operadoras, parceiros e entes 
federados e o relacionamento com clientes, operadoras   
e   parceiros; bem   como     a coordenação, supervisão, 
acompanhamento e controle das atividades funcionais 
da sua área de competência. 

1) Arthur Achilles Dayrell Santos 
 
 
2) Jose Emilson Motta Barros De 

Oliveira Junior 
 
 
3) Alex Sandro Nunes De Magalhaes 

Diretor 
 
 
Diretor 
 
 
 
Diretor 
 

1) 01/01/2016 a 
13/01/2016 

 
2) 13/01/2016 a 

28/07/2016 
 
3) 3) 28/07/2016 a 

31/12/2016 

Gerência de 
Engenharia Comercial 

- Responsável pela condução das atividades normativas 
e operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle do portfólio de produtos e 
serviços, dos estudos de viabilidade técnica de 
atendimento a clientes e da elaboração de projetos das 
soluções para o atendimento das necessidades dos 
clientes. 

1) Roberto Tutomu Sakamoto 

 

2) Rodrigo Botelho Machado 

Gerente 
 
 
Gerente 

1) 01/01/2016 a 
31/05/2016 

 
2) 01/06/2016 a 

31/12/2016 

Gerência de Vendas 
Governo e Corporativo 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das vendas de produtos e 
serviços destinados ao segmento de governo, na esfera 
federal, corporativo e dos projetos especiais para o plano 
de negócios da Telebras. 

Tatiane Nunes da Silva Oliveira Gerente 01/05/2016 a 
31/12/2016 
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Gerência de 
Relacionamento com 
Operadoras e Parceiros 
 

- Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle das negociações comerciais 
com operadoras, órgãos de governo e organismos 
internacionais, bem como dos contratos de interconexão 
com prestadoras de serviços de telecomunicações. 

Willian Lima Vaz Gerente 01/01/2016 a 
31/12/2016 

Gerência de Pós-Venda -Responsável pela condução das atividades normativas e 
operativas relacionadas ao planejamento, 
acompanhamento e controle do desenvolvimento e 
implementação de métodos e procedimentos destinados 
ao relacionamento da Telebras com seus clientes, 
operadoras e demais parceiros para a entrega dos 
produtos e serviços contratados, bem como do 
gerenciamento dos requisitos contratuais relativos à 
qualidade de serviço, do nível de serviço acordado e da 
execução da atividade de faturamento. 

1) Atila Augusto Souto 

 

 

2) Jovino Francisco Filho 

 

 

3) Fabricio Santos Limoeiro 

 

 

4) Luisa Amelia Tavares De Souza 

Gerente 

 

 

Gerente 

 

 

Gerente 

 

 

Gerente 

1) 15/01/2016 a 
01/03/2016 

 

2) 02/03/2016 a 
01/09/2016 

 
3) 01/09/2016 a 

10/10/2016 
 
 
4) 13/10/2016 a 

31/10/2016 
 

Escritórios Regionais - A Telebras, com sede em Brasília, dispõe de escritórios 
regionais sediados nas cidades de Fortaleza, Salvador, 
Brasília, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
Os escritórios regionais são responsáveis pela execução 
das atividades de comercialização junto aos setores 
privado e público, este último na esfera municipal e 
estadual, e pela realização de atividades delegadas 
técnico-operacionais, administrativo- financeiras e 
jurídicas. 

1) Escritório Regional Belém  
 
1) Iugorou Ohara 
 
 
2) Samira Edoron Machado 
 
 
3) Gerson Banhos Silva de Araujo 
 
 

 
 
Gerente 
 
 
Gerente 
 
 
Gerente 

 
 
1)  01/01/2016 a 
2)  30/09/2016 
 
3)  03/10/2016 a 
06/11/2016 
 
4)  08/11/2016 a 
31/12/2016 



1

0 
 

  2) Escritório Regional Rio de Janeiro 
 
 Soraia Emery de Carvalho Braga 
 

3) Escritório Regional Fortaleza  

 
1) Edson Antonio Cruz Santana 
 
 
 2) Ticiana Feitosa de Souza 
 
 
3) Marlos Costa de Andrade 
 

4)  Escritório Regional Brasília 

1) Luisa Amélia Tavares de Souza 

 
2) Daucleber Jose Teodoro 

 

5) Escritório Regional São Paulo 
  
1) Luiz Nelson F. Vergueiro 
 
 
2) Evaldo da Silva Junior 
 
 
3) Jose de Ribamar Barbosa Mendes 
 

6) Escritório Regional de Alegre  

 
1) Gilberto Paganotto 
 
2)Joao Jacob Bettoni 
 
3) Wagner Rose 

 
4)Vagner Vieira Schmitt  

 
 

  
 
01/01/2016 a 
31/12/2016 
 
 
 
1) 04/01/2016 a 
30/09/2016 
 
2) 03/10/2016 a 
09/10/2016 
 
3) 11/10/2016 a 
31/12/2016 
 
1) 01/01/2016 a 
12/10/2016 
 
2)14/10/2016 a 
31/12/2016 
 
 
1) 01/01/2016 a 
11/05/2016 
 
 2) 16/05/2016 a 
30/09/2016 
 
 
 3) 03/10/2016 a 
31/12/2016 
 
1) 01/01/2016 a  
30/09/2016 
 
2)10/10/2016 a 
01/12/2016 
 
3) 02/12/2016 a 
27/12/2016 
 
4) 28/12/2016 a 
31/12/2016 
 



1

1 
 

 



ANEXO II –  Iniciativa estratégica e seus resultados 

 

Quadro – Iniciativa estratégica e seus resultados 

Escritório de Transformação  

Em outubro de 2016, uma equipe foi estruturada para consolidar ideias que pudessem transformar a Telebras 
em uma empresa sustentável. Na primeira etapa, brainstorming, foram ouvidas as equipes de 26 gerências, 
consumindo 2.000 horas da equipe ETT composta por 5 colaboradores. E trouxe o seguinte resultado: 465 
iniciativas foram levantadas, com 1,7 bilhão de resultados sustentáveis estimados. 
Das 464 iniciativas levantadas até dezembro, 62 foram priorizadas. O foco está nos projetos escolhidos pelos 
Diretores como prioritários. São iniciativas que possuem maior potencial de transformar a Telebras e serão 
acompanhadas semanalmente no Ponto de Controle. 

Plano de Negócios do SGDC  

O plano de negócio do SGDC, elaborado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e aprovado em janeiro de 2017 
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da empresa, está em execução pelas equipes da 
Telebras. Este planejamento contempla a comercialização de até 80% da capacidade do SGDC antes de seu 
lançamento. 

Elevação do número de clientes 
faturados  

Em 2016, a receita operacional líquida atingiu R$ 56,1 milhões, um aumento de 24,3% em relação a 2015. O 
incremento está diretamente ligado à elevação do número de clientes faturados. A receita de alugueis e 
locação corresponde principalmente a contratos de parcerias (SWAP) que tiveram o faturamento iniciado em 
2015. 

Gestão Patrimonial  

Para solucionar as deficiências acerca da gestão patrimonial da Telebras, foi criado o Grupo de Trabalho de 
Gestão Patrimonial pela DEM 1000/9220, de 07 de outubro de 2016, composto por membros de todas as 
diretorias. O prazo para encerramento das atividades do grupo finalizou no dia 15 de dezembro de 2016. O 
orçamento solicitado para execução desta atividade no valor de R$ 1,7 milhão foi aprovado. 

Revisão da Vida Útil dos 
Equipamentos  

A revisão da vida útil dos equipamentos realizada pela Diretoria Técnica e Operacional (DTO) foi a principal 
responsável pela redução de R$ 15,3 milhões (23,6%) em relação a 2015 na despesa com depreciação e 
amortização. 



Contratos Comerciais mais robustos 

No mês de dezembro de 2016, a Diretoria Comercial celebrou 14 novos contratos, representando um 
incremento no faturamento da ordem de R$ 14,6 milhões por ano. No mês de dezembro de 2016, foram 
registrados upgrade de 7 contratos, totalizando um acréscimo de 1.990 Mbps de banda e de R$ 1,0 milhão ao 
ano. 

Ampliação do Backbone de 
Transmissão  

No último trimestre de 2016, as equipes da Telebras, utilizando recursos disponíveis na rede, remanejaram 
placas de equipamentos DWDM Padtec para ampliar o trecho do backbone de transmissão entre Brasília - 
Imperatriz, disponibilizando uma capacidade total de 80 Gbps, a um custo de R$ 170 mil, utilizada no 
atendimento de clientes naquela região. 
A etapa de elaboração do projeto básico de ampliação do backbone de Transmissão da Telebras foi concluída 
em janeiro de 2017. 

Ampliação do Backbone IP 

Durante o ano de 2016, foram feitas ampliações de capacidade entre os trechos do core do backbone IP de 
Brasília - São Paulo e São Paulo - Rio de Janeiro, totalizando 60 Gbps em cada trecho. Neste trabalho foram 
envolvidas as equipes de engenharia e operação, que remanejando placas e equipamentos de transmissão e 
comunicação de dados, conseguiram atender a demanda por banda internet em direção ao PTT (Ponto de 
Troca de Tráfego) de São Paulo. 

Melhorias na Rede  

Foram investidos R$ 4,2 milhões na troca de bancos de baterias das 5 regiões do Brasil. As regiões Centro-
Oeste e Sul tiveram suas trocas concluídas no segundo semestre de 2016. As regiões Sudeste, Norte e Nordeste 
estarão concluídas em fevereiro de 2017, sendo que o percentual de execução das obras é de 89,6%, 60,0% e 
90,4% respectivamente. 
Com estas melhorias de rede, houve um aumento na disponibilidade de cada uma destas regiões, fazendo com 
que a média geral da rede da Telebras tenha terminado o ano de 2016 com 99,4% de disponibilidade. 

Ativação da estação Brasília - Setor 
Comercial Sul 

Em dezembro de 2016 foi finalizada a ativação da nova estação da rede metropolitana de Brasília, no Setor 
Comercial Sul. Com isso, a Rede Metro-Ethernet de Brasília passa a ter redundância de abordagem ao backbone 
IP, garantindo assim uma maior disponibilidade de rede para os serviços prestados aos clientes Telebras.Esta 
ativação também possibilitou a liberação da última área locada na antiga sede da Telebras, com a migração 
dos clientes atendidos pela antiga estação de telecomunicações localizada no 3º andar do Edifício Parque 
Cidade. 

Redução do IP Trânsito  

A Telebras vem reduzindo o preço médio do Mbps em sua contratação de IP Trânsito, insumo que compõe os 
preços oferecidos pela companhia a seus clientes. Em 2016, houve redução de 63,7% no preço médio do 
Mbps, em comparação com 2015, atingindo o preço médio de R$ 11,29/Mbps. A previsão para 2017 é de 
redução de 22,7%, em relação a 2016, atingindo a meta de R$ 8,73/Mbps. 



Amazônia Conectada 

O Projeto Amazônia Conectada, criado em julho de 2015, pela Portaria Interministerial nº 586 dos ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa e das Comunicações, consiste na conjugação de esforços para 
implantação de redes de dados baseadas na tecnologia de cabos sub-fluviais para disseminação da banda larga 
na região amazônica, com participação de diversas entidades e sob coordenação o Exército Brasileiro pelo seu 
Centro Integrado de Telemática - CITEX. 
A Telebras está inserida no Projeto Amazônia Conectada como operadora dos serviços de telecomunicações 
em seis municípios entre Manaus e Coari/AM, utilizando fibras ópticas existentes no gasoduto da 
TAG/Petrobras e com a Empresa de Processamento de Dados do Estado do Amazonas - PRODAM. 
Atualmente, a Telebras ativou o trecho entre Manaus e Iranduba e o trecho entre Iranduba e Manacapuru. A 
previsão para 2017 é de ativação dos demais trechos, provendo o serviço de banda larga também aos 
municípios de Caapiranga, Anori, Anamã, Codajás e Coari. 

Automação dos Processos e Maiores 
Controles 

 
No ano de 2016, foi implantado um novo nível de controle de eventos de segurança através da solução de 
SIEM (Security Information and Event Management ou Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança); 
no ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistemas de Gestão Empresarial) foi implantado um conjunto de 
módulos que traz maior agilidade e controle na gestão orçamentária e financeira. Ainda em fevereiro de 2016, 
iniciou a implantação da nova suíte de OSS (Operations Support Systems ou Sistemas de Suporte à Operação). 
Em dezembro do mesmo ano foi disponibilizada a primeira etapa de OSS, contendo a base para o 
funcionamento do CIGR (Centro Integrado de Gerência de Redes) da Telebras. 

 



ANEXO III 

 

Quadro – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

 Valores em R$ 1,00 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média mensal Total no exercício 

ALVARO TOUBES PRATA - 25/08/2016 3.911,57 3.520,41 

DEMI GETSCHKO - 24/11/2016 3.911,57 42.244,95 

FLAVIO LENZ CESAR - 28/07/2016 3.911,57 27.120,22 

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS - 13/10/2016 3.911,57 35.204,13 

JORGE R. BITTAR - 28/07/2016 3.911,57 27.381,00 

JARBAS JOSÉ VALENTE 29/07/2016 03/08/2016 3.911,57 391,16 

ANTONIO KLINGER LOSS LEITE 03/08/2016 - 3.911,57 19.166,69 

JAQUELINE G.DE OLIVEIRA P. - 26/04/2016 3.911,57 15.124,74 

JOSE TARCISIO ROCHA (S) 26/04/2016 - 3.911,57 7.823,14 

ANDRÉ MULLER BORGES 25/08/2016 - 3.911,57 16.428,59 

MAXIMILIANO S. MARTINHÃO - - 3.911,57 46.938,84 

HÉLIO M. M. GRACIOSA 24/11/2016 - 3.911,57 4.824,27 

RENATO R. VIEIRA 24/11/2016 - 3.911,57 4.824,27 

LAURO A. ZANOL - - 3.911,57 46.938,84 

MÁRCIO B. CAMPELLO - - 3.911,57 46.938,84 

L. GUILHERME T. GOMES 26/04/2016 - 3.911,57 23.990,96 

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média Mensal Total no exercício 

ADROALDO DA CUNHA PORTAL 26/04/2016 - 3.911,57 38.985,31 

AMIR G. F. MATTA - - 3.911,57 46.938,84 

ANTONIO CARLOS DA SILVA ESTEVÃO - - 3.911,57 46.938,84 

CELIA R. DE SOUSA 26/04/2016 - 3.911,57 38.985,31 

EFRAIM BATISTA DE SOUSA NETO - 02/03/2016 3.911,57 7.953,53 

JOVINO A. O. PEREIRA - 02/03/2016 3.911,57 7.953,53 

MARCIA R.  ABREU - - 3.911,57 46.938,84 

FRANCISCO J. P. IBIAPINA(S) 26/04/2016 - 3.911,57 11.604,32 

FRANCKLIN A. M. FURTADO(S) 26/04/2016 - 3.911,57 3.911,57 

 



ANEXO IV 

Quadro – Síntese da Remuneração dos Administradores 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2016 2015 

Número de membros: 4 4 
 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 2.891.872,83 2.087.925,78 
 

a) salário ou pró-labore 1.680.287,87 1.570.302,00 

b) benefícios diretos e indiretos 415.591,15 285.131,10  
 

c) remuneração por participação em comitês   

d) outros 795.993,81 232.492,68 
 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))   

e) bônus   

f) participação nos resultados   

g) remuneração por participação em reuniões   

h) comissões   

i) outros   

III – Total da Remuneração ( I + II) 2.891.872,83 2.087.925,78 
 

IV – Benefícios pós-emprego   

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo   

VI – Remuneração baseada em ações   

 

  



 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho de Administração 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2016 2015 

Número de membros: 8 8 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 368.861,05 355.565,82 

a) salário ou pró-labore 368.861,05 355.565,82 

b) benefícios diretos e indiretos   

c) remuneração por participação em comitês   

d) outros   

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))   

e) bônus   

f) participação nos resultados   

g) remuneração por participação em reuniões   

h) comissões   

i) outros   

III – Total da Remuneração ( I + II) 368.861,05 355.565,82 

IV – Benefícios pós-emprego   

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo   

VI – Remuneração baseada em ações   

  



 

 
 

Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho Fiscal 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2016 2015 

Número de membros: 5 5 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 251.590,35 242.519,91 

a) salário ou pró-labore 251.590,35 242.519,91 

b) benefícios diretos e indiretos   

c) remuneração por participação em comitês   

d) outros   

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))   

e) bônus   

f) participação nos resultados   

g) remuneração por participação em reuniões   

h) comissões   

i) outros   

III – Total da Remuneração ( I + II) 251.590,35 242.519,91 

IV – Benefícios pós-emprego   

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo   

VI – Remuneração baseada em ações   

 

  



 

Quadro – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 

 
Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 

EXERCÍCIO 

2016 2015 

I – Bônus (a+b+c+d) 0 0 

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração   

b) valor máximo previsto no plano de remuneração   

c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
  

d) valor efetivamente reconhecido no resultado    

II – Participação no Resultado (e+f+g+h) 0 0 

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração   

f) valor máximo previsto no plano de remuneração   

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
  

h) valor efetivamente reconhecido no resultado    

III – Total ( I + II) 0 0 

 

 

 



Treinamentos 2016

EVENTO QT. DE TREINANDOS
ÓRGÃO DEMANDANTE/            

POPULAÇÃO ALVO
CARGA HORÁRIA

Lucro Real - Como apurar 2016 3 Gerência de Fiscal e de Controle 8h/a

Curso de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho para os Membros da CIPA - Gestão 

2016/2017

6

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Gerência de 

Logística, Gerência de Operação e 

Manutenção, Gerência de Gestão de 

Pessoas, Gerência de Engenharia 

Comercial

20h/a

Curso de Legislação Trabalhista 15 Gerência de Gestão de Pessoas 2h/a

Curso Online de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho para os Membros da CIPA, Gestão 

2016/2017

3

Gerência de Engenharia de Redes de 

Transporte, Gerência de Compras e 

Contratos, Gerência de Operação e 

Manutenção

20h/a

Seminário Políticas de (Tele)Comunicações 

2016
1 Gerência de Governança 8h/a

Curso Concurso Público Completo. 

Instrumentos e Controles para Evitar 

Transtornos Administrativos e Judiciais na 

Execução do Concurso Público

1 Gerência de Gestão de Pessoas 16h/a

Curso Online de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho para os Membros da CIPA, Gestão 

2016/2017 - 2

1 Gerência de Logística 20h/a

Curso Completo de Contratos 

Administrativos: Enfoque para gestão, 

fiscalização, alteração, penalidades e 

redação de contratos

1 Escritório Regional Belém 24h/a

11° Congresso Brasileiro de Pregoeiros 1 Auditoria Interna 30h/a

SATELLITE 2016 2

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Gerência de 

Satélite

42h/a

XIX Curso de Responsabilidade Fiscal 3 Gerência Financeira e Orçamentária 20h/a

Cotação Eletrônica de Preços (Dispensa 

Eletrônica)
1 Gerência de Compras e Contratos 12h/a

TOGAF 9 CERTIFIED - Arquitetura 

Corporativa
1 Gerência Telebras Inovação 32h/a

Revisão, Reajuste e Repactuação dos 

contratos Administrativos
1 Gerência de Compras e Contratos 16h/a

Seminário de Contratação dos Serviços de 

Treinamento e Desenvolvimento
1 Gerência de Gestão de Pessoas 16h/a

Comunicação via Satélite com ênfase em 

banda Ka.
32

Gerência de Engenharia Comercial, 

Gerência de Pós Venda, Escritório 

Regional Brasília, Gerência de 

Relacionamento com Operadoras e 

Parceiros, Coordenação de Marketing, 

Gerência de Vendas Governo e 

Corporativo, Gerência Telebras Inovação

6h/a

QUADRO DEMONSTRATIVO CAPACITAÇÕES 2016
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Treinamentos 2016

Elaboração de Ordens de Serviço 11
Gerência de Pós Venda, Gerência de 

Vendas Governo e Corporativo
4h/a

49° Curso sobre Retenção na Fonte de 

Tributos e Contribuições Sociais
4 Gerência de Fiscal e de Controle 20h/a

ECF 2016 - Lucro Real (Como Praticar) 2 Gerência de Fiscal e de Controle 8h/a

PDL - Programa de Desenvolvimento de 

Liderança
4

Gab. Diretoria Administrativo-Financeira, 

Gerência de Gestão de Pessoas, 

Gerência de Logística

40h/a

Seminário Nacional "Licitações e Contratos 

pelo RDC e pelo regime tradicional"
5

Gerência de Compras e Contratos, 

Gerência Jurídica
16h/a

Broadband Latin Americana 2016 2
Gerência Financeira e Orçamentária, 

Gerência Jurídica
16h/a

Lei Anticorrupção e Compliance 1 Gabinete da Presidência 22h/a

Investimentos em Parcerias Públicos-

Privadas
3

Gerência Jurídica, Gab. Diretoria 

Administrativo-Financeira, Gerência 

Financeira e Orçamentária

24h/a

Gestão da Informação e Documentação - 

Conceitos básicos em Gestão Documental
3

Gerência de Logística, Escritório Regional 

Brasília
20h/a

Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro 

e Equipe de Apoio 
1 Gerência de Compras e Contratos 24h/a

Curso Básico de Boas Práticas para 

Sistemas Autônomos
1 Escritório Regional São Paulo 36h/a
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Treinamentos 2016

Planejamento e Gestão das PPPs 4
Gerência Financeira e Orçamentária, 

Gerência Jurídica
24h/a

Seminário de Sanções Administrativas 

Aplicáveis às Modalidades da Lei n°8.666/93 

e Pregão na Administração Pública

1 Gerência de Logística 7h/a

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos - Intermediário
12

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Gerência de 

Gestão de Pessoas, Gerência de 

Logística, Coordenação de Marketing

40h/a

Workshop para Formação sobre IX.br 39

Gerência de Pós Venda, Escritório 

Regional Brasília, Gerência Jurídica, 

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Gerência de 

Planejamento Técnico e Controle, 

Gerência de Engenharia Comercial, 

Coordenação de Marketing, Gerência 

Telebras Inovação, Gerência de 

Engenharia de Redes de Acesso, 

Gerência de Engenharia de Redes de 

Transporte, Gerência de Operação e 

Manutenção

7h/a

Curso de Atualização: Processo do Trabalho 

após novo CPC 2° Fase
1 Gerência Jurídica 16h/a

Licenciamento Ambiental Passo a Passo - 2 1 Gab. Diretoria Técnico-Operacional 8h/a

Gestão da Folha de Pagamento 4 Gerência de Gestão de Pessoas 24h/a

Gestão Estratégica com Uso do BSC 1
Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros
20h/a

Gerando Engajamento no Serviço Público 1 Gab. Diretoria Administrativo-Financeira 8h/a

Oratória - A arte de falar em público 4 Escritório Regional Brasília 24h/a

Prático de Perícia Judicial Trabalhista 

(Cálculos)
2 Gerência Jurídica 16h/a

Treinamento de Processo Eletrônico para 

Advogados do ano 2016
1 Escritório Regional Porto Alegre 2h/a

DATACOM 15

Gerência de Engenharia de Redes de 

Transporte, Gerência de Operação e 

Manutenção, Gerência de Engenharia de 

Redes de Acesso

36h/a

TRN-18 FDS User 5 Gerência de Satélite 8h/a

TRN-24-2 CMS X User Station 2 Gerência de Satélite 8h/a

TRN-25-2 CMS X User Station 2 Gerência de Satélite 8h/a

TRN-19 FDS Manut 5 Gerência de Satélite 8h/a

Gestão de Riscos e Controles Internos 3
Gerência de Governança, Auditoria 

Interna, Gabinete da Presidência
20h/a

Seminário Citrix Synergy sobre Inovação 2 Gerência Telebras Inovação 3h/a

Treinamentos do Sistema OSS, Fundação 

CPqD
25

Gerência de Tecnologia da Informação, 

Gerência de Operação e Manutenção
24h/a

Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas - SGDC
1 Gerência de Satélite 32h/a
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Treinamentos 2016

Curso de Gestão e Apuração da Ética 

Pública
1 Gerência de Governança 24h/a

Treinamento Comunicações Via Satélite: 

Serviços de Acesso à Internet em Banda 

Larga via HTS em Banda Ka

19

Escritório Regional Brasília, Gerência de 

Vendas Governo e Corporativo, 

Coordenação de Marketing, Gerência Pós 

Venda, Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros

8h/a

Seminário IP 15

Gerência de Engenharia de Redes e 

Plataforma, Gerência de Operação de 

Redes e Serviços,  Gerência de 

Planejamento Técnico e Controle, 

Gerência de Engenharia de Clientes, 

Gerência de Engenharia de Rede Externa 

e Manut. Planta

16h/a

Sistema Eletrônico de Informações - Sei! 

Usar
1 Gerência de Logística 20h/a

(PLA) Introdução à Gestão de Projetos 1
Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros
20h/a

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos - Intermediário                            

2° Turma

8

Gerência de Engenharia de Redes e 

Plataforma, Gerência de Operação de 

Redes e Serviços,  Gerência Financeira e 

Orçamentária

40h/a

(PLA) Introdução à Gestão de Projetos 9

Gerência Tecnologia da Informação, 

Gerência de Engenharia de Rede Externa 

e Manut. Planta, Gerência de 

Relacionamento com Operadoras e 

Parceiros

20h/a

Seminário Linhas de Defesa 1 Gabinete da Presidência 16h/a

Formação de Pregoeiros 5

Gerência Tecnologia da Informação, 

Gerência de Logística, Gerência de 

Compras e Contratos, Gab. Diretoria 

Administrativo-Financeira

60h/a

(ETI) Ética e Serviço Público 1
Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros
20h/a

(PLA) Introdução à Gestão de Processos 21

Gerência de Gestão de Pessoas, 

Gerência de Operação de Redes e 

Serviços, Gerência Fiscal e de Controle, 

Gerência de Engenharia de Clientes, 

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Gerência de 

Engenharia de Rede Externa e Manut. 

Planta, Gerência de Planejamento Técnico 

e Controle, Gerência Tecnologia da 

Informação

20h/a

Formação de Pregoeiros - ENAP 3

Gerência Tecnologia da Informação, 

Gerência de Logística, Gerência de 

Engenharia de Rede Externa e Manut. 

Planta, Gab. Diretoria Administrativo-

Financeira 

20h/a
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Treinamentos 2016

Telecomunicações para não especialistas 35

Gerência de Gestão de Pessoas, 

Gabinete da Presidência,  Gerência de 

Relacionamento com Operadoras e 

Parceiros, Gerência de Pós Venda, 

Gerência de Ouvidoria, Gerência de 

Operação de Redes e Serviços, Gerência 

de Engenharia de Rede Externa e Manut. 

Planta, Escritório Regional Brasília, 

Auditoria Interna, Gabinete Diret. 

Administrativo-Financeira, Planejamento e 

Marketing, Compras e Contratos

2h

Gestão de Riscos e Controles Internos 11

Gerência Financeira e Orçamentária, 

Gerência de Gestão de Pessoas, 

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Auditoria Interna, 

Gerência de Compras e Contratos

16h

PAD - Formação para Membros de 

Comissões
6

Gerência de Gestão de Pessoas, 

Gerência de Engenharia de Redes e 

Plataforma,Gerência de Pós Venda, 

Gerência de Relacionamento com 

Operadoras e Parceiros, Gerência de 

Tecnologia da Informação, Gerência 

Financeira e Orçamentária

27h

Operação do Satélite - TRN-03 30

Gerência de Satélite, Escritório Regional 

São Paulo, Gerência de Operação de 

Redes e Serviços, Gerência de 

Engenharia de Redes e Plataforma, 

Gerência de Engenharia de Rede Externa 

e Manut. Planta,Gerência de Engenharia 

de Clientes, Escritório Regional Rio de 

Janeiro

40h/a

IX Fórum 1 Escritório Regional São Paulo 24h/a

Webinar: Vendas Altamente Efetivas em um 

Mercado Competitivo
3 Escritório Regional Rio de Janeiro 1h/a

Webinar: Tendências para 2017 2 Escritório Regional São Paulo 1h/a

XVII Seminário Internacional Ética na Gestão 

- Ética, Democracia e Direitos
2

Gerência de Governança, Gab. Diretoria 

Técnico-Operacional
16h/a

Operação do Satélite - TRN-021 15 Gerência de Satélite 11h/a
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ANEXO VI – Relação de Rubricas 

EMPREGADOS DE CARREIRA VINCULADOS À TELEBRAS 

Vantagens e vencimentos  

10 Salário Mensal 

15 Anuênio 

21 Vantagem Pessoal - 2014 

30 Grat. Função Dec. Jud. 

35 Salário Incorporado 

85 Sal. Mater. Prorrog. 60d 

90 Honorário Conselheiros 

1470 Dif. Liq. Dif. Salariais 

1486 Dif. Salario 

1502 Dif. Sal. Mensal Retr Act 

1503 Dif. Anuênio Retroat Act 

1504 Dif. Vant. Pes Retro Act 

1507 Dif. Sal. Incorp Retr Act 

1510 Dif. Sal Matern Retr Act 

1511 Dif Sal Mat Pror Retr Act 

 

 

Retribuições  

26 CTVA 

27 Função Gratificada 

28 Dif. Função Gratificada 

29 Dif. CTVA 

102 Gratificação Substituição 

304 Gratificação DAS 4 

305 Gratificação DAS 5 

306 Gratificação DAS 6 

314 Dif. Gratificação DAS 4 

315 Dif. Gratificação DAS 5 

1457 Dif. Grat. Subst. Interin 

1458 Dif. Grat. Substituicao 

1505 Dif. CTVA Retroat Act 

1506 Dif. Função Grat. Ret Act 

1513 Dif. Grat Subst Retr Act 

  Gratificações 

1100 13s Compl. Aux. DCA 

1400 Dif. 13º Salario 

1401 Dif. 13º Salario Resc 

1500 Dif. 13º sal Retroat Act 

/333 13º salário - dezembro 

/335 13º salário na rescisão 

  



Adicionais 

142 Horas Extras 50% 

146 Horas Extras 100% 

148 Horas Extras 105% 

236 Sobreaviso 

237 Diferença de sobreaviso 

500 Férias 

502 Férias 1/3 

504 Férias Médias Vlr 

506 Férias Médias Hrs 

508 Férias Médias 1/3 

510 Férias Abono 

512 Férias Abono 1/3 

514 Férias Abono Médias Vlr 

516 Férias Abono Médias Hrs 

518 Férias Abono Médias 1/3 

1200 Férias Indenizadas 

1202 Férias Indenizadas 1/3 

1204 Férias Indeniz. Méd. Vlr 

1206 Férias Indeniz. Méd. Hrs 

1208 Fér. Indeniz. Médias 1/3 

1210 Férias Proporcionais 

1212 Férias Proporcionais 1/3 

1214 Férias Prop. Médias Vlr 

1216 Férias Prop. Médias Hrs 

1218 Férias Prop. Médias 1/3 

1240 Fer. Prop. Aviso Prévio 

1246 Fer.Prop.Aviso Prévio 1/3 

1489 Dif. Horas Extras 50% 

1516 Dif Hrs Extr 50% Retr Act 

1517 Dif Hr Extr 100% Retr Act 

1518 Dif Hr Extr 105% Retr Act 

1519 Dif. Sobreaviso Retr Act 

1524 Dif Ferias Mes Retr Act 

1525 Dif Fer 1/3 Mes Retr Act 

1526 Dif Ferias Med Retr Act 

1527 Dif Fer Med 1/3 Retr Act 

1528 Dif Fér Abono Retr Act 

1529 Dif Fér Abon 1/3 Retr Act 

1530 Dif Fér Ab Méd H Retr Act 

1531 Dif Fér Ab M 1/3 Retr Act 

  Indenizações 



100 Adic.de Transferência 

114 Ajuda de Custo 

120 Adi. Auxílio Creche DD237 

126 Vale-transporte 

128 Diárias 

129 Diarias expatriados 

130 Diárias acima de 50% 

136 Auxílio Creche DD237 

186 Diária DCO 

188 Diária DGA 

190 Diária GCE 

1414 Dif. Adic. Transferência 

1478 Dif. Reemb. Aux. Creche 

1512 Dif. Adic Transf Retr Act 

1523 Dif Aux Creche Act Par Un 

/145 Valor vale-refeição 

  Benefícios  Assistenciais  e  Previdenciários 

118 Compl. Aux. DCA 

121 Adi. Aux. Ind. Pl. Saúde 

122 Adi. Aux. Ind. Medic. 

138 Aux. Ind. Pl. Saúde DD237 

140 Aux. Ind. Medic. DD237 

1408 Dif. Ab. Ind. Pl. Saude 

1480 Dif. Reemb. Medicam. 

1514 Dif Comp Aux DCA Retr Act 

1522 Dif Pl Saude Act Parc Un 

9010 Telebrasprev - Básico 

9011 TBprev Tx Risco Empresa 

9012 Telebrasprev - Padrão 

9014 Telebrasprev - Adicional 

9015 TBprev Tx Risco 13º Empr 

9016 Telebrasprev - Desp. Adm. 

9035 Dif TlbPrev Adic Patrocin 

9038 PAMA - Sistel PBS 

9040 Seg Vida Empresa 

9042 Telebrasprev-Bas 13º Sal. 

9044 Telebrasprev-Pad 13º Sal. 

9046 Telebrasprev-Adic 13º Sal 

9048 Telebrasprev- Adm 13º Sal 

/336 13º salário indenização 

/337 Diferença de 13º salário 

  



Demais despesas variáveis 

150 Reemb. Capacitação 

  Despesas de exercícios anteriores 

132 PISP Indenizações 

134 PISP Supr. Benefic. 

/370 Aviso prévio 

 

  



SERVIDORES DE CARREIRA SEM VÍNCULO COM A TELEBRAS 

Retribuições  

26 CTVA 

28 Dif. Função Gratificada 

29 Dif. CTVA 

65 Func. Comissionada Req. 

304 Gratificação DAS 4 

305 Gratificação DAS 5 

306 Gratificação DAS 6 

314 Dif. Gratificação DAS 4 

1505 Dif. CTVA Retroat Act 

1520 Dif Grat DAS 04 Retr Act 

1521 Dif. Grat DAS 06 Retr Act 

  
Gratificações 

1400 Dif. 13º Salario 

1401 Dif. 13º Salario Resc 

1500 Dif. 13º sal Retroat Act 

/333 13º salário - dezembro 

/335 13º salário na rescisão 

  
Adicionais 

142 Horas Extras 50% 

146 Horas Extras 100% 

148 Horas Extras 105% 

1210 Férias Proporcionais 

1212 Férias Proporcionais 1/3 

1214 Férias Prop. Médias Vlr 

1439 Dif. Ferias Inden-Prop. 

1440 Dif. Ferias Inden-Venc. 

  
Indenizações 

128 Diárias 

188 Diária DGA 

  Benefícios  Assistenciais  e  Previdenciários 

9010 Telebrasprev - Básico 

9011 TBprev Tx Risco Empresa 

9012 Telebrasprev - Padrão 

9016 Telebrasprev - Desp. Adm. 

9035 Dif TlbPrev Adic Patrocin 

9042 Telebrasprev-Bas 13º Sal. 

9048 Telebrasprev- Adm 13º Sal 

  



EMPREGADOS SEM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Retribuições  

28 Dif. Função Gratificada 

45 Funcão Comissionada 

102 Gratificação Substituição 

1451 Dif. Funcão Comissionada 

1458 Dif. Grat. Substituicao 

1509 Dif Função Comis Retr Act 

1511 Dif Sal Mat Pror Retr Act 

  Gratificações 

1100 13s Compl. Aux. DCA 

1400 Dif. 13º Salario 

1500 Dif. 13º sal Retroat Act 

/333 13º salário – dezembro 

/335 13º salário na rescisão 

  Adicionais 

142 Horas Extras 50% 

146 Horas Extras 100% 

148 Horas Extras 105% 

500 Férias 

502 Férias 1/3 

504 Férias Médias Vlr 

506 Férias Médias Hrs 

508 Férias Médias 1/3 

510 Férias Abono 

512 Férias Abono 1/3 

514 Férias Abono Médias Vlr 

516 Férias Abono Médias Hrs 

518 Férias Abono Médias 1/3 

1200 Férias Indenizadas 

1202 Férias Indenizadas 1/3 

1204 Férias Indeniz. Méd. Vlr 

1206 Férias Indeniz. Méd. Hrs 

1208 Fér. Indeniz. Médias 1/3 

1210 Férias Proporcionais 

1212 Férias Proporcionais 1/3 

1214 Férias Prop. Médias Vlr 

1216 Férias Prop. Médias Hrs 

1218 Férias Prop. Médias 1/3 

1516 Dif Hrs Extr 50% Retr Act 



1517 Dif Hr Extr 100% Retr Act 

1518 Dif Hr Extr 105% Retr Act 

1524 Dif Ferias Mes Retr Act 

1525 Dif Fer 1/3 Mes Retr Act 

1526 Dif Ferias Med Retr Act 

1528 Dif Fér Abono Retr Act 

1529 Dif Fér Abon 1/3 Retr Act 

1530 Dif Fér Ab Méd H Retr Act 

1531 Dif Fér Ab M 1/3 Retr Act 

  Indenizações 

120 Adi. Auxílio Creche DD237 

128 Diárias 

130 Diárias acima de 50% 

136 Auxílio Creche DD237 

186 Diária DCO 

188 Diária DGA 

190 Diária GCE 

1465 Dif. Ind. Dtbase Lei 7238 

1478 Dif. Reemb. Aux. Creche 

1515 Dif Diar Ac 50% Retr Act 

1523 Dif Aux Creche Act Par Un 

/145 Valor vale-refeição 

  Benefícios Assistenciais e Previdenciários 

118 Compl. Aux. DCA 

121 Adi. Aux. Ind. Pl. Saúde 

122 Adi. Aux. Ind. Medic. 

138 Aux. Ind. Pl. Saúde DD237 

140 Aux. Ind. Medic. DD237 

1408 Dif. Ab. Ind. Pl. Saude 

1480 Dif. Reemb. Medicam. 

1514 Dif Comp Aux DCA Retr Act 

1522 Dif Pl Saude Act Parc Un 

9040 Seg Vida Empresa 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis  

 
Aos 
Administradores, Participantes e Patrocinadores da 
Fundação Sistel de Seguridade Social 
Brasília - DF 
 
Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Sistel de Seguridade Social 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo 
somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de 
consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 8) em 31 de dezembro de 2016  e as 
respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de 
gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem 
a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa 
e das provisões técnicas para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação 
Sistel de Seguridade Social e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2016 e o 
desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). 
 
Base para opinião  
 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor  

 
A Administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:  
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.  

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.  

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.  

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
 
Brasília, 23 de fevereiro de 2017. 
 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC 2SP015199/F-6 
 
 
 
Wagner dos Santos Junior      
Contador CRC-1SP216386/O-1     
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PARECER ATUARIAL 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atendendo às disposições das Leis Complementares nº 108 e nº 109, 
ambas de 29 de maio de 2001, e da Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 
2006 e alterações, a MERCER GAMA apresenta o Parecer Técnico-Atuarial do Plano 
PBS-TELEBRÁS, administrado e executado pela Fundação Sistel de Seguridade Social 
- SISTEL e patrocinado singularmente pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - 
TELEBRÁS, em face da Avaliação Atuarial anual do exercício de 2016, a qual teve 
como objetivo o dimensionamento das Provisões Matemáticas e Fundos Previdenciais, 
bem como apuração do custo dos benefícios assegurados pelo Plano e, em 
decorrência, a fixação do respectivo Plano de Custeio. 

 
O Plano PBS-TELEBRÁS está registrado na Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - PREVIC sob o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – 
CNPB nº 2000.0019-47, possuindo todos os seus benefícios estruturados na 
modalidade de Benefício Definido (BD), de forma que, conforme Resolução MPS/CGPC 
nº 16, de 22 de novembro de 2005, caracteriza-se como plano de benefícios de 
caráter previdenciário na modalidade de Benefício Definido (BD). 
Complementarmente, destaca-se que os benefícios adicionais existentes em 
decorrência da utilização do excedente de recursos financeiros (superávit), estão 
estruturados na modalidade de Contribuição Definida (CD), não influenciando na 
modalidade do Plano. 

 
A Avaliação Atuarial anual de 2016 contemplou o Regulamento vigente 

na data da Avaliação do Plano PBS-TELEBRÁS, considerando que a última alteração 
foi aprovada por meio da Portaria MPS/SPC nº 2.537, de 26 de setembro de 2008, não 
tendo sofrido alterações regulamentares aprovadas no decorrer do exercício de 2016. 
Ressalta-se que o Plano encontra-se em extinção. 

 
Procedemos à Avaliação Atuarial anual do exercício de 2016 na Data Base 

de 31 de dezembro de 2016, sendo esta também a Data da Avaliação, contemplando 
o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano vigente, assim como os dados 
cadastrais e financeiros individuais dos Participantes e Assistidos, bem como as 
informações contábeis e patrimoniais, posicionados em 31/12/2016, levantados e 
informados pela Entidade, vinculados à Patrocinadora do Plano, observado, ainda, a 
existência de um único Grupo de Custeio no Plano PBS-TELEBRÁS, sendo este 
denominado de “Geral” exclusivamente para fins deste Parecer, o qual contempla a 
totalidade dos Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios. 

 
Adicionalmente, e em face de a SISTEL não ter informado nenhum fato 

relevante para este Plano, consideramos no seu processamento a inexistência de 
qualquer fato que venha a comprometer a solvência e equilíbrio financeiro e atuarial 
do Plano de Benefícios, conforme estabelece o artigo 80 do Decreto nº 4.942, de 30 
de dezembro de 2003, dada a responsabilidade técnico-atuarial da MERCER GAMA, em 
relação aos planos administrados pela Entidade. 
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2 RESULTADOS ATUARIAIS 

2.1 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: GERAL 

2.1.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS  

Considerando o desenho do Plano PBS-TELEBRÁS, os benefícios 
concedidos e a conceder, as bases técnicas e atuariais do Plano e o Regulamento em 
vigor na data da Avaliação Atuarial, não há custos para o Plano, conforme consta da 
Avaliação Atuarial anual posicionada em 31 de dezembro de 2016. 

 
O Plano PBS–TELEBRÁS não possui custos, em face de que as Provisões 

Matemáticas para o suporte dos pagamentos dos benefícios líquidos concedidos, na 
data da Avaliação Atuarial anual, posicionada em 31 de dezembro de 2016, 
encontravam-se plenamente integralizadas, destacando-se, ainda, a inexistência de 
Valor Presente das Contribuições Futuras. Com isso, comprova-se a referida 
integralização, ou seja, evidencia-se que o Plano apresenta cobertura integral do 
Valor Presente dos Benefícios Futuros e ostenta excesso de recursos garantidores em 
relação a estes. 

 
2.1.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS  

Considerando os resultados em 31 de dezembro de 2016, as Provisões 
Matemáticas de Benefícios Concedidos – PMBC do Plano PBS-TELEBRÁS foram 
avaliadas em R$150.685.261,28, sendo R$5.050.933,39 referentes aos benefícios 
adicionais concedidos quando da utilização dos recursos excedentes (superávit), 
estruturados na modalidade de Contribuição Definida (CD), e R$145.634.327,89 
referentes aos benefícios estruturados na modalidade de Benefício Definido (BD).  

 
Já as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder – PMBaC foram 

avaliadas em R$35.500.841,89, considerando os resultados posicionados em 31 de 
dezembro de 2016, sendo R$7.795.260,90 estruturados na modalidade de 
Contribuição Definida (CD), referentes aos recursos oriundos da utilização dos 
recursos excedentes (superávit), R$27.577.160,64 referentes aos Benefícios 
Definidos estruturados em Regime de Capitalização Programado e R$128.420,35, 
referentes aos Benefícios Definidos estruturados em Regime de Capitalização Não-
Programado. 

 
O Plano PBS-TELEBRÁS não possui Provisões Matemáticas a Constituir - 

PMaC. Desta forma, o total das Provisões Matemáticas montava R$186.186.103,17, 
em 31 de dezembro de 2016. 

 
Comparativamente ao encerramento de exercício de 2015, posicionadas 

em 31 de dezembro de 2015, a variação nominal das Provisões Matemáticas do Plano 
PBS-TELEBRÁS foi de 8,82%, tendo sido registrado o montante de R$171.099.861,08 
em 31 de dezembro de 2015. O aumento das Provisões Matemáticas deveu-se ao 
aumento do valor médio dos benefícios, além da adoção da família real como 
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premissa para o cálculo de pensão por morte em detrimento da função Hx Sistel, 
alteração da hipótese de crescimento salarial de 0,00% a.a. para 0,18% a.a., alteração 
da hipótese de fator de capacidade de 0,9812 para 0,9820, aumento este atenuado 
pela alteração da hipótese de taxa de juros de 3,80%a.a. para 4,34% a.a. 

 
2.1.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

Devido às características do Plano e da massa populacional avaliada, o 
Risco Atuarial surge, especialmente, pela inadequação de hipóteses e premissas 
atuariais, as quais trazem volatilidade aos planos de benefícios, sendo que para o 
Plano PBS-TELEBRÁS, caracterizam-se, basicamente, como Biométricas e 
Econômico-Financeiras, aplicadas ao cálculo das Provisões Matemáticas estruturadas 
na modalidade de Benefício Definido (BD). 

 
Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins de Avaliação 

Atuarial anual de 2016 do Plano PBS-TELEBRÁS, foram aprovadas pela SISTEL, sendo 
que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência das hipóteses e premissas 
atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados lhe foram formalizados por 
meio do documento GAMA 01 – PPT 068/16, observando assim os ditames da 
Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações. 

 
2.1.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA  

O Plano PBS-TELEBRÁS não apresentou insuficiência de cobertura na 
data da Avaliação Atuarial do encerramento do exercício a que se refere este 
Parecer. 

 
2.2 EM RELAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS 

2.2.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

A base cadastral encaminhada pela SISTEL, posicionada em 31 de 
dezembro de 2016, foi submetida a testes de consistência e, após ratificações e 
retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências verificadas, os dados 
foram considerados suficientes e exatos para fins da Avaliação. 

 
Cumpre-nos esclarecer, que a análise efetuada pela MERCER GAMA na 

base cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial, objetiva, única e exclusivamente, a 
identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo 
dessa análise a garantia de que todas as distorções foram detectadas e sanadas, 
permanecendo, em qualquer hipótese, com a Entidade a responsabilidade plena por 
eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 
2.2.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIAIS 

No que diz respeito aos Fundos Previdenciais, o valor de 
R$131.477.969,04, em31 de dezembro de 2016, subdivide-se em:  
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i) Fundo de Oscilação de Risco da Patrocinadora, que montava 
R$105.584.598,34 e tem como origem de recursos a parcela da 
Patrocinadora oriunda da distribuição dos recursos excedentes do Plano 
ocorrida no exercício de 2008, conforme Portaria SPC/MPS Nº 2.537, de 
25/09/2008, sendo prevista sua destinação exclusivamente para a 
cobertura de compromissos de responsabilidade da Patrocinadora em 
relação ao Plano;  

ii) Fundo de Desvios Espectrais do Plano, que montava R$25.893.370,70 e 
tem como origem de recursos a reversão de valores não utilizados no 
Plano, na forma prevista no seu Regulamento e na sua Nota Técnica 
Atuarial, sendo destinado para cobertura dos efeitos e variações 
desfavoráveis dos parâmetros demográficos, econômicos e atuariais;  

 
2.2.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO  

Considerando os valores na data de encerramento do exercício de 2016, 
temos que, na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas, 
no montante total de R$186.186.103,17, com o Patrimônio de Cobertura do Plano, 
no montante de R$229.257.262,38, verifica-se que o Plano PBS-TELEBRÁS 
apresentou Superávit técnico-atuarial acumulado de R$43.071.159,21, em 31 de 
dezembro de 2016. 

 
Da análise, verifica-se que o Superávit do Plano aumentou, passando de 

R$42.111.180,88, em 31 de dezembro de 2015, para R$43.071.159,21, em 31 de 
dezembro de 2016, representando variação de 2,28%, ou R$959.978,33. O aumento 
do superávit deveu-se, principalmente, à incidência da rentabilidade observada no 
período sobre o saldo do superávit acumulado, bem como à superação da meta 
atuarial e à alteração da hipótese de taxa de juros. 

 
No período compreendido pelo exercício completo de 2016, a meta 

atuarial do Plano foi de 10,63%, composta pelo INPC de 6,58% mais taxa de juros de 
3,80%, enquanto que a rentabilidade alcançada no exercício foi de 12,39%, conforme 
informação repassada pela SISTEL, representando um ganho atuarial equivalente a 
1,59%. 

 
Em atendimento à Resolução MPS/CNPC nº 16, de 19 de novembro de 

2014, que alterou a Resolução MPS/CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, apurou-
se Equilíbrio Técnico Ajustado. Observados os critérios previstos na Instrução Previc nº 
19/2015, o ajuste de precificação apurado pela SISTEL montava R$21.689.481,56 
positivo, em 31 de dezembro de 2016, que resultou em um Equilíbrio Técnico 
Ajustado superavitário de R$64.760.640,77. Cumpre esclarecer que, para fins de 
apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado, se superavitário, conforme previsto na 
legislação vigente, não deverá ser observado o ajuste de precificação positivo. 

 
2.2.4 NATUREZA DO RESULTADO  

Na Avaliação Atuarial de 2016, observa-se que o Plano apresentou 
superávit, o qual foi resultante de causas conjunturais, sendo oriundo, sobretudo, da 
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superação da meta atuarial do Plano. Tendo em vista que não é possível assegurar 
que esse fato tem caráter perene, - tal como se pôde observar no exercício ora 
encerrado - atribui-se natureza conjuntural ao resultado. 
 

Do superávit apurado em 31 de dezembro de 2016, o montante de 
R$36.748.060,68 foi alocado em Reserva de Contingência e R$6.323.098,53 em 
Reserva Especial para Revisão do Plano. 

 
Cumpre ressaltar que o limite máximo da Reserva de Contingência foi 

apurado observando as regras contidas na Resolução MTPS/CNPC nº 22, de 25, de 
novembro de 2015 e considerou como base de cálculo a Duração do Passivo do PBS-
TELEBRÁS, posicionada em 31 de dezembro de 2016, de valor 11,20 anos. Portanto, o 
limite, em 31 de dezembro de 2016, é de 21,20% das Provisões Matemáticas em 
Benefício Definido ou R$36.748.060,68, que implicou na alocação deste valor em 
Reserva de Contingência e do excedente em Reserva Especial. 

 
2.2.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

O Plano PBS-TELEBRÁS não apresentou Déficit Técnico na data da 
Avaliação Atuarial do encerramento do exercício a que se refere este Parecer. 

 
2.2.6 ADEQUAÇÕES DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO  

O Plano PBS-TELEBRÁS encontra-se com o Patrimônio de Cobertura do 
Plano em valor superior à cobertura integral do valor presente dos benefícios do 
Plano, não sendo adotado Método de Financiamento para determinação de custos, 
observando que, no cálculo das Provisões Matemáticas, é utilizado o Regime de 
Capitalização, considerando o Método Agregado para todos os benefícios do Plano. 
Desta forma, considerando o disposto na Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e 
alterações, em nosso entendimento o Regime e o Método de Financiamento estão 
adequados e devem continuar sendo adotados para os cálculos das Provisões 
Matemáticas dos benefícios do Plano, à luz da legislação previdenciária vigente. 

 
2.2.7 OUTROS FATOS RELEVANTES  

1) As hipóteses atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial anual do Plano PBS-
TELEBRÁS, foram definidas pela SISTEL em Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo em dezembro/2016, estando estas subsidiadas pelos testes de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, 
sendo os resultados formalizados à Entidade por meio do documento GAMA 01 – 
PPT 068/16; 
 

2) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2016, 
comparativamente às adotadas para o exercício de 2015, procederam-se às 
seguintes alterações: 
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i) Composição Familiar: De Hx Sistel para Família Real dos Participantes e 
Assistidos; 

ii) Taxa de juros técnico-atuarial: de 3,80% a.a. para 4,34% a.a.; 

iii) Projeção do crescimento real anual de salário: de 0,00% a.a. para 0,18% 
a.a.; 

iv) Fator de Capacidade: de 0,9812 para 0,9820; 

v) Tábua de Entrada em Auxílio-Doença: de GAMA – EXP. SISTEL 2008 para 
GAMA – EXP. SISTEL TELEBRAS 2006-2015; 
 

3) Dentre os ativos de investimentos, conforme informado, parcela destes estavam 
contabilizados pela curva do papel e mantidos até o vencimento, sendo que foi 
atestada a possibilidade da manutenção destes até os seus respectivos 
vencimentos, com base em Fluxo Atuarial específico, conforme exigência da 
Resolução MPAS/CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, e suas alterações 
posteriores; 
 

4) De acordo com os Balancetes Contábeis de dezembro de 2016, verifica-se que a 
totalidade do Patrimônio de Cobertura do Plano encontra-se integralizada, assim 
como o valor presente dos benefícios do Plano estão integralmente cobertos pelos 
recursos garantidores do Plano PBS-TELEBRÁS; 
 

5) O Plano possui R$176.066.431,21 registrados em Fundos, sendo 
R$131.477.969,04 referentes a Fundos Previdenciais, R$44.052.974,04 
referentes ao Fundo Administrativo e R$535.488,13 referentes ao Fundo dos 
Investimentos, em 31 de dezembro de 2016. 

 
3  PLANO DE CUSTEIO 
 

Para o Plano PBS-TELEBRÁS, considerando todas as hipóteses e 
parâmetros técnicos adotados, observando a plena cobertura dos benefícios 
concedidos e a conceder e levando-se em consideração a integralização das 
Contribuições Futuras dos Participantes em função do processo de utilização dos 
recursos excedentes (superávit) ocorrido em 2008 e, de forma geral, o Regulamento 
em vigor na data da Avaliação Atuarial, bem como ante a inexistência de custos para 
o Plano, não será estabelecido Plano de Custeio para o exercício de 2017. 

 
A exceção das contribuições extraordinárias de Joia, as quais são devidas 

exclusivamente pelos Participantes e Participantes Autopatrocinados, pelo prazo 
previsto quando de sua instituição, equivalentes à aplicação do fator corretivo 
individual sobre a Contribuição Normal, determinado atuarialmente, em 
conformidade com Regulamento e Nota Técnica Atuarial especifica. 
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4  CONCLUSÃO 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano 
PBS-TELEBRÁS, em 31 de dezembro de 2016, é superavitária em 
R$43.071.159,21, observada através do confronto entre as Provisões Matemáticas e 
o Patrimônio de Cobertura do Plano, sendo que o montante de R$36.748.060,68 foi 
alocado em Reserva de Contingência e R$6.323.098,53  em Reserva Especial para 
Revisão do Plano. 

 
 
 
Este é o Parecer. 
 
 
 

Brasília, 14 de fevereiro de 2017. 
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JOÃO MARCELO B. L. M. CARVALHO 
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PARECER ATUARIAL 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atendendo às disposições das Leis Complementares nº 108 e nº 109, 
ambas de 29 de maio de 2001, e da Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 
2006 e alterações, a Mercer GAMA apresenta o Parecer Técnico-Atuarial do Plano 
TELEBRASPREV, administrado e executado pela Fundação Sistel de Seguridade 
Social - SISTEL e patrocinado singularmente pela TELEBRAS, em face da Avaliação 
Atuarial anual do exercício de 2016, a qual teve como objetivo o dimensionamento 
das Provisões Matemáticas e Fundos Previdenciais, bem como apuração do custo dos 
benefícios assegurados pelo Plano e, em decorrência, a fixação do respectivo Plano 
de Custeio. 

 
O Plano TELEBRASPREV possui os benefícios de risco estruturados na 

modalidade de Benefício Definido (BD) e os benefícios programados possuem 
características de Contribuição Definida (CD) na sua fase de captação e de Benefício 
Definido (BD) quando da sua concessão. Portanto, conforme a Resolução MPS/CGPC 
nº 16, de 22 de novembro de 2005, o Plano está estruturado na modalidade de 
Contribuição Variável (CV). 

 
O Plano está registrado na Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC sob o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB nº 
2002.0039-47, sendo que a Avaliação Atuarial anual de 2016 contempla o 
Regulamento vigente na data da referida Avaliação do TELEBRASPREV, considerando 
a última alteração regulamentar aprovada por meio da Portaria SPC n° 2.537, de 22 
de outubro de 2007, estando o Plano em manutenção normal, não tendo sofrido 
alterações Regulamentares no decorrer do exercício de 2016. Não obstante o Plano 
encontre-se aberto a novas adesões, a patrocinadora do Plano manifestou 
formalmente a intenção de fechá-lo a novas adesões, requerendo da SISTEL 
providências neste sentido. 

 
Procedemos à Avaliação Atuarial anual do exercício de 2016 na Data Base 

de 31 de dezembro de 2016, sendo esta também a Data da Avaliação, contemplando 
o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano vigente, assim como os dados 
cadastrais e financeiros individuais dos Participantes e Assistidos, bem como nas 
informações contábeis e patrimoniais, posicionados em 31/12/2016, levantados e 
informados pela Entidade, vinculados à Patrocinadora do Plano, observado, ainda, a 
existência de um único Grupo de Custeio no Plano TELEBRASPREV, sendo este 
denominado de “Geral” exclusivamente para fins deste Parecer, o qual contempla a 
totalidade dos Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios. 

 
Adicionalmente, e em face de a SISTEL não ter informado qualquer 

outro fato relevante, além dos citados neste Parecer, em relação ao TELEBRASPREV, 
em conformidade com a correspondência GAMA 01 - CT 349/16 de solicitação de 
dados e informações para a Avaliação Atuarial anual do exercício de 2016, 
consideramos no seu processamento a inexistência de qualquer fato que venha a 
comprometer a solvência e equilíbrio financeiro e atuarial do Plano TELEBRASPREV, 
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conforme estabelece o artigo 80 do Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, 
dada a responsabilidade técnico-atuarial da Mercer GAMA, em relação aos Planos 
administrados pela Entidade. 

 
 

2 RESULTADOS ATUARIAIS 

2.1 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: GERAL 

2.1.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

O custo médio do Plano, apurado de acordo com a contribuição média 
efetuada pelos Participantes, somada à contribuição patronal média, em 31 de 
dezembro de 2016, foi de 10,625% do Salário de Participação, referentes ao custeio 
dos benefícios previdenciais assegurados pelo Plano. Comparativamente ao exercício 
de 2015, houve uma redução de 0,032 pontos percentuais no custo do Plano, o qual 
registrou a alíquota média de 10,657% do Salário e Participação, relativos ao custeio 
dos benefícios previdenciais. 

 
2.1.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

As Provisões Matemáticas do Plano TELEBRASPREV foram avaliadas na 
data base 31 de dezembro de 2016. 

 
Considerando os resultados de 31 de dezembro de 2016, as Provisões 

Matemáticas de Benefícios Concedidos – PMBC do Plano TELEBRASPREV foram 
avaliadas em R$226.728.838,93, sendo sua totalidade referente aos Benefícios 
Definidos estruturados em Regime de Capitalização. 

 
Já as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder – PMBaC foram 

avaliadas em R$115.691.273,66, na data de 31 de dezembro de 2016, sendo 
R$52.350.380,98 referentes aos Benefícios Definidos Programados estruturados em 
Regime de Capitalização, R$3.358.554,83 referentes aos Benefícios Definidos não 
Programados estruturados em Regime de Capitalização e R$59.982.337,85 
referentes aos benefícios determinados pelo Método de Capitalização Financeira, 
estruturados, na fase de captação, na modalidade de Contribuição Definida (CD). 

 
O Plano TELEBRASPREV não possui dívidas contratadas e nem Provisões 

a Constituir na Data Base da Avaliação Atuarial. Desta forma, o total das Provisões 
Matemáticas monta, considerando os resultados calculados na Data Base, 
R$342.420.112,59. 

 
Comparativamente às Demonstrações Atuariais de encerramento do 

exercício de 2015, posicionadas em 31 de dezembro de 2015, a variação nominal das 
Provisões Matemáticas do Plano TELEBRASPREV foi de 2,45%, tendo sido registrado o 
montante de R$334.239.075,07 em 31 de dezembro de 2015. O aumento deveu-se, 
em especial, às contribuições realizadas no exercício e ao retorno de investimentos, 
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que elevaram os saldos de contas, inclusive os saldos que subsidiaram as concessões 
ocorridas no exercício. Estes efeitos foram atenuados pela alteração da taxa de juros 
do Plano, que, por sua vez, fez com que houvesse uma redução nas provisões 
matemáticas. 

 
2.1.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

O Risco Atuarial surge, especialmente, pela inadequação de hipóteses e 
premissas atuariais, as quais trazem volatilidade aos planos de benefícios, sendo que, 
para o Plano TELEBRASPREV, caracterizam-se, basicamente, como Biométricas e 
Econômico-financeiras. O Plano está estruturado na modalidade de Contribuição 
Variável (CV), sendo que os riscos inerentes ao Plano dizem respeito aos benefícios de 
risco oferecidos enquanto na condição de Participantes, e à concessão dos benefícios 
pagos sob a forma de Renda Mensal Vitalícia aos Assistidos. 

 
Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins de Avaliação 

Atuarial anual de 2016 do Plano TELEBRASPREV foram aprovadas pela SISTEL, sendo 
que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência das hipóteses e premissas 
atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados foram formalizados à 
Entidade por meio do documento GAMA 01 – PPT 068/16, observando assim os 
ditames da Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações.  

 
2.1.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

O Plano TELEBRASPREV não apresentou insuficiência de cobertura na 
data da Avaliação Atuarial anual do encerramento do exercício a que se refere este 
Parecer. 

 
2.2 EM RELAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS 

2.2.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

A base cadastral encaminhada pela Entidade, posicionada em 31 de 
dezembro de 2016, foi submetida a testes de consistência e, após ratificações e 
retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências verificadas, os dados 
foram considerados suficientes e exatos para fins da Avaliação, não sendo necessária 
a elaboração de hipóteses para suprir deficiências da base de dados para fins da 
Avaliação Atuarial anual. 

 
Cumpre-nos esclarecer, que a análise efetuada pela Mercer GAMA, na 

base cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial, objetiva, única e exclusivamente, a 
identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo 
dessa análise a garantia de que todas as distorções foram detectadas e sanadas, 
permanecendo, em qualquer hipótese, com a Entidade a responsabilidade plena por 
eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 
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2.2.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIAIS 

No que diz respeito aos Fundos Previdenciais, o valor de 
R$237.703.853,37, considerando 31 de dezembro de 2016, subdivide-se em:  
 

i) Fundo de Revisão de Plano dos Participantes e Assistidos - 2012, 
constituído no exercício de 2015, que montava R$60.668.436,45 e têm 
como origem de recursos a destinação da parcela da Reserva Especial 
constituída no exercício de 2012, destinada aos Participantes e Assistidos, 
sendo prevista sua destinação na forma de redução parcial ou integral das 
contribuições, bem como pelo pagamento de Benefícios Adicionais 
Temporários, na forma prevista na proposta de adequação regulamentar a 
ser aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, pela Patrocinadora, 
SEST e PREVIC e definida na Nota Técnica Atuarial do Plano;  

ii) Fundo de Revisão de Plano da Patrocinadora – 2012, constituído no 
exercício de 2015, que montava R$60.668.436,45 e têm como origem de 
recursos a destinação da parcela da Reserva Especial constituída no 
exercício de 2012, e assim como para Participantes e Assistidos, a sua 
destinação prevista na forma de redução parcial ou integral das 
contribuições futuras por parte das Patrocinadoras, bem como na forma de 
reversão de valores, conforme prevista na proposta de adequação 
regulamentar a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, pela 
Patrocinadora, SEST e PREVIC e  a ser definida em Regulamento e Nota 
Técnica Atuarial do Plano; 

iii) Fundo de Recomposição da Reserva de Contingência – 2012, constituído 
nesse exercício, apurado na forma prevista em Nota Técnica Atuaria, que 
montava R$14.553.250,02 e têm como origem de recursos a destinação da 
parcela da Reserva Especial constituída no exercício de 2012, destinado à 
recomposição da Reserva de Contingência do Plano ao patamar determinado 
nas normas vigentes para que não haja interrupção no processo de 
distribuição de superávit. 

iv) Fundo de Oscilação de Riscos - Cobertura Especial, que montava 
R$50.400.626,46, criado por ocasião da Avaliação Atuarial de 2008 pelo 
desmembramento do então Fundo de Desvios Espectrais, sendo, a partir de 
então, atualizado pela cota do Plano, e sua utilização dependerá de parecer 
do responsável técnico-atuarial, conforme prevista no Plano de Custeio 
anual, devidamente aprovado pela Entidade, em conformidade com o 
Regulamento do Plano TELEBRASPREV, por proposta da Diretoria Executiva;  

v) Fundo de Oscilação de Riscos - Cobertura dos Benefícios de Risco, que 
montava R$3.581.055,64 e foi criado por ocasião da Avaliação Atuarial 
anual de 2008, pelo desmembramento do então Fundo de Desvios Espectrais, 
sendo, a partir de então, atualizado pela cota do Plano, tendo por finalidade 
fornecer cobertura adicional para as oscilações entre a taxa de juros de 
desconto e a taxa de inflação adotada nas avaliações atuariais, e o efetivo 
índice de reajuste de benefícios aplicados;  

vi) Fundo de Desvios Espectrais do Plano, que montava R$47.832.048,35, 
constituído a partir de excedentes de resgates e de fundos individuais não 
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reclamados, na forma do Regulamento, e destina-se a cobertura dos efeitos 
de variações desfavoráveis dos parâmetros demográficos, econômicos e 
atuariais, fixados na elaboração do Plano de Custeio. 

 
2.2.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando os valores da data de encerramento do exercício de 2016, 
temos que, na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas 
de Benefícios Concedidos e a Conceder, no montante total de R$342.420.112,59, 
com o Patrimônio de Cobertura do Plano, no montante de R$433.979.419,35, 
verifica-se que o Plano TELEBRASPREV apresentou Superávit Técnico-Atuarial, de 
R$91.559.306,76 em 31 de dezembro de 2016.  

 
Da análise, verifica-se que o superávit do Plano aumentou, passando de 

R$62.571.180,97, em 31 de dezembro de 2015, para R$91.559.306,76, em 31 de 
dezembro de 2016, representando variação positiva de 46,33%, ou 
R$28.988.125,79. Essa variação deveu-se, em grande parte, ao ganho atuarial 
decorrente da alteração da premissa de taxa de juros, bem como ao fato de a 
rentabilidade do Plano ter sido superior à meta atuarial.  

 
No período compreendido pelo exercício completo de 2016, a meta 

atuarial do Plano foi de 10,63%, composto pelo INPC de 6,58 mais taxa de juros de 
3,80%, enquanto que a rentabilidade alcançada no exercício foi de 12,58%, conforme 
informação repassada pela SISTEL, representando um ganho atuarial equivalente a 
1,76%.  

 
Em atendimento à Resolução MPS/CNPC nº 16, de 19 de novembro de 

2014, que alterou a Resolução MPS/CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, apurou-
se Equilíbrio Técnico Ajustado. Observados os critérios previstos na Instrução Previc nº 
19/2015, o ajuste de precificação apurado pela SISTEL montava R$36.434.924,18 
positivo, em 31 de dezembro de 2016, que resultou em um Equilíbrio Técnico 
Ajustado positivo de R$127.994.230,94. Cumpre esclarecer que, para fins de 
apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado, se superavitário, conforme previsto na 
legislação vigente, não deverá ser observado o ajuste de precificação positivo para 
fins de eventual processo de destinação e utilização de superávit. 

 
2.2.4 NATUREZA DO RESULTADO 

Na Avaliação Atuarial de 2016, observa-se que o Plano apresentou 
superávit, o qual foi resultante de causas conjunturais e estruturais, sendo oriundo, 
sobretudo, de oscilações estatísticas em torno das hipóteses atuariais, bem como pela 
alteração da premissa atuarial da taxa de juros, e pela superação da meta atuarial.  

 
Do superávit apurado em 31 de dezembro de 2016, o montante de 

R$60.498.171,35 foi alocado em Reserva de Contingência e R$31.061.135,41 em 
Reserva Especial para Revisão de Plano. 
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Cumpre ressaltar que o limite máximo da Reserva de Contingência foi 
apurado observando as regras contidas na Resolução MTPS/CNPC nº 22, de 25, de 
novembro de 2015 e considerou como base de cálculo a Duração do Passivo do 
TELEBRASPREV, posicionada em 31 de dezembro de 2016, de valor 11,42 anos. 
Portanto, o limite, em 31 de dezembro de 2016, é de 21,42% das Provisões 
Matemáticas em Benefício Definido ou R$60.498.171,35, que implicou na alocação 
deste valor na Reserva de Contingência e do excedente em Reserva Especial. 

 
2.2.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

O Plano TELEBRASPREV não apresentou Déficit Técnico na data da 
Avaliação Atuarial anual do encerramento do exercício de 2016. 

 
2.2.6 ADEQUAÇÕES DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

O Plano TELEBRASPREV possui os benefícios de risco estruturados na 
modalidade de Benefício Definido (BD) e os benefícios programados possuem 
características de Contribuição Definida (CD) na sua fase de captação e de Benefício 
Definido (BD) quando da sua concessão. Portanto adota-se, para o financiamento dos 
benefícios de risco do Plano, o método “Agregado”, enquanto que o método de 
Capitalização Financeira é utilizado para financiamento dos benefícios estruturados 
na modalidade de Contribuição Definida (CD). Desta forma, considerando o disposto 
na Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações, em nosso entendimento, o Regime e 
o Método de Financiamento estão adequados, e devem continuar sendo adotados para 
os cálculos das Provisões Matemáticas dos benefícios do Plano, à luz da legislação 
previdenciária vigente. 

 
2.2.7 OUTROS FATOS RELEVANTES 

1) As hipóteses atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial anual do Plano 
TELEBRASPREV foram definidas pela SISTEL, cuja decisão foi formalizada pelo 
Conselho Deliberativo, estando estas subsidiadas pelos testes de aderência das 
hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, sendo os 
resultados formalizados à Entidade por meio do documento GAMA 01 – PPT 
068/16; 

2) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2016, 
comparativamente às adotadas para o exercício de 2015, destaca-se as seguintes 
alterações: 

 Taxa de Juros: de 3,80% para 4,35%; 

 Custo de Pensão de Ativos: de Hx Sistel para Família Padrão; 

 Fator de Capacidade: de 0,9819 para 0,9820;  

 Tábua de Entrada em Auxílio Doença: de GAMA – EXP SISTEL 2008 para 
GAMA - EXP. SISTEL TELEBRÁS 2006 - 2015.  

3) Dentre os ativos de investimentos, conforme informado, parcela destes estavam 
contabilizados pela curva do papel e mantidos até o vencimento, sendo que foi 
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atestada a possibilidade da manutenção destes até os seus respectivos vencimentos  
com base em Fluxo Atuarial específico, conforme exigência da Resolução 
MPAS/CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, e suas alterações posteriores; 

4) De acordo com os Balancetes Contábeis de dezembro de 2016, verifica-se que a 
totalidade do Patrimônio de Cobertura do Plano encontra-se integralizada, assim 
como o valor presente dos benefícios do Plano estão integralmente cobertos pelos 
recursos garantidores do Plano TELEBRASPREV; 

5) O Plano possui R$334.999.300,83 registrados em Fundos, sendo 
R$237.703.853,37 referentes a Fundos Previdenciais, R$95.285.426,31 
referentes à Fundo Administrativo e R$2.010.021,15 referentes ao Fundo dos 
Investimentos em 31 de dezembro de 2016; 

3 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio para o exercício de 2017, com início em 1º de abril 
de 2017, em conformidade com o Regulamento do Plano, está fixado, em linhas 
gerais, conforme segue: 

 

PLANO DE CUSTEIO PARA 2017 

PARTICIPANTES 

CONTRIBUIÇÃO NORMAL** 

PARTICIPANTES 

(Vinculados) 

Contribuição Ordinária (obrigatória) - 2% do Salário de 

Participação + 3% sobre o excesso do Salário de Participação em 

relação à Parcela Previdenciária. 

Contribuição Adicional (facultativa) - Múltiplos de 0,5% do 

Salário de Participação (prazo não inferior a 12(doze) meses). 

Contribuição Eventual (facultativa) - Não poderá ser inferior a 

5% do teto do Salário de Participação. 

Contribuição de Risco (obrigatória para não-migrantes) – 

0,08% do Salário de Participação. 

PARTICIPANTES 

AUTOPATROCINADOS 

Idêntica ao dos Participantes, adicionada daquela em nome da 

Patrocinadora. 

PARTICIPANTES OPTANTES 

PELO BPD 
Não efetua contribuição Normal. 

A Contribuição Ordinária (Normal) de Participante é obrigatória aos Participantes Vinculados, 

Autopatrocinados e daqueles Participantes em gozo de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por 

Invalidez (*). 

A Contribuição Adicional de Participante será de caráter facultativo aos Participantes 

Vinculados, Autopatrocinados e daqueles Participantes em gozo de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez (*), em percentual que represente múltiplos de 0,5% do Salário-

de-Participação e por prazo não inferior a 12 (doze) meses. 

A Contribuição Eventual de Participante será de caráter facultativo aos Participantes 

Vinculados, Autopatrocinados, optantes pelo Benefício Proporcional Diferido (BPD) e daqueles 
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PLANO DE CUSTEIO PARA 2017 
Participantes em gozo de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez (*) e não poderá ser 

de valor inferior a 5% do teto do Salário-de-Participação do mês a que se referir a 

contribuição. 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 

PARTICIPANTES, PARTICIPANTES 

AUTOPATROCINADOS E PARTICIPANTES 

OPTANTES PELO BPD 

Tendo em vista que o TELEBRASPREV não 

apresentou déficit técnico na data da Avaliação 

Atuarial anual do encerramento do exercício, 

esta contribuição não é devida. 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COBERTURA DE SERVIÇO PASSADO 

Não aplicável ao Plano, devido à inexistência de Provisão a Constituir – Serviço Passado. 

* Mantivemos os Aposentados por Invalidez nesta seção específica aos Participantes, em respeito à alocação e 

regras constantes do Regulamento do Plano. 

** As Contribuições Normais e Extraordinárias indicadas no Plano de Custeio já se encontram embutidas das 

respectivas Taxas de Carregamento Administrativo indicadas no Custeio Administrativo a seguir apresentado. 

PATROCINADORA 

CONTRIBUIÇÃO NORMAL** 

PATROCINADORA 

Contribuição Ordinária (obrigatória) - Equivalente à 
contribuição ordinária do Participante Vinculado e adicional do 
Participante Vinculado, até o limite de 8% do Salário de 
Participação. 

Contribuição de Risco (obrigatória para não-migrantes) – 
0,08% do Salário de Participação. 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 

PATROCINADORA 
Tendo em vista que o TELEBRASPREV não apresentou déficit 
técnico na data da Avaliação Atuarial anual do encerramento do 
exercício, esta contribuição não é devida. 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COBERTURA DE SERVIÇO PASSADO 

Não aplicável ao Plano, devido à inexistência de Provisão a Constituir – Serviço Passado. 

** As Contribuições Normais e Extraordinárias indicadas no Plano de Custeio já se encontram embutidas das 

respectivas Taxas de Carregamento Administrativo indicadas no Custeio Administrativo abaixo relatado. 

ASSISTIDOS 

CONTRIBUIÇÃO NORMAL 

ASSISTIDOS Não há previsão de Contribuição Normal para os Assistidos 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 

APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS 

Tendo em vista que o Plano TELEBRASPREV não apresentou 
déficit técnico na data da Avaliação Atuarial anual do 
encerramento do exercício, esta contribuição não é devida. 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COBERTURA DE SERVIÇO PASSADO 

Não aplicável ao Plano, devido à inexistência de Provisão a Constituir – Serviço Passado. 
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Em relação ao custeio administrativo do Plano, conforme definição da 

Sistel serão aplicados ao Plano TELEBRASPREV as seguintes Taxas de Carregamento 
Administrativo: 

 

TAXA DE CARREGAMENTO 

Taxa Aplicada - 

Plano de Custeio 

Vigente (até 

31/03/2017) 

Taxa Aplicável - 

Plano de Custeio 

Proposto (a partir 

de 01/04/2017) 

Participantes exceto (BPD): Taxa de 
Carregamento Administrativo incidente sobre 
as contribuições ordinárias (básica e padrão) 
e adicional do Salário de Participação.  

5% 5% 

BPD: Corresponderá à aplicação do 
percentual sobre o Salário-de-Participação, 
atualizado na mesma época e com o mesmo 
índice de reajustamento coletivo de salários 
concedidos pela Patrocinadora, e será 
deduzido mensalmente do saldo de Conta do 
Participante, até a concessão do benefício ao 
optante pelo BPD, o valor das contribuições 
que seriam recolhidas pela Patrocinadora 
para a cobertura das despesas 
administrativas. 

0,59% 0,59% 
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4 CONCLUSÃO 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano 
TELEBRASPREV, em 31 de dezembro de 2016, é superavitária em 
R$91.559.306,76, observada através do confronto entre as Provisões Matemáticas e 
o Patrimônio de Cobertura do Plano, sendo que, desse montante, R$60.498.171,35 
foi alocado em Reserva de Contingência e R$31.061.135,41 foi alocado em Reserva 
Especial para Revisão de Plano. 

 
 
 
Este é o Parecer. 
 
 

Brasília, 16 de fevereiro de 2017. 
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1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

Orientar a elaboração, a manutenção e a lógica de formação dos centros de custo, definir os procedimentos 
para a sua utilização no âmbito da Telebras e as regras para a sua parametrização no SAP. 

Os centros de custo têm por finalidade registrar na contabilidade, no Módulo CO do SAP-ECC, os gastos 
realizados pelos órgãos conforme definidos na estrutura organizacional da Telebras. Os centros de custos 
possibilitam a alocação de gastos por filial (UF) de acordo com a sua natureza. Podem ser utilizados para a 
elaboração do orçamento e para o acompanhamento de sua realização 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se à Telebras em seus processos de planejamento e controle orçamentário e de 
custos, bem como aos registros, na contabilidade, da execução orçamentária. 

3 ÁREAS ENVOLVIDAS 

Este procedimento aplica-se a todas as áreas da empresa. 

4 DEFINIÇÕES 

4.1 CONTABILIDADE DE CENTROS DE LUCRO (EC-PCA) 

A Contabilidade de centro de lucro, no SAP-ECC, forma uma interface entre as aplicações do Módulo CO 
(Controlling Operativo) e o Módulo CE (Controlling Empresarial). Ela reflete os lançamentos reais e planejados 
dos componentes de controlling operativo e de amortização com os quais está integrada em tempo real. Ela 
sintetiza estes dados de acordo com os centros de lucro que refletem a estrutura interna de áreas de 
responsabilidade dentro da empresa. 

O Módulo EC-PCA serve primariamente para calcular resultados (planejados e reais) para os centros de lucro 
de acordo com a abordagem de cálculo do custo global por período. Se a área funcional é especificada pelos 
dados nos componentes de controlling, é possível analisar resultados usando a contabilidade de custo de 
vendas. 

Além disso, o EC-PCA possibilita a análise de certos itens de balanço por centro de lucro. Isto possibilita 
também o controle dos índices necessários para uma área de responsabilidade. 

A Contabilidade de centro de lucro é baseada em contas. Isso significa que os valores são atualizados no EC-
PCA de acordo com a conta contábil (Plano de Contas). É possível, consequentemente, reconciliar os dados 
daqui com os da Contabilidade financeira do Módulo FI. 



3.7.18.020.01 - Manual de Centros de Custo - Página 3 de 6 

4.2 CONTABILIDADE DE CENTROS DE CUSTO (CO-PA) 

A aplicação CO-PA permite o exame da rentabilidade de segmentos de mercado - estruturado de acordo com 
os produtos, clientes, pedidos, e síntese destas e outras características - e também das unidades 
organizacionais tais como a empresa ou as áreas comerciais. O objetivo é prover os empreendimentos de 
vendas, marketing, planejamento e administração com apoio à decisão de um ponto de vista orientado ao 
mercado. 

Esta aplicação pode ser utilizada por empresas de qualquer ramo da indústria (engenharia mecânica, atacado 
e varejo, química, indústrias de serviços e outras) e com qualquer tipo de produção (produção repetitiva, 
produção por ordem de cliente, produção por processo). Os dados podem ser examinados por período, ordem 
ou projeto. 

O EC-PCA e o CO-PA não devem ser considerados componentes alternativos. Ao contrário, eles se 
complementam e oferecem, em conjunto, uma ferramenta flexível e abrangente de contabilidade de 
controle de resultados, possibilitando uma perspectiva orientada para o mercado, e uma para as pessoas e 
responsabilidades.  

5 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

5.1 ESTRUTURA DOS CENTROS DE CUSTO 

A estrutura dos centros de custo foi concebida considerando três dimensões: localização (UF), estrutura 

organizacional (Órgãos) e atividades (Planta e Atividade). A combinação dessas três informações gera a 

codificação de cada centro de custo composta por 10 dígitos de acordo com a seguinte máscara: 

LOCALIZAÇÃO

(UF)
ÓRGÃO

PLANTA OU

ATIVIDADE

2 DÍGITOS 4 DÍGITOS 4 DÍGITOS

ESTRUTURA DO CENTRO DE CUSTO: 10 DÍGITOS

 

5.1.1 LOCALIZAÇÃO (UF) 
A localização identifica a área geográfica onde a Telebras opera e mantém os equipamentos instalados na 
planta. Por uma questão prática em gerar as informações ao nível desejado, quer seja de ordem interna ou 
externa, foram utilizados para a codificação das áreas geográficas os códigos de UF divulgados na tabela de 
municípios do IBGE. 
 

O termo “Localização”, neste contexto, tem o significado de FILIAL, e está diretamente relacionada a cada 
unidade federativa do Brasil (Estados e Distrito Federal). 
 
Foi acrescentado na tabela de codificação do IBGE um código específico para identificar a sede administrativa 
da Telebras (“UF” 90 - Matriz), para diferenciá-la da filial operacional do Distrito Federal. 

5.1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
O código organizacional corresponde ao código definido na estrutura organizacional da Telebras 

(organograma). 
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5.1.3 PLANTA OU ATIVIDADE 
A tabela de atividade ficou restrita à área operacional da planta (custos da planta), a qual segue a mesma 

estrutura definida para o controle do ativo imobilizado no Plano de Contas contábil. 

Para atender as demais estruturas: comercial, administrativa, atividades acessórias, projeto/implantação e 

outras, e para registrar os gastos de acordo com a estrutura básica do Plano de Contas (três primeiros dígitos 

do plano), foi criada uma codificação específica representada pela macroatividade de cada área 

organizacional. As macroatividades poderão a qualquer momento, e de acordo com a necessidade gerencial da 

Telebras, ser desdobradas e/ou complementadas, para contemplar uma codificação específica de cada 

atividade. 

5.2 ESTRUTURA DE ATIVIDADE E CÓDIGO DE PLANTA 

CÓDIGO TÍTULO 

1000 Custo dos Serviços Prestados 

1xxx Custo de Operação e Manutenção da Planta 

2000 Despesas Comerciais 

3000 Despesas Gerais e Administrativas 

4000 Custo de Projeto/Implantação - BIA 

7xxx Despesas de Atividades Acessórias 

8xxx Custo de Ativo Intangível 

9xxx Custo de Apoio à Operação 

xxx  de acordo com o detalhamento do imobilizado e intangível no Plano de 

Contas contábil 

5.3 DADOS MESTRE DOS CENTROS DE CUSTO NO SAP 

O elenco completo obtido pela combinação dos atributos “localização + órgão + atividade” é utilizado para 

cadastramento dos centros de custos no SAP. O elenco final contempla apenas as combinações possíveis de 

acordo com a planta e atividades desenvolvidas pela Telebras em cada estado. A tabela completa contém 

2.407 centros de custos e consta de anexo a este documento. 

Além dos dados relacionados à codificação dos centros de custo, para efeito de cadastramento no SAP, torna-

se necessário adicionar outros atributos: 

5.3.1 CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO 
Identificação do código do centro de custo de acordo com a estrutura definida acima. 

5.3.2 DENOMINAÇÃO 
Corresponde à descrição resumida do centro de custo, limitado a 20 caracteres. 

5.3.3 DESCRIÇÃO 
Corresponde à descrição detalhada do centro de custo, limitado a 40 caracteres. 

5.3.4 RESPONSÁVEL 
Identifica o responsável pelo centro de custo. 
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5.3.5 DEPARTAMENTO 
Corresponde à área de subordinação ou hierarquia dentro da estrutura organizacional 

5.3.6 TIPO DE CENTRO DE CUSTO 
Corresponde ao tipo de centro de custo no conceito de macroatividade. A vinculação deste atributo aos 

centros de custos é de fundamental importância, pois garante que a contabilização dos gastos tenha sempre a 

mesma classificação contábil na estrutura básica do plano de contas (três primeiros dígitos da conta contábil). 

A caracterização do tipo de centro de centro está diretamente associada à combinação dos conceitos 

“Organizacional x Atividade” que correspondem aos oito últimos dígitos dos centros custo.  

O Plano de Contas da Telebras é estruturado logicamente pela combinação de “Funções + Naturezas + 

Utilidades + detalhe” composto por 10 dígitos de acordo com a seguinte máscara: 

CONECTOR NATUREZA UTILIDADE SEQUENCIAL

3 DÍGITOS 3 DÍGITOS 2 DÍGITOS 2 DÍGITOS

 

O tipo de centro de custo combina com os Conectores do Plano de Contas (três primeiros dígitos). Os 

conectores representam as Funções. Para cada Função do Plano de Contas pode ser associado apenas um tipo 

de centro de custo; porém um mesmo centro de custo pode ser associado a mais de uma Função do plano.  

As Naturezas e as Utilidades do Plano de Contas são abertas de acordo com requisitos inerentes a cada 

estrutura básica do plano, sendo ainda detalhadas de 01 a 99 nos dois últimos dígitos da conta contábil. 

No quadro abaixo é demonstrada a regra de combinação (e de restrição) de cada tipo de centro de custo com 

cada função do Plano de Contas:  

TIPO DE CENTRO DE CUSTO VINCULAÇÃO À ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO (FUNÇÃO) 

Tipo Descrição Função Descrição 

F Operação 322 Custo dos Serviços Prestados 

V Comercialização 331 Despesas Comerciais 

W Administração 332 Despesas Gerais e Administrativas 

H Atividades Acessórias 

333 Outras Despesas Operacionais 

334 Tributos sobre Outras Receitas Operacionais 

335 Despesas Operacionais e Multas 

336 Perdas Estimadas sobre Ativos 

337 Baixas de Ativos 

338 Perdas sobre Ativos 

339 Custo de Alienação de Ativos 

34x Despesas Financeiras 

35x Outras Despesas sobre Ativo Fixo 

36x Deduções sobre o Resultado 

E Implantação 91x Acumulador de Gastos 
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TIPO DE CENTRO DE CUSTO VINCULAÇÃO À ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO (FUNÇÃO) 

Tipo Descrição Função Descrição 

Observação: as contas contábeis integrantes da estrutura das Funções “31x – Deduções da Receita Bruta” do Plano 

de Contas NÃO deverão ser criadas como Classe de Custo por terem status de contas de receitas. Deverão receber os 

mesmos centros de lucro do grupo de contas de receita “41x – Receita Operacional Bruta”. 

5.3.7 VINCULAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO AO CENTRO DE LUCRO 
Para todo Centro de Custo deverá ser feita a vinculação com o Centro de Lucro correspondente, para fins de 

apuração de resultado no Módulo PCA do SAP. 

5.3.8 HIERARQUIA 
Corresponde ao código atribuído para a hierarquia dos Centros de Custo definida para as atividades 

relacionadas à manutenção/operação da planta e foi considerado o código da filial associado ao código 

organizacional e para as demais atividades foi considerado o código organizacional. 

A hierarquia define também o nível de detalhamento para o controle orçamentário da Telebras. 

6 RESPONSABILIDADES 

6.1 GERÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Providenciar a parametrização no SAP-ECC dos atributos previstos neste documento, referentes aos centsos 

de custo, necessários à gestão das atividades da Telebras, mantendo-os sempre atualizados; 

Manter informados os gestores da Telebras sobre os conceitos e aplicação dos códigos de centros de custo 

para o registro contábil e orçamentário dos custos e despesas; 

Aplicar, na escrituração contábil da Telebras, a estrutura de códigos de centros de custo prevista neste 

documento. 

6.2 GERÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
 
Fornecer as informações e orientar a Gerência Fiscal e de Controle sobre eventuais alterações no processo de 
orçamento que impliquem em manutenção na estrutura de Centros de Custos. 

7 REFERÊNCIAS 

Plano de Contas da Telebras. 
Procedimento: 3.7.18.019.01 – Manual de Atividades e Códigos de Planta 
Procedimento: 3.7.18.020.01 – Manual de Centros de Lucro 
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Ativo Nota 2016 2015 2016 2015 Passivo Nota 2016 2015 2016 2015
Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado

Circulante Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 5 282.735    251.910    282.735    256.782    Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais 16 9.299       8.248       9.299       8.248       

Contas a Receber de Clientes 6 21.720      15.685      44.157      38.122      Fornecedores 18 40.119      278.470    40.119      278.470    

Tributos a Recuperar 7 75.074      55.695      76.393      57.005      Tributos Indiretos 19 7.032       7.740       7.032       7.740       

Depósitos Judiciais 9 8.009       33.537      8.009       33.537      Empréstimos e Financiamentos 23 3.563       622          3.563       622          

Dividendos a Receber 11 5.456       10.362      5.456       10.362      Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 20 17.763      14.140      17.763      14.140      

Aplicações Financeiras 12 1.631       1.442       1.631       1.442       Credores por Perdas Judiciais 21 12.205      4.250       12.205      4.250       

Valores a Receber de Colaboradores Cedidos 10.1 11.634      10.717      11.634      10.717      Demais Obrigações 25 7.509       8.311       7.509       8.311       

Outros Ativos Realizáveis 10.2 7.096       8.777       12.701      15.086      Total do Circulante 97.490      321.781    97.490      321.781    

Total do Circulante 413.355    388.125    442.716    423.053    

Não Circulante Não Circulante

Aplicações Financeiras 12 51.208      45.885      51.208      45.885      Tributos Indiretos 19 434          434          434          434          

Tributos a Recuperar 7 177.061    137.618    177.061    137.618    Empréstimos e Financiamentos 16 245.951    243.876    245.951    243.876    

Valores a Receber de Colaboradores Cedidos 10.1 16.475      20.618      16.475      20.618      Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 20 25.544      94.608      25.544      94.608      

Depósitos Judiciais 9 29.776      1.679       29.776      1.679       Credores por Perdas Judiciais 21 324.199    276.965    324.199    276.965    

Outros Ativos Realizáveis 10.2 592          5.684       -           -           Provisão Programa de Indenização por Serviços Prestados 17 47.938      47.786      47.938      47.786      

275.112    211.484    274.520    205.800    Credores Empresas de Telecom. Processos de Cisão 48.682      48.682      48.682      48.682      

Grupamento de Ações 13.102      13.107      13.102      13.107      

Investimentos 13 77.145      84.475      48.376      55.231      Receitas Recebidas Antecipadamente 24 508.446    390.600    508.446    390.600    

Imobilizado 14 2.275.655 1.850.122 2.275.655 1.850.122 Recursos para Aumento de Capital 22 2.233.652 1.320.458 2.233.652 1.320.458 

Intangível 15 18.661      20.323      18.661      20.323      Outras Obrigações 25 14.593      14.992      14.593      14.992      

Total do Não Circulante 2.646.573 2.166.404 2.617.212 2.131.476 Total do Não Circulante 3.462.541 2.451.508 3.462.541 2.451.508 

Patrimônio Líquido 26

Capital Social 263.145    263.145    263.145    263.145    

Prejuízos Acumulados (769.620)   (498.737)   (769.620)   (498.737)   

Ajuste de Avaliação Patrimonial 6.483       16.943      6.483       16.943      

Ações em Tesouraria (111)         (111)         (111)         (111)         

Total do Patrimônio Líquido (500.103)   (218.760)   (500.103)   (218.760)   

Total do Ativo 3.059.928 2.554.529 3.059.928 2.554.529 Total do Passivo 3.059.928 2.554.529 3.059.928 2.554.529 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - "TELEBRAS"

CNPJ 00.336.701/0001-04

Balanços Patrimoniais

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora Controladora

Em 31 de dezembro de 2016 e  2015

ConsolidadoConsolidado
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Nota 2016 2015 2016 2015

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 27 56.054      45.092      56.054      45.092      

Custos dos Serviços Prestados 28 (159.676)    (162.151)    (159.676)    (162.151)    

Lucro Bruto (103.622)    (117.059)    (103.622)    (117.059)    

Receitas / (Despesas) Operacionais (90.194)     (46.387)     (90.313)     (50.370)     

Comercialização dos Serviços 28 (20.407)     (15.060)     (20.407)     (15.060)     

Despesas Gerais e Administrativas 28 (64.413)     (52.777)     (64.414)     (52.790)     

Resultado de Equivalência Patrimonial 13 (3.964)       23.287      (3.489)       19.317      

Outras Receitas / (Despesas) Operacionais (1.410)       (1.837)       (2.003)       (1.837)       

 Outras Receitas Operacionais 29 4.933        3.205        4.933        3.205        

 Outras Despesas Operacionais 29 (6.343)       (5.042)       (6.936)       (5.042)       

Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro (193.816)    (163.446)    (193.935)    (167.429)    

Resultado Financeiro 30 (77.067)     (72.187)     (76.899)     (68.204)     

Receitas Financeiras 10.631      12.541      10.800      16.524      

Despesas Financeiras (87.697)     (84.787)     (87.698)     (84.787)     

Variação Cambial (1)             59             (1)             59             

Prejuízo Operacional antes dos Tributos (270.883)    (235.633)    (270.834)    (235.633)    

Imposto de Renda e Contribuição Social -             -             (49)            -             

Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente 8 -             -             (49)            -             

Prejuízo do Período (270.883)    (235.633)    (270.883)    (235.633)    

Atribuído aos Acionistas Controladores -             -             (270.883)    (235.633)    

Prejuízo Básico e Diluído por Ação em Reais: 26.5

   Ações Ordinárias – Básicas e diluídas (22,8709)    (19,8947)    (22,8709)    (19,8947)    

   Ações Preferenciais – Básicas e diluídas (22,8709)    (19,8947)    (22,8709)    (19,8947)    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ConsolidadoControladora
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2016 2015 2016 2015

Prejuízo do Período (270.883) (235.633) (270.883) (235.633) 

Outros Resultados Abrangentes (10.460)   15.027    (10.460)   15.027    

Itens que poderão ser Reclassificados  para o Resultado: (10.460)   15.027    (10.460)   15.027    

  Equivalência patrimonial sobre Outros Resultados Abrangentes em Coligadas (10.639)   15.027    (10.639)   15.027    

  Ganho com Instrumentos Financeiros - Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 179        -         179        -         

Resultado Abrangente Total (281.343) (220.606) (281.343) (220.606) 

Atribuído aos Acionistas Controladores (281.343) (220.606) 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - "TELEBRAS"

CNPJ 00.336.701/0001-04

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Controladora Consolidado
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - "TELEBRAS" 

CNPJ 00.336.701/0001-04 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

          

          

Eventos 
Capital 
Social  

  
 Prejuízos 

Acumulados 
  

Outros 
Resultados 

Abrangentes 
  

Ações em 
Tesouraria 

  
Total do 

Patrimônio 
Líquido 

          
Saldo em 31 de dezembro de 2014  263.145  

 
      (263.104) 

 
           1.916  

 
          (111) 

 
         1.846  

          Resultados Abrangentes Total: 
         Prejuízo do Período 
  

      (235.633) 
     

    (235.633) 

Outros Resultados Abrangentes: 
         Equivalência Patrimonial  sobre Outros Resultados Abrangentes - Coligadas 
    

         15.027  
   

       15.027  

          Saldo em 31 de Dezembro de 2015  263.145  
 

      (498.737) 
 

         16.943  
 

          (111) 
 

    (218.760) 

          

          Saldo em 31 de Dezembro de 2015  263.145  
 

      (498.737) 
 

         16.943  
 

          (111) 
 

    (218.760) 

          Resultados Abrangentes Total: 
         Prejuízo do Período 
  

      (270.883) 
     

    (270.883) 

Outros Resultados Abrangentes: 
         Equivalência Patrimonial  sobre Outros Resultados Abrangentes - Coligadas 
    

        (10.639) 
   

      (10.639) 

Ganho com Instrumentos Financeiros - Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 
    

              179  
   

           179  

          Saldo em 31 de dezembro de 2016  263.145  
 

      (769.620) 
 

           6.483  
 

          (111) 
 

    (500.103) 

          

          

          

          As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - "TELEBRAS" 
CNPJ 00.336.701/0001-04 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

         

  

Controladora 
 

Consolidado 

  

2016 
 

2015 
 

2016 
 

2015 

    
Reapresentado 

   
Reapresentado 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 
        Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

 (270.883) 
 

 (235.633) 
 

 (270.834) 
 

 (235.633) 
 Ajustes por:  

         Depreciação e Amortização  
 

    49.311  
 

    64.556  
 

    49.311  
 

    64.556  
 Provisão/Rever. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais  

 
     (4.063) 

 
         (11) 

 
     (4.063) 

 
         (11) 

 Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais  
 

    11.546  
 

    18.339  
 

    11.546  
 

    18.339  
 Provisão para IRPJ e CSLL  

 
            -   

 
            -   

 
         (49) 

 
            -   

 Equivalência Patrimonial  
 

      3.964  
 

   (23.287) 
 

      3.489  
 

   (19.317) 
 Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Aumento de Capital  

 
    51.258  

 
    42.203  

 
    51.258  

 
    42.203  

 Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados  
 

      5.756  
 

      3.457  
 

      5.756  
 

      3.457  
 Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais  

 
    23.686  

 
    24.209  

 
    23.686  

 
    24.209  

 Atualização Monetária de Depósitos Judiciais  
 

     (2.486) 
 

     (3.144) 
 

     (2.486) 
 

     (3.144) 
 Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa  

 
        248  

 
        743  

 
        248  

 
        743  

 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio   
 

(75) 
 

(126) 
 

(75) 
 

(126) 

  

  139.145  
 

  126.939  
 

  138.621  
 

  130.909  

Mutações Patrimoniais: 
         Contas a Receber de Clientes  

 
     (6.283) 

 
     (9.936) 

 
     (6.283) 

 
     (9.936) 

 Tributos a Recuperar  
 

   (58.821) 
 

   (38.679) 
 

   (58.830) 
 

   (39.646) 
 Depósitos Judiciais  

 
         (83) 

 
    14.508  

 
         (83) 

 
    14.508  

 Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais  
 

      1.051  
 

     (1.453) 
 

      1.051  
 

     (1.453) 
 Fornecedores  

 
   (51.239) 

 
      5.121  

 
   (51.239) 

 
      5.121  

 Receita Recebida Antecipadamente  
 

  117.846  
 

  296.401  
 

  117.846  
 

  296.401  
 Outras Contas Ativas e Passivas  

 
      2.480  

 
      9.541  

 
     (1.908) 

 
      9.554  

 
 

      4.951  
 

  275.503  
 

        554  
 

  274.549  

Caixa Proveniente das Atividades Operacionais 
             Dividendos / Juros sobre Capital Próprio Recebidos 
 

          75  
 

  100.126  
 

          75  
 

        126  
     Pagamento de Juros de Empréstimos 

 
     (7.413) 

 
     (5.279) 

 
     (7.413) 

 
     (5.279) 

     Pagamento de Causas Judiciais - Cíveis 
 

     (6.845) 
 

            -   
 

     (6.845) 
 

            -   
     Pagamento de Acordos Judiciais - Principal 

 
     (9.685) 

 
            -   

 
     (9.685) 

 
            -   

     Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos 
 

   (24.892) 
 

   (22.984) 
 

   (24.892) 
 

   (22.984) 

  

   (48.760) 
 

    71.863  
 

   (48.760) 
 

   (28.137) 

         Caixa Líquido Gerado/(Consumido) pelas Atividades Operacionais  
 

 (175.547) 
 

  238.672  
 

 (180.419) 
 

  141.688  

    
    

   
    

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 
          Aquisição de Imobilizado / Intangível  

 
 (476.955) 

 
 (634.834) 

 
 (476.955) 

 
 (634.834) 

  Aumento de Capital em Coligada  
 

     (2.366) 
   

     (2.366) 
 

            -   
  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  

 
            -   

 
     (1.224) 

 
            -   

 
     (1.224) 

  Aplicações Financeiras  
 
            -   

 
   (21.726) 

 
            -   

 
   (21.726) 

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento  
 

 (479.321) 
 

 (657.784) 
 

 (479.321) 
 

 (657.784) 

         Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 
            Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital  
 

  685.698  
 

  386.812  
 

  685.698  
 

  386.812  
    Empréstimos Obtidos  

 
            -   

 
  137.017  

 
            -   

 
  137.017  

     Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações  
 

           (5) 
 

         (25) 
 

           (5) 
 

         (25) 

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento 
 

  685.693  
 

  523.804  
 

  685.693  
 

  523.804  

         Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 
 

    30.825  
 

  104.692  
 

    25.953  
 

      7.708  

         Demonstração da Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa 
           Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 
 

  282.735  
 

  251.910  
 

  282.735  
 

  256.782  
   Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 

 
  251.910  

 
  147.218  

 
  256.782  

 
  249.074  

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa 
 

    30.825  
 

  104.692  
 

    25.953  
 

      7.708  

         As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - "TELEBRAS" 

CNPJ 00.336.701/0001-04 

Demonstrações do Valor Adicionado 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

        

 

 Controladora  

 

 Consolidado  

 

2016 
 

2015 

 

2016 
 

2015 

   

Reapresentado 

   

Reapresentado 

        Receitas      93.671  
 

     71.969  

 

     93.671  
 

     71.969  

Prestação de Serviços      72.762  
 

     54.875  
 

     72.762  
 

     54.875  

Outras Receitas        4.894  
 

       3.115  
 

       4.894  
 

       3.115  

Construção de Ativo Próprio      16.263  
 

     14.722  
 

     16.263  
 

     14.722  

Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa          (248) 
 

         (743) 
 

         (248) 
 

         (743) 

        Insumos Adquiridos de Terceiros     (67.492) 

 

    (64.172) 

 

    (68.085) 

 

    (64.186) 

Custos dos Serviços Vendidos     (49.670) 
 

    (45.578) 
 

    (49.670) 
 

    (45.578) 

Materiais          (154) 
 

         (178) 
 

         (154) 
 

         (178) 

Serviços de Terceiros       (7.683) 
 

      (6.199) 
 

      (7.683) 
 

      (6.213) 

Serviços Técnicos Administrativos       (7.986) 
 

      (7.593) 
 

      (7.986) 
 

      (7.593) 

Perdas             (4) 
 

         (734) 
 

            (4) 
 

         (734) 

Outras Despesas       (1.995) 
 

      (3.890) 
 

      (2.588) 
 

      (3.890) 

        Valor Adicionado Bruto      26.179  

 

       7.797  

 

     25.586  

 

       7.783  

        Retenções     (49.311) 
 

    (64.556) 

 

    (49.311) 
 

    (64.556) 

      Depreciação     (46.777) 
 

    (61.951) 
 

    (46.777) 
 

    (61.951) 

      Amortização       (2.534) 
 

      (2.605) 
 

      (2.534) 
 

      (2.605) 

         Valor Adicionado Líquido Produzido     (23.132) 
 

    (56.759) 

 

    (23.725) 
 

    (56.773) 

         Valor Adicionado Recebido em Transferência      15.090  
 

     43.717  

 

     15.735  
 

     43.730  

Resultado de Equivalência Patrimonial       (3.964) 
 

     23.287  
 

      (3.489) 
 

     19.317  

Receitas Financeiras      11.976  
 

     12.572  
 

     12.146  
 

     16.555  

Aluguéis        7.003  
 

       7.732  
 

       7.003  
 

       7.732  

Dividendos             75  
 

          126  
 

            75  
 

          126  

         Valor Adicionado Total a Distribuir       (8.042) 

 

    (13.042) 

 

      (7.990) 

 

    (13.043) 

        Distribuição do Valor Adicionado       (8.042) 
 

    (13.042) 

 

      (7.990) 
 

    (13.043) 

        Empregados      77.187  
 

     56.943  

 

     77.190  
 

     56.943  

Remuneração Direta      43.762  
 

     31.455  
 

     43.762  
 

     31.455  

FGTS        4.977  
 

       3.574  
 

       4.977  
 

       3.574  

Benefícios Sociais        9.287  
 

       8.886  
 

       9.287  
 

       8.886  

Outros Encargos Sociais      13.181  
 

       9.524  
 

     13.181  
 

       9.524  

Programa de Desligamento Voluntário        5.756  
 

       3.457  
 

       5.759  
 

       3.457  

Mão-de-Obra Temporária - Serviços Prestados - PF           224  
 

            47  
 

          224  
 

            47  

        Impostos, Taxas e Contribuições      41.602  
 

     27.175  

 

     41.651  
 

     27.174  

Federais      16.468  
 

     11.996  
 

     16.517  
 

     11.996  

Estaduais      24.859  
 

     15.019  
 

     24.859  
 

     15.019  

Municipais           275  
 

          160  
 

          275  
 

          159  

        Remuneração de Capitais de Terceiros     144.052  
 

    138.473  

 

    144.052  
 

    138.473  

Remuneração do Capital de Terceiros      86.432  
 

     84.761  
 

     86.432  
 

     84.761  

Aluguéis, Locações e Licença de Uso      48.455  
 

     46.216  
 

     48.455  
 

     46.216  

Meios de Conexão e Transmissão        9.146  
 

       7.473  
 

       9.146  
 

       7.473  

Seguros             19  
 

            23  
 

            19  
 

            23  

        Remuneração de Capitais Próprios    (270.883) 
 

   (235.633) 

 

   (270.883) 
 

   (235.633) 

Prejuízos do Período    (270.883) 
 

   (235.633) 
 

   (270.883) 
 

   (235.633) 

        As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. A Companhia e suas operações 
 
A Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Companhia ou Telebras”) –, sediada no SIG Qd. 4, Bl. A, 

3º andar – Edifício  Capital Financial Center – Brasília-DF, endereço eletrônico: 

www.telebras.com.br, CNPJ  00.336.701/0001-04, é uma sociedade empresária de economia 

mista e de capital aberto, vinculada ao Ministério das Comunicações, constituída em 9/11/1972, 

de acordo com a Lei 5.792, de 01 de julho de 1972, devidamente autorizada pela ANATEL para 

a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (Termo PVST/SPV Nº 118/2011, publicado 

no DOU em 07 de abril de 2011), portanto rege-se pela Lei 6.404/76, por disposições especiais 

de leis federais e da  Comissão de Valores Mobiliários - CVM, pela legislação de 

telecomunicações, pelas leis e usos do comércio e demais disposições legais aplicáveis 

(“Telebras” ou “Companhia”). 

 
1.2. Grupamento de ações 

A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Telebras realizada em 3 de março de 2016 

aprovou o grupamento de 118.442.718 ações nominativas escriturais, das quais 97.439.719 

ordinárias e 21.002.999 preferenciais, representativas do capital social, na proporção de dez 

ações para uma. Isso resultou em 11.844.270 ações nominativas escriturais, sendo 9.743.971 

ações ordinárias e 2.100.299 ações preferenciais, nos termos no artigo 12, da Lei 6.404/76. 

A medida visou elevar os preços das ações e atender a uma exigência da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), de manter os papéis em negociação na BM&Bovespa com valores acima de 
R$ 1,00 a unidade, em 30 pregões consecutivos. 
 
A aprovação pelo Conselho de Administração da Telebras para operação ocorreu em 2 
dezembro de 2015. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a União detinha diretamente 57,61% das ações ordinárias com 
direito a voto e 47,40% de seu capital total. Em 3 de dezembro de 2013, por meio de Decreto da 
Presidência da República, a União autorizou a transferência de ações de emissão da 
TELEBRAS, de sua titularidade, para a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 
correspondente a 33,17% das ações ordinárias e 27,28% do capital social da Companhia. 
 
Resumo do quadro societário em 31 de dezembro de 2016: 
 

Ordinárias Preferenciais Total 

Acionista 
Qtde de 
Ações 

% Acionista 
Qtde de 
Ações 

% Acionista 
Qtde de 
Ações 

% 

União Federal 5.613.570 57,61% União Federal 113 0,01% União Federal 5.613.683 47,40% 

FINEP 3.231.600 33,17% FINEP   0,00% FINEP 3.231.600 27,28% 

Outros 898.801 9,22% Outros 2.100.186 99,99% Outros 2.998.987 25,32% 

Total 9.743.971 100,00% Total 2.100.299 100,00% Total 11.844.270 100,00% 

 
Em estrita consonância com os seus objetivos institucionais, a Companhia continua direcionado 
seus esforços no sentido de (i) intensificar a implantação da infraestrutura necessária ao 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL – Decreto 7.175/2010; e (ii) ampliar sua carteira de 
clientes corporativos.  

 

http://www.telebras.com.br/
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Projetos Especiais também estiveram e estão no foco das ações da Telebras, são eles: (i) a 
aquisição do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (Projeto SGDC); 
e (ii) o desenvolvimento do Projeto de Cabos Submarinos Internacionais.  
 
1.3. Incorporação da TELEBRAS COPA S.A 
 
Em reunião realizada em 22 de março de 2016, o Conselho de Administração aprovou proposta 
de incorporação da sua subsidiária integral Telebras Copa S.A., sociedade anônima de capital 
fechado, e que a Administração submeterá a proposta à deliberação da Assembleia Geral de 
Acionistas, em data a ser estabelecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.  
 
A Incorporação faz parte de um processo de reorganização, após a finalização dos eventos para 
os quais a TELEBRAS COPA foi constituída a fim de prestar serviços de telecomunicações, que 
tem por objetivo a simplificação da estrutura societária e operacional da TELEBRAS.  
 
A Incorporação resultará na simplificação da estrutura societária e operacional atual, com a 
consequente redução de custos financeiros e operacionais.  
 
Por se tratar de incorporações de subsidiaria integral, não haverá aumento de capital na 
Telebras nem emissão de novas ações. A ação representativa do capital social da Telebras 
Copa S.A. será extinta, promovendo-se os necessários registros contábeis na Telebras. 
 
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente 
informados a respeito de quaisquer desenvolvimentos relativos à operação de incorporação até 
sua conclusão. 
 

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESUMO DAS 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados nessas Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas, 
e têm sido aplicadas de maneira consistente pela Companhia e sua controlada. 
 

2.1   Base de preparação 
 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito 
nas políticas contábeis no item (2.2) a seguir.  
 
A preparação das Demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas estão divulgadas no item (2.3).  
 
Não houve mudanças nas práticas contábeis adotadas no exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 em relação às aplicáveis em 31 de dezembro de 2015. 

  
2.1.1   Demonstrações Contábeis Consolidadas 
 
As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo com o 
IFRS – ―International Financial Reporting Standards” emitidos pelo IASB – ―International 
Accounting Standards Board” e as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e aprovados pela CVM. 
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2.1.2   Demonstrações Contábeis Individuais 
 
As Demonstrações Contábeis Individuais da controladora foram elaboradas e estão 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e 
interpretações emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM.  
 
A Administração da Companhia confirma que todas as informações relevantes próprias das 
Demonstrações Contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às 
utilizadas por ela na sua gestão. 

A autorização para a emissão destas Demonstrações Contábeis ocorreu na Reunião da Diretoria 
realizada em 7 de março de 2017. 
 

2.2   Resumo das principais políticas contábeis 
 

2.2.1 Critérios de consolidação das controladas pelo método integral 
 
A consolidação integral foi elaborada de acordo com o IFRS 10 / CPC 36 (R2) – Demonstrações 
Consolidadas e incluem as demonstrações contábeis das controladas diretas e indiretas da 
Companhia. Os principais procedimentos de consolidação são:  
 

i. soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a natureza 

contábil; 

ii. eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos, bem como as receitas e 

despesas relevantes, entre as empresas consolidadas; 

iii. eliminação dos investimentos e correspondentes participações no patrimônio líquido das 

empresas controladas; e 

iv. destaque das participações dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no 

resultado do exercício  

Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, a Companhia detinha participação 
societária nas seguintes sociedades, conforme segue: 
 

Investidas Tipo de Investimento 
% de Participação 

Pais (Sede) 
31/12/2016 31/12/2015 

Telebrás Copa S.A Controlada Integral 100% 100% Brasil 

Visiona Tecnologia Espacial S.A Coligada 49% 49% Brasil  

Cabos Brasil Europa S.A Coligada 35% 35% Brasil 

 
2.2.2   Moeda funcional e de apresentação 
 
A moeda de apresentação das Demonstrações Contábeis é o Real (R$), que também é a moeda 
funcional da empresa consolidada nestas Demonstrações Contábeis. 
  
Transações em moeda estrangeira são reconhecidas pela taxa de câmbio na data da transação. 
Exceto para ativos e passivos registrados pelo valor justo, itens monetários em moeda 
estrangeira são convertidos para Reais pela taxa de câmbio na data do balanço, informada pelo 
Banco Central do Brasil. Os ganhos e as perdas cambiais atrelados a estes itens são registrados 
na demonstração do resultado. 
 

2.2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
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Este grupo é representado pelos saldos de numerários em espécie no caixa e em fundo fixo, 
contas bancárias e aplicações financeiras de curtíssimo prazo, de alta liquidez (normalmente 
com vencimento inferior a três meses), prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, sendo demonstrados pelo valor 
justo nas datas de encerramento dos exercícios apresentados e não superam o valor de 
mercado, cuja classificação é determinada conforme abaixo. 
 
As aplicações financeiras são realizadas no Banco do Brasil S.A e na Caixa Econômica Federal 
conforme legislação específica para as Sociedades de Economia Mista da Administração 
Federal. (Nota Explicativa 5) 
 

2.2.4 Aplicações financeiras 
 

As aplicações financeiras são classificadas de acordo com a sua finalidade em: (i) mantidas para 
negociação; (ii) mantidas até o vencimento; e (iii) disponíveis para venda. 
 
As aplicações mantidas para negociação são avaliadas pelo seu valor justo, com seus efeitos 
reconhecidos em resultado. As aplicações mantidas até o vencimento são mensuradas pelo 
custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, reduzida de provisão para ajuste ao 
valor provável de realização, quando aplicável, com seus efeitos reconhecidos no resultado. As 
aplicações disponíveis para venda são avaliadas ao valor justo, com seus ganhos e perdas não 
realizados reconhecidos em outros resultados abrangentes, quando aplicável. (Nota Explicativa 
5) 
 

2.2.5 Contas a receber 
 

As contas a receber decorrentes de serviços prestados de comunicação multimídia estão 
avaliadas pelo valor do serviço na data da prestação do serviço e não diferem de seus valores 
justos. Essas contas a receber também incluem os serviços prestados a clientes não faturados 
até a data de encerramento dos exercícios, bem como as contas a receber relacionadas às 
locações e alugueis de equipamentos e meios de conexão. A estimativa da perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente para cobrir 
eventuais perdas na realização desses créditos. O valor da estimativa de perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa é elaborado de acordo com critérios que a Administração 
entende serem adequados para cobrir possíveis perdas. (Nota Explicativa 6) 
 

2.2.6 Ativos financeiros 
 

2.2.6.1 Classificação 

O Grupo classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, ativos 
financeiros mantidos até o vencimento e ativos financeiros disponíveis para venda. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.   
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2.2.6.1.1 Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 
justos de acordo com a gestão de riscos documentadas e a estratégia de investimentos do 
Grupo. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 
Nesta categoria foram consideradas as Aplicações financeiras registradas em caixa e 
equivalentes de caixa. (Nota Explicativa 5) 

 

2.2.6.1.2 Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 

Os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos 
fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando a Companhia e sua controlada 
tiverem manifestado intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a 
avaliação inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são avaliados ao custo amortizado 
utilizando o método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao valor recuperável. O 
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou prêmio sobre a 
aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização dos juros efetivos é incluída na rubrica 
receitas financeiras, na demonstração do resultado. As perdas originadas da redução ao valor 
recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. 

Os ativos mantidos até o vencimento que a Companhia tem classificados nesta categoria até 31 
de dezembro de 2016, eram Aplicações financeiras que representam garantias vinculadas a 
acordo judicial coma PREVI e ao financiamento captado junto a FINEP (Nota Explicativa 12).  

2.2.6.1.3 Empréstimos e recebíveis 

Os Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que 
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 

Os empréstimos e recebíveis abrangem: Caixa e Bancos (Nota Explicativa 5), Contas a receber 
(Nota Explicativa 6), e Dividendos a receber (Nota Explicativa 11). 

 

2.2.6.1.4 Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são 
designados como disponíveis para venda ou não são classificados em nenhuma das categorias 
anteriores. Ativos financeiros disponíveis para venda são registrados inicialmente pelo seu valor 
justo acrescido de qualquer custo de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao 
valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis 
para venda, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do 
patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros 
resultados abrangentes é transferido para o resultado. 
 
Nesta categoria foi classificada as aplicações financeiras em Título Mobiliários (Ações) (Nota 
Explicativa 12). 
 

2.2.6.1.5 Reconhecimento e mensuração 
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A Companhia e sua controlada reconhecem os empréstimos e recebíveis e depósitos, 

inicialmente, na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os 

ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos, inicialmente, na data 

da negociação, na qual a Companhia ou sua controlada se tornam uma parte das disposições 

contratuais do instrumento. 

 

A Companhia e sua controlada desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos 

contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia ou sua controlada 

transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 

em uma transação no qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 

financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos 

ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. 

 

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 

patrimonial quando, somente quando, a Companhia ou sua controlada e coligadas tenha o 

direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de 

realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 

2.2.7 Investimentos 
 

Nas Demonstrações Contábeis Individuais da controladora as informações financeiras de 
controladas e controladas em conjunto (quando aplicável), assim como as coligadas, são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são 
registrados pelo custo de aquisição e deduzidos de provisão para ajuste ao valor de realização, 
quando aplicável.  
 
As Demonstrações Contábeis de controladas são consolidadas integralmente nas 
Demonstrações Contábeis Consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data 
em que o controle deixa de existir. Os investimentos em controladas em conjunto (quando 
aplicável) são reconhecidos nas Demonstrações Contábeis Consolidadas pelo método de 
equivalência patrimonial.  
 
As políticas contábeis de controladas e controladas em conjunto (quando aplicável) estão 

alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. 

 

2.2.8 Imobilizado 
 

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação acumulada. Os custos históricos incluem gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição dos ativos. Incluem ainda determinados gastos com instalações, quando é provável 
que futuros benefícios econômicos associados a esses gastos fluirão para a Companhia e os 
custos com desmontagem, remoção e restabelecimento de ativos. Os custos de empréstimos e 
financiamentos quando diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo 
qualificável são capitalizados no custo inicial desses ativos. Para os demais empréstimos e 
financiamentos que não estão vinculados diretamente a obras específicas, é estabelecida uma 
taxa média ponderada para a capitalização dos custos desses empréstimos. Os ativos 
qualificáveis são aqueles que necessariamente demandam um tempo substancial para ficarem 
prontos para uso.  
 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil conforme apropriado, somente quando 
esses ativos geram benefícios econômicos futuros e possam ser medidos de forma confiável. O 
saldo residual do ativo substituído é baixado. Os gastos com manutenção e reparo são 
registrados ao resultado durante o período em que ocorrem, entretanto são capitalizados 
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somente quando representam claramente aumento da capacidade instalada ou da vida útil 
econômica.  
 
Os bens atrelados a contratos de arrendamento mercantil financeiro são registrados no 
imobilizado pelo valor justo ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento mercantil, na data inicial do contrato.  
 
A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a expectativa de vida útil 

econômica dos bens, a qual a Companhia revisa anualmente. (Nota Explicativa 14) 

 

 

 

2.2.9 Intangível 
 

Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos são registrados ao custo, deduzido da 
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é 
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o 
método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil 
indefinida adquiridos são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas.  
 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados.  
 
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes 
de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são 
reconhecidos como ativos intangíveis quando os seguintes critérios são atendidos:  

i. É tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso; 

ii. A Administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo; 

iii. Pode-se demonstrar que é provável que o software gere benefícios econômicos futuros; 

iv. Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para 
concluir o desenvolvimento e para usar ou vender o software; e  

v. O gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com 
segurança.  

 
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, 
incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela 
adequada das despesas diretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos de 
financiamento incorridos durante o período de desenvolvimento do software.  
 
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como 
despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente.  
 
Incluem ainda, Direitos sobre Autorizações r pago à ANATEL pelo direito de exploração de 
satélite brasileiro para transporte de sinais de telecomunicações (Projeto SGDC), cuja 
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amortização terá início a partir do momento em que o satélite entrar em operação em sua 
posição geoestacionária. (Nota Explicativa 15) 
  
2.2.10 Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração (Impairment test) 
 

Anualmente o valor contábil líquido dos ativos da Telebras deverá ser revisado com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências 
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, deverá ser constituída 
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
  

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa (“UGC”) é 

definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do 

valor em uso do ativo ou UGC, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu 

valor presente, utilizando uma taxa de desconto com base na taxa do custo de capital “The 

Capital Asset Pricing Model” (“CAPM”) (Modelo de Precificação de Ativos) antes dos impostos, 

que reflete o custo médio ponderado de capital e os riscos específicos do ativo ou UGC.  

 

O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda 

firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, 

ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, 

com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente 

com ativos semelhantes.  

 

As perdas em operações continuadas, incluindo a desvalorização de estoques, são 

reconhecidas na demonstração dos resultados em contas de despesas compatíveis com a 

função dos ativos. 

  

Para os ativos, excluindo o ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de encerramento de 

exercício para identificar se há alguma indicação de que as perdas do valor recuperável 

anteriormente reconhecidas podem já não existir ou possam ter diminuído. Uma perda do valor 

recuperável anteriormente reconhecida é revertida apenas se tiver ocorrido uma mudança nos 

pressupostos utilizados para determinar o valor recuperável do ativo ou UGCs, desde quando a 

última perda do valor recuperável foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil 

do ativo não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que teria sido determinado, 

líquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável tivesse sido reconhecida no 

ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é reconhecida na demonstração dos resultados, 

caso aplicável. 

 

Os seguintes critérios são aplicados na avaliação do valor recuperável dos seguintes ativos:  

 

i. Ágio: o teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é efetuado anualmente 

na data do encerramento do exercício ou antes disso quando as circunstâncias indicarem 

perda por desvalorização do valor contábil. Quando o valor recuperável é menor do que 

seu valor contábil, uma perda de valor recuperável é reconhecida. As perdas de valor 

recuperável relativas ao ágio não podem ser revertidas em exercícios futuros. 

 

ii. Ativos intangíveis: os ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à 

perda por redução ao valor recuperável anualmente na data do encerramento do 

exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, 

ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. 
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iii. Avaliação do valor em uso: As principais premissas usadas na estimativa do valor em uso 

são: Receitas: As receitas são projetadas considerando o crescimento da base de 

clientes, a evolução das receitas do mercado frente ao PIB e a participação da 

Companhia neste mercado; Custos e despesas operacionais: Os custos e despesas 

variáveis são projetados de acordo com a dinâmica da base de clientes, e os custos fixos 

são projetados em linha com o desempenho histórico da Companhia, bem como com o 

crescimento histórico das receitas; e Investimentos de capital: Os investimentos em bens 

de capital são estimados considerando a infraestrutura tecnológica necessária para 

viabilizar a oferta dos serviços. 

 

 

 

 

 
2.2.11 Ajuste a valor presente 

 
A Companhia efetua avaliação dos seus ativos e passivos financeiros para identificar a 
ocorrência da aplicabilidade do ajuste ao valor presente. Os ativos adquiridos através de 
contratos de arrendamento mercantil (quando aplicável) são ajustados a valor presente.  
 
Em aspectos gerais, quando aplicável a taxa utilizada é a média de retorno de investimentos ou 
de captação global da Companhia, dependendo se o instrumento financeiro é ativo ou passivo, 
respectivamente. A contrapartida contábil é o ativo ou passivo que tenha dado origem ao 
instrumento financeiro, quando aplicável, e os encargos financeiros presumidos são apropriados 
ao resultado da Companhia pelo prazo da operação.  
 

Na avaliação da Companhia nenhum ativo e passivo registrado em 31 de dezembro de 2016 e 

de 2015 é sujeito ao ajuste a valor presente, tendo em vista os seguintes fatores: (i) sua 

natureza; (ii) realização a curto prazo de determinados saldos e transações; e (iii) inexistência de 

ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos. Nos casos em que os 

instrumentos financeiros estão mensurados pelo custo amortizado, estes se encontram 

atualizados monetariamente pelos índices contratuais. 

 
2.2.12 Deterioração de ativos financeiros 

 
A Companhia avalia, na data do encerramento do exercício, se há evidência objetiva de que o 
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo financeiro ou um 
grupo de ativos financeiros é considerado deteriorado quando existirem evidências objetivas da 
redução de seu valor recuperável, sendo estas evidências o resultado de um ou mais eventos 
que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo, e quando houver impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados. 

 
No caso de investimentos patrimoniais classificados como disponíveis para venda, um declínio 
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é considerado evidência 
objetiva de redução ao valor recuperável. 

 
2.2.13 Passivos Financeiros 

 
O Grupo reconhece títulos de dívida e passivos subordinados inicialmente na data em que são 
originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo 
registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a 
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Companhia ou sua controlada e coligadas se tornam uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas. 
 
O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos 
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.  
 
O Grupo tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos 
(Nota Explicativa 23); fornecedores (Nota Explicativa 18); e outras contas a pagar. 

 
2.2.14 Instrumentos financeiros derivativos 

 

A Telebras e sua controlada não operam com instrumentos financeiros derivativos. 

 
2.2.15 Fornecedores 

 
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário são apresentados como passivo 
não circulante. (Nota Explicativa 18) 

 
2.2.16 Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos e financiamentos estão apresentados pelo custo amortizado atualizados pelas 
variações monetárias ou cambiais (quando aplicável) e acrescidos de juros incorridos até a data 
do encerramento do exercício. 
  
Os custos de transação incorridos são mensurados ao custo amortizado e reconhecidos no 

passivo, reduzindo o saldo de empréstimos e financiamentos, sendo apropriados ao resultado no 

decorrer do período de vigência dos contratos. (Nota Explicativa 23) 

 

2.2.17 Provisões 
 

2.2.17.1  Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais  
 

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa de desembolso exigido para liquidar a 
obrigação presente na data do balanço, com base na opinião dos administradores e consultores 
jurídicos internos e externos, sendo os valores registrados com base nas estimativas dos custos 

dos desfechos dos processos. (Nota Explicativa 20) 
 
O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 

financeira. (Nota Explicativa 30) 

 

2.2.17.2  Benefícios a empregados 
 

2.2.17.2.1  Benefícios de curto prazo 
 

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. 
 
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago aos planos de bonificação, em espécie 
ou em participação nos lucros de curto prazo, se a Companhia ou sua controlada e coligadas 
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têm uma obrigação, em função de serviço prestado pelo empregado, que possa ser estimada de 
maneira confiável. 
 

2.2.17.2.2  Benefícios pós-emprego 
 

Os planos de previdência privada e outros benefícios de aposentadoria patrocinados pela 
Companhia em benefício de seus empregados são administrados pela Fundação Sistel de 
Seguridade social. As contribuições são determinadas com base em cálculos atuariais e, quando 
aplicável, contabilizadas contra o resultado de acordo com o regime de competência.  
 

A Companhia conta com planos de benefícios definidos e contribuições definidas, além do Plano 
de Assistência Médica ao Aposentado. 
 
No plano de contribuição definida a patrocinadora paga contribuições fixas para um fundo, 
administrado por uma entidade em separado. As contribuições são reconhecidas como 
despesas relativas aos benefícios aos empregados quando incorridas. A patrocinadora não tem 
a obrigação legal ou construtiva de pagar contribuições adicionais, caso o fundo não disponha 
de ativos suficientes para pagar a todos os empregados os benefícios relacionados aos serviços 
prestados no exercício atual e em exercícios anteriores.  
 
O benefício definido é calculado anualmente por atuários independentes, que utilizam o método 
de crédito de unidade projetada. O valor presente do benefício definido é determinado 
descontando-se as saídas de caixa futuras estimadas, utilizando a projeção da taxa de inflação 
acrescida de juros de longo prazo. A obrigação reconhecida no balanço, no que tange aos 
planos de pensão de benefícios definidos que são deficitários, corresponde ao valor presente 
dos benefícios definidos, menos o valor justo dos ativos do plano.  
 
Os ganhos e perdas atuariais resultantes das alterações nas avaliações atuariais dos planos de 
aposentadoria, cujas obrigações atuariais ou ativos atuariais são registrados pela Companhia, 
são reconhecidos integralmente em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido, quando 
aplicável. (Nota Explicativa 31) 
 
O ativo quando reconhecido no balanço corresponde ao valor presente dos benefícios 
econômicos disponíveis, na forma de restituições ou de reduções em contribuições futuras para 
o plano.  
 

2.2.17.3  Programa de indenização por serviços prestados (PISP) 
 

O programa de indenização por serviços prestados - (PISP) - foi constituído pela Telebrás em 
1998, no contexto da privatização e reestruturação do setor de telecomunicações brasileiro, com 
o objetivo de proporcionar suporte financeiro para os colaboradores que, em face da iminente 
dissolução da empresa, deveriam buscar recolocação no mercado de trabalho (Nota Explicativa 
17). 
 
O programa ainda em vigor contempla benefícios aos colaboradores, a serem concedidos 
quando se desligassem da empresa. O programa é constituído das seguintes vantagens, 
acrescidas às verbas rescisórias de praxe: 
 

i. indenização pecuniária: doze vezes o salário e anuênio percebidos pelo colaborador no 

mês de seu desligamento, acrescido de um por cento por ano de serviço prestado ao 

Sistema Telebrás;  

ii. indenização a alimentação: doze vezes o valor mensal do auxílio alimentação; 

iii. indenização de assistência médica: doze vezes o valor mensal de um plano de saúde; e 
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iv. indenização Fundação de Seguridade Social: mensalidades do plano de seguridade 

social por um período de doze meses. 

2.2.18 Demais ativos e passivos 
 

Os outros ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço, deduzidos por provisão 
para perdas e/ou ajuste a valor presente, quando aplicável. As outras obrigações são 
demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço. 

 
2.2.19 Capital social 
 

As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. 
 

2.2.19.1  Ações ordinárias 
 

Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente 
atribuíveis à emissão de ações e opção de ações são reconhecidos como dedução do 
patrimônio líquido, livre de quaisquer efeitos tributários. 
 

2.2.19.2  Ações preferenciais 
 

Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatáveis, ou 
resgatáveis somente à escolha da Companhia e quaisquer dividendos sejam discricionários. 
Dividendos pagos ou declarados são reconhecidos no patrimônio líquido quando da aprovação 
dos acionistas da Companhia. 
 
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como 

passivo. 

 
2.2.20 Reconhecimento de receitas 
 
As receitas correspondem, substancialmente, ao valor das contraprestações recebidas ou 
recebíveis pela venda de serviços no curso regular das atividades da Companhia e de suas 
controladas.  
 
A receita é reconhecida quando o valor da mesma pode ser mensurado de maneira confiável, é 
provável que benefícios econômicos futuros serão transferidos para a Companhia, os custos 
incorridos na transação possam ser mensurados, os riscos e benefícios foram substancialmente 
transferidos ao comprador e quando critérios específicos forem satisfeitos para cada uma das 
atividades da Companhia.  
 
As receitas de serviços são reconhecidas quando estes são prestados. As receitas de alugueis e 
locações são cobradas e registradas de acordo com as bases contratuais. Descontos e 
abatimentos relacionados às receitas de serviços prestados e à alugueis e locações 
equipamentos e meios de conexão são considerados no reconhecimento das receitas a que se 
vinculam. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 
 
2.2.21 Reconhecimento de despesas 
 

As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com 
a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios 
futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de duração. 
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2.2.22 Receitas e Despesas financeiras 
 

As receitas financeiras são contabilizadas pelo regime de competência e representam os juros 
efetivos auferidos sobre contas a receber liquidadas após o vencimento, os ganhos com 
aplicações financeiras, variação monetária sobre depósitos judiciais e outros ganhos financeiros. 
As despesas financeiras representam os juros efetivos incorridos e os demais encargos com 
empréstimos, financiamentos, juros sobre adiantamento para futuro aumento de capital, juros 
sobre provisão para riscos prováveis e outras transações financeiras. (Nota Explicativa 30) 
 
2.2.23 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferidos 
 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 
de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido. É considerada ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a 
menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro tributável do 
exercício, a taxas de impostos vigentes ou substantivamente vigentes na data de apresentação 
das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. 
 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O 
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou 
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.  
 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela 
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.  
 
A Administração da Companhia decidiu pela não constituição de ativo fiscal diferido até que 
Telebras passe a apresentar lucro tributário futuro de forma consistente. (Nota Explicativa 8) 
 
2.2.24 Resultado por ação 
 
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos 
acionistas controladores da Companhia, dividido pela média ponderada das ações ordinárias e 
preferenciais em circulação durante o exercício. O resultado por ação diluído é calculado por 
meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente 
conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 
e IAS 33. (Nota Explicativa 26.5) 
 
2.2.25 Demonstrações do Valor Adicionado 
 
A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas 
nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais 
são apresentadas como parte integrante das Demonstrações Contábeis conforme as práticas 
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contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as companhias abertas, enquanto para o IFRS 
representa informação financeira adicional.  
 
2.2.26 Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada de acordo com o CPC03 (R2) / IAS 7 através 
do método indireto. A Companhia classifica na rubrica de caixa e equivalentes de caixa os 
saldos de numerários conversíveis imediatamente em caixa e os investimentos de alta liquidez 
(normalmente com vencimento inferior a três meses) sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor.  
 
Os fluxos de caixa são classificados, dependendo da sua natureza, em (i) atividades 
operacionais; (ii) atividades de investimento; e (iii) atividades de financiamento. As atividades 
operacionais englobam essencialmente os recebimentos de clientes, e os pagamentos aos 
fornecedores, pessoal, tributos, encargos financeiros e perdas em processos judiciais. Os fluxos 
de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, principalmente, aquisições e 
alienações de investimentos, depósitos e resgates judiciais e pagamentos e recebimentos 
decorrentes da compra e venda de ativos fixos. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de 
financiamento incluem, principalmente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos 
e financiamentos obtidos, instrumentos financeiros derivativos e pagamentos de dividendos e 
juros sobre o capital próprio. 
 

2.3   Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 

Ao preparar as Demonstrações Contábeiss, a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das 
estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que são 
incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Os 
resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas 
utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. As estimativas 
que possuem risco significativo de causar ajustes materiais sobre os saldos contábeis dos ativos 
e passivos estão relacionadas a seguir: 
 
2.3.1 Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa 
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida para reconhecer as perdas 
prováveis de contas a receber, levando-se em consideração as medidas implementadas para 
restringir a prestação de serviços a clientes com contas em atraso e para cobrar clientes 
inadimplentes. 
  
Há situações de acordos com certos clientes para cobrar contas em atraso, inclusive acordos 
que permitem aos clientes quitar suas contas inadimplentes em parcelas. Os montantes que 
efetivamente deixamos de receber para essas contas podem ser diferentes do valor da provisão 
estabelecida e provisões adicionais podem ser necessárias. (Nota Explicativa 6) 
 
2.3.2 Depreciação e amortização de ativos com vida útil definida 
 
Os ativos de vida útil definida do imobilizado e do intangível são depreciados e amortizados, 
respectivamente, usando o método linear no decorrer da vida útil dos respectivos ativos. As 
taxas de depreciação e de amortização dos ativos estão demonstradas na Notas Explicativas 14 
e 15, respectivamente.  
 
As vidas úteis de certos ativos podem variar dependendo da região onde se encontram 
instalados. A Companhia revisa anualmente as vidas úteis desses ativos. 
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2.3.3 Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração 
 
A Companhia revisa e analisa a possibilidade de recuperação dos valores registrados no ativo 
imobilizado e intangível para avaliar a ocorrência de redução do valor recuperável dos ativos da 
Companhia, seja como o resultado de decisões de descontinuar atividades relacionadas a tais 
ativos ou em caso de haver evidências de que as receitas operacionais futuras não serão 
suficientes para garantir sua realização.  
 
Os testes de recuperabilidade (―impairment”) dos ativos de vida útil definida são aplicados 
sempre que eventos ou mudanças em circunstâncias indicam que o valor contábil pode não ser 
recuperado.  
 
Os valores recuperáveis dos ativos são determinados com base na comparação entre os 
cálculos do valor em uso e do valor de venda. Esses cálculos exigem o uso de julgamentos e 
premissas. A determinação do valor justo e dos fluxos de caixa operacionais futuros 
descontados exige que a Companhia estabeleça determinadas suposições e estimativas 
referentes aos fluxos de entrada e de saída de caixa projetados relacionados às receitas, gastos 
e despesas futuras. Essas suposições e estimativas podem ser influenciadas por diferentes 
fatores externos e internos, tais como tendências econômicas, tendências da indústria e taxas de 
juros, mudanças nas estratégias de negócios e mudanças no tipo de serviços e produtos que a 
Companhia fornece ao mercado. O uso de diferentes premissas pode alterar de maneira 
significativa nossas Demonstrações Contábeis. 
 
2.3.4 Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e outros 
 
A Companhia reconhece provisões para perdas em processos judiciais que correm nas esferas 
trabalhistas, cíveis, fiscais, bem como processos administrativos, conforme apresentado na Nota 
Explicativa 20. O reconhecimento da provisão para perdas em processos judiciais se baseia na 
avaliação de risco de perda em cada processo, que inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, decisões recentes e premissas estatísticas, e refletem provisões razoavelmente 
estimadas, conforme avaliado pela Administração, sua assessoria jurídica e advogados 
externos. É possível que as premissas utilizadas para estimar a provisão para perdas em 
processos judiciais alterem, podendo, portanto resultar em mudanças nas futuras provisões para 
perdas nos processos judiciais. 
 
2.3.5 Instrumentos financeiros 
 

Os instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo são 
mensurados através de técnicas de avaliação que consideram dados observáveis ou derivados 
de dados observáveis no mercado. (Nota Explicativa 4.3) 
 
2.3.6 Benefícios a pós-emprego 
 

A avaliação atuarial é baseada em premissas e estimativas com relação a taxas de juros, retorno 
de investimentos, níveis de inflação para períodos futuros, índices de mortalidade e projeção de 
níveis de emprego relacionada aos passivos com benefícios de aposentadoria. A precisão 
dessas premissas e estimativas determinará a criação de reservas suficientes para custos com 
pensões acumuladas e planos de saúde e o valor a ser fornecido a cada ano como custos com 
benefícios de aposentadoria.  
 
Tais premissas e estimativas estão sujeitas a flutuações significativas devido a diferentes fatores 
internos e externos, como tendências econômicas, indicadores sociais, nossa capacidade para 
criar novos empregos e de reter nossos empregados. Todas as premissas são revisadas a cada 
data base.  
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Se essas premissas e estimativas não forem precisas, pode haver a necessidade de revisão das 
provisões para benefícios de aposentadoria, que poderiam afetar de maneira significativa os 
resultados da Companhia. (Nota Explicativa 31) 
 

 

 

2.4   Novos pronunciamentos, interpretações e orientações 
 
As alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e serão obrigatórias para 
períodos contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2018. Não houve adoção 
antecipada dessas normas e alterações de normas por parte da Telebras.  
 
2.4.1 IFRS 9 – Instrumentos financeiros  
 

“Instrumentos Financeiros", aborda a classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e 
passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de 2009 e outubro de 2010 e substitui 
os trechos do IAS 39 relacionados à classificação e mensuração de instrumentos financeiros. O 
IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros em duas categorias: mensurados ao valor 
justo e mensurados ao custo amortizado. A determinação é feita no reconhecimento inicial. A 
base de classificação depende do modelo de negócios da entidade e das características 
contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao passivo financeiro, a 
norma mantém a maioria das exigências estabelecidas pelo IAS 39. A principal mudança é a de 
que nos casos em que a opção de valor justo é adotada para passivos financeiros, a porção de 
mudança no valor justo devido ao risco de crédito da própria entidade é registrada em outros 
resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, exceto quando resultar em 
descasamento contábil. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018. Embora o Grupo 
ainda não tenha finalizado a análise IFRS 9, para adoção dessa norma. A Administração está 
avaliando as alterações introduzidas pela norma e não espera impactos significativos. 
 
2.4.2 IFRS 15 – Receita de contratos com clientes  
 

Uma entidade deve reconhecer o montante da receita, refletindo a contraprestação que esperam 
receber em troca do controle desses bens ou serviços. Quando for adotada, esta norma 
substituirá a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe 
atualmente (normas IAS 11, IAS 18, IFRIC 13, IFRIC 15 e IFRIC 18). Esta norma é aplicável a 
partir dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2017, podendo ser adotada de forma 
retrospectiva ou utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. A Administração está 
avaliando os efeitos decorrentes em suas demonstrações financeiras e divulgações e ainda não 
definiu o método de transição e nem determinou os efeitos potenciais em seus relatórios 
financeiros. 
 
2.4.3 IFRS 16 – Arrendamentos  
 

Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - 
Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios 
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas 
as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). 
Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros 
pagamentos do arrendamento e um "direito de uso de um ativo" para praticamente todos os 
contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de 
ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o 
mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou 
arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento 
de forma diferente. A Administração está avaliando os impactos de sua adoção. 
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3. REAPRESENTAÇÃO E RECLASSIFICAÇÕES NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE 

DEZEMBRO DE 2016. 
 

A Companhia, com o objetivo de aprimorar as divulgações das Demonstrações Contábeis, 
realizou alterações em suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015 (Balanço Patrimonial), com o objetivo de manter a melhor comparação e apresentação 
dos saldos entre os períodos. 
 

3.1.  Balanço Patrimonial  
 

3.1.1. Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2015  
 

  

Controladora 

Divulgado 
em 

31/12/2015 

Reclassificações 
Reapresentado  

31/12/2015 
Empréstimos PISP 

Credores por 
Perdas 

Judiciais 

Grupamento 
de Ações 

ICMS a 
Recuperar 

Tributos 
a 

Recolher 

Aplicações 
Financeiras 

ATIVO CIRCULANTE 408.743 
 

(20.618) 
     

388.125 

   Caixa e Equivalentes de Caixa 251.910 
       

251.910 

   Contas a Receber de Clientes 15.685 
       

15.685 

   Tributos a Recuperar 
     

55.695 
  

55.695 

   Tributos Federais a Recuperar 54.298 
    

(54.298) 
  

 

   ICMS a Recuperar 1.397 
    

(1.397) 
  

 

   Depósitos Judiciais 33.537 
       

33.537 

   Dividendos a Receber 10.362 
       

10.362 

   Aplicações Financeiras 
       

1.442 1.442 

   Valores a Receber de Colaboradores Cedidos 31.335 
 

(20.618) 
     

10.717 

   Outros Ativos Realizáveis 10.219 
      

(1.442) 8.777 

NÃO CIRCULANTE 2.145.786 
 

20.618 
     

2.166.404 

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 190.866 
 

20.618 
     

211.484 

   Aplicações Financeiras 45.885 
       

45.885 

   Tributos a Recuperar 
     

137.618 
  

137.618 

   Tributos Federais a Recuperar 121.702 
    

(121.702) 
  

 

   ICMS a Recuperar 15.916 
    

(15.916) 
  

 

   Valores a Receber de Colaboradores Cedidos 
  

20.618 
     

20.618 

   Depósitos Judiciais 1.679 
       

1.679 

   Outros Ativos Realizáveis 5.684 
       

5.684 

Investimentos 84.475 
       

84.475 

Imobilizado 1.850.122 
       

1.850.122 

Intangível 20.323 
       

20.323 

TOTAL 2.554.529 
       

2.554.529 

PASSIVO 
         

PASSIVO CIRCULANTE 382.674 
 

(47.786) 
 

(13.107) 
   

321.781 

    Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais 8.248 
       

8.248 

    Provisão Programa Indenização por Serviços Prestados 47.786 
 

(47.786) 
      

    Fornecedores 278.470 
       

278.470 

    Tributos a Recolher 
      

7.740 
 

7.740 

    Empréstimos 
 

622 
      

622 

    Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 14.140 
       

14.140 

    Credores por Perdas Judiciais 
   

4.250 
    

4.250 

    Grupamento de Ações 13.107 
   

(13.107) 
    

    Outras Obrigações 20.923 (622) 
 

(4.250) 
  

(7.740) 
 

8.311 

NÃO CIRCULANTE 2.390.615 
 

47.786 
 

13.107 
   

2.451.508 

    Tributos a Recolher 
      

434 
 

434 

    Provisão Programa Indenização por Serviços Prestados 
  

47.786 
     

47.786 

    Empréstimos 243.876 
       

243.876 

    Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 94.608 
       

94.608 

    Credores por Perdas Judiciais 276.965 
       

276.965 

    Credores Empresas de Telecomunicações Processo de Cisão 48.682 
       

48.682 

    Grupamento de Ações 
    

13.107 
   

13.107 

    Recursos para Aumento de Capital - AFAC 1.320.458 
       

1.320.458 

    Receita Recebida Antecipadamente 390.600 
       

390.600 
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Controladora 

Divulgado 
em 

31/12/2015 

Reclassificações 
Reapresentado  

31/12/2015 
Empréstimos PISP 

Credores por 
Perdas 

Judiciais 

Grupamento 
de Ações 

ICMS a 
Recuperar 

Tributos 
a 

Recolher 

Aplicações 
Financeiras 

    Outras Obrigações 15.426 
     

(434) 
 

14.992 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (218.760) 
       

(218.760) 

    Capital Social 263.145 
       

263.145 

    Prejuízos Acumulados (498.737) 
       

(498.737) 

    Ajustes de Avaliação Patrimonial 16.943 
       

16.943 

    Ações em Tesouraria (111) 
       

(111) 

TOTAL 2.554.529 
       

2.554.529 

 

  

Consolidado 

Divulgado 
em 

31/12/2015 

Reclassificações 

Reapresentado  
31/12/2015 

Empréstimos PISP 

Credores 
por 

Perdas 
Judiciais 

Grupamento 
de Ações 

ICMS a 
Recuperar 

Tributos 
a 

Recolher 

Aplicações 
Financeiras 

ATIVO CIRCULANTE 443.671 
 

(20.618) 
     

423.053 

   Caixa e Equivalentes de Caixa 256.782 
       

256.782 

   Contas a Receber de Clientes 38.122 
       

38.122 

   Tributos a Recuperar 
     

57.005 
  

57.005 

   Tributos Federais a Recuperar 55.608 
    

(55.608) 
  

 

   ICMS a Recuperar 1.397 
    

(1.397) 
  

 

   Depósitos Judiciais 33.537 
       

33.537 

   Dividendos a Receber 10.362 
       

10.362 

   Aplicações Financeiras 
       

1.442 1.442 

   Valores a Receber de Colaboradores Cedidos 31.335 
 

(20.618) 
     

10.717 

   Outros Ativos Realizáveis 16.528 
      

(1.442) 15.086 

NÃO CIRCULANTE 2.110.858 
 

20.618 
     

2.131.476 

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 185.182 
 

20.618 
     

205.800 

   Aplicações Financeiras 45.885 
       

45.885 

   Tributos Federais a Recuperar 121.702 
       

121.702 

   ICMS a Recuperar 15.916 
       

15.916 

   Valores a Receber de Colaboradores Cedidos 
  

20.618 
     

20.618 

   Depósitos Judiciais 1.679 
       

1.679 

Investimentos 55.231 
       

55.231 

Imobilizado 1.850.122 
       

1.850.122 

Intangível 20.323 
       

20.323 

TOTAL 2.554.529 
       

2.554.529 

PASSIVO 
         

PASSIVO CIRCULANTE 382.674 
 

(47.786) 
 

(13.107) 
   

321.781 

    Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais 8.248 
       

8.248 

    Provisão Programa Indenização por Serviços Prestados 47.786 
 

(47.786) 
      

    Fornecedores 278.470 
       

278.470 

    Tributos a Recolher 
      

7.740 
 

7.740 

    Empréstimos 
 

622 
      

622 

    Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 14.140 
       

14.140 

    Credores por Perdas Judiciais 
   

4.250 
    

4.250 

    Grupamento de Ações 13.107 
   

(13.107) 
    

    Outras Obrigações 20.923 (622) 
 

(4.250) 
  

(7.740) 
 

8.311 

NÃO CIRCULANTE 2.390.615 
 

47.786 
 

13.107 
   

2.451.508 

    Tributos a Recolher 
      

434 
 

434 

    Provisão Programa Indenização por Serviços Prestados 
  

47.786 
     

47.786 

    Empréstimos 243.876 
       

243.876 

    Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 94.608 
       

94.608 

    Credores por Perdas Judiciais 276.965 
       

276.965 

    Credores Empresas de Telecomunicações Processo de Cisão 48.682 
       

48.682 

    Grupamento de Ações 
    

13.107 
   

13.107 

    Recursos para Aumento de Capital - AFAC 1.320.458 
       

1.320.458 

    Receita Recebida Antecipadamente 390.600 
       

390.600 

    Outras Obrigações 15.426 
     

(434) 
 

14.992 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (218.760) 
       

(218.760) 

    Capital Social 263.145 
       

263.145 
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Consolidado 

Divulgado 
em 

31/12/2015 

Reclassificações 

Reapresentado  
31/12/2015 

Empréstimos PISP 

Credores 
por 

Perdas 
Judiciais 

Grupamento 
de Ações 

ICMS a 
Recuperar 

Tributos 
a 

Recolher 

Aplicações 
Financeiras 

    Prejuízos Acumulados (498.737) 
       

(498.737) 

    Ajustes de Avaliação Patrimonial 16.943 
       

16.943 

    Ações em Tesouraria (111) 
       

(111) 

TOTAL 2.554.529 
       

2.554.529 

 

3.1.2.  Justificativas para as reclassificações  
 

Tributos Federais a Recuperar e ICMS a Recuperar: A reclassificação destas rubricas para a 
rubrica de Tributos a Recuperar, justifica-se pelo fato que os valores dos tributos a recuperar por 
esfera de governo já é apresentado em quadro específico nas notas explicativas (Nota 
Explicativa 7).  
 
Empréstimos: O valor dos empréstimos (juros dos empréstimos) registrado no passivo circulante 
no Balanço Patrimonial de 2015 foi apresentado dentro da rubrica de “Outras Obrigações”. A 
Administração entende que esta forma de apresentação pode prejudicar a análise das 
informações por parte dos usuários da informação. Assim, o valor dos empréstimos (juros dos 
empréstimos) está sendo reclassificado para rubrica específica no passivo circulante 
“Empréstimos”, para melhor entendimento desta operação. 
 
Tributos a Recolher: O valor de tributos a recolher sobre prestação de serviços reconhecidos no 
passivo circulante no Balanço Patrimonial de 2015 foi apresentado dentro da rubrica de “Outras 
Obrigações”. A Administração entende que esta forma de apresentação pode prejudicar a 
análise das informações por parte dos usuários da informação. Assim, os valores destes tributos 
estão sendo reclassificados para rubrica específica no passivo circulante “Tributos a Recolher”, 
para melhor entendimento desta operação por parte dos usuários da informação. 
 
Credores por Perdas Judiciais: O valor da atualização monetária da dívida com a PREVI (Nota 
Explicativa 21) reconhecida no passivo circulante no Balanço Patrimonial de 2015 foi 
apresentada dentro da rubrica de “Outras Obrigações”. A Administração entende que esta forma 
de apresentação pode prejudicar a análise das informações por parte dos usuários da 
informação. Assim, o valor desta atualização monetária está sendo reclassificada para rubrica 
específica no passivo circulante “Credores por Perdas Judiciais”, de mesma natureza da rubrica 
em que está reconhecida a dívida original da PREVI no passivo não circulante, melhorado 
assim, o entendimento da operação por partes dos usuários da informação. 
  
Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP): O programa foi 
constituído pela Telebrás em 1998, no contexto da privatização e reestruturação do setor de 
telecomunicações brasileiro, com o objetivo de proporcionar suporte financeiro para os 
colaboradores que, em face da iminente dissolução da empresa, deveriam buscar recolocação 
no mercado de trabalho. 
 
O programa contemplava benefícios aos colaboradores, a serem concedidos quando se 
desligassem da empresa, constituídos as seguintes vantagens, acrescidas às verbas rescisórias 
de praxe: 
 
a) indenização pecuniária: doze vezes o salário e anuênio percebidos pelo colaborador no mês 

de seu desligamento, acrescido de um por cento por ano de serviço prestado ao Sistema 

Telebrás; 

b)  indenização a alimentação: doze vezes o valor mensal do auxílio alimentação; 

c) indenização de assistência médica: doze vezes o valor mensal de um plano de saúde; 
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d) indenização Fundação de Seguridade Social: mensalidades do plano de seguridade social por 
um período de doze meses. 
 
Em reunião ordinária da Diretoria realizada em 04 de abril de 2013, conforme ata de número 
1145ª a diretoria decidiu que todos os atuais empregados efetivos da Telebrás, sem exceção (se 
elegível), têm direito às verbas contidas no Manual do Programa, além daquelas decorrentes da 
lei, quando do seu desligamento, seja, por pedido demissão ou por desligamento por iniciativa 
da empresa. 
 
Diante do exposto, a Administração entende a que a reclassificação desta provisão do passivo 
circulante para o passivo não circulante representa de forma mais fidedigna o tempo de 
realização dos valores desta provisão. Isto se deve, pelo fato que a realização ocorre quando o 
beneficiário do programa adere e solicita o seu desligamento e/ou quando há o desligamento por 
iniciativa da empresa.  
 
Estes eventos não são recorrentes e a tendência é que a realização total do programa ocorra em 
um período superior a um exercício social.  
 
Outro fato importante, que justifica a reclassificação para o passivo não circulante é a 
impossibilidade de mensurar o valor a ser reconhecido no passivo circulante, em função de não 
haver um cronograma desligamento e a decisão da adesão ser uma discricionariedade do 
beneficiário do programa e/ou uma iniciativa da empresa. 
 
Valores a Receber de Colaboradores Cedidos: Devido à reclassificação dos valores da Provisão 
do Programa de Indenização por Serviços Prestados (item acima) do passivo circulante para o 
passivo não circulante, a Administração entende que os valores a receber de Colaboradores 
cedidos a outros órgãos e que são beneficiários do programa, também devem ser reclassificados 
do ativo circulante para o ativo não circulante para que a qualidade (uniformidade) da informação 
seja mantida. Os órgãos aos quais estes colaboradores estão cedidos deverão ressarcir a 
Telebras pelos desembolsos realizados quando do pagamento da indenização.  
 
Grupamento de Ações: Nesta conta está registrado o valor de sobra da fração de ações que não 
foram possíveis de grupamento em lotes de ações fechados. Este valor deverá ser ressarcido 
aos acionistas pelo valor corresponde à fração da quantidade de ações detidas e que não 
puderam ser agrupadas em lotes fechado.  
 
O ressarcimento é operacionalizado pela entidade responsável pela custódia dos títulos, que 
solicita da Telebrás o repasse de valor sempre que houver manifestação dos acionistas em 
receber tais valores. 
 
O saldo desta conta em 31 de junho de 2016 é de R$ 13.107, e foi constituída em março de 
2011 no montante de R$ 13.540. A realização deste valor entre a data de constituição e data do 
último balanço patrimonial (31 de dezembro de 2015) foi de 3,2% do valor constituído, ou seja, 
R$ 433.  
 
A julgar pelo nível de realização deste valor percebe-se que a quitação desta obrigação ocorrerá 
em um período superior a um exercício social, apesar de sua realização está ligada diretamente 
a manifestação dos acionistas em receber tais valores.  
 
Devido ao histórico de realização de pagamento se apresentar lento e com grande possibilidade 
de liquidação em período superior a um exercício social, a melhor forma de apresentação desta 
rubrica no balanço patrimonial seria no passivo não circulante. 
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Aplicações Financeiras: A Companhia está reclassificando os valores relativos a aplicações 
financeiras em ações de empresas de telecomunicações e do Fundo de Investimento da 
Amazônia, que estavam reconhecidos como bens destinados a venda para a rubrica de 
aplicações financeiras. A reclassificação visa adequar à correta classificação destes 
investimentos, pois a Companhia não tem a intenção de permanecer com os mesmos. Assim, foi 
realizada a reclassificação destes investimentos como instrumentos financeiros na categoria de 
ativos financeiros disponíveis para venda, com mensuração pelo valor justo e a variação 
reconhecida no patrimônio líquido. 
 
Capitalização de Encargos Financeiros de AFAC e Empréstimos: A Companhia realizou a 
reclassificação dos encargos financeiros de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
(AFAC) e do empréstimo captado junto a FINEP.  Estes encargos estão financiando o custo de 
construção de ativo qualificável e a reapresentação foi aplicada no Balanço Patrimonial de 30 de 
setembro de 2015. Esta reclassificação visa atender aos preceitos da norma CPC 20 – Custo 
dos Empréstimos, que trata do assunto e também para manter a comparabilidade dos valores 
apresentados no terceiro Trimestre de 2016. O montante reclassificado foi de R$ 51.442 e 
impactou o Resultado Financeiro, o Imobilizado e o Patrimônio Líquido da Companhia. 
 

4. GESTÃO DE RISCO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

4.1   Fatores de risco 
 
A Administração da Companhia e sua controlada têm total responsabilidade pelo 
estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de seus riscos observando, para 

tanto, as avaliações técnicas corporativas das empresas do Grupo.  
 
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para dar previsibilidade a eventuais 
riscos, objetivando definir limites e controles apropriados, de forma a propiciar monitoração 

permanente e aderência aos limites operativos estabelecidos a cada empresa. A Administração 

busca, efetivamente, a previsibilidade com vistas ao acompanhamento de operações que 
porventura possam comprometer a liquidez e rentabilidade do Grupo.  

 
Essa política trata da revisão periódica dos riscos financeiros associados às captações, de modo 

a antecipar eventuais mudanças nas condições de mercado e seus reflexos nas atividades do 

Grupo.  
 

A Companhia, por meio de seus atos normativos e de gestão em sua controlada, atua de forma 
a desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual as empresas ajustam 

seus padrões de riscos às recomendações da Administração.  

 
O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, cujos limites de exposição aos riscos 

de crédito são aprovados e revisados periodicamente pela Administração. Todos os 

instrumentos financeiros são inerentes à atividade operacional do Grupo, que não opera com 
instrumentos financeiros derivativos. 
 

4.1.1   Gestão de capital 
 
Ao administrar seu capital, a Companhia busca salvaguardar a capacidade de continuidade para 
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, monitorando os seus 
níveis de capital de giro líquido. 
 

4.1.2   Risco de crédito 
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O risco de crédito é o risco de uma operação negociada entre contrapartes de não cumprir uma 
obrigação prevista em um instrumento financeiro ou na negociação de venda ao cliente, que 
levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta a risco de crédito em suas atividades 
operacionais e nos depósitos mantidos em bancos e outros investimentos em instrumentos 
financeiros em instituições financeiras. 
 
4.1.2.1   Inadimplência das contas a receber de clientes 
 
Para recuperação da inadimplência a Companhia atua tempestivamente da seguinte forma: 
Notificações de débito e de cobrança; Política de negociação de débitos; Interrupção dos 
serviços e negativação do cliente; Inclusão no Cadin; e Cobrança Judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.2   Caixa e equivalentes de caixa e Investimento financeiros 
 
O risco de crédito dos saldos de caixa e dos investimentos financeiros, que é administrado pela 
Diretoria da Companhia, é mitigado pela seleção dos investimentos considerados de baixo risco 
pelo mercado financeiro e investimentos vinculados a títulos de bancos públicos, principalmente, 
devido a restrições impostas pelos órgãos reguladores (Conselho Monetário Nacional e Banco 
Central do Brasil), que definem através da Resolução nº 3.284/2005 do Banco Central do Brasil 
que estabelece que as disponibilidades oriundas de receitas próprias das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista integrantes da Administração Federal Indireta sejam 
aplicadas em fundos ou por instituição integrante do conglomerado financeiro por eles liderados, 
constituídos com observância do disposto nesta Resolução. Neste sentindo, as disponibilidades 
da Companhia são aplicadas em fundos de investimento extramercado administrados pela Caixa 
Econômica Federal e pelo Banco Brasil S.A. 
 

4.1.3   Risco de liquidez 
 
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência do descasamento de prazo ou volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos. 
 
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas projeções baseadas em contratos e 
premissas de desembolso e recebimentos futuros, sendo monitorados diariamente pela 
Companhia, dado isso, possíveis reduções são detectadas com antecedência permitindo que a 
Companhia adote medidas de mitigação, sempre buscando diminuir o risco e o custo financeiro. 
 
A seguir, estão demonstrados os fluxos de caixa contratuais dos passivos financeiros: 
 

  Valor 
Até 6 

meses 

De 6 
meses 
a 1 ano 

De 1 a 2 
anos 

De 2 a 5 
anos 

Mais de 
5 anos 

Passivos financeiros não Derivativos (consolidado) 
      

Fornecedores 40.119 40.119         

Empréstimos e Financiamentos 249.514 635 2.928 70.272 105.408 70.271 

Acordo Judicial FUNCEF 60.872 1400   4.102 12.305 43.065 

Acordo Judicial PREVI 139.983 5.401 5.401 19.998 29.996 79.187 

Total 490.488 47.555 8.329 94.372 147.709 192.523 
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4.1.4   Risco de mercado 
 
4.1.4.1   Risco de taxa de juros 
 
Consiste na possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas 
taxas de juros fazendo com que aumentem as despesas financeiras relativas a passivos sujeitos 
a juros flutuantes, que reduzem o rendimento dos ativos sujeitos a juros flutuantes e/ou quando a 
flutuação do valor justo na apuração de preço de ativos e passivos, que estejam marcados a 
mercado, e que sejam corrigidos com taxa pré-fixadas. 
 
As principais linhas das demonstrações contábeis sujeitas a risco de taxa de juros são: 
 
Caixa, equivalentes de caixa e investimentos financeiros - Devido a limitações impostas pelo 
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil através da Resolução nº 3.284/2005 
para aplicação de seus recursos disponíveis para investimentos, a exposição da Companhia 
para o este tipo de risco é baixa. Os investimentos financeiros da Companhia são realizados em 
fundos de investimento extramercado administrados pela Caixa Econômica Federal e pelo 
Banco Brasil S.A.  
 

 

4.1.5   Risco operacional 
 
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 
causas associadas a processos, à pessoal, à tecnologia e à infraestrutura da Companhia e a 
fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento 
empresarial. Os riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia. 
 
O objetivo da Administração da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a 
ocorrência de prejuízos operacionais ou financeiros e danos à reputação da Companhia, buscar 
eficácia de custos e evitar procedimentos de controle que restrinjam a iniciativa e a criatividade. 
 
Nesse sentido, a Companhia vem trabalhado para ampliar e melhorar a infraestrutura de rede de 
fibras ópticas (Backbone) do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), a fim de atender ao 
que determina o Decreto 8.135/2013 e ampliar sua área de atuação, bem como, sua carteira de 
clientes corporativos. Além do PNBL, a Telebras vem trabalhando fortemente nos preparativos 
do lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), 
com previsão de lançamento para março de 2017 e entrada em operação prevista para o 
segundo semestre de 2017. Outro projeto de grande importância, é o desenvolvimento do 

Projeto de Cabos Submarinos Internacionais, que irá interligar a América do Sul à Europa com 
a transmissão de dados entre os dois continentes, que atualmente depende dos Estados Unidos 
da América. 
 
Todas essas ações aliadas às ações de marketing têm, por objetivo, dar à TELEBRAS o 
reconhecimento de uma empresa forte e competitiva no cenário nacional de telecomunicações, 
detentora de um backbone nacional de qualidade e de tecnologia modernas, promovendo o 
acesso aos melhores serviços de telecomunicações com qualidade e melhor relação 
custo/benefício. A conquista de novos mercados terá como consequência o expressivo aumento 
da receita operacional, a curto e médio prazos, com impactos positivos para o resultado da 
companhia. 
 

4.2   Análise de sensibilidade 
 
A Deliberação CVM 604/09 estabelece que as companhias abertas, em complemento ao 
disposto no CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação (IFRS 7) devem divulgar quadro 
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demonstrativo de análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado considerado 
relevante pela Administração, originado por instrumentos financeiros, ao qual a entidade esteja 
exposta na data de encerramento de cada período, incluídas todas as operações com 
instrumentos financeiros derivativos. 
 
A Administração realizou a análise de sensibilidade apenas para o instrumento financeiro de 
Credores por Acordos Judiciais, pois os demais instrumentos financeiros a Administração 
entende que a Companhia não está exposta a riscos significativos que possam impactar de 
forma relevante os negócios da Telebras como exposto nos itens acima. 
 
Desta forma, no que se refere ao risco de elevação da inflação, a Companhia estima que, em um 
cenário provável em 31 de dzembro de 2017, o INPC será de 4,98% conforme estimativa 
retirada do Sistema de Expectativa de Mercado do Banco Central do Brasil. A Companhia fez 
uma análise de sensibilidade dos efeitos nos resultados advindos de uma elevação na inflação 
de 25% e 50% em relação ao cenário provável, considerados como possível e remoto, 
respectivamente. 
 
 

Risco - Elevação da Inflação Indexador 
Valor 

Contábil 

Cenários Projetados – 31/12/2017 

Provável 
Possível   

25% 
Remoto 

  50% 

4,98% 6,23% 7,47% 

Credores por Acordos Judiciais           

 PREVI INPC 139.983 146.954 148.697 150.440 

 FUNCEF INPC 60.872 63.903 64.661 65.419 

Passivo Exposto 

  

200.855 210.858 213.358 215.859 

Efeito da Variação do INPC   (10.003) (12.503) (15.004) 

 
4.3   Instrumentos financeiros 
 

4.3.1   Estimativa do valor justo 
 
Os instrumentos financeiros ativos e passivos são registrados, inicialmente, pelo valor justo das 

transações que lhes deram origem e são atualizados, quando aplicável, com base nos encargos 
contratuais e ajustados pelas estimativas de perda. A Administração avalia que os valores 

apurados com base nesses critérios podem ser considerados a melhor estimativa para apuração 
do valor justo dos instrumentos financeiros detidos pela Companhia e sua controlada. 
 

4.3.1.1   Hierarquia do valor justo 
 
O CPC 40 / IFRS 7 define valor justo como o valor/preço que seria recebido na venda de um 
ativo ou pago na transferência de um passivo em uma transação ordinária entre participantes de 

um mercado na data de sua mensuração. A norma esclarece que o valor justo deve ser 
fundamentado nas premissas que os participantes de um mercado utilizam quando atribuem um 

valor/preço a um ativo ou passivo e estabelece uma hierarquia que prioriza a informação 

utilizada para desenvolver essas premissas. A hierarquia do valor justo atribui maior peso às 
informações de mercado disponíveis (ou seja, dados observáveis) e menor peso às informações 

relacionadas a dados sem transparência (ou seja, dados inobserváveis). Adicionalmente, a 
norma requer que a empresa considere todos os aspectos de riscos de não desempenho (“non-

performance risk”), incluindo o próprio crédito da Companhia e de suas controladas e coligadas 

ao mensurar o valor justo de um passivo. 
 

O CPC 40 / IFRS 7 estabelece uma hierarquia de três níveis a ser utilizada ao mensurar e 
divulgar o valor justo. Um instrumento de categorização na hierarquia do valor justo baseia-se no 

menor nível de “input” significativo para sua mensuração. Abaixo está demonstrada uma 
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descrição dos três níveis de hierarquia: 

 
Nível 1 — Os “inputs” são determinados com base nos preços praticados em um mercado ativo 

para ativos ou passivos idênticos na data da mensuração. Adicionalmente, a Companhia e suas 
controladas e coligadas devem ter possibilidade de negociar nesse mercado ativo e o preço 

praticado não pode ser ajustado pelas empresas. 

 
Nível 2 — Os “inputs” são outros que não sejam preços praticados conforme determinado pelo 

Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente. Os “inputs” do 
Nível 2 incluem preços praticados em um mercado ativo para ativos ou passivos similares, 

preços praticados em um mercado inativo para ativos ou passivos idênticos; ou “inputs” que são 

observáveis ou que possam corroborar na observação de dados de um mercado por correlação 
ou de outras formas para substancialmente toda parte do ativo ou passivo. 

 
Nível 3 — Os “inputs” inobserváveis são aqueles provenientes de pouca ou nenhuma atividade 

de mercado. Esses “inputs” representam as melhores estimativas da Administração da 

Companhia de como os participantes de mercado poderiam atribuir valor/preço a esses ativos ou 
passivos. Geralmente, os ativos e passivos de Nível 3 são mensurados utilizando modelos de 

precificação, fluxo de caixa descontados, ou metodologias similares que demandam um 
significativo julgamento ou estimativa. 

 

De acordo com o CPC 40 / IFRS 7, o Grupo mensura seus equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras pelo seu valor justo. Os equivalentes de caixa e aplicações financeiras são 

classificados como Nível 2, pois são mensurados utilizando preços de mercado para 
instrumentos similares. 

 

As tabelas abaixo demonstram, de forma resumida, os principais instrumentos financeiros ativos 
e passivos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015:  

 

  Avaliação 
Hierarquia 
do Valor 

justo 

31/12/2016 

Controladora Consolidado 

 Valor 
Justo  

 Valor 
Contábil  

 Valor 
Justo  

 Valor 
Contábil  

Ativos Financeiros     
    

Valor Justo por meio do Resultado     
    

Equivalentes de Caixa Valor Justo Nível 2 281.909 281.909 281.909 281.909 

Empréstimos e Recebíveis             
Caixa e Bancos Valor Justo Nível 1 826 826 826 826 

Contas a Receber Custo Amortizado   21.720 21.720 44.157 44.157 

Dividendos a Receber Custo Amortizado   5.456 5.456 5.456 5.456 

Mantidas até o Vencimento             
Aplicações Financeiras Custo Amortizado   51.208 51.208 51.208 51.208 

Disponível para Venda             
Aplicações Financeiras (Ações) Valor Justo Nível 1 1.631 1.631 1.631 1.631 

Passivos Financeiros             
Outros Passivos Financeiros             
Fornecedores Custo Amortizado   40.119 40.119 40.116 40.116 

Empréstimos e Financiamentos Custo Amortizado   249.514 249.514 249.514 249.514 

Credores por Acordos Judiciais Custo Amortizado   336.404 336.404 336.404 336.404 

 

  Avaliação 
Hierarquia 
do Valor 

justo 

31/12/2015 

Controladora Consolidado 

 Valor 
Justo  

 Valor 
Contábil  

 Valor 
Justo  

 Valor 
Contábil  

Ativos Financeiros             
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  Avaliação 
Hierarquia 
do Valor 

justo 

31/12/2015 

Controladora Consolidado 

 Valor 
Justo  

 Valor 
Contábil  

 Valor 
Justo  

 Valor 
Contábil  

Valor Justo por meio do Resultado             

Equivalentes de Caixa Valor Justo Nível 2 251.276 251.276 256.123 256.123 

Empréstimos e Recebíveis             

Caixa e Bancos Valor Justo Nível 1 634 634 659 659 

Contas a Receber Custo Amortizado   15.685 15.685 38.122 38.122 

Dividendos a Receber Custo Amortizado   10.362 10.362 10.362 10.362 

Mantidas até o Vencimento             

Aplicações Financeiras Custo Amortizado   45.885 45.885 45.885 45.885 

Disponível para Venda             

Aplicações Financeiras (Ações) Valor Justo Nível 1 1.442 1.442 1.442 1.442 

Passivos Financeiros             

Outros Passivos Financeiros             

Fornecedores Custo Amortizado   278.470 278.470 278.470 278.470 

Empréstimos e Financiamentos Custo Amortizado   244.498 244.498 244.498 244.498 

Credores por Acordos Judiciais Custo Amortizado   281.215 281.215 281.215 281.215 

 
 

 
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

  
Controladora Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Caixa e Banco Conta Movimento 826 634 826 659 

Aplicações Financeiras 281.909 251.276 281.909 256.123 

Total 282.735 251.910 282.735 256.782 

 
A Companhia mantém seus recursos disponíveis aplicados em fundos de investimentos 
extramercado administrados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Brasil S.A, conforme 
determina a Resolução nº 3.284/2005 do Banco Central do Brasil. A Resolução estabelece que 
as disponibilidades oriundas de receitas próprias das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista integrantes da Administração Federal Indireta sejam aplicadas nestes fundos ou 
por instituição integrante do conglomerado financeiro por eles liderados, constituídos com 
observância do disposto nesta Resolução. Os recursos estão aplicados no Banco do Brasil no 
fundo extramecado FAE FI RF e na Caixa Econômica Federal no fundo – CEF EXTRA COMUM. 
 
Os fundos têm prazo de resgate indeterminado, dependendo das necessidades da empresa e 
têm remunerações atreladas aos índices IMA-B e IRFM (extramercado). 
 

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 
 

  
Controladora Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Prestação de Serviços - Copa 2014 (i)             22.437          22.437  

Serviço de Comunicação e Multimídia         22.711          16.428          22.711          16.428  

Total a Receber Bruto         22.711          16.428          45.148          38.865  

Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa           (991)            (743)            (991)            (743) 

Total a Receber Líquido         21.720          15.685          44.157          38.122  

 

i) A controlada TELEBRAS COPA S.A tem registrado contas a receber referente ao contrato 
celebrado com o Ministério das Comunicações relativo ao Contrato nº 10/2013-MC, prestação de 
serviços de transmissão de dados dos provedores de serviços de TI e de Serviços de Mídia. 
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6.1.  Valores a receber por idade de vencimento 
 

A composição das contas a receber por idade de vencimento é apresentada conforme quadro a 
seguir: 
 

  
 Controladora  Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

A vencer           5.743            2.448            5.743            2.448  

Não Faturado           2.082            1.248            2.082            1.248  

Vencidos        14.886         12.732         37.323         35.169  

Até 30 dias           7.128            1.261            7.128            1.261  

31 a 60 dias           2.757            1.076            2.757            1.076  

61 a 90 dias           1.353               842            1.353               842  

91 a 120 dias              296            5.584               296            5.584  

121 a 150 dias              402               199               402               199  

151 a 180 dias              169               257               169               257  

Acima de 180 dias           2.781            3.513         25.218         25.950  

Contas a Receber - Bruto        22.711         16.428         45.148         38.865  

Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa            (991)            (743)            (991)            (743) 

Contas a Receber - Líquido        21.720         15.685         44.157         38.122  

 
Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, o Grupo possuía valores a receber de 
Entidades Governamentais representativas do Governo Federal que representavam mais de 
10% das contas a receber líquidas. 
 

6.2.  Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa 
 

A perda estimada com crédito de liquidação duvidosa é constituída com base na estimativa das 
perdas prováveis que possam ocorrer na cobrança dos créditos decorrentes do serviço de 
comunicação e multimídia, bem como da receita de alugueis e locações, que compõem a 
atividade principal da Companhia. A base para sua constituição tem os seguintes parâmetros: (i) 
contas a receber vencidos a 150 dias ou mais e que possuam valor menor ou igual a R$ 
5.000,00 (Reais) e (ii) contas a receber vencidos a 330 dias ou mais e que possuam valor maior 
que R$ 5.000,00 (Reais), desde que, cumpridas todas as cobranças administrativas. 
 
A composição da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa com o critério de 
constituição é apresentada a seguir: 
 
Vencimentos: Controladora e Consolidado 

Faixa de 150 dias (i) 304 

Faixa de 330 dias (ii) 687 

Total 991 

 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia tinha reconhecido perdas estimadas com crédito de 
liquidação duvidosa no valor de R$ 991 (R$ 743 em 31 de dezembro de2015). A Administração 
entende que o valor constituído é suficiente para cobrir possíveis perdas no recebimento dos 
créditos decorrentes da exploração das atividades.  
 
A movimentação da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 
de dezembro de 2016 é apresentada no quadro a seguir:  
 

  Controladora e Consolidado 

Saldo em 1 de janeiro de 2015 -   

Adições                                             (743) 

Saldo em 31 de dezembro de 2015                                             (743) 
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Adições                                             (725) 

Reversão de Provisão                                               477  

Saldo em 31 de dezembro de 2016                                             (991) 

7. TRIBUTOS A RECUPERAR 
 

  
Controladora Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

IR a Restituir/Compensar e Retenções (i) 146.115 133.093 147.435 134.403 

IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio – JSCP 22.543 22.557 22.543 22.557 

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 6.776 5.376 6.775 5.376 

PIS  9.129 5.957 9.129 5.957 

COFINS 10.564 8.961 10.564 8.961 

FUST 19 19 19 19 

FUNTELL 24 24 24 24 

INSS 13 13 13 13 

Tributos Federais: 195.182 176.000 196.502 177.310 

ICMS a Recuperar 56.952 17.313 56.952 17.313 

Tributos Estaduais: 56.952 17.313 56.952 17.313 

Total 252.134 193.313 253.454 194.623 

Circulante 75.074 55.695 76.393 57.005 

Não Circulante 177.061 137.618 177.061 137.618 

 

i) inclui direitos creditícios cedidos à empresa VT UM Produções e Empreendimentos Ltda., no 
valor de R$ 135.459 (R$ 135.459 em 31 de dezembro de 2015), que constaram de Termo de 
Transações e Outras Avenças. Este crédito encontra-se sub judice na 9ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública – ACP nº. 21032-
95.2011.4.01.3400 – Decisão nº. 202/2011-A de 8 de abril de 2011 e estão atualizados pela 
variação da Selic até 30 de setembro de 2014. 
 

8. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tributável que exceder a R$ 240 para o 
imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do 
lucro real. A opção de tributação da Companhia é o lucro real anual com antecipações mensais. 
 

  

Controladora Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Imposto de Renda 
Contribuição 

Social 
Imposto de 

Renda 
Contribuição 

Social 
Imposto de 

Renda 
Contribuição 

Social 
Imposto de 

Renda 
Contribuição 

Social 

Resultado contábil antes do IR e da CS     (270.883)     (270.883)     (235.633)     (235.633)     (270.834)     (270.834)     (235.633)     (235.633) 

Adições/(Exclusões) Permanentes:       (71.771)       (71.771)       (23.021)       (23.021)       (72.246)       (72.246)       (19.051)       (19.051) 

Adições permanentes          5.014           5.014           1.019           1.019           4.539           4.539           1.019           1.019  

   Resultado de Equivalência Patrimonial          3.964           3.964               3.489           3.489      

   Outras Adições          1.050           1.050           1.019           1.019           1.050           1.050           1.019           1.019  

Exclusões permanentes       (76.785)       (76.785)       (24.040)       (24.040)       (76.785)       (76.785)       (20.070)       (20.070) 

   Resultado de Equivalência Patrimonial                    -            (23.287)       (23.287)                    -            (19.317)       (19.317) 

   Provisão p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais       (76.785)       (76.785)            (627)            (627)       (76.785)       (76.785)            (627)            (627) 

   Dividendos / JSCP Recebidos                (126)            (126)                (126)            (126) 

Adições/(Exclusões) Temporárias:        13.802         13.802         30.466         30.466         13.802         13.802         30.466         30.466  

Adições temporárias:        19.046         19.046         33.569         33.569         19.046         19.046         33.569         33.569  

   Provisão p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais        11.899         11.899         21.302         21.302         11.899         11.899         21.302         21.302  

   Provisão PISP          5.756           5.756           3.457           3.457           5.756           5.756           3.457           3.457  

   Perda Estimada c/ Crédito de Liquidação 
Duvidosa             725              725              743              743              725              725              743              743  

   Provisão - Eletronorte             667              667           7.333           7.333              667              667           7.333           7.333  

   Outras Adições                  734              734                  734              734  
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Exclusões temporárias:         (5.244)         (5.244)         (3.103)         (3.103)         (5.244)         (5.244)         (3.103)         (3.103) 

    Baixa de prov. p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e 
Fiscais         (4.767)         (4.767)         (3.103)         (3.103)         (4.767)         (4.767)         (3.103)         (3.103) 

    Outras Exclusões            (477)            (477)                (477)            (477)     

Base de Cálculo Negativa     (328.852)     (328.852)     (228.188)     (228.188)     (329.278)     (329.278)     (224.218)     (224.218) 

Tributos de Controlada:         
 

      

Imposto de Renda Corrente                     -                          -                       -                          -                  36                        -                       -                          -    

Contribuição Social s/ o Lucro Líquido - Corrente                    -                          -                       -                          -                       -                  13                     -                          -    

Total - Tributos Correntes                    -                          -                       -                          -                  36                13                     -                          -    

 
8.1.Créditos fiscais diferidos e não registrados 

 

A Companhia não registra os efeitos dos ativos fiscais diferidos de imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido, decorrentes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido até que a Companhia passe a 
apresentar  lucro tributável sustentável. No quadro a seguir são apresentados os valores dos 
ativos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2016 e de 31 de dezembro de 2015: 
 
 

  

Imposto de Renda (25%) Contribuição Social (9%) 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Provisão p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais 51.630 49.847 18.587 17.945 

Perda Estimada c/ Crédito de Liquidação Duvidosa 248 186 89 67 

Provisão PISP 22.998 21.559 8.278 7.760 

Prejuízo fiscal/base negativa 205.194 122.981 73.870 44.273 

Total 280.070 194.573 100.824 70.045 

 
De acordo com a legislação vigente, a compensação dos prejuízos fiscais relativos ao Imposto 
de Renda e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido está 
limitada a 30% (trinta por cento) do lucro tributável (IRPJ) e da base de cálculo positiva da 
Contribuição Social em cada período-base (CSLL). 
 

9 DEPÓSITOS JUDICIAIS  
 
A Companhia possui depósitos e bloqueios judiciais vinculados a processos cíveis, trabalhistas, 
tributários e societários. A composição dos depósitos judiciais vinculados e não vinculados às 
provisões para riscos prováveis está assim distribuída: 
 

Natureza 

Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

Vinculados 
Não 

vinculados 
Total Vinculados 

Não 
vinculados 

Total 

  (A) (B) (A+B) (A) (B) (A+B) 

Cível/Societário 3.557 30.446 34.003 3.461 28.184 31.645 

Trabalhista 2.174 285 2.459 2.165 192 2.357 

Tributária 36 1.287 1.323 34 1.180 1.214 

Total 5.767 32.018 37.785 5.660 29.556 35.216 

Circulante  3.854 4.155 8.009 5.400 28.137 33.537 

Não Circulante 1.913 27.863 29.776 260 1.419 1.679 

 
9.1 Movimentação dos depósitos judiciais vinculados às provisões para riscos prováveis 

Saldo em 31 de dezembro de 2015         5.659  

Adições Líquidas         5.940  

Transferência - Provisões para Riscos Prováveis              (12) 

Baixas – Despesas para Perdas Judiciais       (6.845) 

Atualização – Encargos Financeiros         1.025  
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Saldo em 31 de dezembro de 2016         5.767  

Circulante          3.854  

Não Circulante         1.913  

 
9.2 Movimentação dos depósitos judiciais não vinculados às provisões para riscos prováveis 

Saldo em 31 de dezembro de 2015       29.557  

Adições Líquidas            539  

Baixas - Provisões para Contingências           (426) 

Baixas – Despesas para Perdas Judiciais               (3) 

Atualização – Encargos Financeiros         2.351  

Saldo em 31 de dezembro de 2016       32.018  

Circulante         4.155  

Não Circulante       27.863  

 
Os depósitos judiciais e extrajudiciais não vinculados a itens de provisões para riscos prováveis 
referem-se a diversos processos em que a TELEBRAS figura como ré ou autora.  
 

10 OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS 
 

10.1  Valores a receber de Colaboradores cedidos 

A Companhia possui Colaboradores cedidos à Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL e a outros Órgãos Governamentais. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
e 2015, os valores a receber referente à cessão de Colaboradores da TELEBRAS as entidades 
governamentais estão apresentadas no quadro a seguir: 
 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 24.807 24.625 

Órgãos Governamentais 3.302 6.710 

Total 28.109 31.335 

Circulante 11.634 10.717 

Não Circulante 16.475 20.618 

 
Os valores a receber de Colaboradores cedidos referem-se a salários e respectivos encargos e 
benefícios sociais, inclusive provisões de férias e 13º salários. Também está incluso a provisão 
relativa ao Programa de Indenização de Serviços Prestados – PISP dos Colaboradores cedidos 
à ANATEL no valor de R$ 16.474 (R$ 20.618 em 31 dezembro de 2015).  
 
Em dezembro de 2016, a Companhia reconheceu perdas no montante de R$ 3.163 referente a 
provisões constituídas em anos anteriores e no ano corrente de Provisão para o Programa de 
Indenização de Serviços Prestados – PISP dos Colaboradores cedidos à Outros Órgãos do 
Governo Federal. A baixa foi realizada com base em parecer emitidos pelo departamento jurídico 
da Companhia, o qual, declarava não haver base legal que sustentasse o reconhecimento e 
posterior recebimento dos valores provisionados. 
 

10.2  Outros valores realizáveis 

  
 Controladora  Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 
Reapresentado 

31/12/2016 31/12/2015 
Reapresentado 

Cauções e Retenções           653           1.749         6.257           8.058  

Adiantamento a Empregados           511           1.080            511           1.080  

Créditos com Fornecedores        3.057           3.055         3.057           3.055  

Outros        3.467           8.577         2.876           2.893  
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Total        7.688          14.461       12.701         15.086  

Circulante        7.096           8.777       12.701         15.086  

Não Circulante           592           5.684               -                      -      

 
11 DIVIDENDOS A RECEBER 

 

Em dezembro de 2016, a Companhia tinha reconhecido direitos a receber de dividendos 
declarados pela coligada VISIONA no montante de R$ 5.456 (R$ 10.362 em de dezembro de 
2015). No segundo trimestre de 2016, a coligada VISIONA, reverteu os dividendos declarados 
no final do exercício de 2015 no montante de R$ 10.011 conforme deliberação dos acionistas e 
reconheceu uma Reserva Especial de Dividendos no mesmo valor da reversão no Patrimônio 
Líquido.  
 
 
 
 
 

12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

  
 Controladora e Consolidado  

31/12/2016 31/12/2015 

Fundo BB Referenciado DI LP Corporativo 600 mil (i) 27.092 24.293 

Fundo BB Extramercado FAE FI RF (ii) 24.116 21.592 

Aplicações em Títulos Mobiliários (Ações) (iii) 1.631 1.442 

Total 52.839 47.327 

Circulante 1.631 1.442 

Não Circulante 51.208 45.885 

 

 (i) A TELEBRAS realizou aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa com remuneração 
atrelada à taxa do CDI, como garantia da Transação Parcial firmada com a PREVI – Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em função de ação judicial com sentença 
transitada em julgado (Nota Explicativa 21).  
 
(ii) Aplicação financeira realizada no Banco do Brasil S.A no fundo investimento BB – 
Extramercado FAE FI RF de acordo com a Resolução nº. 3.284/2005 do Banco Central do Brasil. 
A aplicação neste fundo tem prazo indeterminado e está vinculada ao mecanismo de garantia da 
operação de crédito com a FINEP até a liquidação da obrigação. A remuneração está atrelada 
ao índice IMA-B (Nota Explicativa 23). 
 
(iii)  Representa investimentos em Títulos mobiliários (ações) de empresas de telecomunicações 
e no Fundo de Investimento na Amazônia – Finam e que são negociados na Bolsa de Valores - 
Bovespa. Estes investimentos estão classificados como instrumentos financeiros na categoria de 
ativos financeiros disponíveis para venda e são avaliados pelo valor justo com o reconhecimento 
da variação do valor justo no patrimônio líquido. 
 

13 INVESTIMENTOS 
 

13.1  Informações das investidas 

A Companhia detém participações societárias em controladas e em coligadas, conforme segue: 
 
TELEBRAS COPA S.A. (“TELEBRAS COPA” ou Controlada): sediada em Brasília, Distrito 
Federal, tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações à Fédération Internationale 
de Football Association – FIFA e seus parceiros e conveniados.  
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O capital social subscrito é de R$ 100 e foi integralizado em duas parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 10% (R$ 10) em 7 de fevereiro de 2013 e o restante 90% (R$ 90) integralizado 
em 20 de junho de 2013.  
 
A controlada funcionará por tempo determinado, desde a data de sua criação, em 7 de fevereiro 
de 2013, até a data do término dos eventos da Copa do Mundo de 2014. Ocorre que do ponto de 
vista da controlada os eventos ainda não terminaram, em virtude de possuir direitos a receber, 
discutidos administrativamente, portanto, o seu encerramento ainda não foi efetivado. As Atas da 
1ª (primeira) Assembleia Geral Ordinária de Acionista (AGO) e da 1ª (primeira) Assembleia Geral 
Extraordinária de Acionista (AGE) de 31 de outubro de 2014, justamente pelo que aqui fica 
esclarecido, introduziram alteração do artigo 2º do seu Estatuto Social, que trata da “Duração da 
Sociedade”. Uma vez encerrada, a Controlada será incorporada pela Companhia (Nota 
Explicativa 1.2). 
 
VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A. (“VISIONA” ou Coligada), com sede na cidade de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, tem por objeto atuar, no Brasil ou no exterior, 
nas atividades de pesquisa, especificação, projeto, desenvolvimento, certificação, fabricação, 
prestação de serviços de manutenção, de engenharia, modernização, seleção e contratação de 
fornecedores, integração, logística, treinamento, operação, comercialização, locação, importação 
e exportação de satélites, estações de terra e outros equipamentos e sistemas aeroespaciais, 
voltados, inclusive, para atividades relacionadas ao atendimento das necessidades do Governo 
Federal relativas ao plano de desenvolvimento de satélite brasileiro, em especial no âmbito do 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, e à comunicação estratégica de defesa e 
governamental, no âmbito da Estratégia Nacional de Defesa, assim como (b) o suporte logístico 
contratado para as atividades mencionadas.  
 
A Companhia efetuou integralização de sua participação no capital da VISIONA em 2013 no 
valor de R$ 3.430 (R$ 1.470 em 2012), totalizando R$ 4.900, correspondentes a 49% (quarenta 
e nove por cento) do capital total, sendo os 51% restantes pertencentes à EMBRAER DEFESA E 
SEGURANÇA PARTICIPAÇÕES S.A.  
 
A VISIONA foi contratada pela TELEBRAS para fornecer o sistema do Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), nos termos do Decreto nº 7.769/12.  
 
CABOS BRASIL EUROPA S.A. (“CABOS BRASIL” ou coligada), é uma sociedade por ações, 
de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo/SP, constituída em 13 de julho de 2015, 
por prazo indeterminado, com Capital Social Subscrito de R$ 3.500, dividido em 3.500.000 (três 
milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, todas nominativas com valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada, sendo que a Telebras é detentora de 35% do capital total, sendo que o restante 65% 
pertence à parceira Islalink S. L., sociedade constituída de acordo com as leis da Espanha, com 
sede em Madrid, e tem por objeto a construção, operação, manutenção e a comercialização de 
infraestrutura de cabo submarino de telecomunicações e serviços afins, entre a Europa e o 
Brasil.  
 
No decorrer do exercício de 2016, a coligada realizou aumento de capital social no montante de 
R$ 6.760, com a emissão de 6.760.000 novas ações. Assim, o capital social passou de R$ 3.500 
para R$ 10.260. Do total capitalizado, coube a Telebras a subscrição e integralização de R$ 
2.366 (2.366.000 ações), correspondente ao percentual de participação no capital social da 
coligada de 35%. 
 

13.2Composição dos Investimentos 

  
Controladora Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial  77.145 84.475 48.376 55.231 
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13.3  Investimentos Avaliados por Equivalência Patrimonial 

Investidas 

Controladora 

 Capital 
Social 

Integralizado  

 
Patrimônio 

Líquido  

 Participação 
no Capital 
Social (%)  

 Participação 
nas Ações 
Ordinárias 

(%)  

 Número de 
Ações 

Detidas pela 
TELEBRAS 

Valor Contábil 

31/12/2016 31/12/2015 

Visiona Tecnologia Espacial S.A 10.000 97.190 49 49 4.900.000 47.623 54.311 

Telebras Copa S.A 100 28.769 100 100 1 28.769 29.244 

Cabos Brasil Europa S.A 10.260 2.151 35 35 1.225.000 753 920 

Total           77.145 84.475 

 

Investidas 

Consolidado 

 Capital 
Social 

Integralizado  

 Patrimônio 
Líquido  

 
Participação 
no Capital 
Social (%)  

 Participação 
nas Ações 
Ordinárias 

(%)  

 Número de 
Ações 

Detidas pela 
TELEBRAS 

Valor Contábil 

31/12/2016 31/12/2015 

Visiona Tecnologia Espacial S.A 10.000 97.190 49 49 4.900.000 47.623 54.311 

Cabos Brasil Europa S.A 10.260 2.151 35 35 1.225.000 753 920 

Total           48.376 84.475 

 
13.4  Informações econômicas e financeiras resumidas 

Investidas 

31/12/2016 31/12/2015 

Ativos Passivos 
Receita 
Líquida 

Ativos Passivos 
Receita 
Líquida  

Visiona Tecnologia Espacial S.A 127.998 30.808 73.084 233.096 122.258 113.786 

Telebras Copa S.A 29.361 592            -     34.928 5.684                 -     

Cabos Brasil Europa S.A 2.355 204            -     2.903 525                 -     

 
13.5  Resultado dos investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial 

Investidas  

Controladora 

 Lucro Líquido 
/ (Prejuízo) do 

Período 

 Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial  

 Lucro Líquido 
/ (Prejuízo) do 

Período 

 Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial  

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015 

Visiona Tecnologia Espacial S.A            (2.160)               (1.059)              40.045               19.622  

Telebras Copa S.A                (475)                   (475)                 3.969                 3.969  

Cabos Brasil Europa S.A            (6.694)               (2.430)               (1.121)                  (304) 

Total             (9.329)               (3.964)              42.893               23.287  

 

13.6  Movimentação dos investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial 

Investidas 

Controladora 

Visiona 
Tecnologia 

Espacial 
S.A 

Telebras 
Copa S.A 

Cabos Brasil 
Europa S.A 

 Total  

Saldo em 31 de dezembro de 2015           54.311            29.244                 920              84.475  

 Resultado de Equivalência Patrimonial do Período          (1.059)             (475)           (2.343)            (3.877) 

 Resultado de Equivalência Patrimonial do Exercício Anterior                    (87)                 (87) 

 Equivalência Patrimonial Reflexa - PL de Coligadas        (10.534)                (103)          (10.637) 

 Reversão de Dividendos Declarados para Reserva de Lucros             4.905                    4.905  

 Integralização de Capital Social                 2.366                2.366  

Saldo em 31 de dezembro de 2016           47.623            28.769                 753              77.145  

 

Investidas 
Consolidado 

Visiona Cabos Brasil  Total  
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Tecnologia 
Espacial S.A 

Europa S.A 

Saldo em 31 de dezembro de 2015            54.311                  920             55.231  

 Resultado de Equivalência Patrimonial do Período            (1.059)            (2.343)            (3.402) 

 Resultado de Equivalência Patrimonial do Exercício Anterior                    (87)                  (87) 

 Equivalência Patrimonial Reflexa - PL de Coligadas          (10.534)                (103)          (10.637) 

 Reversão de Dividendos Declarados para Reserva de Lucros              4.905                 4.905  

 Integralização de Capital Social                2.366               2.366  

Saldo em 31 de dezembro de 2016            47.623                  753             48.376  

 

13.7  Informações contábeis das controladas e coligadas  

13.7.1   Visiona Tecnológica Espacial S.A  

 Balanço Patrimonial  31/12/2016 31/12/2015 

Ativo      

Circulante            36.831          93.042  

Não Circulante            91.167        140.054  

 Realizável a Longo Prazo            28.076          10.272  

 Investimento            58.781        124.601  

 Imobilizado              3.916            4.330  

 Intangível                 394                851  

Total         127.998        233.096  

Passivo     

Circulante            30.808        122.258  

Patrimônio Líquido            97.190        110.838  

Total         127.998        233.096  

 
Demonstração do Resultado do Período 31/12/2016 31/12/2015 

Receita Líquida            73.084        113.786  

Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados          (72.013)       (96.410) 

Lucro Bruto              1.071          17.376  

Receitas/(Despesas) Operacionais          (21.903)       (19.440) 

Equivalência Patrimonial            17.032          43.466  

Resultado antes do Resultado Financeiro            (3.800)         41.402  

Resultado Financeiro            (4.853)           6.567  

Resultado antes dos Tributos            (8.653)         47.969  

Imposto de Renda e Contribuição Social              6.493           (7.924) 

Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período            (2.160)         40.045  

 
13.7.2 Telebras Copa S.A  

 Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015 

Ativo      

Circulante        29.361          28.619  

Não Circulante                   -             6.309  

 Realizável a Longo Prazo                   -             6.309  

Total        29.361          34.928  

      

Passivo     

Não Circulante              592            5.684  

Patrimônio Líquido        28.769          29.244  

Total        29.361          34.928  

 
Demonstração do Resultado do Período 31/12/2016 31/12/2015 
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Receitas/(Despesas) Operacionais            (593)               (13) 

Resultado antes do Resultado Financeiro            (593)               (13) 

Resultado Financeiro              168            3.982  

Resultado antes dos Tributos            (425)           3.969  

Imposto de Renda e Contribuição Social               (50)                    -      

Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período            (475)           3.969  

 
13.7.3 Cabos Brasil Europa S.A 

 Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015 

Ativo      

Circulante           1.595            2.126  

Não Circulante              760                777  

 Investimento              691                733  

 Imobilizado                69                  44  

Total           2.355            2.903  

      

Passivo     

Circulante              204                525  

Patrimônio Líquido           2.151            2.378  

Total           2.355            2.903  

 
Demonstração do Resultado do Período  31/12/2016 31/12/2015 

Receitas/(Despesas) Operacionais        (4.036)          (3.053) 

Equivalência Patrimonial        (2.746)   

Resultado antes do Resultado Financeiro         (6.782)          (3.053) 

Resultado Financeiro                88                  92  

Prejuízo do Período         (6.694)          (2.961) 

 
14 IMOBILIZADO 

 

No imobilizado estão os bens destinados à manutenção das atividades da Telebras e estão 
registrados ao custo de aquisição, deduzidas das respectivas depreciações calculadas pelo 
método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil econômica 
dos bens e de provisão para redução ao valor recuperável quando houver indicação de que valor 
contábil dos bens estiverem superiores aos valores de recuperação. O valor contábil do 
imobilizado em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 2.275.655 (R$ 1.850.122 em 31 de 
dezembro de 2015).  
 
No exercício de 2016, a Companhia capitalizou juros sobre ativos qualificáveis no montante de 
R$ 167.170 (R$ 80.877 no exercício de 2015) líquido dos rendimentos de aplicações financeiras. 
 
14.1 Revisão de vida útil econômica e conciliação dos ativos 
 

Em dezembro de 2016, a Companhia realizou a revisão de vida útil econômica e a conciliação 
dos ativos. O trabalho de revisão da vida útil econômica visou a adequação das taxas de 
depreciação e amortização a uma estimativa mais apropriada da expectativa de vida útil dos 
bens da Telebras. A revisão foi realizada pelos engenheiros da Companhia e foi suportada pelos 
conhecimentos e experiências dos profissionais, consultas junto aos fornecedores dos 
equipamentos e pesquisa em empresas do mesmo segmento. Ao final dos trabalhos foi emitido 
nota técnica de nº 001.3000-2016. 
 

Como resultados da revisão da vida útil econômica dos ativos a depreciação e amortização foi 
reduzida em R$ 15.245 (R$ 49.311 em 2016 – R$ 64.556 em 2015). 
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A conciliação das classes de ativos foi realizada para regularizar inconsistências encontradas na 
alocação dos ativos nas respectivas classes de ativos. O trabalho de conciliação foi realizado 
pelos engenheiros da Companhia.  
 
Os ativos que sofreram alteração de vida útil econômica estão apresentados no quadro a seguir: 
 

Descrição da planta 
Vida útil 
anterior 

Vida útil 
revisada 

Técnica 

Rede Multiserviço Equipamento de Meio de Transporte Mux Digital Óptico DWDM 5 10 DWDM 

Rede Multiserviço Equipamento Comum Dados Mux Digital Óptico DWDM 5 10 DWDM 

Rede Multiserviço Terminal Mux Digital Óptico DWDM 5 10 DWDM 

Rede Multiserviço Equipamento de Meio de Transporte Cabo Óptico  Aéreo 10 20 Fibra Óptica 

Rede Multiserviço Equipamento e Meios de Transporte Cabo Óptico  Subterrâneo 10 20 Fibra Óptica 

Rede Multiserviço Equipamento de Meios de Transporte Cabo Óptico Submerso 15 20 Fibra Óptica 

Rede Multiserviço Acesso Cabo Óptico  Aéreo 10 20 Fibra Óptica 

Rede Multiserviço Acesso Cabo Óptico  Subterrâneo 10 20 Fibra Óptica 

Rede Multiserviço Acesso Cabo Óptico  Submerso 15 20 Fibra Óptica 

Rede Multiserviço Infraestrutura Planta Interna Bastidor   5 10 Infraestrutura 

Rede Multiserviço Infraestrutura Planta Interna Container   5 10 Infraestrutura 

 

  

Controladora e Consolidado 

Bens e Instalações em Serviço 

Imobilizado 
em 

Andamento 
Total 

Instalações 
Prediais - 
Benf. em 
Prop. de 
Terceiros 

Mobiliário Infraestrutura 
Equipamentos de 

Tecnologia de 
Informação 

Equipamentos de 
Transmissão / 

Comunicação de 
Dados 

Outros 
Equipamentos 

Custo de Aquisição                 

 Saldo em 31 de dezembro de 2015  92.365 3.713 66.299 8.379 192.696 4.184 1.609.318 1.976.955 

 Aquisições              473.768 473.768 

Transf.de Bens e Instalações em Andamento para em Serviço 2.552                        -  13.413                                -  76.356 -  (92.321) (0) 

Transferências entre Classes de Ativos (Conciliação) (29.929) (124) (2.454) (1.038) 36.165 (2.331) -  290 

 Baixas (39)                        -  (21)                                -  (1.473) (3) -  (1.536) 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 64.949 3.589 77.238 7.342 303.745 1.850 1.990.765 2.449.478 

 Depreciação Acumulada                  

 Saldo em 31 de dezembro de 2015  (30.237) (1.726) (15.498) (4.686) (72.606) (2.080) -  (126.832) 

 Depreciação e Amortização  (11.943) (379) (5.564) (1.523) (27.556) (653) -  (47.618) 

Transferências entre Classes de Ativos (Conciliação) 11.279 61 434 700 (14.044) 1.355 -  (214) 

 Baixas 23                        -  12                                -  805 2 -  841 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (30.878) (2.043) (20.616) (5.509) (113.401) (1.376)                -  (173.823) 

 Valor Contábil em 31 de dezembro de 2016 34.072 1.545 56.622 1.833 190.344 474 1.990.765 2.275.655 

 Valor Contábil em 31 de dezembro de 2015  62.128 1.987 50.802 3.693 120.090 2.104 1.609.318 1.850.122 

Taxa Anual Média de Depreciação  16,4% 10,0% De 5,0% a  20,0% 20,0% De 10,0% a 20,0% 20,0%     

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, não houve indícios de perdas ao valor 
recuperável desses ativos.  
 

15 INTANGÍVEL 
 
No intangível são registrados os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da empresa ou exercidos com essa finalidade, deduzidas das respectivas 
amortizações e da provisão para redução ao valor recuperável quando houve indicação de o 
valor contábil dos bens intangíveis estiverem superiores ao valor de recuperação. O valor 
contábil do intangível em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 19.272 (R$ 20.323 em 31 de 
dezembro de 2015). 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, não houve indícios de perdas ao valor 
recuperável desses ativos.  
 

  

Controladora e Consolidado 

Sistemas 
Aplicativos 

Direitos 
sobre 

Autorizações 

Sistemas 
em 

Andamento 
Total 

Custo de Aquisição         
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 Saldo em 31 de dezembro de 2015  17.355 3.946 6.877 28.178 

 Aquisições  949                    -                    -  949 

Transferências entre Classes de Ativos (Conciliação) (290)                    -                    -  (290) 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 18.013 3.946 6.877 28.836 

 Depreciação Acumulada          

 Saldo em 31 de dezembro de 2015  (7.855)                    -                    -  (7.855) 

 Depreciação e Amortização  (2.534)                    -                    -  (2.534) 

Transferências entre Classes de Ativos (Conciliação) 214                    -                    -  214 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (10.175)                    -                    -  (10.175) 

 Valor Contábil em 31 de dezembro de 2016 7.838 3.946 6.877 18.661 

 Valor Contábil em 31 de dezembro de 2015  9.500 3.946 6.877 20.323 

Taxa de Amortização 20,0%   

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, não houve indícios de perdas ao valor 
recuperável desses ativos.  
 
Na rubrica “Direitos sobre Autorizações” está registrado o valor pago à ANATEL pelo direito de 
exploração de satélite brasileiro para transporte de sinais de telecomunicações (Projeto SGDC), 
cuja amortização terá início a partir do momento em que o satélite entrar em operação em sua 
posição geoestacionária. 
 

16 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 
Nesse grupamento, são registradas as obrigações com pessoal, inclusive, as provisões de 
férias, 13º salário e dos respectivos encargos sociais, exceto os encargos tributários a recolher 
que estão incluídos no grupo Outras Obrigações (Nota Explicativa 25).  
 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

Salários e Honorários a Pagar                      1  60 

Encargos Sociais a Pagar              9.156  8.057 

Benefícios Sociais a Pagar                    59  38 

Mão-de-Obra Temporária                    83  93 

Total              9.299  8.248 

Circulante              9.299  8.248 

 
17  PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS (PISP) 

 
A Companhia desde 2013, quando da definição do universo dos colaboradores que fariam jus à 
indenização decorrente do Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP), a 
Companhia mantém provisão para quitação das obrigações do Programa, no montante de R$ 
47.938 em 31 de dezembro de 2016 (R$ 47.786 em 31 de dezembro de 2015). A movimentação 
do PISP no período está apresentada no quadro a seguir: 
 

  31/12/2016 

Saldo em 31 de dezembro de 2015            47.786  

Atualização da Provisão               4.893  

Baixas por Pagamento no Período             (4.741) 

Saldo em 31 de dezembro de 2016            47.938  

 
18 FORNECEDORES 

 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

Fornecedores de Operação         12.319  13.319 
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Fornecedores de Expansão         27.800  265.151 

Total         40.119  278.470 

Circulante         40.119  278.470 

 

A redução em fornecedores de expansão no período comparado ocorreu em função dos 
pagamentos realizados a coligada VISIONA por serviços prestados no projeto SGDC. 
 

19  TRIBUTOS INDIRETOS 
 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

COFINS                  322                       239  

PIS                    63                         52  

FUST                    49                         44  

FUNTTEL                    25                         23  

Taxas Federais              1.903                   2.130  

Tributos Federais - Parcelamento                  434                       434  

Tributos Federais              2.796                   2.922  

ICMS              4.648                   5.243  

Tributos Estaduais              4.648                   5.243  

ISS                    22                           9  

Tributos Municipais                    22                           9  

Total              7.466                   8.174  

Circulante              7.032                   7.740  

Não Circulante                  434                       434  

 

20 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTA, CÍVEIS E FISCAIS 
 
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos, perante vários tribunais, oriundos 
do curso normal de suas operações, envolvendo questões trabalhistas, cíveis, tributárias, e 
outros assuntos. Desta forma, a Companhia constituiu provisões para as ações cuja expectativa 
de perda é considerada provável, baseada na avaliação de seus consultores jurídicos, para as 
quais será necessária uma saída de recursos financeiros para liquidar a obrigação, conforme 
segue: 
 

20.1   Provisão para riscos prováveis 
 

20.1.1  Provisão para riscos prováveis líquida de depósitos judiciais 
 

Natureza 

  

31/12/2016 31/12/2015 

Valor 
Provisionado 

Depósitos 
Judiciais 

Vinculados 

Provisão 
Líquida 

dos 
Depósitos 

Valor 
Provisionado 

Depósitos 
Judiciais 

Vinculados 

Provisão 
Líquida 

dos 
Depósitos 

(A) (B) (A-B) (A) (B) (A-B) 

Cível 33.760 3.553 37.313 98.061 3.461 94.600 

Trabalhista 8.567 2.172 10.739 7.879 2.165 5.714 

Tributária  980 35 1.015 2.808 34 2.774 

Total 43.307 5.760 49.067 108.748 5.660 103.088 

Circulante  17.763 3.848 21.611 14.140 5.400 8.740 

Não Circulante 25.544 1.912 27.456 94.608 260 94.348 

 
20.1.2  Natureza das ações judiciais 
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Os detalhes sobre as principais provisões para riscos prováveis de acordo com a natureza das 
ações são como segue, sendo esta a melhor expectativa dos desembolsos futuros para estes 
processos: 
 

Natureza das Ações: 

Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

 Provisões   Depósitos  
Provisões 
Líquidas 

Provisão 
Líquida 

dos 
Depósitos 

 (A) (B)  (A-B) (Saldo) 

Cíveis         

Ilegalidade na Venda de Ações (fraude)           3.566            2.802             764               567  

Dividendos sobre o Capital da TELEBRÁS          21.528  -        21.528         87.593  

Diferença de Ações - Conversão de Debêntures            1.779  -          1.779            1.508  

Outros Processos           6.887               751          6.136            4.932  

Total         33.760            3.553        30.207         94.600  

Trabalhistas         

Ganhos de Produtividade           2.254                  25          2.229            2.042  

Readmissão de Pessoal            1.898            1.646             252               132  

Expurgos Inflacionários Multa de 40% - FGTS                               112                  70                42                 34  

Responsabilidade Subsidiária           1.489               233          1.256            1.137  

Outros Processos           2.814               198          2.616            2.369  

Total           8.567            2.172          6.395            5.714  

Tributárias         

Outros Processos              980                  35             945            2.774  

Total              980                  35             945            2.774  

TOTAL GERAL         43.307            5.760        37.547       103.088  

Circulante          17.763            3.848        13.915            8.740  

Não Circulante         25.544            1.912        23.632         94.348  

 
20.1.3  Movimentação das provisões para riscos prováveis 
 

Saldo em 31 de dezembro de 2015      108.748  

Adições Líquidas                 14  

Transferência por Acordo Judicial - FUNCEF       (66.080) 

Reversão de Provisões         (4.076) 

Pagamentos         (6.845) 

Atualizações – Encargos Financeiros         11.546  

Saldo em 31 de dezembro de 2016         43.307  

Circulante          17.763  

Não Circulante         25.544  

 

A Administração da Companhia, tendo em vista os prazos e a dinâmica dos sistemas judiciário, 
tributário e regulatório, acredita não ser praticável fornecer informações úteis aos usuários 
destas informações contábeis a respeito do momento de eventuais saídas de caixa, bem como 
de qualquer possibilidade de reembolsos. A Companhia acredita que eventuais desembolsos, 
em excesso aos montantes provisionados, após o desfecho dos respectivos processos, não 
afetarão, de forma relevante, o resultado das suas operações e a sua posição financeira. 
 

20.2   Provisão para riscos possíveis (Passivos Contingentes) 
 

Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é 
provável ou que não possa ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da 
obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos, 
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mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos. Os 
passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2016, para 
os quais a probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir: 
 

 

Natureza 
Valor 

31/12/2016 31/12/2015 

Cível 34.999 28.049 

Trabalhista 3.153 2.800 

Tributária 23.551 22.068 

Total 61.704 52.917 

 

20.2.1  Natureza das ações judiciais 
 

Os detalhes sobre as principais provisões para riscos possíveis (passivos contingentes) de 
acordo com a natureza das ações são como segue, sendo esta a melhor expectativa dos 
desembolsos futuros para estes processos: 
 

Natureza das Ações: 
Valor 

31/12/2016 31/12/2015 

Cíveis     

VPA´S nas Capitalizações por Contratos de Participação Financeira-PF (Autofinanciamento) 8.990 7.205 

Ilegalidade na Venda de Ações 3.946 3.162 

Execução Fiscal 19.839 15.899 

Outros Processos 2.224 1.783 

Total  34.999 28.049 

      

Trabalhistas     

Reconhecimento de Direito sobre o Programa de Indenização por Serviços Prestados - 
PISP  

87 77 

Responsabilidade Subsidiária 663 589 

Progressão Salarial 298 265 

Outros Processos 2.105 1.869 

Total 3.153 2.800 

      

Tributárias     

Isenção de Imposto de Importação e IPI  22.194 20.815 

Pagamento de Diferença Referente à Taxa Referencial do Exercício de 1996 1.306 1.225 

Diversas Origens  52 28 

Total  23.552 22.068 

      

Total Geral 61.704 52.917 

 

21 CREDORES POR PERDAS JUDICIAIS 
 

A Companhia tem passivos com credores que ingressaram com ações na justiça e obtiveram 
êxito em suas reclamações. Como efeito, a Companhia firmou acordos com estes credores para 
quitação destas dívidas. Em 31 de dezembro de 2016, os valores devidos em função dos 
acordos firmados eram os seguintes:  
 
 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 
Reapresentado 

Valores a Pagar (VT UM Produções e Empreendimento Ltda)          135.549               135.549  

Acordo Judicial a Pagar (PREVI)          139.983               145.666  
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Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 
Reapresentado 

Acordo Judicial FUNCEF            60.872                           -   

Total          336.404               281.215  

Circulante            12.205                   4.250  

Não Circulante          324.199               276.965  

 
21.1   Movimentação no Período 

 
Saldo em 31 de dezembro de 2015          281.215  

Adição – Acordo de Dívida FUNCEF            66.080  

Juros e Variação Monetária            23.688  

Amortização do Principal             (9.685) 

Pagamento de Juros          (24.894) 

Saldo em 31 de dezembro de 2016          336.404  

 

21.2    Cronograma de Pagamento 
 

  PREVI FUNCEF Total 

2017 10.803 1.400 12.203 

2018 9.999 4.102 14.101 

2019 9.999 4.102 14.101 

2020 9.999 4.102 14.101 

2021 9.999 4.102 14.101 

2022 em diante 89.184 43.064 132.248 

Total 139.983 60.872 200.855 

 

O cronograma de pagamento não inclui o acordo com a VTUM Produções e Empreendimento 
Ltda. em função do saldo de R$ 135.549 está suportado pela cessão de créditos tributários (Nota 
Explicativa 7). 
 

21.3   Descrição Resumida dos Termos dos Acordados 

21.3.1 VT UM Produções e Empreendimento Ltda 

Em 14/04/1994, a VT UM Produções e Empreendimentos Ltda (“VT UM”) celebrou contrato com 
a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.- Embratel, com a interveniência da 
Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, tendo por objeto a prestação de serviços 
denominados “TV Interativa”, Globo Economia” e “Globofax”. 
 
Divergências comerciais e financeiras, contudo, fizeram com que a Embratel decidisse pela 
rescisão unilateral do contrato, o que levou a VT UM a ajuizar, em 19 de maio de 1998, ação de 
indenização em desfavor da Embratel e da Telebras, objetivando o ressarcimento de prejuízos e 
a indenização dos chamados lucros cessantes. 
 
Após diversas decisões desfavoráveis, inclusive, e em especial, por decisões oriundas do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que recursos interpostos pela Telebras foram improvidos, 
encerrando a discussão de matéria de direito, a Telebras se viu compelida, por força de 
Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, expedido em 30 de maio de 2006, pela Juíza de 
Direito Substituta da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de 
Brasília, a pagar à VT UM, em 24 horas, a importância de R$ 506.206, equivalente a 50% do 
valor arbitrado na sentença transitada em julgado. 
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Assim, a TELEBRÁS, não possuindo recursos suficientes para quitar a execução, e nem bens 
para oferecer à penhora, buscou dentro da realidade processual e da legalidade, um acordo em 
cumprimento da decisão judicial. 
 
Após as negociações, a empresa firmou Termo de Transação e Outras Avenças com a VT UM, 
para quitação do débito que englobava o valor da indenização e honorários advocatícios de 
sucumbência, nas seguintes condições (fato relevante publicado em 14 de junho de 2006 na 
Gazeta Mercantil): 
 
(i) Pagamento em moeda corrente no valor de R$ 95.500 que foi liquidado por meio de uma 
entrada de R$ 59.500 e 40 notas promissórias no valor de R$ 900, devidamente atualizadas pela 
Selic entre a data de emissão e a data do efetivo desembolso financeiro pela Telebras. Todas as 
notas promissórias foram tempestivamente quitadas entre 30 de junho de 2006 a 30 de outubro 
de 2009 e possui termo de quitação fornecido pela VT UM 
 
(ii) Cessão à VT UM, da integridade dos seus direitos creditícios relativo a uma ação judicial 
movida pela TELEBRÁS contra a Telecomunicações de São Paulo S.A. (ajuizada em 30 de 
setembro de 2005 e em curso na 31ª Vara Cível de São Paulo), requerendo o pagamento do 
valor aproximado de R$ 50.543, relativo à cobrança de taxa de aval. Este processo encontra-se 
suspenso por força da decisão nº 202/2011-A de 8 de abril de 2011, proferida na ACP nº 
0021032-95.2011.4.01.3400 em trâmite perante a 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal 
nos autos da ação civil pública. 
 
(iii) Cessão à VT UM, da integridade dos seus direitos creditícios de natureza tributária relativos 
a saldos de processos de pedidos de restituição/compensação e outros processos 
administrativos, dos quais 93% ainda não haviam sido homologados, conforme consignados nas 
Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativo ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2005, no valor aproximado de R$ 107.900. 
 
Em 30 de setembro de 2016, o valor dos direitos creditícios de natureza tributária vinculados a 
essa obrigação estava reconhecimento balanço patrimonial de Telebras no montante de R$ 
135.549 (R$ 135.549 em 31 de dezembro de 2015), Estes direitos somente serão transferidos ao 
credor após a efetivação das respectivas realizações financeiras, condicionadas ao sucesso dos 
pleitos no âmbito da Justiça Federal.   
  
No entanto, estes pleitos judiciais encontram-se suspensos após Decisão nº 202/2011-A de 08 
de abril de 2011, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 21032-95.2011.4.01.3400, em 
trâmite perante a Nona Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que são discutidas as 
condições impostas pelo Termo de Transação e Outras Avenças supramencionado.  
  
21.3.2 Acordo Judicial PREVI 

Em 28 de outubro de 2013, a Telebras firmou Transação Parcial com a Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI – para pagamento do valor da execução (valor 
incontroverso), decorrente de decisão judicial condenatória transitada em julgado.  

O saldo de principal reconhecido em novembro de 2013 no montante de R$ 141.416 com 
carência de 24 meses será pago em 30 (trinta) parcelas semestrais e sucessivas, sendo 
atualizado pelo índice de variação do INPC, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano e 
com pagamento semestral.  
 

callto:95.500.000,00
callto:59.500.000,00
callto:0021032-95.2011.4.01
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O objeto da ação movida pela PREVI era: a revisão da forma de apuração dos dividendos das 
ações preferenciais e seus reflexos nas demonstrações contábeis e a anulação da deliberação 
havida na Assembleia Geral realizada em 27 de abril de 1995, bem como a condenação da 
Telebras a efetuar a distribuição dos dividendos como base no saldo credor da conta de 
correção monetária do capital social, corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento. 
 

21.3.3 Acordo Judicial FUNCEF 

Em 2 de maio de 2016, a TELEBRAS finalizou acordo e protocolou perante a 17ª Vara Cível de 
Brasília/DF petição solicitando a homologação do acordo extrajudicial tabulado entre TELEBRAS 
e a FUNCEF para quitação total do passivo judicial, que condenou a TELEBRAS a incorporar a 
correção monetária ao capital social antes de realizar a distribuição dos dividendos devidos a 
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF relativo ao exercício de 1994.  

O acordo firmado estabeleceu que o valor acordado para liquidação da obrigação é de R$ 
72.688 atualizado até 29 de fevereiro de 2016, e é composto das seguintes parcelas: R$ 66.080 
de principal e R$ 6.608 de honorários sucumbenciais com data prevista para pagamento em 5 
de maio de 2016. Com relação ao valor principal, o acordo prever entrada de 10% em 90 dias 
após o protocolo da petição e o saldo remanescente, observado o período de carência de 24 
meses, contados da data de referência (29 de fevereiro de 2016), com pagamento apenas dos 
juros, será diluído em 30 (trinta) parcelas semestrais e sucessivas. A dívida é atualizada pela 
variação do INPC mais juros de 5,76842907% a.a. 

O acordo ainda prever, que em caso de atraso do sinal e das parcelas semestrais incidirão juros 
por atraso de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, incorridos no período, e de multa de 2% 
sobre o valor em atraso. Havendo atraso no pagamento de uma prestação por prazo superior a 
45 (quarenta e cinco) dias, reputar-se-á descumprido o presente acordo, hipótese em que 
ocorrerá o vencimento antecipado de toda a dívida, podendo a FUNCEF exigir o integral 
cumprimento da obrigação, acrescido de 10% prevista no art. 523, do CPC-Código do Processo 
Civil e demais despesas que se façam necessárias à cobrança da dívida remanescente, 
inclusive honorários advocatícios. 

22 RECURSOS CAPITALIZÁVEIS 
 
O saldo de R$ 2.233.652 em 31 de dezembro de 2016 (R$ 1.320.458 em 31 de dezembro de 
2015), atualizado pela Taxa SELIC e classificado no passivo não circulante, será utilizado em 
futuro aumento de capital da TELEBRAS em favor da UNIÃO, conforme sua orientação. 
 
A Telebrás, no momento, aguarda a concordância da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN para submeter o assunto a Assembleia Geral Extraordinária, e com a aprovação, dar 
prosseguimento nos trâmites legais para efetivar o aumento do capital social. 
 
O quadro a seguir apresenta a composição do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital - AFAC em 31 de dezembro de 2016 e a sua respectiva destinação. 
 

Eventos 
Satélite - 
Projeto 
SGDC 

Prog. 
Nacional de 

Banda  
Larga - 
PNBL 

Constituição 
Telebras 
Copa S/A 

Aporte de 
Capital na 

Cabos 
Brasil 

Europa S.A 

AFAC antes 
da 

Reativação 
da Telebras 

S.A 

Total 

AFAC Recebidos     1.527.240         416.420         101.962             5.000             7.757      2.058.379  

Valor Incorporado ao Capital da Telebras         (300.000)            (300.000) 

Correção Monetária        290.637         122.243           53.624                624             8.145         475.273  

Total     1.817.877         238.663         155.586             5.624           15.902      2.233.652  
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23 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

Principal  240.380           240.380  

Atualização Monetária 8.499                3.496  

Juros  635                   622  

Total 249.514           244.498  

Circulante 3.563                   622  

Não Circulante 245.951           243.876  

 
A movimentação dos empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 é apresentada a seguir: 
 
Saldo em 31 de dezembro de 2015       244.498  

  Atualização Monetária           5.004  

  Juros Incorridos no Período           7.426  

  Juros Pagos          (7.413) 

  Saldo em 31 de dezembro de 2016       249.515  

 
O cronograma de pagamento dos empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 é apresentado a seguir: 
 
  Controladora e Consolidado 

2017 3.563 

2018 35.136 

2019 35.136 

2020 35.136 

2021 35.136 

2022 em diante 105.407 

Total 249.514 

 
Em 11 de dezembro de 2014, a companhia assinou contrato de empréstimo com a Financiadora 
de Estudos e Projetos – FINEP – no total de R$ 240.380, com objetivo de custear, parcialmente, 
as despesas incorridas na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação (Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC). 
 
A primeira parcela do empréstimo foi depositada em 18 de dezembro de 2014, no valor de                
R$ 103.363, e as outras conforme cronograma de desembolso aprovado nos termos da Decisão 
46/2014, de 13 de novembro de 2014. 
 
Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa Referencial pro rata tempore (TR), divulgada pelo 
Banco Central do Brasil, acrescida do spread de 5% (cinco por cento) ao ano. 
 
Os encargos devidos do contrato serão reduzidos em 2% (dois por cento) ao ano, não havendo 
inadimplência, resultando em juros de TR + 3% (três por cento) ao ano. 
 
O período de carência é de 36 (trinta e seis) meses, abrangendo o período compreendido entre 
a data da assinatura do contrato e a de vencimento da primeira parcela de amortização, sendo o 
principal parcelado em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da 
primeira parcela ocorrendo em 15 de dezembro de 2017 e a última em 15 de dezembro de 2024. 
 
Para assegurar o cumprimento das obrigações previstas no contrato de financiamento, a 
Telebras cedeu fiduciariamente à FINEP os direitos creditórios movimentados, exclusivamente, 
por meio de conta corrente, centralizadora mantida junto ao Interveniente Arrecadador, Banco do 
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Brasil S.A., ainda mantém conta reserva, não movimentável, com valor necessário para perfazer 
6 (seis) meses de serviço da dívida.  
 
A FINEP poderá declarar vencido antecipadamente o Contrato, em qualquer momento, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, se houve: aplicação de recursos em 
finalidade diversa, constituição de gravame sobre as garantidas estatuídas, alteração do controle 
efetivo direto ou indireto sem anuência da entidade, existência de mora no pagamento de 
qualquer quantia devida, paralisação do Plano Estratégico de Inovação e outras circunstâncias 
que tornem inseguro ou impossível o cumprimento pela Financiada das obrigações assumidas. 
 

24 RECEITA RECEBIDA ANTECIPADAMENTE 
 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia tinha registrado o montante de R$ 508.446 (R$ 
390.600 em 31 de dezembro de 2015) que foram repassados pelo Ministério da Defesa referente 
à parte da antecipação do pagamento do direito de uso futuro da Banda X do Satélite (IRU, 
Projeto SGDC), conforme respectivo Contrato. 
 

25 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2015 

Cauções a Devolver 1 1 

Retenções Passivas não Tributárias 164 76 

Retenções Passivas Tributárias 6.132 7.074 

Outras Obrigações 15.805 16.152 

Total 22.102 23.303 

Circulante 7.509 8.311 

Não Circulante 14.593 14.992 

 

26 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

26.1   Capital social  
 

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016, no valor R$ 263.145 (R$ 
263.145 em 31 de dezembro de 2015), composto de 11.844.270 (118.442.718 em 31 de 
dezembro de 2015 antes do grupamento de ações) unidade de ações sem valor nominal, assim 
distribuídas: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 
Reapresentado 

Capital total em ações     

Ordinárias 9.743.971 9.743.971 

Preferenciais 2.100.299 2.100.299 

Total (A) 11.844.270 11.844.270 

Ações em tesouraria     

Ordinárias 193 193 

Total (B) 193 193 

Ações em circulação     

Ordinárias 9.743.777 9.743.777 

Preferenciais  2.100.299 2.100.299 

    Total (A-B) 11.844.076 11.844.076 

Patrimônio Líquido (R$ mil)         (500.103) (218.760) 

Valor Patrimonial por ação em circulação (R$ 1,00)         (42,2239) (18,4700) 

 
A Companhia está reapresentando o valor patrimonial por ação de 31 de dezembro de 2015 com 
objetivo de manter a comparabilidade dos valores devido ao grupamento de ações. 
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26.1.1  Grupamento de ações 

A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Telebras realizada em 3 de março de 2016 
aprovou o grupamento de 118.442.718 ações nominativas escriturais, das quais 97.439.719 
ordinárias e 21.002.999 preferenciais, representativas do capital social, na proporção de dez 
ações para uma. Isso resultou em 11.844.270 ações nominativas escriturais, sendo 9.743.971 
ações ordinárias e 2.100.299 ações preferenciais, nos termos no artigo 12, da Lei 6.404/76. 

A medida visou elevar os preços das ações e atender a uma exigência da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), de manter os papéis em negociação na BM&Bovespa com valores acima de 
R$ 1,00 a unidade, em 30 pregões consecutivos. 
 
A aprovação pelo Conselho de Administração da Telebras ocorreu em 2 dezembro de 2015. 
 

26.2   Dividendos  
 

Nos termos do Estatuto Social, a ação preferencial não tem direito a voto, exceto na situação 
prevista em lei, sendo a ela assegurada prioridade no reembolso do capital e no pagamento dos 
dividendos mínimos não cumulativos de 6% ao ano sobre o valor do capital social. 

 
Em decorrência de não haver reservas no patrimônio líquido da Companhia – e a existência de 
prejuízos acumulados – não foram efetuados o cálculo e distribuição de dividendos e a 
constituição de reservas. 
 

26.3   Ajuste de avaliação patrimonial  
 

A Companhia tem reconhecido nesta rubrica o ganho da avaliação a valor justo dos instrumentos 
financeiros de ativos financeiros disponíveis para venda, que é representado por investimento 
em ações de empresas de telecomunicações e no Fundo de Investimento da Amazônia – Finam. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia registrou ganho decorrente da 
variação do valor justo destes investimentos de R$ 75. O resultado acumulado destes 
investimentos até 30 de setembro de 2016 registra uma perda de R$ 626 (R$ 701 em 31 de 
dezembro de 2015). 
 
Outro evento que a Companhia tem reconhecido nesta rubrica é o resultado da equivalência 
patrimonial sobre o resultado abrangente da coligada VISIONA, cujo resultado registrado até 31 
de dezembro de 2016 é um ganho de R$ 7.110 (R$ 17.645 em 31 de dezembro de 2015). 
 
Em dezembro de 2016, a Telebras reconheceu perda no valor de R$ 103 decorrente da 
equivalência patrimonial reflexa calculada sobre perda de variação cambial sobre investimento 
no exterior reconhecida pela VISIONA. 
 

26.4   Ações em tesouraria  
 

O valor das Ações em Tesouraria corresponde ao saldo remanescente da cisão parcial da 
TELEBRAS, ocorrida em 22 de maio de 1998.  
 

26.5   Lucro (Prejuízo) por ação básico e diluído  

Os acionistas ordinários e preferenciais possuem direitos diferentes em relação a dividendos, 
direito a voto e em caso de liquidação, conforme determina o estatuto social da Companhia. 
Desta forma, o lucro (prejuízo) por ação básico e diluído, foi calculado com base no lucro 
(prejuízo) do exercício disponível para os acionistas ordinários e preferenciais. 
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Básico 

O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro (prejuízo) atribuível 
aos acionistas da Companhia, disponível aos portadores de ações ordinárias e preferenciais, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação durante o 
exercício. 

Diluído 

O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação, para presumir a conversão de 
todas as ações potenciais diluídas. A Companhia não possui categoria de ações potenciais 
diluídas. 

A seguir são apresentados os cálculos do lucro (prejuízo) por ação básico e diluído: 

  31/12/2016 31/12/2015  
Reapresentado 

Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia         (270.883)     (235.633) 

Distribuição do resultado em relação ao tipo de Ação     

Lucro (Prejuízo) alocado às ações ordinárias – básicas e diluídas         (222.850)     (193.851) 

Lucro (Prejuízo) alocado às ações preferenciais – básicas e diluídas            (48.033)       (41.782) 

      

Média ponderada das ações em circulação (Em milhares de Ações)     

Ações ordinárias – básicas e diluídas                9.744            9.744  

Ações preferenciais – básicas e diluídas                2.100            2.100  

      

Prejuízo por ação (Em Reais):     

Ações ordinárias – básicas e diluídas         (22,8709)  (19,8947) 

Ações preferenciais – básicas e diluídas         (22,8709)  (19,8947) 

 
A Companhia está reapresentando o valor do prejuízo por ação básico e diluído referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 com objetivo de manter a comparabilidade dos 
valores devido ao grupamento de ações. 
 

27 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

  
Controladora e Consolidado 

2016 2015 

Serviço de Comunicação e Multimídia            74.486             55.106  

Alugueis e Locações (i)              7.003               7.732  

Receita Operacional Bruta            81.489             62.838  

Tributos sobre Receita          (23.712)          (17.515) 

Descontos Concedidos            (1.723)               (231) 

Deduções da Receita Operacional Bruta          (25.435)          (17.746) 

Receita Operacional Líquida            56.054             45.092  

 
i) A receita de alugueis e locações compreende o aluguel de cabos ópticos e locação de 
roteadores. 
 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia possuía clientes 
(Entidades Governamentais representativas do Governo Federal) que contribuíram com mais de 
10% da receita operacional bruta.  
 
Todos os valores que compõem a receita líquida integram a base para o cálculo de imposto de 
renda e contribuição social. 
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28 DESPESAS POR NATUREZA 

 

  
Controladora  Consolidado 

2016 2015 2016 2015 

Pessoal         (70.807)         (50.743)     (70.807)     (50.743) 

Serviços de Terceiros         (64.815)         (59.032)     (64.815)     (59.045) 

Depreciação e Amortização (i)         (49.311)         (64.556)     (49.311)     (64.556) 

Aluguel/Arrendamento/Seguros         (57.574)         (53.674)     (57.574)     (53.674) 

Tributos           (1.606)           (1.066)       (1.607)       (1.066) 

Material              (135)              (174)           (135)           (174) 

Perdas Estimadas com Contas a Receber              (248)              (743)           (248)           (743) 

Total      (244.496)      (229.988)   (244.497)   (230.001) 

Classificado como:         

Custo dos Serviços Prestados      (159.676)      (162.151)   (159.676)   (162.151) 

Comercialização dos Serviços         (20.407)         (15.060)     (20.407)     (15.060) 

Despesas Gerais e Administrativas         (64.413)         (52.777)     (64.414)     (52.790) 

 

(i) Redução devido a revisão de vida útil econômica dos ativos no exercício de 2016. 
 

29 OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS 
 

  
 Controladora   Consolidado  

2016 2015 2016 2015 

Outras Receitas Operacionais         

Reversão de Provisão sobre Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais          4.809           2.975           4.809           2.975  

Multas sobre Ativos               70                  -                 70                  -   

Reversão de Perdas Estimadas sobre Ativos               15                12                15                12  

Recuperação de Baixa de Ativos                 -               128                  -               128  

Dividendos Recebidos               39                89                39                89  

Outras Receitas Operacionais                 -                   1                  -                   1  

 Total           4.933           3.205           4.933           3.205  

Outras Despesas Operacionais          

Pessoal              (811)            (239)            (811)            (239) 

Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais            (353)         (2.964)            (353)         (2.964) 

Patrocínios         (1.046)            (858)         (1.046)            (858) 

Tributos              (35)              (70)              (35)              (70) 

Multas - Pessoal Contratado                 -                (29)                 -                (29) 

Multas - Fornecedores            (325)                (7)            (325)                (7) 

Multas sobre Tributos         (3.497)              (80)         (3.497)              (80) 

Multas sobre Cauções                (4)                 -              (597)                 -   

Baixa de Ativos por perdas            (268)                 -              (268)                 -   

Perdas Estimadas sobre Ativo                (4)            (734)                (4)            (734) 

Outras Despesas Operacionais                 -                (61)                 -                (61) 

 Total          (6.343)         (5.042)         (6.936)         (5.042) 

Outras Receita/(Despesas) Operacionais, Líquidas          (1.410)         (1.837)         (2.003)         (1.837) 

 

30 RESULTADO FINANCEIRO 
 

  
Controladora Consolidado 

2016 2015 2016 2015 

Receitas Financeiras         

Juros sobre Disponibilidades - Aplicações Financeiras          8.827           9.043           8.974         13.026  

Juros sobre Contas a Receber             605              316              605              316  

Juros sobre Depósitos Judiciais          2.486           3.144           2.486           3.144  

Juros sobre Adiantamentos, Cauções e Retenções               53                  -                 76                  -   

Juros sobre Capital Próprio                36                37                36                37  



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

55 

 

 

  
Controladora Consolidado 

2016 2015 2016 2015 

Tributos sobre Receitas Financeiras         (1.376)                 -           (1.377)                 -   

Outras Despesas Financeiras                   1                    1  

Subtotal        10.631         12.541         10.800         16.524  

Despesas Financeiras         

Juros sobre Obrigações com Pessoal                  (4)                  (4) 

Juros sobre Adiantamento/Cauções e Retenções       (51.194)       (42.203)       (51.194)       (42.203) 

Juros sobre Tributos            (960)              (32)            (961)              (32) 

Juros sobre Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais         (6.419)         (9.863)         (6.419)         (9.863) 

Variação Monetária sobre Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais         (5.127)         (8.476)         (5.127)         (8.476) 

Imposto sobre Operações Financeiras - IOF            (311)                 -              (311)                 -   

Juros e Variação Monetária de Acordos Judiciais       (23.686)       (24.209)       (23.686)       (24.209) 

Subtotal       (87.697)       (84.787)       (87.698)       (84.787) 

Variação Cambial, Líquida                (1)               59                 (1)               59  

Resultado Financeiro       (77.067)       (72.187)       (76.899)       (68.204) 

 

31 PLANO DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 
 

31.1   Fundação Sistel de Seguridade Social (SISTEL)  
 

A TELEBRAS e outras empresas do antigo Sistema TELEBRAS patrocinavam planos de 
previdência privada e de assistência médica aos aposentados, administrados pela Fundação 
Sistel de Seguridade Social (SISTEL).   
 
Em 28 de dezembro de 1999, as patrocinadoras dos referidos planos negociaram condições 
para a criação de planos individualizados de aposentadoria por patrocinadora, resultando em 
uma proposta de reestruturação do Estatuto e Regulamento da SISTEL, que foi aprovada pela 
Secretaria de Previdência Complementar, em 13 de janeiro de 2000. 

 
As modificações efetuadas no Estatuto da SISTEL visaram adequá-lo à administração de outros 
planos de benefícios, decorrentes da sua nova condição de entidade multipatrocinada, haja vista 
a realidade surgida com a desestatização do Sistema TELEBRAS. 

 
Tal versão estatutária contempla a reestruturação do Plano de Benefícios da SISTEL (PBS) em 
diversos planos, com a distribuição escritural dos encargos e a correspondente parcela 
patrimonial que compõe o patrimônio da SISTEL entre diversos planos de benefícios 
previdenciários, divididos em “Plano PBS-A” e “Planos de Patrocinadoras”. A segregação 
contábil dos referidos planos foi implementada pela SISTEL, a partir de 1 de fevereiro 2000. 

 
Assim, a TELEBRAS é patrocinadora dos seguintes planos: 
 

31.1.1  Plano PBS - A  
 

É um plano de benefício definido, que, desde a sua criação, está totalmente integralizado em 
suas reservas matemáticas para assegurar os benefícios dos participantes assistidos e 
beneficiários. 

 
É composto por participantes oriundos do antigo Sistema TELEBRAS, assistidos do Plano de 
Benefícios da Sistel (PBS) já aposentados até 31 de janeiro de 2000. 
 
O Plano apresenta superávit desde 2009, porém há controvérsia sobre a forma de sua 
distribuição. Os cálculos atuariais estão apresentados considerando a divisão da 
responsabilidade atuarial da TELEBRAS com as demais patrocinadoras. 
 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

56 

 

 

O plano oferece rendas vitalícias de aposentadoria e pensão, bem como pagamentos únicos de 
pecúlios por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e abono anual conforme discriminados no 
regulamento do plano de benefícios. Em resumo, o PBS-A oferece aos seus participantes: 
aposentadoria por invalidez, aposentadoria idade, aposentadoria por tempo de serviço, 
aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-reclusão, abono anual, pensão por morte e 
pecúlio por morte. 

Em 31 de dezembro de 2016, o plano contava com 461 assistidos, conforme apresentado 
abaixo: 

  31/12/2016 

Quantidade 461 

Idade média (anos) 72,39 

Benefício médio (R$)           7.467,70  

 

31.1.1.1   Premissas atuariais  
 

A premissas usada para a avaliação atuarial do plano foram as seguintes: 
 

i)   Premissas Biométricas: 

Tábua de mortalidade geral: AT-2000 M desagravada em 10% 

Tábua de entrada em invalidez: Não aplicável  

Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 Disabled feminina 

Tábua de serviço - Combinação das tábuas de mortalidade geral e de entrada em invalidez, 
utilizando-se o Método dos Multidecrementos. 

ii)   Premissas Econômicas: 

Taxa real de desconto atuarial de longo prazo: 5,91%, obtida a partir da taxa de títulos 
públicos (NTN-B) registradas no final de 2016, com vencimento em 2026, por serem as mais 
compatíveis com o prazo de duração do passivo 

Taxa nominal de rendimento esperado para os ativos do plano: 14,76%, composta pela 
inflação (6,91%) mais juros de 7,34% ao ano. Essa taxa foi definida na avaliação de 2015, como 
expectativa para 2016 e é usada para o cálculo das perdas e ganhos de passivo e ativo no 
referido exercício 

Taxa nominal do custo dos juros: 14,76%, composta pela inflação (6,91%) mais juros de 
7,34% ao ano. Essa taxa foi definida na avaliação de 2015, como expectativa para 2016 e é 
usada para o cálculo das perdas e ganhos de passivo e ativo no referido exercício 

Taxa de Rotatividade: 0,00 

Taxa real de crescimento salarial: 0,00%  

Taxa real de reajuste de benefícios: 0,00% 

Taxa real de reajuste dos benefícios da Previdência Social: 0,00% 

Fator de Capacidade para salários: 100,00% 

Fator de Capacidade para benefícios: 100,00% 

Taxa esperada de inflação no longo prazo: 4,82%, obtida em pesquisa no site do BACEN em 
13/01/2017 e representa a média das inflações previstas para o período 2017 a 2019 

iii) Outras Premissas: 

Hipótese sobre Gerações Futuras de Novos Entrados: Não usada 

Hipótese sobre a Composição da Família de Pensionistas: considera-se que 95% dos 
participantes sejam casados à data da aposentadoria, sendo os cônjuges do sexo femininos 
quatro anos mais jovens. São considerados, ainda, dois filhos com diferenças de idades para a 
mãe de 20 e 22 ano 
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31.1.1.2   Valor justo dos ativos do plano e obrigação atuarial 

Valor justo dos ativos do plano: 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor dos Ativos a Mercado (i)          11.134.805        9.462.105  

Exigível Operacional(ii)                (22.870)           (24.672) 

Exigível Contingencial (ii)              (645.658)         (378.363) 

Fundos (ii)           (1.730.987)     (1.727.373) 

Valor Justo dos Ativos do Plano            8.735.290        7.331.697  

(i) Valor informado pela Telebrás, o qual não foi objeto de avaliações por parte deste relatório. A parte relativa à 
Telebras no plano PBS-A é de 8,61%. 
(ii) Valores extraídos dos balancetes da SISTEL. 

O quadro seguinte mostra a abertura do valor justo dos ativos do plano por tipo de investimento: 
 

  31/12/2016 

Renda Variável 14,07% 

Renda Fixa 79,82% 

Investimentos Estruturados 0,13% 

Investimentos em Imóveis 4,98% 

Empréstimos a Participantes 1,01% 

A movimentação no valor justo dos ativos do plano é a seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Justo dos Ativos do Plano no Início do Exercício          631.469           682.630  

Rendimento Esperado dos Ativos do Plano             93.187              91.185  

Benefícios Pagos pelo Fundo           (50.617)           (46.340) 

Ganho/(Perdas) Atuariais sobre os Ativos do Plano             78.320            (96.006) 

Valor justo dos Ativos do Plano no Final do Exercício          752.359           631.469  

A movimentação da obrigação atuarial do plano é a seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Presente da Obrigação Atuarial do Plano no Início do Exercício          555.899           533.099  

Custo dos Juros             82.035              71.210  

Custo do Serviço Passado           (50.617)           (46.340) 

Despesas Administrativas Pagas pelo Fundo             (9.110)             (2.070) 

Valor justo dos Ativos do Plano no Final do Exercício          578.207           555.899  

A composição dos ganhos e perdas atuariais: 

Origem: 31/12/2016 

Ganhos Atuariais sobre a Obrigação               9.110  

Ganhos Atuariais sobre os Ativos dos Plano             78.320  

Ganhos/(Perdas) Atuariais do Exercício             87.430  

As receitas e despesas do plano no exercício foram as seguintes: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Custo dos Juros           (82.035)           (71.210) 

Rendimento Esperado dos Ativos do Plano             93.187              91.185  

Resultado             11.152              19.975  

Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro 
seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Presente da Obrigação          (578.207)         (555.899) 

Valor Justo dos Ativos do Plano          752.358           631.469  

Superávit          174.151              75.570  
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Movimentação do Passivo/(Ativo) Líquido Reconhecido no Balanço: 

  31/12/2016 31/12/2015 

(Passivo)/Ativo Líquido Reconhecido no Início do Exercício             75.570           149.531  

Despesas do ano             11.152              19.974  

(Perdas)/Ganhos Atuariais do Exercício             87.430            (93.935) 

(Passivo)/Ativo Líquido Reconhecido no Final do Exercício          174.152              75.570  

 
As despesas e receitas estimadas do plano para o exercício de 2017 é a seguinte: 
 
  31/12/2016 

Juros sobre Obrigações Atuariais           (63.689) 

Rendimento esperado dos Ativos             82.871  

Resultado             19.182  

As obrigações atuariais em relação a este plano encontram-se plenamente cobertas pelo ativo 
líquido do plano. O plano apresentou obrigações atuariais de R$ 578.207e ativo líquido de R$ 
752.351, tendo como resultado um excedente atuarial de R$ 174.152, o qual não será 
reconhecido como ativo pela patrocinadora em função das limitações decorrentes da legislação 
em vigor. Como se trata de um plano patrocinado por diversas empresas, os números aqui 
registrados se referem unicamente à Telebrás e foram calculados considerando-se a proporção 
das reservas matemáticas dessa patrocinadora no montante total das provisões matemáticas. 

 

31.1.2  Plano PBS - TELEBRAS  
 

É um plano de benefício definido e está sujeito a aportes de recursos da TELEBRAS e do 
participante, caso ocorra insuficiência de ativos para garantir a suplementação de aposentadoria 
dos participantes no futuro. 

 
É composto por participantes que ainda não estavam aposentados em 31 de janeiro de 2000 e 
vinculados ao Plano da TELEBRAS. 

 
Em 26 de setembro de 2008, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 2.537, 
da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), que aprovou o novo regulamento do PBS-
TELEBRAS, contemplando a distribuição do superávit do Plano, conforme dispõe o seu Capítulo 
XIV (Seções I, II, III e IV). Em 24 abril de 2009, o novo regulamento foi aprovado pelo 
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST) por meio do Ofício nº 
314/2009/MP/SE/DEST.  
 
O regulamento do PBS-TELEBRAS passou a ter um capítulo específico tratando da distribuição 
dos recursos excedentes do Plano (Capítulo XIV). Com o superávit, foi possível efetuar a 
suspensão das contribuições futuras da TELEBRAS, dos participantes (ativos e 
autopatrocinados) e dos assistidos, a partir de janeiro de 2009, bem como a criação de um 
benefício adicional. 

 
Anualmente, será realizada a reavaliação atuarial do Plano e, caso haja desequilíbrio atuarial no 
Plano PBS-TELEBRAS, a contribuição poderá ser reativada, no todo ou em parte, e a renda de 
benefício adicional ser suspensa, parcial ou integralmente.  

O plano oferece rendas vitalícias de aposentadoria e pensão, bem como pagamentos únicos de 
pecúlios por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e abono anual conforme discriminados no 
regulamento do plano de benefícios. Em resumo, o PBS-A oferece aos seus participantes: 
aposentadoria por invalidez, aposentadoria idade, aposentadoria por tempo de serviço, 
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aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-reclusão, abono anual, pensão por morte e 
pecúlio por morte. 

O plano de custeio previsto em regulamento é composto pelas seguintes fontes: 

i. Contribuições mensais, de participantes ativos sobre o salário-de-participação; 

ii. Contribuição mensal de participantes assistidos que recebem abono de 
aposentadoria (mais de 30 anos de vinculação ao INSS), contribuem com 
percentual a ser fixado anualmente no plano de custeio, incidente sobre o 
benefício global pago pela SISTEL, limitado ao valor do abono; 

iii. Contribuição mensal das patrocinadoras com percentual sobre a folha mensal de 
salário de todos os participantes definidos anualmente; 

iv. Contribuições extraordinárias destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e 
outras finalidades não incluídas nas contribuições normais; 

v. Joia de participantes ativos, determinada atuarialmente; 

vi. Dotação da patrocinadora; e 

vii. Receitas de aplicação do patrimônio. 

O plano de benefícios PBS Telebrás contava, em 31 de dezembro de 2016 com 19 participantes 
ativos e 99 assistidos, conforme apresentado abaixo. 
 

  

Participantes 

Ativos Assistidos 

Quantidade                         19                          99  

Idade média (anos)                   59,63                    66,72  

Tempo de serviço médio (anos)                   36,79                           -    

Salário médio (R$)           11.402,53                           -    

Benefício médio (R$) -              7.840,13  

 

31.1.2.1   Premissas atuariais  
 

A premissas usada para a avaliação atuarial do plano foram as seguintes: 
 

i)   Premissas Biométricas: 

Tábua de mortalidade geral: AT-2000 feminina 

Tábua de entrada em invalidez: Light Fraca 

Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 Disabled feminina 

Tábua de serviço - Combinação das tábuas de mortalidade geral e de entrada em invalidez, 
utilizando-se o Método dos Multidecrementos 

ii)   Premissas Econômicas: 

Taxa real de desconto atuarial de longo prazo: 5,78%, obtida a partir da taxa de títulos públicos 
(NTN-B) registradas no final de 2016, com vencimento em 2035, por serem as mais compatíveis 
com o prazo de duração do passivo 

Taxa nominal de rendimento esperado para os ativos do plano: 14,76%, composta pela inflação 
(6,91%) mais juros de 7,34% ao ano. Essa taxa foi definida na avaliação de 2015, como expectativa 
para 2016 e é usada para o cálculo das perdas e ganhos de passivo e ativo no referido exercício 

Taxa nominal do custo dos juros: 14,76%, composta pela inflação (6,91%) mais juros de 7,34% 
ao ano. Essa taxa foi definida na avaliação de 2015, como expectativa para 2016 e é usada para o 
cálculo das perdas e ganhos de passivo e ativo no referido exercício 

 Taxa de Rotatividade: 0,00% 

Taxa real de crescimento salarial: 0,00%  

Taxa real de reajuste de benefícios: 0,00% 

Taxa real de reajuste dos benefícios da Previdência Social: 0,00 
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Fator de Capacidade para salários: 100,00% 

Fator de Capacidade para benefícios: 100,00% 

Taxa esperada de inflação no longo prazo: 4,82%, obtida em pesquisa no site do BACEN em 
13/01/2017 e representa a média das inflações previstas para o período 2017 a 2019 

Outras Premissas: 

Hipótese sobre Gerações Futuras de Novos Entrados: Não usada 

Hipótese sobre a Composição da Família de Pensionistas: considera-se que 95% dos participantes 
sejam casados à data da aposentadoria, sendo os cônjuges do sexo femininos quatro anos mais 
jovens. São considerados, ainda, dois filhos com diferenças de idades para a mãe de 20 e 22 anos. 
 

31.1.2.2   Valor justo dos ativos do plano e obrigação atuarial 

Valor justo dos ativos do plano: 
 
  31/12/2016 31/12/2015 

Valor dos Ativos a Mercado (i)            378.443           331.236  

Exigível Operacional(ii)                  (212)                 (187) 

Exigível Contingencial (ii)            (10.877)             (9.428) 

Fundos (ii)          (176.067)         (156.297) 

Valor Justo dos Ativos do Plano            191.287           165.324  

(i) Valor informado pela Telebrás, o qual não foi objeto de avaliações por parte deste relatório. A parte relativa à 
Telebras no plano PBS-A é de 8,61%. 
(ii) Valores extraídos dos balancetes da SISTEL. 

O quadro seguinte mostra a abertura do valor justo dos ativos do plano por tipo de investimento: 
 

  31/12/2016 

Renda Fixa 98,09% 

Investimentos Estruturados 1,68% 

Empréstimos a Participantes 0,24% 

A movimentação no valor justo dos ativos do plano é a seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Justo dos Ativos do Plano no Início do Exercício          165.324           150.423  

Rendimento Esperado dos Ativos do Plano             24.397              20.093  

Contribuições Recebidas pelo Fundo                     36                        7  

Benefícios Pagos pelo Fundo           (10.392)             (8.890) 

Ganho/(Perdas) Atuariais sobre os Ativos do Plano             11.922                3.691  

Valor justo dos Ativos do Plano no Final do Exercício          191.287           165.324  

A movimentação da obrigação atuarial do plano é a seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Presente da Obrigação Atuarial do Plano no Início do Exercício          149.504           145.934  

Custo dos Juros             22.063              19.493  

Custo dos Serviços                       4                        6  

Custo do Serviço Passado           (10.392)             (8.890) 

Despesas Administrativas Pagas pelo Fundo               5.898              (7.039) 

Valor justo dos Ativos do Plano no Final do Exercício          167.077           149.504  

A composição dos ganhos e perdas atuariais: 

Origem: 31/12/2016 

Perdas Atuariais sobre a Obrigação             (5.898) 

Ganhos Atuariais sobre os Ativos dos Plano             11.922  

Ganhos/(Perdas) Atuariais do Exercício               6.024  

As receitas e despesas do plano no exercício foram as seguintes: 
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  31/12/2016 31/12/2015 

Custo do Serviço Corrente                     (4)                     (6) 

Custo dos Juros           (22.063)           (19.493) 

Rendimento Esperado dos Ativos do Plano             24.397              20.093  

Resultado               2.330                   594  

Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro 
seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Presente da Obrigação          (167.077)         (149.503) 

Valor Justo dos Ativos do Plano          191.287           165.323  

Superávit             24.210              15.820  

Movimentação do Passivo/(Ativo) Líquido Reconhecido no Balanço: 

  31/12/2016 31/12/2015 

(Passivo)/Ativo Líquido Reconhecido no Início do Exercício             15.820                4.489  

Despesas do ano               2.330                   594  

Pagamento de Contribuições                     36                        7  

(Perdas)/Ganhos Atuariais do Exercício               6.024              10.730  

(Passivo)/Ativo Líquido Reconhecido no Final do Exercício             24.210              15.820  

 
As despesas e receitas estimadas do plano para o exercício de 2017 é a seguinte: 
 
  31/12/2016 

Juros sobre Obrigações Atuariais           (18.176) 

Custo do Serviço Corrente                     (5) 

Rendimento esperado dos Ativos             20.809  

Resultado               2.628  

As obrigações atuariais em relação a este plano encontram-se plenamente cobertas pelo ativo 
líquido do plano. O plano apresentou obrigações atuariais de R$ 167.077 e ativo líquido de R$ 
191.287, tendo como resultado um excedente atuarial de R$ 24.210, o qual não será 
reconhecido como ativo pela patrocinadora em função das limitações decorrentes da legislação 
em vigor.  

31.1.3  Plano de assistência médica ao aposentado - PAMA  
 
O Plano de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA) é um fundo de assistência financeira que 
foi constituído a partir de junho de 1991, com a finalidade de proporcionar o atendimento médico 
hospitalar aos participantes aposentados/beneficiários dos Planos de Benefícios PBS Assistidos 
e PBS Patrocinadoras, a custos compartilhados, quando do uso dos benefícios.  
 
Conforme o seu regulamento, o plano é custeado por contribuições de cada uma das 
patrocinadoras, inclusive a TELEBRAS, à razão de 1,5% (um e meio por cento) sobre a folha 
salarial mensal dos participantes ativos vinculados aos planos PBS. 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

Provisões Matemáticas e Fundos 3.563.899 3.247.905 

Outros Exigíveis 68.677 62.630 

Total das provisões/fundos e outros exigíveis 3.632.576 3.310.535 

      

(-) Total dos Ativos do Plano 3.653.538 3.393.760 

      

(=) Superávit Acumulado 20.962 83.225 
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31.1.4  Plano Telebras PREV  
 
É um plano misto de previdência complementar, implantado no primeiro semestre de 2003, 
aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social em 
3 de dezembro de 2002, na modalidade de contribuição variável, sendo patrocinado pela 
Telebrás, nos termos dos convênios de adesão, regulamentos e estatuto relativos ao plano.   

O plano oferece benefícios classificados nas categorias de benefícios de risco, que são 
custeados na modalidade de benefício definido, e benefícios programados, que são custeados 
pelo regime de contribuição definida. 

Os benefícios de risco se referem a: 

i. Auxílio-doença 

ii. Aposentadoria por Invalidez, reversível em pensão 

iii. Pensão por morte de participante 

Os benefícios programados se referem a: 

iv. Aposentadoria ordinária, reversível em pensão 

v. Aposentadoria antecipada, reversível em pensão 

As regras de elegibilidade e de cálculo dos benefícios estão expressas no respectivo 
regulamento, cuja versão que deu suporte a este trabalho é denominada de Regulamento do 
Plano de Benefícios Previdenciais Telebrás PREV, estando vigente desde 2007, cuja aprovação 
pela Secretaria de Previdência Complementar se deu através da Portaria nº 1.722, de 22 de 
outubro de 2007. 

O plano de custeio previsto em regulamento é composto pelas seguintes fontes: 

i. Contribuições de Participante; 

a) Ordinária: mensal e obrigatória aos participantes vinculados, autopatrocinados e 
em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez equivalente a 2%SP + 
3% (SP-PP). 

b) Adicional: de caráter facultativo ao participante Vinculado, Autopatrocinado e em 
gozo de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez, em percentual múltiplo de 
0,5% do Salário de Participação, e por prazo não inferior a 12 meses. 

c) Eventual: de caráter facultativo ao participante Vinculado, optante pelo Benefício 
Proporcional Diferido, Autopatrocinado e em gozo de Auxílio Doença ou 
Aposentadoria por Invalidez, no valor mínimo de 5% do teto do Salário de 
Participação. 

d) Contribuições para os benefícios de risco; e 

ii. Contribuições de Patrocinador: mensalmente, contribuições no valor equivalente ao 
total das contribuições do participante Vinculado, limitadas a 8% do SP, sendo 
deduzido destes montantes os valores necessários à cobertura dos benefícios de 
risco e das despesas administrativas. A dedução relativa ao custeio dos benefícios de 
risco somente será praticada após a extinção dos recursos recolhidos, na data de 
vigência do Telebrás PREV, para a cobertura desses benefícios. 

O plano de benefícios Telebrás PREV contava, em 31 de dezembro de 2016, com 268 
participantes ativos e 217 assistidos. 
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Participantes 

Ativos Assistidos 

Quantidade                    268                217  

Idade média (anos)                 48,80             64,31  

Tempo de serviço médio (anos)                 19,66                    -    

Salário médio (R$)           8.672,46                    -    

Benefício médio (R$)                        -         5.525,74  

 
31.1.4.1   Premissas atuariais  

 

i)   Premissas Biométricas: 

Tábua de mortalidade geral: AT-2000 feminina 

Tábua de entrada em invalidez: Light Fraca   

Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 Disabled feminina 

Tábua de serviço - Combinação das tábuas de mortalidade geral e de entrada em invalidez, 
utilizando-se o Método dos Multidecrementos. 

ii)   Premissas Econômicas: 

Taxa real de desconto atuarial de longo prazo: 5,78%, obtida a partir da taxa de títulos 
públicos (NTN-B) registradas no final de 2016, com vencimento em 2035, por serem as mais 
compatíveis com o prazo de duração do passivo 

Taxa nominal de rendimento esperado para os ativos do plano: 14,76%, composta pela 
inflação (6,91%) mais juros de 7,34% ao ano. Essa taxa foi definida na avaliação de 2015, como 
expectativa para 2016 e é usada para o cálculo das perdas e ganhos de passivo e ativo no 
referido exercício 

Taxa nominal do custo dos juros: 14,76%, composta pela inflação (6,91%) mais juros de 
7,34% ao ano. Essa taxa foi definida na avaliação de 2015, como expectativa para 2016 e é 
usada para o cálculo das perdas e ganhos de passivo e ativo no referido exercício 

Taxa de Rotatividade: 0% 

Taxa real de crescimento salarial: 0,00%  

Taxa real de reajuste de benefícios: 0,00% 

Taxa real de reajuste dos benefícios da Previdência Social: 0,00% 

Fator de Capacidade para salários: 100,00% 

Fator de Capacidade para benefícios: 100,00% 

Taxa esperada de inflação no longo prazo: 4,82%, obtida em pesquisa no site do BACEN em 
13/01/2017 e representa a média das inflações previstas para o período 2017 a 2019 

iii) Outras Premissas: 

Hipótese sobre Gerações Futuras de Novos Entrados: Não usada 

Hipótese sobre a Composição da Família de Pensionistas: considera-se que 95% dos 
participantes sejam casados à data da aposentadoria, sendo os cônjuges do sexo femininos 
quatro anos mais jovens. São considerados, ainda, dois filhos com diferenças de idades para a 
mãe de 20 e 22 anos 

31.1.4.2   Valor justo dos ativos do plano e obrigação atuarial 

Valor justo dos ativos do plano: 
 
  31/12/2016 31/12/2015 

Valor dos Ativos a Mercado (i)      692.028       610.668  

Exigível Operacional(ii)            (436)            (475) 

Exigível Contingencial (ii)         (8.078)         (6.842) 

Fundos (ii)    (334.999)    (296.860) 

Valor Justo dos Ativos do Plano      348.515       306.491  
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(i) Valor informado pela Telebrás, o qual não foi objeto de avaliações por parte deste relatório. A parte relativa à 
Telebras no plano PBS-A é de 8,61%. 
(ii) Valores extraídos dos balancetes da SISTEL. 

O quadro seguinte mostra a abertura do valor justo dos ativos do plano por tipo de investimento: 
 

  31/12/2016 

Renda Fixa 97,85% 

Investimentos Estruturados 1,59% 

Empréstimos a Participantes 0,56% 

A movimentação no valor justo dos ativos do plano é a seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Justo dos Ativos do Plano no Início do Exercício      306.490       395.338  

Rendimento Esperado dos Ativos do Plano        45.229         52.808  

Contribuições Recebidas pelo Fundo              255            2.600  

Benefícios Pagos pelo Fundo       (16.151)       (14.871) 

Ganho/(Perdas) Atuariais sobre os Ativos do Plano        12.692     (129.385) 

Valor justo dos Ativos do Plano no Final do Exercício      348.515       306.490  

A movimentação da obrigação atuarial do plano é a seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Presente da Obrigação Atuarial do Plano no Início do Exercício      295.955       288.191  

Custo dos Juros        43.675         38.496  

Custo dos Serviços                66                 79  

Custo do Serviço Passado       (16.151)       (14.871) 

Despesas Administrativas Pagas pelo Fundo        22.461        (15.940) 

Valor justo dos Ativos do Plano no Final do Exercício      346.006       295.955  

A composição dos ganhos e perdas atuariais: 

Origem: 31/12/2016 

Perdas Atuariais sobre a Obrigação       (22.461) 

Ganhos Atuariais sobre os Ativos dos Plano        12.692  

Ganhos/(Perdas) Atuariais do Exercício         (9.769) 

As receitas e despesas do plano no exercício foram as seguintes: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Custo do Serviço Corrente               (66)               (79) 

Custo dos Juros       (43.674)       (38.496) 

Rendimento Esperado dos Ativos do Plano        45.229         50.828  

Resultado           1.489         12.253  

Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro 
seguinte: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Valor Presente da Obrigação     (346.006)    (295.954) 

Valor Justo dos Ativos do Plano      348.515       306.490  

Superávit           2.509         10.536  

Movimentação do Passivo/(Ativo) Líquido Reconhecido no Balanço: 

  31/12/2016 31/12/2015 

(Passivo)/Ativo Líquido Reconhecido no Início do Exercício        10.536       107.146  

Despesas do ano           1.487         14.233  

Pagamento de Contribuições              255            2.600  

(Perdas)/Ganhos Atuariais do Exercício         (9.769)    (113.443) 

(Passivo)/Ativo Líquido Reconhecido no Final do Exercício           2.509         10.536  
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As despesas e receitas estimadas do plano para o exercício de 2017 é a seguinte: 
 
  31/12/2016 

Juros sobre Obrigações Atuariais       (37.641) 

Custo do Serviço Corrente               (74) 

Rendimento esperado dos Ativos        37.914  

Resultado              199  

As obrigações atuariais em relação a este plano encontram-se plenamente cobertas pelo ativo 
líquido do plano. O plano apresentou obrigações atuariais de R$ 346.006 e ativo líquido de R$ 
348.515, tendo como resultado um excedente atuarial de R$ 2.509, o qual não será reconhecido 

como ativo pela patrocinadora em função das limitações decorrentes da legislação em vigor. 

Para todos os planos a taxa de desconto no início do exercício (custo dos juros) e a taxa de 
rendimento esperada sobre os ativos dos planos também no início do exercício foi de 14,76%. 
 

32 PARTES RELACIONADAS 
 

32.1   Controlador final 

A Companhia é controlada pela União Federal. 

32.2   Pessoal chave da Administração 

A Companhia e sua controlada não possuem transações de empréstimos ou outras transações 
com diretores/conselheiros ou familiares imediatos. 

As remunerações dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das 
atividades da Companhia e sua controlada, que incluem os membros do conselho de 
administração, conselho fiscal e diretores estatutários, estão apresentadas a seguir: 

  
Controladora e Consolidado 

31/12/2016 31/12/2016 

Remunerações           3.740            3.295  

Benefícios de Curto Prazo              923               632  

Total           4.663            3.927  

 
A Companhia concede benefícios pós-emprego aos dirigentes estatuários, mas não concede aos 
conselheiros. 
 

32.3  Transações com partes relacionadas 

32.3.1  Controladora 

  
Partes 

Relacionadas 

Ativo Passivo Receita / (Despesa) 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Balanço Patrimonial               

Valores a Receber               

a) Contas a Receber de Serviços               

  Entidades Governamentais:               

  Ministérios 1.227            198          

  
Demais  
Entidades (i) 

450         1.276          

b) Pagamento de Despesas  TELEBRAS COPA              594           5.684          

c) Dividendos a Receber VISIONA          5.456         10.362          

Imobilizado               
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Partes 

Relacionadas 

Ativo Passivo Receita / (Despesa) 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

d) Capitalização Encargos de AFC  União Federal 176.237         83.702          

e) Capitalização Encargos de 
Empréstimos 

FINEP 12.249  9.635          

f) Adiantamento a Fornecedores VISIONA 1.244.249 1.253.691     

                

Contas a Pagar               

g) Prestação de Serviços VISIONA     -      241.255      

h) Empréstimos  FINEP         249.514      244.498      

i) Recursos Capitalizáveis - AFAC União Federal 2.233.652    1.320.458          

Demonstração de Resultado               

j) Receitas de Serviços - SCM               

   Entidades Governamentais:               

  Ministérios                 3.574  1.543  

  Demais Entidades         12.028  14.703  

k) Despesas financeiras - AFAC União Federal         (51.194) (42.203) 

 

(i) Demais Entidades Governamentais incluem: Universidades, Institutos Federais de Educação, 
Entidades Militares ligadas as Forças Armadas, secretarias vinculadas a União Federal e outros. 
 

a) Representa valores a receber da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (Internet) 
de entidades governamentais. Os preços cobrados pelos serviços são equivalentes aos 
praticados no mercado; 
 
b) Representa pagamento de despesas operacionais da controlada, que serão reembolsadas 
através de encontro de contas; 
 
c) Trata-se de dividendos a receber de participação societária na coligada; 
 
d) Representa os encargos capitalizados dos recursos repassados pela União Federal para 
Futuro Aumento de Capital e que foram destinados ao desenvolvimento do Projeto do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas; 
 
e) Representa os encargos capitalizados dos recursos de empréstimos e financiamento 
captados junto a FINEP, conforme item (h) abaixo. 
 
f) Refere-se a adiantamento realizado a VISIONA por serviços prestados na construção do 
satélite – objeto do Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas – 
SGDC. A baixa será realizada quando a entrega do satélite.  
 
g) Trata-se de saldo a pagar decorrente dos serviços prestados pela coligada VISIONA referente 
ao desenvolvimento do Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas;  
 
h) Refere-se a capitação de empréstimo realizado junto a Financiadora de Estudos e Projetos – 
FINEP – no total de R$ 240.380 com objetivo de custear, parcialmente, as despesas incorridas 
na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação (Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC).  
 
Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa Referencial pro rata tempore (TR), divulgada pelo 
Banco Central do Brasil, acrescida do spread de 5% (cinco por cento) ao ano. 
 
Os encargos devidos do contrato serão reduzidos em 2% (dois por cento) ao ano, não havendo 
inadimplência, resultando em juros de TR + 3% (três por cento) ao ano. 
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O período de carência é de 36 (trinta e seis) meses, abrangendo o período compreendido entre 
a data da assinatura do contrato e a de vencimento da primeira parcela de amortização, sendo o 
principal parcelado em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da 
primeira parcela ocorrendo em 15 de dezembro de 2017 e a última em 15 de dezembro de 2024. 
 
i) Trata-se dos recursos repassados pela União Federal para aplicação em futuro aumento de 
capital da Companhia;  
 
j) Representa a receita obtida com a prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia 
(Internet) de entidades governamentais. Os preços cobrados pelos serviços são equivalentes 
aos praticados no mercado; e 
 
k) Refere-se a despesas financeiras sobre as partes dos recursos repassados pela União 
Federal para futuro aumento de capital da Companhia e que não foram aplicados no 
desenvolvimento do Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas. 
 

32.3.2  Consolidado 
 

  
Partes 

Relacionadas 

Ativo Passivo Receita / (Despesa) 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Balanço Patrimonial               

Valores a Receber               

a) Contas a Receber de Serviços               

  Entidades Governamentais:               

  Ministérios        23.664         22.545          

  Demais Entidades 450           1.276          

b) Dividendos a Receber VISIONA          5.456         10.362          

Imobilizado               

c) Capitalização Encargos de AFC  União Federal 176.237         83.702          

d) Capitalização Encargos de 
Empréstimos 

FINEP 12.249  9.635          

e) Adiantamento a Fornecedores VISIONA 1.244.249 1.253.691     

                

Contas a Pagar               

f) Prestação de Serviços VISIONA           241.255      

g Empréstimos  FINEP         249.514     244.498      

                

h) Recursos Capitalizáveis - AFAC União Federal 2.233.652   1.320.458          

                

Demonstração de Resultado               

i) Receitas de Serviços - SCM               

   Entidades Governamentais:               

  Ministérios                 3.574  1.543  

  Demais Entidades         12.028  14.703  

j) Despesas financeiras - AFAC União Federal         (51.194) (42.203) 

 

 (i) Demais Entidades Governamentais incluem: Universidades, Institutos Federais de Educação, 
Entidades Militares ligadas as Forças Armadas, secretarias vinculadas a União Federal; e outros. 
 

a) Representa valores a receber da prestação do serviço de comunicação multimídia (Internet) 
de entidades governamentais, além do saldo a receber do contrato celebrado entre a 
TELEBRAS COPA e o Ministério das Comunicações relativo ao Contrato nº 10/2013-MC, 
referente a prestação de serviços de transmissão de dados dos provedores de serviços de TI e 
de Serviços de Mídia no montante de R$ 22.437. Os preços cobrados pelos serviços são 
equivalentes aos praticados no mercado.  
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b) Trata-se de dividendos a receber de participação societária na coligada; 
 
c) Representa os encargos capitalizados dos recursos repassados pela União Federal para 
Futuro Aumento de Capital e que foram destinados ao desenvolvimento do Projeto do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas; 
 
d) Representa os encargos capitalizados dos recursos de empréstimos e financiamento 
captados junto a FINEP, conforme item (g) abaixo. 
 
e) Refere-se a adiantamento realizado a VISIONA por serviços prestados na construção do 
satélite – objeto do Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas – 
SGDC. A baixa será realizada quando a entrega do satélite. 
 
f) Trata-se de saldo a pagar decorrente dos serviços prestados pela coligada VISIONA referente 
ao desenvolvimento do Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas;  
 
g) Refere-se a capitação de empréstimo realizado junto a Financiadora de Estudos e Projetos – 
FINEP – no total de R$ 240.380 com objetivo de custear, parcialmente, as despesas incorridas 
na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação (Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC).  
 
Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa Referencial pro rata tempore (TR), divulgada pelo 
Banco Central do Brasil, acrescida do spread de 5% (cinco por cento) ao ano. 
 
Os encargos devidos do contrato serão reduzidos em 2% (dois por cento) ao ano, não havendo 
inadimplência, resultando em juros de TR + 3% (três por cento) ao ano. 
 
O período de carência é de 36 (trinta e seis) meses, abrangendo o período compreendido entre 
a data da assinatura do contrato e a de vencimento da primeira parcela de amortização, sendo o 
principal parcelado em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da 
primeira parcela ocorrendo em 15 de dezembro de 2017 e a última em 15 de dezembro de 2024. 
 
h) Trata-se dos recursos repassados pela União Federal para aplicação em futuro aumento de 
capital da Companhia;  
 
i) Representa a receita obtida com a prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia 
(Internet) de entidades governamentais. Os preços cobrados pelos serviços são equivalentes 
aos praticados no mercado; e 
 
j) Refere-se a despesas financeiras sobre as partes dos recursos repassados pela União Federal 
para futuro aumento de capital da Companhia e que não foram aplicados no desenvolvimento do 
Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. 
 

33 OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

33.1 Composição do Quadro de Pessoal da TELEBRAS incluindo empregados cedidos e 
requisitados 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o quadro de pessoal da Telebras era composto conforme segue:  
 

Empregados 
Quantidade 

31/12/2016 31/12/2015 

Efetivos              269               213  
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"Ad Nutum" (Livre Nomeação e Exoneração)                65                 79  

Requisitados                   5                    2  

Cedidos                61                 70  

Total              400               364  

 
 

33.2  Remuneração de dirigentes e empregados 
 

 A remuneração paga a dirigentes e empregados observa os critérios estabelecidos na 
legislação vigente e no Plano de Salários e Benefícios, aprovado pela TELEBRAS, em rigorosa 
observância ao que determina o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais – DEST. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a maior e a menor remuneração paga a empregados do quadro de 
pessoal da Companhia, relativas ao mês de dezembro, foram de R$   25.143,93 e R$   2.212,27 
(Reais) respectivamente (R$ 24.975,69 e R$ 2.012,43 (Reais) em dezembro de 2015, 
respectivamente). O salário médio foi de R$ 10.798,43 (Reais) (R$ 13.493,56 (Reais) em 
dezembro de 2015). 
 
Para os dirigentes, a maior remuneração paga, relativa ao mês de dezembro de 2016, foi de                    
R$ 38.748,78 (Reais) (R$ 38.748,78 (Reais) em dezembro de 2015). 
 

34 EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

A Telebras divulgou fato Relevante em 12 de janeiro de 2017, no qual comunica que o Conselho 
de Administração aprovou em reunião extraordinária o Plano de Negócios definindo estratégia 
de exploração da capacidade satelital do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas – SCDC. O lançamento do satélite está previsto para o mês de março de 2017. 
 
 

 
Brasília DF, 7 de março de 2017 
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   DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO XII – Tratamento de determinações e recomentações do TCU 

 

001.  

 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 3775/2016 1ª Câmara Data do Relatório: 14/06/2016 

Número:   1.7.1.2 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 07/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação:  

Recomendação: 1.7.1 recomendar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fundamento 

no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar providências de adotar os seguintes procedimentos: 

1.7.1.2. desenvolver mecanismos ou indicadores que permitam a medição da satisfação dos usuários 

sobre os serviços prestados, de maneira que seja possível realizar uma análise histórica do desempenho 

dos dados medidos, com vistas a aprimorar o acompanhamento da avaliação feita pelos clientes e pela 

sociedade. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 128/2016/0111/1000-TB a Telebras, em atendimento à 

recomendação, constante no item 1.7.1.2, encaminhou a Nota Técnica nº 067/4600/2016, de 24 de 

outubro de 2016. 

Última Análise do Controle Interno: A manifestação da Telebras foi encaminhada ao TCU e a 

recomendação foi baixada do acompanhamento. Após análise do TCU, e encontrando divergência de 

entendimento, a recomendação poderá ser reaberta ou substituída por nova  recomendação. 

ID: TB62 

 

 002.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 3775/2016 1ª Câmara Data do Relatório: 14/06/2016 

Número:   1.7.1.1 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 07/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação:  

Recomendação: 1.7.1 recomendar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fundamento 

no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar providências de adotar os seguintes procedimentos: 

 1.7.1.1. avaliar a forma como o indicador “Preço Médio do Mbps Faturado” é calculado, verificando 

se a medição por valores totais prejudica a sua precisão e se a análise considerando uma ponderação 

entre os quantitativos dos acessos e seus preços individuais resultaria em maior transparência aos 

resultados da empresa; 
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Última Manifestação da Área: Por meio da CT 128/2016/0111/1000-TB a Telebras, em atendimento à 

recomendação, constante no item 1.7.1.1, encaminhou a Nota Técnica nº 067/4600/2016, de 24 de 

outubro de 2016. 

Última Análise do Controle Interno: Na visão da Auditoria Interna a recomendação resta atendida. 

Após análise do TCU, e encontrando divergência de entendimento, a recomendação poderá ser reaberta 

ou substituída por nova  recomendação. Assim, baixamos o presente acompanhamento. 

ID: TB06 

 

 003.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2628/2016-Plenário Data do Relatório: 11/10/2016 

Número: 1.8.2.4 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 20/12/2016 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Técnico-Operacional 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: Por ocasião de nova licitação para o mesmo objeto ora tratado, ao elaborar o 

orçamento estimado para a contratação, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados, nos termos do art. 2°, parágrafo único, inciso VI, da Lei 12.462/2011, leve em 

consideração também os valores ofertados pelas licitantes nos processos licitatórios RDC Presencial 

1/2015 e 1/2016, apresentando justificativa devidamente motivada no âmbito do novo processo 

licitatório para eventuais ajustes que sejam necessários considerando o impacto do plano de negócio a 

ser elaborado. 

Última Manifestação da Área: Em 19/12/2016, por meio do Mem. 81/2016/3800/3000 a DTO 

encaminhou a Nota Técnica nº 043-3800/2016, de 18/10/2016 contendo a justificativa de preços. 

A mencionada NT foi encaminhada ao TCU por meio da CT 05/2017/0111/1000. (TCU em recesso. Só 

voltará em 17/01/2017. Em contato com Sr. Marco Aurélio - SA susbstituto - como trata-se de 

informação secreta e não tem um prazo fixado para entrega e o substituto não tem acesso ao cofre, a 

correspondência deverá ser entregue àquele Tribunal após o dia 17/01/2017.) 

Última Análise do Controle Interno: Em razão do posicionamento encaminhado ao TCU por meio da 

CT 05/2017/0111/1000-TB,  de 04/01/2017, a determinação - na visão da Auditoria Interna - resta 

atendida. 

Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o atendimento. 

Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele Colegiado. 

ID: TB79 

 

 004.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2628/2016-Plenário Data do Relatório: 11/10/2016 

Número: 1.8.2.2   Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 24/02/2017 
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Responsável pelo atendimento: Diretoria Técnico-Operacional 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: Elabore plano de negócios referente à utilização dos equipamentos de estações de 

acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, discriminando, dentre 

outros pontos a critério da Telebras, prazos, atividades previstas, prospecção de demanda de uso, 

prospecção de receita e retorno financeiro do projeto, incluindo o embasamento para tal estudo, além 

das ações atuais e futuras a serem executadas pela empresa com vistas a cumprir os planos 

estabelecidos, haja vista que o alinhamento entre a contratação e os planos da entidade é imprescindível 

para o correto planejamento da licitação, a ser consubstanciado por meio do projeto básico, conforme o 

art. 2°, inciso IV e parágrafo único, da Lei 12.462/2011. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 38/2017/1000-TB, de 24/02/2017, o Plano de Negócio 

do SGDC, aprovado pelo Conselho de Administração na 178ª Reunião, realizada em 12/01/2017, foi 

entregue ao TCU. Na mesma data foi realizada reunião entre o Presidente em exercício e o Diretor 

Comercial da Telebras com os técnicos daquela Tribunal, quando foi apresentado o Plano de Negócio 

do SGDC dentre outras informações sobre o andamento do projeto. 

Última Análise do Controle Interno: Em razão da entrega do Plano de Negócio do SGDC ao TCU 

(CT 38/2017/0111/1000-TB, de 24/02/2017, a determinação - na visão da Auditoria Interna - resta 

atendida. 

Considerando tratar-se de "Determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o 

atendimento. Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele 

Colegiado. 

ID: TB77 

 

 005.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2628/2016-Plenário Data do Relatório: 11/10/2016 

Número: 1.8.2.3   Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 24/02/2017 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Técnico-Operacional 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: Abstenha-se de realizar licitação para o mesmo objeto ora tratado até que o 

supracitado plano de negócio seja definido e aprovado pelas instâncias competentes, incluindo a 

aprovação dos quantitativos previstos e do volume de recursos a serem gastos. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 38/2017/1000-TB, de 24/02/2017, a Telebras assim 

posicionou: "...Quanto ao item 1.8.2.3, que determinou à Telebras abster-se de realizar licitação para o 

mesmo objeto ora tratado até que o supracitado plano de negócio seja definido e aprovado pelas 

instâncias competentes, incluindo a aprovação dos quantitativos previstos e do volume de recursos a 

serem gastos, conforme aprovado no Plano de Negócio objeto do posicionamento relativo ao item 

1.8.2.2 do mencionado Acórdão, não haverá licitação para o mesmo objeto mencionado". 
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Última Análise do Controle Interno: Em razão da entrega do Plano de Negócio do SGDC ao TCU 

(CT 38/2017/0111/1000-TB, de 24/02/2017 e a informação de que não haverá licitação para o mesmo 

objeto mencionado, a determinação, na visão da Auditoria Interna, resta atendida. 

Considerando tratar-se de "Determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o 

atendimento. Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele 

Colegiado. 

ID: TB78 

 

 006.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2628/2016-Plenário Data do Relatório: 11/10/2016 

Número: 1.8.2.1 Prazo para Atendimento:  

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 03/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Compras e Contratos 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: No prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão do processo administrativo para apurar 

eventual conduta irregular da empresa Advantech no lote I do RDC Presencial 1/2015, à luz do art. 47 

da Lei 12.462/2011, encaminhe ao TCU o resultado da apuração e as ações adotadas pela Telebras. 

Última Manifestação da Área: Em 03/11/2016 a Gerência de Compras e Contratos informou que 

aquela Gerência encaminhou para o tribunal de Contas da União, o resultado do processo 

administrativo instaurado contra a empresa Advantech, conforme cópia anexa (anexou cópia da CT 

56/2016/2000, de 25/10/2016, encaminhada ao Ministro Bruno Dantas informando sobre o resultado da 

apuração do Processo Administrativo Sancionatório nº 231/2016). 

 

Última Análise do Controle Interno: Considerando que a recomendação foi no sentido de 

encaminhar ao TCU o resultado da apuração e as ações adotadas pela Telebras, o que foi realizado por 

meio da CT 56/2016/2000, e após avaliar junto ao TCU, consideramos a determinação atendida. 

Quando do acompanhamento pelo TCU, se for o caso, poderá surgir outra determinação/recomendação. 

ID: TB76 

 

 007.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2149/2016-Plenário Data do Relatório: 17/08/2016 

Número: 9.1.5 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 18/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Engenharia e Operação de Satélites 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: 9.1. determinar à  Telecomunicações  Brasileiras S.A., com fulcro no art. 250, inciso 

Il, do Regimento Interno do TCU, que: 
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9.1.5. encaminhe ao TCU, até a data de publicação do edital a análise crítica de vinte itens aleatórios 

que tiveram seus preços definidos com base em cotação de mercado, além dos itens determinados no 

item 9.1.2 deste Acórdão, confrontando-os com outras referências, como, por exemplo, contratos da 

administração pública, registros de preços e editais de órgãos públicos, além de outras medidas que 

demonstrem a adequação dos preços, conforme dispõe o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 134/2016/0111/1000-TB, de 18/11/2016, foi 

encaminhada ao TCU a Nota Técnica nº 065/3800/2016 com o posicionamento da DTO sobre a 

pesquisa de vinte itens aleatórios com cotação de mercado (Anexo 04), conluindo que "A pesquisa foi 

realizada com sucesso indicando que os preços apresentados na planilha orçamentária das obras de 

construção da infraestrutura e instalações de missão crítica do Centro de Operações Espaciais Principal 

de Brasília-DF estão de acordo com o mercado e outras obras do setor público, demonstrando que 

houve uma adequação dos preços, conforme dispõe o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993". 

Última Análise do Controle Interno: O posicionamento da Telebras foi encaminhado ao TCU em 

18/11/2016.  

Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o atendimento. 

Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele Colegiado. 

ID: TB69 

 

 008.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2149/2016-Plenário Data do Relatório: 17/08/2016 

Número: 9.1.4   Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 18/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Engenharia e Operação de Satélites 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: 9.1. determinar à  Telecomunicações  Brasileiras S.A., com fulcro no art. 250, inciso 

Il, do Regimento Interno do TCU, que: 

9.1.4. implemente as modificações propostas na nota técnica 0009/3800/2016, de 15/4/2016, ao termo 

de referência do edital das obras de execução do COPE-P, encaminhando ao TCU até a data de 

publicação do edital. 

 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 134/2016/0111/1000-TB, de 18/11/2016, foi 

encaminhada ao TCU a Nota Técnica nº 065/3800/2016 com o posicionamento da DTO: "Quanto ao 

item 9.1.4, informamos que todas as modificações propostas na Nota Técnica nº 0009/3800/2016, de 

15/4/2016, (Anexo 01) foram implementadas no Termo de Referência do Edital das obras de execução 

do COPE-P. Em atendimento à determinação, encaminhamos no Anexo 02 o mencionado Edital.". 

Última Análise do Controle Interno: O posicionamento da Telebras foi encaminhado ao TCU em 

18/11/2016.  

Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o atendimento. 

Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele Colegiado. 
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ID: TB68 

 

 009.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2149/2016-Plenário Data do Relatório: 17/08/2016 

Número: 9.1.3   Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 18/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Engenharia e Operação de Satélites 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: 9.1. determinar à  Telecomunicações  Brasileiras S.A., com fulcro no art. 250, inciso 

Il, do Regimento Interno do TCU, que: 

9.1.3. promova a revisão dos quantitativos dos serviços constantes da planilha orçamentária da obra 

que não foram objeto de análise pela equipe de fiscalização deste Tribunal e, em caso de termos 

aditivos com ônus ao futuro contrato de execução de obras do COPE-P, motivados por alterações de 

quantitativos e/ou projetos, envie a documentação ao TCU para análise dentro do prazo de trinta dias 

da formalização do termo aditivo. 

 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 134/2016/0111/1000-TB, de 18/11/2016, foi 

encaminhada ao TCU a Nota Técnica nº 065/3800/2016 com o posicionamento da DTO "Em relação à 

determinação constante do item 9.1.3, informamos que a Telebras efetuou a revisão dos quantitativos 

da planilha orçamentária com a participação da equipe de orçamento da CCISE/CISCEA do Ministério 

da Defesa, membros da Comissão de Fiscalização do futuro contrato. 

Em caso de necessidade de termos aditivos, motivados por alterações de quantitativos e/ou projetos, a 

Telebras submeterá a planilha como os novos quantitativos, antecipadamente, para análise desse 

Tribunal". 

Última Análise do Controle Interno: Em razão do posicionamento encaminhado ao TCU em 

18/11/2016,  a determinação - na visão da Auditoria Interna - resta atendida. 

Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o atendimento. 

Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele Colegiado. 

ID: TB67 

 

 010.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2149/2016-Plenário Data do Relatório: 17/08/2016 

Número: 9.1.2   Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 18/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Engenharia e Operação de Satélites 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 
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Recomendação: 9.1. determinar à  Telecomunicações  Brasileiras S.A., com fulcro no art. 250, inciso 

Il, do Regimento Interno do TCU, que: 

9.1.2. encaminhe ao TCU, até a data de publicação do edital a análise crítica dos vinte itens mais 

relevantes que tiveram seus preços definidos com base em cotação de mercado, confrontando-os com 

outras referências, como, por exemplo, contratos da administração pública, registros de preços e editais 

de órgãos públicos, além de outras medidas que demonstrem a adequação dos preços, conforme dispõe 

o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993. 

 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 134/2016/0111/1000-TB, de 18/11/2016, foi 

encaminhada ao TCU a Nota Técnica nº 065/3800/2016 com o posicionamento da DTO sobre a 

pesquisa dos vinte itens mais relevantes, conluindo que "A pesquisa foi realizada com sucesso 

indicando que os preços apresentados na planilha orçamentária das obras de construção da 

infraestrutura e instalações de missão crítica do Centro de Operações Espaciais Principal de Brasília-

DF estão de acordo com o mercado e outras obras do setor público, demonstrando que houve uma 

adequação dos preços, conforme dispõe o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993". 

Última Análise do Controle Interno: O posicionamento da Telebras foi encaminhado ao TCU em 

18/11/2016.  

Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o atendimento. 

Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele Colegiado. 

ID: TB66 

 

 011.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 2149/2016-Plenário Data do Relatório: 17/08/2016 

Número: 9.1.1   Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando TCU Data da Manifestação: 18/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Engenharia e Operação de Satélites 

Constatação: Sem registro de Constatação (Acórdão) 

Recomendação: 9.1. determinar à  Telecomunicações  Brasileiras S.A., com fulcro no art. 250, inciso 

Il, do Regimento Interno do TCU, que: 

9.1.1. caso a planilha orçamentária da futura licitação das obras do COPE-P sofra modificações em 

relação ao detalhamento contido naquela da versão de 15/4/2016, que totaliza R$145.119.501,55, 

encaminhe ao TCU, até a data de publicação do edital os novos valores a serem licitados, junto com a 

documentação que justifique as alterações feitas. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 134/2016/0111/1000-TB, de 18/11/2016, foi 

encaminhada ao TCU a Nota Técnica nº 065/3800/2016 com o posicionamento da DTO: "Quanto ao 

item 9.1.1, informamos que a planilha orçamentária que será utilizada na licitação do COPE-P será a 

mesma da versão de 15/04/2016, já de posse desse Tribunal". 

Última Análise do Controle Interno: Em razão do posicionamento encaminhado ao TCU em 

18/11/2016, e não havendo alteração na planilha orçamentária,  a determinação - na visão da Auditoria 

Interna - resta atendida. 
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Considerando tratar-se de "determinação", o Tribunal deverá analisar e posicionar sobre o atendimento. 

Assim o item ficará registrado como "Aguardando TCU", até o posicionamento daquele Colegiado. 

ID: TB65 

 

 

 012.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 3775/2016 1ª Câmara Data do Relatório: 14/06/2016 

Número: 1.7.1.3 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 07/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Governança 

Constatação:  

Recomendação: 1.7.1 recomendar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fundamento 

no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar providências de adotar os seguintes procedimentos: 

1.7.1.3. garantir que o relatório de gestão elaborado anualmente apresente informações detalhadas 

sobre as ações executadas pela empresa, no respectivo exercício, referentes aos seus grandes projetos, 

incluindo o projeto de lançamento de cabos ópticos oceânicos, com vistas a aumentar a transparência 

da gestão e dos resultados. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 128/2016/0111/1000-TB a Telebras, em atendimento à 

recomendação, infomou que  na elaboração do Relatório de Gestão, apresentará informações detalhadas 

sobre as ações executadas pela empresa, no respectivo exercício, referentes aos seus grandes projetos. 

Última Análise do Controle Interno: A manifestação da Telebras foi encaminhada ao TCU e a 

recomendação foi baixada do acompanhamento. Após análise do TCU, e encontrando divergência de 

entendimento, a recomendação poderá ser reaberta ou substituída por nova  recomendação. 

ID: TB63 

 

 013.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 3775/2016 1ª Câmara Data do Relatório: 14/06/2016 

Número: 1.7.1.4 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 07/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência Fiscal e de Controle 

Constatação:  

Recomendação: 1.7.1 recomendar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fundamento 

no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar providências de adotar os seguintes procedimentos: 

1.7.1.4. manter, em sua contabilidade, provisão para gastos com o Programa de Indenização por 

Serviços Prestados (PISP) até que não haja mais funcionários ativos com direito à indenização, com 

vistas a trazer maior transparência na atuação da empresa e na divulgação de seus balanços. 
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Última Manifestação da Área: Por meio da CT 128/2016/0111/1000-TB a Telebras, em atendimento 

ao item 1.7.1.4, informou que conforme recomendado pelo Tribunal, bem como pelas boas práticas 

contábeis, a Empresa mantém provisão para o Programa de Indenização por Serviços Prestados – PISP, 

cujos registros estão na conta contábil 2221527102 – PROVISÃO PDV, cujos saldos nos últimos três 

exercícios foram os seguintes:  

ANO      SALDO 

2013 R$43.296.962,73 

2014 R$41.556.328,74 

2015 R$47.786.379,88 

Esclareceu que a Gerência de Gestão de Pessoas desta Empresa mantém controle desses valores de 

forma pormenorizada por empregado, dando consistência aos valores provisionados pela 

Contabilidade. 

Última Análise do Controle Interno: Na visão da Auditoria Interna a recomendação resta atendida. 

Após análise do TCU, e encontrando divergência de entendimento, a recomendação poderá ser reaberta 

ou substituída por nova  recomendação. Assim, baixamos o presente acompanhamento. 

ID: TB64 

 

 014.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 3775/2016 1ª Câmara Data do Relatório: 14/06/2016 

Número: 1.7.1.6 Prazo para Atendimento: 28/10/2016 

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 07/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência Tecnologia da Informação 

Recomendação: 1.7.1 recomendar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fundamento 

no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar providências de adotar os seguintes procedimentos: 

1.7.1.6. atualizar periodicamente os normativos que regulam a gestão de TI, levando em consideração 

as demandas que surgirem no decorrer do tempo, com vistas a padronizar a atuação da empresa quanto 

ao tema. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 128/2016/0111/1000-TB a Telebras posicionou: 

Quanto às recomendações referentes aos itens 1.7.1.5 e 1.7.1.6, que tratam sobre o Plano Diretor das 

atividades de TI e suas atualizações, encaminho em anexo mídia contendo o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação – PDTI (2017 a 2018) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação – PETI (2017 a 2020). Ambos normativos poderão ser atualizados periodicamente em 

função de demandas sobre o tema e em função da atualização do Planejamento Estratégico da Telebras. 

Última Análise do Controle Interno: Na visão da Auditoria Interna a recomendação resta atendida. 

Após análise do TCU, e encontrando divergência de entendimento, a recomendação poderá ser reaberta 

ou substituída por nova  recomendação. Assim, baixamos o presente acompanhamento. 

ID: TB45 
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 015.  
 

Órgão de Controle: TCU 

Relatório: 3775/2016 1ª Câmara Data do Relatório: 14/06/2016 

Número:   1.7.1.5 Prazo para Atendimento: 28/10/2016 

Status Atual: Implementada Data da Manifestação: 07/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência Tecnologia da Informação 

Recomendação: 1.7.1 recomendar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fundamento 

no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de 

adotar providências de adotar os seguintes procedimentos: 

1.7.1.5. manter atualizado o plano diretor das suas atividades de TI ou instrumento congênere, com 

vistas a garantir que o plano esteja vigente antes do início do exercício a que se refere, orientando as 

demais atividades a ele vinculadas. 

Última Manifestação da Área: Por meio da CT 128/2016/0111/1000-TB a Telebras posicionou: 

Quanto às recomendações referentes aos itens 1.7.1.5 e 1.7.1.6, que tratam sobre o Plano Diretor das 

atividades de TI e suas atualizações, encaminho em anexo mídia contendo o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação – PDTI (2017 a 2018) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação – PETI (2017 a 2020). Ambos normativos poderão ser atualizados periodicamente em 

função de demandas sobre o tema e em função da atualização do Planejamento Estratégico da Telebras. 

Última Análise do Controle Interno: Na visão da Auditoria Interna a recomendação resta atendida. 

Após análise do TCU, e encontrando divergência de entendimento, a recomendação poderá ser reaberta 

ou substituída por nova  recomendação. Assim, baixamos o presente acompanhamento. 

ID: TB44 
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ANEXO XIII – Tratamento des recomendações do Órgão de Controle Interno 

 001.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.1.32 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 27/01/2017 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação: Fragilidade dos processos comerciais, no sentido de viabilizar a máxima exploração do 

potencial de venda das Estações de Atendimento ativas na rede Telebras. 

Recomendação: Instituir um conjunto de indicadores e metas que possibilitem avaliar o grau de 

sucesso na prospecção ativa de vendas pela Telebras. 

Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica 001/4000/2017, de 27/01/2017 a Diretoria 

Comercial encaminhou seu posicionamento. 

Em fevereiro de 2017, a Gerência de Planejamento e Marketing informará às unidades de vendas as 

metas de comercialização dos produtos Telebras para o ano de 2017. O acompanhamento das metas e 

dos indicadores, em um primeiro momento, será feito de forma manual: os gerentes responsáveis pelas 

áreas de venda informarão os resultados mensalmente à Gerência de Operações Comerciais. Em um 

segundo momento, com a implantação da ferramenta de CRM, será possível coletar informações sobre 

todas as interações dos gerentes de conta com seus clientes: os contatos comerciais, as propostas 

enviadas, os motivos de perda de venda, o tempo médio para a conclusão do negócio, os resultados 

individuais de cada gerente de contas, etc. 

Prazo para o envio de metas de vendas para as equipes: fevereiro de 2017 e, a 

partir de 2018, envio das metas na primeira semana de janeiro. 

Prazo para implantação do sistema de CRM e automatização da coleta de indicadores: julho de 2017. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU via MONITOR. Aguardar CGU 

ID: 167978 

 

 002.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.1.1  1 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 27/01/2017 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação: Falha no planejamento da expansão da rede Telebras, em virtude da ausência de 

acompanhamento sistematizado da demanda reprimida, no intuito de viabilizar o atendimento de novos 

clientes e o consequente incremento da receita operacional da empresa. 

Recomendação: Implantar rotina institucionalizada para monitoramento e avaliação periódica das 

demandas reprimidas, viabilizando o confronto desses dados com o planejamento de expansão de rede, 

de forma a orientar a atuação comercial e tornar as implantações mais rentáveis economicamente. 
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Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica 001/4000/2017, de 27/01/2017 a Diretoria 

Comercial encaminhou seu posicionamento. 

Está em curso, na Telebras, a implantação de um sistema de CRM (Customer Relationship 

Management- Gestão de Relacionamento com o Cliente). A utilização da ferramenta pelos gerentes de 

conta será obrigatória e possibilitará o registro de todas as interações com os clientes, inclusive as 

vendas perdidas por inviabilidade 

técnica, ou seja, as demandas reprimidas. Com base nos relatórios que serão extraídos da ferramenta de 

CRM, a Gerência de Planejamento e Marketing informará à Gerência de Planejamento Técnico e 

Controle, semestralmente, sobre os pontos onde há demanda para expansão da capacidade de rede. 

Prazo para implantação do CRM: julho de 2017. 

Prazo para envio do primeiro relatório para a Gerência de Planejamento Técnico e Controle: outubro de 

2017. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU via MONITOR. Aguardar CGU 

ID: 167974 

 

 003.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.1.3  1 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 27/01/2017 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação: Fragilidade dos processos comerciais, no sentido de viabilizar a máxima exploração do 

potencial de venda das Estações de Atendimento ativas na rede Telebras. 

Recomendação: Estabelecer instrumentos que forneçam informações de auxílio à atuação comercial, 

registrando para cada Estação de atendimento aspectos como: municípios atendidos, capacidade de 

transmissão e produtos disponíveis para comercialização imediata, entre outras, com vistas ao aumento 

da eficiência da prospecção ativa de clientes. 

Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica 001/4000/2017, de 27/01/2017 a Diretoria 

Comercial encaminhou seu posicionamento. 

Está em curso, na Telebras, a implantação de um sistema de suporte à operação (OSS) que permitirá 

que a companhia tenha informação, em tempo real, sobre a disponibilidade de toda a rede. Uma vez 

que a ferramenta esteja implantada, a força de vendas poderá consultar, por meio de um portal web, a 

capacidade de rede disponível para comercialização imediata e, assim, aumentar a eficiência da 

prospecção ativa. 

Prazo: outubro de 2017. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU via MONITOR. Aguardar CGU 

ID: 167977 
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 004.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.1.2  1 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 27/01/2017 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação: Ausência de avaliação dos principais ofensores que levam à perda de clientes pela 

Telebras e de adoção de medidas para redução da sua ocorrência. 

Recomendação: Definir rotina para o acompanhamento estruturado dos principais ofensores que 

levam à perda de clientes, de forma a viabilizar análises e ações para mitigar os impactos dela 

decorrentes. 

Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica 001/4000/2017, de 27/01/2017 a Diretoria 

Comercial encaminhou seu posicionamento. 

As ações em andamento voltadas para a redução da perda de clientes estão ancoradas em duas 

vertentes, quais sejam: Identificação e mensuração dos fatores que levam a perda de clientes e 

consequente ação de retenção e fidelização. 

IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO: Encontra-se em processo de teste o módulo Customer 

Relationship Management (CRM) do sistema SAP, o qual permitirá que empresa reúna todas as 

informações sobre seus clientes e disponibilize as mesmas para aproveitamento dos funcionários. 

O CRM irá identificar, analisar e comparar as causas das perdas, permitindo realizar ação de retenção 

dos clientes. 

Ressalte-se, que a correta identificação e mensuração das causas, permitirá alimentar as diversas áreas 

da Empresa, que possam guardar relação com tais causas, de modo a atuarem assertivamente na 

solução dos problemas. 

Prazo de implementação: julho de 2017  

FIDELIZAÇÃO E RETENÇÃO: Com vistas a reduzir a ocorrência de Churn, e uma vez identificados 

os fatores que 

levam a saída de clientes da base, serão desenvolvidas ações de retenção e fidelização dos clientes. 

Será desenvolvida uma política de fidelização e retenção de clientes, que deverá ser seguida por todos 

os gerentes de conta e pelas áreas de atendimento. 

Prazo para elaboração e implementação: julho de 2017. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU via MONITOR. Aguardar CGU 

ID: 167975 
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 005.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.1.4  1 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 27/01/2017 

Responsável pelo atendimento: Diretoria Comercial 

Constatação: Falha no planejamento da rede Telebras e respectivas expansões, em decorrência da 

ausência de avaliação técnica para embasar a definição da sua estratégia global de atuação, de modo 

perene e coerente com a máxima rentabilização das implantações. 

Recomendação: Estabelecer formalmente um processo de planejamento, de curto, médio e longo 

prazo, para a expansão da rede Telebras, definindo: estratégia de atuação; metodologia; atividades; 

áreas envolvidas; competências e responsáveis; medidas para rentabilização da rede; comparação e 

justificativa para escolha entre diferentes opções de investimento; medidas para redução da 

dependência de recursos da União; entre outros aspectos relevantes. 

Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica 001/4000/2017, de 27/01/2017 a Diretoria 

Comercial encaminhou seu posicionamento. 

O planejamento da rede da Telebras é atribuição conjunta da Diretoria Comercial e da Diretoria 

Técnico-Operacional. A Diretoria Comercial fornecerá insumos para a Diretoria Técnica com 

informações sobre demanda reprimida, demandas por tecnologias e serviços por parte dos clientes, 

necessidade de ampliação de rede baseada em expectativa de fechamento de negócios ou no 

lançamento de novos produtos e serviços. A Diretoria Técnico-Operacional definirá a arquitetura da 

rede, sua evolução e o uso de tecnologias. 

Será formado um grupo de trabalho bipartite em abril de 2017, com vistas a estabelecer formalmente o 

processo de planejamento de expansão da rede da Telebras no curto, médio e longo prazo. 

Prazo para conclusão: previsto para julho de 2017. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU via MONITOR. Aguardar CGU 

ID: 167976 

 

 006.  
 

Órgão de Controle: AUD/CGU 

Relatório: 11/2015-AUD // 201505640 Data do Relatório: 14/10/2016 

Número: 1.1.1.3 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 19/12/2016 

Responsável pelo atendimento: Gabinete da Presidência 

Constatação: Necessidade de aprimoramento das análises relativas aos impactos decorrentes dos 

atrasos no atendimento ao Decreto nº 8135/2013 pela Telebras. 

Recomendação: Elaborar estudos técnicos que demonstrem, por meio de análise financeira e de forma 

individualizada, os impactos e riscos da não implementação dos projetos de ampliação de capacidade 

comercial instalada e de novos produtos a serem ofertados pela empresa. 
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Última Manifestação da Área: Por e-mail de 19/12/2016 o Chefe de Gabinete da Presidência 

posicionou: A Telebras iniciou a adoção de estudos para seus projetos; como exemplo citamos o estudo 

sobre o Projeto do Satélite Geoestacionário (SGDC) cujo Plano de Negócio, encontra-se em fase final 

de elaboração, e conterá estudos técnicos que demonstrando os impactos e riscos financeiros do 

projeto. A data provável de entrega do Plano de Negócios é 28/12/2016. 

Com relação aos outros projetos da Empresa, especialmente a implementação dos projetos de 

ampliação de capacidade comercial instalada e de novos produtos a serem ofertados pela empresa, 

entendemos que devido à recente reorganização interna que visitou a estrutura e as competências 

orgânicas da Telebras, é necessária a definição de novo responsável para a demanda. Nesse sentido, 

solicitamos prazo adicional até o dia 01/02/2017 para definirmos o responsável e apresentarmos um 

plano de trabalho para o cumprimento da recomendação. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU via MONITOR. Aguardar CGU 

ID: 166395 

 

 007.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201601006 Data do Relatório: 31/10/2016 

Número:  Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 12/04/2017 

Responsável pelo atendimento: Gabinete da Presidência 

Constatação: Sem registro de Constatação (Relatório de Integridade) 

Recomendação: Recomenda-se a elaboração de um Plano de Ação, definindo medidas e providências 

para implementação ou melhoria do Programa/Medidas de Integridade, estipulando prazos e 

responsáveis para cada atividade listada. 

Última Manifestação da Área: Em atenção à recomendação, encaminhamos no Anexo 01 o Plano de 

Trabalho do Comitê de Compliance e Integridade - 2017, onde constam as ações e os prazos para a 

realização das ações. 

Todas as ações são de responsabilidade do Comitê de Compliance e Integridade da Telebras. 

Última Análise do Controle Interno: Posicionamento enviado à CGU em 12/04/2017. Aguarda 

posicionamento daquela Controladoria. 

ID: 167577 

 

 008.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: NT 2832 2016 / CGCOM Data do Relatório: 18/11/2016 

Número: 1 Prazo para Atendimento: 12/06/2017 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 24/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Auditoria Interna 

Constatação: Sem registro de Constatação (Nota Técnica) 
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Recomendação: Proceder, para elaboração do PAINT 2018, com o levantamento dos temas ou 

macroprocessos auditáveis, ainda que a gestão não tenha realizado o mapeamento dos processos da 

Telebras. 

Última Manifestação da Área: Para a elaboração do PAINT 2018, caso a gestão não tenha realizado o 

mapeamento dos processos da Telebras, esta Auditoria Interna, em atividade não programada, fará o 

levantamento dos os temas ou macroprocessos auditáveis, visando melhor compor a matriz de riscos. 

Última Análise do Controle Interno: A avaliação será feita e entregue até 12/06/2017. 

Resposta encaminhada à CGU em 24/11/2016. 

ID: 167406 

 

 009.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: NT 2832 2016 / CGCOM Data do Relatório: 18/11/2016 

Número: 2   Prazo para Atendimento: 12/07/2017 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 24/11/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Auditoria Interna 

Constatação: Sem registro de Constatação (Nota Técnica) 

Recomendação: Após o levantamento dos temas ou macroprocessos de que trata a recomendação 1 

desta Nota Técnica, aplicar, para a elaboração do PAINT 2018, a metodologia de elaboração de matriz 

de risco, avaliando se a metodologia desenvolvida é adequada para a seleção de processos que devem 

auditadas no exercício de referência do PAINT. 

Última Manifestação da Área: Após a disponibilização do levantamento de todos os temas ou 

macroprocessos auditáveis, esta Auditoria Interna fará o novo a análise dos riscos dos temas. 

Última Análise do Controle Interno: A avaliação será feita e entregue até 12/06/2017. 

Resposta encaminhada à CGU em 24/11/2016. 

ID: 167407 

 

 010.  
 

Órgão de Controle: AUD/CGU 

Relatório: 11/2015-AUD // 201505640 Data do Relatório: 14/10/2016 

Número: 1.1.1.42 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 13/12/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Governança 

Constatação: Falha na gestão de riscos do Projeto de Redes Metropolitanas, ao não mapear as medidas 

mitigadoras do impacto advindo de uma possível não liberação orçamentária por parte da União. 

Recomendação: Orientar os gestores sobre a necessidade de se formalizar, por meio de atas de 

reunião, registros internos, ou outros documentos, as tratativas da Telebras mantidas no, nível 

gerencial, de modo a que haja o adequado registro dos atos e fatos ocorridos, possibilitando seu 

acompanhamento e sua comprovação, inclusive no caso de eventuais alterações de seu corpo diretivo. 
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Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica nº 01, de 12/12/2016, a Gerência de 

Governança encaminhou as informações sobre a Gestão de Riscos da Telebras, anexando os 

instrumentos publicados:   

• P-002 Política de Gestão de Riscos_V2.0; 

• D-259 Diretriz de Gestão de Riscos Corporativos_V2.0; 

• PR-0022 - Prática Interna de Identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos_V2.0; 

• Matriz de Riscos_Telebras. 

No mesmo documento informou também sobre as ações que estão sendo tomadas para orientar os 

gestores sobre a a necessidade de se formalizar, por meio de atas de reunião, registros internos, ou 

outros documentos, as tratativas da Telebras mantidas no nível gerencial. 

Última Análise do Controle Interno: Informações encaminhadas à CGU por meio do Sistema 

Monitor. Aguarda o posicionamento daquela Controladoria. 

ID: 166396 

 

 011.  
 

Órgão de Controle: AUD/CGU 

Relatório: 11/2015-AUD // 201505640 Data do Relatório: 14/10/2016 

Número: 1.1.1.4  1 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 13/12/2016 

Responsável pelo atendimento: Gerência de Governança 

Constatação: Falha na gestão de riscos do Projeto de Redes Metropolitanas, ao não mapear as medidas 

mitigadoras do impacto advindo de uma possível não liberação orçamentária por parte da União. 

Recomendação: Apresentar as políticas e diretrizes de gestão de riscos a ser aplicada aos projetos da 

Telebras, tão logo estejam concluídas as revisões em curso na entidade. 

Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica nº 01, de 12/12/2016, a Gerência de 

Governança encaminhou as informações sobre a Gestão de Riscos da Telebras, anexando os 

instrumentos publicados:   

• P-002 Política de Gestão de Riscos_V2.0; 

• D-259 Diretriz de Gestão de Riscos Corporativos_V2.0; 

• PR-0022 - Prática Interna de Identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos_V2.0; 

• Matriz de Riscos_Telebras. 

No mesmo documento informou também sobre as ações que estão sendo tomadas para orientar os 

gestores sobre a a necessidade de se formalizar, por meio de atas de reunião, registros internos, ou 

outros documentos, as tratativas da Telebras mantidas no nível gerencial. 

Última Análise do Controle Interno: Informações encaminhadas à CGU por meio do Sistema 

Monitor. Aguarda o posicionamento daquela Controladoria. 

ID: 166397 
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 012.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.2.12 Prazo para Atendimento: 17/04/2017 

Status Atual: Não Implementada Data da Manifestação: 14/02/2017 

Responsável pelo atendimento: Gerência Financeira e Orçamentária 

Constatação: Possibilidade de aprimoramento da cesta de indicadores de inadimplência da Telebras, 

para permitir a comparação e o acompanhamento da evolução dos resultados. 

Recomendação: Avaliar a conveniência de se remover da base de cálculo dos indicadores de 

inadimplência, pendências contábeis que não correspondam a débitos financeiros propriamente ditos, 

como as permutas de infraestrutura entre empresas parceiras 

Última Manifestação da Área: Por meio da Nota Técnica nº 04/2017-2300, de 08/02/2017, a Gerência 

Financeira e Orçamentária - GFO, conclui que:  Verifica-se, portanto que por se tratar de uma 

pendência não financeira e por estes valores distorcerem os indicadores de inadimplência, é 

conveniente retirar da base de cálculo dos índices de inadimplência os atrasos ocorridos nos encontros 

de contas dos clientes do seguimento Parceria. 

Propõem-se a separação destes valores em outra parte do relatório, dessa forma os indicadores de 

inadimplência serão calculados somente com os clientes PNBL, Governo e Corporativo. Solicita-se 

prazo para inclusão da mudança para o relatório de fevereiro que deve ser confeccionado até dia 22 de 

março para apreciação no Conselho de Administração. 

Última Análise do Controle Interno: Enviado à CGU em 15/02/2017 pelo sistema Monitor. Aguarda 

posicionamento daquela Controladoria. 

Em 03/03/2017 a CGU analisou: Conforme solicitado pelo gestor, o prazo de atendimento está sendo 

prorrogado para a elaboração do primeiro Relatório de Arrecadação e Cobrança que vai utilizar a nova 

métrica. 

ID: 167973 

 

 013.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 1.1.2.1  1 Prazo para Atendimento: 01/06/2017 

Status Atual: Não Implementada Data da Manifestação: 14/02/2017 

Responsável pelo atendimento: Gerência Financeira e Orçamentária 

Constatação: Possibilidade de aprimoramento da cesta de indicadores de inadimplência da Telebras, 

para permitir a comparação e o acompanhamento da evolução dos resultados. 

Recomendação: Desenvolver mecanismo que permita a manutenção de série histórica dos dados 

utilizados para cálculo dos indicadores. 

Última Manifestação da Área: A Gerência Financeira e Orçamentária - GFO, por e-mail de 17:37 de 

14/02/2017, posicionou: O desenvolvimento de mecanismo que permita a manutenção de série 

histórica dos dados utilizados para cálculo dos indicadores será solucionado com a implantação da 
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DOD nº 001-2300/2017 (Documento de Oficialização da Demanda) em complemento a DOD nº 

013/2015/2300, enviadas à Gerência de Tecnologia da Informação - GTI.  

Demandada sobre os prazos para atendimento das DODs mencionadas, a Gerência de Tecnologia da 

Informação - GTI, estimou em dois meses para o atendimento da demanda da GFO. 

 Anexos:(Os anexos constam no arquivo físico e no Sistema Monitor) Anexo 01 - E-mail com a 

resposta da GFO; Anexo 02 - E-mail da GTI com a estimativa de prazo; Anexo 03 - DOD-001-2017-

2300-Histórico de alterações; Anexo 04 - DOD-013-2015-2300-Prorrogação de Vencimento. 

Última Análise do Controle Interno: Em 03/03/2017 a CGU analisou: Conforme solicitado pela 

Telebras, o prazo de atendimento está sendo prorrogado para que as alterações no SAP sejam 

implementadas. É importante a apresentação das telas do SAP e das extrações refletindo as alterações 

realizadas para o atendimento completo da recomendação, bem como a apresentação do Relatório de 

Arrecadação e Cobrança. 

ID: 167972 

 

 014.  
 

Órgão de Controle: CGU 

Relatório: 201602618 Data do Relatório: 04/11/2016 

Número: 3.2.1.11 Prazo para Atendimento: 31/12/2999 

Status Atual: Aguardando CGU Data da Manifestação: 27/01/2017 

Responsável pelo atendimento: Gerência Tecnologia da Informação 

Constatação: Deficiência na elaboração e manutenção dos instrumentos de planejamento de 

Tecnologia da Informação. 

Recomendação: Adequar o processo de planejamento de tecnologia da informação, nos níveis 

estratégico, tático e operacional, e formalizar os prazos para elaboração, vigência e revisão dos 

instrumentos de planejamento adotados pela empresa, para garantir a efetividade das ações de 

planejamento de TI. 

Última Manifestação da Área: Por e-mail de 27/01/2017 o gestor posicionou:  Em atenção à 

solicitação no que tange ao item 3.2.1.1 referente ao relatório 201602618 da CGU, 3000  possui a 

mesma solicitação de outros relatórios e foi respondido através da nota técnica número 136/2016-3700 

que foi encaminhada através do memorando número 64/2016/3000. 

Registra o texto da ID 134551 encaminhada à CGU: A presente recomendação é igual à recomendação 

constante da ID 134551. 

Reproduzimos abaixo o posicionamento àquela ID, ao passo que solicitamos ver a possibilidade de 

junção das duas recomendações. Por meio da Nota Técnica nº 136/2016-3700 a Gerência de Gestão de 

Tecnologia da Informação informou que reconhecendo a importância dos instrumentos de 

planejamento de TI aquela Gerência elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 

(2017 a 2018) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI (2017 a 2020). 

Ambos normativos poderão ser atualizados periodicamente em função de demandas sobre o tema e em 

função da atualização do Planejamento Estratégico da Telebras.  

Assim entendemos que o processo de planejamento de tecnologia da informação, nos níveis 

estratégico, tático e operacional estão formalizados, contendo a vigência e a previsão de revisão dos 
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instrumentos. Encaminhamos no anexo 01 a Nota Técnica nº 136/2016-3700, no anexo 02 o PETI 

(2017 a 2020) e no anexo 03 o PDTI (2017 a 2018). 

Última Análise do Controle Interno: Informação enviada à CGU pelo Sistema Monitor. Aguarda 

posicionamento daquela Controladoria. 

ID: 167971 

 



1 

  

TELEBRÁS 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

ATUALIZADO EM: 

 

05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração e Membro da Diretoria. 

AGENTE: JORGE RICARDO BITTAR CPF: 269.220.537-53 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SQN 302, Bloco G, Apto. 501 - Asa Norte 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70723-070 UF: DF TELEFONES: (61) 98133-7695 E-MAIL: bittar.jorge@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro e Presidente da Telebras. Data: 29/04/2015 Início: 01/01/2016 Fim: 28/07/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração e Membro da Diretoria. 

AGENTE: ANTÔNIO KLINGER LOSS LEITE CPF: 843.243.689-53 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SHS Quadra 6, Bloco B, Apto. 513 – Brasil 21 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70297-400 UF: DF TELEFONES: (11) 94781-3211 – (61) 99840-3243 E-MAIL: antonio.loss@bol.com.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro e Presidente da Telebras. Data: 03/08/2016 Início: 03/08/2016 Fim: 31/12/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO CPF: 158.543.988-69 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Condomínio Jardim Europa II, Conjunto U, casa 15 - 

Sobradinho 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 73105-904 UF: DF TELEFONES: (61) 99843-0379 
E-MAIL: 
maximiliano.martinhao@comunicacoes.gov.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 15/08/2011 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016 
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TELEBRÁS 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

ATUALIZADO EM: 

 

05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: FLÁVIO LENZ CESAR CPF: 289.220.503-49 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SQS 210, Bloco D, Apto 506 - Asa Sul 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70273-040 UF: DF TELEFONES: (61) 9968-4844 E-MAIL: flaviolenz@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 02/12/2015 Início: 01/01/2016 Fim: 28/07/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: ÁLVARO TOUBES PRATA CPF: 145.041.381-15 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SHN Qd. 1, Bloco C, Apto. 1405 - Ed. Biarritz – Asa Norte 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70701-030 UF: DF TELEFONES: (61) 2033-7508 E-MAIL:  

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 28/07/2016 Início: 29/07/2016 Fim: 25/08/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: ANDRÉ MULLER BORGES CPF: 034.836.468-76 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Prof. Alexandre Correia, 300, torre 3, Apto 82, Jardim 

Vitória Régia. 

MUNICÍPIO: São Paulo CEP: 05657-230 UF: SP 
TELEFONES:  (61) 9-9555-2600 / 2033-8107 /   2033-

7652 
E-MAIL: andre@mullerborges.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração Data: 25/08/2016 Início: 25/08/2016 Fim: 31/12/2016 
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TELEBRÁS 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

ATUALIZADO EM: 

 

05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: DEMI GETSCHKO CPF: 829.487.988-68 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Dona Cherubina Viana nº 940 – Vila Santo Antônio 

MUNICÍPIO: Cotia CEP: 06708-360 UF: SP TELEFONES: (11) 4617-4534 / 9149-4141 E-MAIL: trieste@gmail.com / demi@nic.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 15/10/2010 Início: 01/01/2016 Fim: 24/11/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS CPF: 776.055.601-25 ENDEREÇO RESIDENCIAL: QI 23, lote 12, apartamento 302 – Guará II 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 71.00.638 UF: DF TELEFONES: (61) 3567-5920 / 99984-0453 E-MAIL: marcelo.sfreitas@agu.gov.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 15/10/2010 Início: 01/01/2016 Fim: 13/10/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: LAURO ARCÂNGELO ZANOL CPF: 198.625.390-20 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Cabral nº 1453, Apto. 503 

MUNICÍPIO: Porto Alegre CEP: 90440-090 UF: RS TELEFONES: (51) 3029-7048 / 9179-9865 E-MAIL: laurozanol@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 04/04/2013 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016 
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TELEBRÁS 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

ATUALIZADO EM: 

 

05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: MÁRCIO BARREIRA CAMPELLO CPF: 078.382.597-89 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  Avenida Comandante Júlio de Moura nº 196, Apto. 

101, Barra da Tijuca 

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro CEP: 22620-012 UF: RJ TELEFONES: (21) 99168-3001 E-MAIL: mcampello26@hotmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 24/04/2015 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: RENATO RODRIGUES VIEIRA CPF: 007.535.324-50 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SQS 203, Bloco H, Apto. 403 - Asa Sul 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70233-080 UF: DF TELEFONES: (61) 98212-2211 E-MAIL: renatorvieira@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 24/11/2016 Início: 24/11/2016 Fim: 31/12/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA CPF: 239.045.427-53 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  Avenida Princesa D`Oeste nº 1090, Apto. 21, Jardim 

Proença 

MUNICÍPIO: Campinas CEP: 13100-040 UF: SP TELEFONES: (19) 99772-7044 E-MAIL: heliograciosa@gmail.com  

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 24/11/2016 Início: 24/11/2016 Fim: 31/12/2016 
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ATUALIZADO EM: 

 

05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA PRAÇA CPF: 833.896.287-20 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SQS 401, Bloco A, Apto. 106 - Asa Sul 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70236-010 UF: DF TELEFONES: (61) 99192-2081 E-MAIL: jaquelinepraca@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheira Data: 24/04/2015 Início: 01/01/2016 Fim: 26/04/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro do Conselho de Administração. 

AGENTE: LUIZ GUILHERME THOMAZ GOMES ARAUJO CPF: 071.176.137-00 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  Av. Pau Brasil, Lote 11, Apt. 1602, Torre 1, Ed. Via 

Azaléas - Águas Claras 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 71926-000 UF: DF TELEFONES: (61)2027-1354 / 99571-3370 E-MAIL: lugui.araujo@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Conselheiro Data: 26/04/2016 Início: 26/04/2016 Fim: 31/12/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: PAULO EDUARDO HENRIQUES KAPP CPF: 730.642.117-49 ENDEREÇO RESIDENCIAL: CCSW 2, Lote 1, Apto. 203 - Setor Sudoeste 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70.680-250 UF: DF TELEFONES:  (61) 98401-1574 / 3443-3869 E-MAIL: pauloeduardokapp@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Diretor Técnico-Operacional Data: 29/10/2012 Início: 01/01/2016 Fim: 28/07/2016 

 

callto:833.896.287-20
callto:071.176.137-00
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05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: MÁRCIO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 477.862.800-49 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Barão de Jaceguai nº 1154, 226 - Campo Belo 

MUNICÍPIO: São Paulo CEP: 04606-003 UF: SP TELEFONES: (61) 99913-1309 E-MAIL: marcio.rdossantos@terra.com.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Diretor Administrativo-Financeiro – Interino Data: 06/09/2013 Início: 01/01/2016 Fim: 21/01/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: FLAVIO LUIZ LAMMEL CPF: 495.839.729-91 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Cel. Genuíno nº 433/504 - Centro 

MUNICÍPIO: Porto Alegre CEP: 90010-350 UF: RS TELEFONES: (51) 99331-9009 E-MAIL: f.lammel@uol.com.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores Data: 21/01/2016 Início: 21/01/2016 Fim: 28/07/2016 

 

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: ARTHUR ACHILLES DAYRELL SANTOS CPF: 344.980.101-59 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  SMPW  Quadra 25,  Conjunto 03,   Lote 07,   Casa A - 

Park Way 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 71745-503 UF: DF TELEFONES: (61) 98401-8241 E-MAIL: arthur.dayrell11@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   
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05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
Diretor Comercial – Interino Data: 29/04/2015 Início: 01/01/2016 Fim: 13/01/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: JOSÉ EMILSON MOTTA BARROS DE OLIVEIRA JÚNIOR CPF: 440.589.853-72 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Ana Bilhar nº 867, Apto 1402 

MUNICÍPIO: Fortaleza CEP: 60616-110 UF: CE TELEFONES: (85) 98888-1616 E-MAIL: emilson@xiiis.com.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Diretor Comercial Data: 13/01/2016 Início: 13/01/2016 Fim: 28/07/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHÃES CPF: 151.412.078-03 ENDEREÇO RESIDENCIAL: SHIN QI 8, Cj 3, Casa 13 – Lago Norte  

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 71520-330 UF: DF TELEFONES: (61) 99452-2332 E-MAIL: alexnmagalhaes@gmail.com 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Diretor Comercial Data: 29/07/2016 Início: 29/07/2016 Fim: 31/12/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: JARBAS JOSÉ VALENTE CPF: 184.059.671-68 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  SMPW Quadra 20, Conjunto 1, Lote 3, Casa H -         Park 

Way 

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 71745-001 UF: DF TELEFONES: (61) 2027-1453 / 99974-2704 E-MAIL: jjv@uol.com.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   



8 

  

TELEBRÁS 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

ATUALIZADO EM: 

 

05/04/2017 

UNIDADE GESTORA: Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRÁS 
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 
CNPJ Nº: 00336701/0001-04 

GESTÃO: 2016 

 
Presidente Interino da Telebras 
Diretor Técnico-Operacional 

Data:  29/07/2016 
 29/07/2016 

Início: 29/07/2016 
 29/07/2016 

Fim:  02/08/2016 
 31/12/2016 

 
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (em conformidade com a IN TCU nº 63/2010, art. 10): Membro da Diretoria. 

AGENTE: PAULO FERREIRA CPF: 068.278.888-00 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Oscar Freire nº 83, Apto. 23 – Cerqueira Cesar 

MUNICÍPIO: São Paulo CEP: 01426-001 UF: SP TELEFONES: (61) 2027-1202 / (11) 99611-7975 E-MAIL: paulferri@terra.com.br 

CARGO OU FUNÇÃO:  DESIGNAÇÃO: PERÍODO DE GESTÃO:                   

Diretor Administrativo-Financeiro Data: 29/07/2016 Início: 29/07/2016 Fim: 31/12/2016 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/ A - TELEBRAS 

EXERCÍCIO 2016 

PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

A Unidade de Auditoria Interna da Telecomunicações Brasileiras S/ A - Tele bras, em cumprimento 
ao disposto no parágrafo 6°, artigo 15, do Decreto n° 3.591, de 6 de setembro de 2000, no inciso X, 
artigo 36, do Estatuto Social da Sociedade, aprovado pela 98a Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 10 de março de 2016, e no inciso VIII, artigo 16, do Regimento Interno da Empresa, 
aprovado na 419a Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 9 de fevereiro 
de 2017, apresenta seu Parecer sobre a Prestação de Contas Anual da Telecomunicações Brasileiras 
S/ A- Telebras, correspondente ao exercício de 2016. 

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Examinando as peças relativas à Prestação de Contas Anual da Telebras, referente ao exercício de 
2016, verifica-se que as mesmas se encontram constituídas em consonância com os ditames das 
normas gerais e específicas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União e das orientações 
contidas no Sistema de Prestação de Contas (Sistema e-Contas). 

11 - LEVANTAMENTOS MAIS RELEVANTES 

a) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem 
e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos 
relevantes. 

Em que pese os avanços observados nos sistemas de controle adotados pela Telebras, com alguns 
exemplos de boas práticas que podem ser disseminadas para outros processos, verificou-se, em parte 
dos trabalhos, a necessidade de aumento de maturidade quanto à elaboração, atualização e aprovação 
de normativos internos para disciplinar os processos, como políticas, planos e procedimentos 
operacionais, e quanto à necessidade de cumprimento de parte dos procedimentos e regras existentes. 

Assim, com base nos trabalhos de auditoria realizados em 2016, a Auditoria Interna emitiu, ao longo 
do ano, recomendações visando minimizar a dependência do conhecimento individual, a aplicação de 
soluções isoladas e o não alinhamento das ações aos objetivos estratégicos da Empresa, que se 
encontra em revisão, de modo a agregar valor à organização e aprimorar a maturidade dos processos 
analisados. 

Apesar dos procedimentos e controles existentes e, principalmente, quanto àqueles implementados 
durante o exercício, entendemos que os processos ainda podem experimentar melhorias na gestão. 

b) avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis. 

No decorrer do exercício de 2016 não foi realizada pela Auditoria Interna ação específica de audito
ria visando à avaliação dos controles relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis. 
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Contudo, registra-se que o conjunto de informações relevantes sobre a execução financeira, demons
tração do desempenho financeiro, demonstrações contábeis e notas explicativas acostados à Presta
ção de Contas Anual de 2016 foram auditadas por empresa de auditoria independente, nos termos da 
Lei n° 6.404/76 e suas alterações, e se encontram em consonância com o Relatório da Administração 
sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2016, publicado na 
Seção 1 do DOU de 27 de março de 2017. 

c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UPC, das recomendações da 
auditoria interna. 

A Auditoria Interna realiza, em cumprimento ao Regimento Interno da Empresa, o acompanhamento 
das recomendações constantes dos Relatórios da Auditoria Interna e dos demais órgãos de controle. 
Por meio do acompanhamento, avalia-se o atendimento das recomendações e, nos casos de 
impossibilidade de adoção de providências imediatas para a solução das pendências, em conjunto 
com os gestores das Gerências auditadas, são estabelecidos prazos para o atendimento. 

A Auditoria Interna tem realizado regularmente reuniões com as Diretorias e Gerências da Empresa, 
onde são realizados pontos de controle sobre as ações e/ou dificuldades em relação ao atendimento 
das recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Esta ação tem total apoio da alta 
administração da Empresa que também realiza acompanhamento semanal nas Reuniões da Diretoria. 

Com a publicação da Instrução Normativa CGU n° 24, de 17 de novembro de 2015, em 
cumprimento ao artigo 17, a Unidade de Auditoria Interna da Telebras passou a apresentar, 
mensalmente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a situação das recomendações 
e/ou determinações feitas pelos órgãos de controle interno e externo. Essa ação visa dar 
conhecimento à alta administração da Empresa sobre a situação das recomendações feitas pelos 
órgãos de controle e, em consequência, melhorar a qualidade das respostas e diminuir a quantidade 
de recomendações pendentes. 

Em 2016 foram emitidos 10 Relatórios e 07 Notas de Auditoria contendo 84 recomendações da 
Auditoria Interna para as áreas auditadas. 

d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resul
tados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna. 

Atualmente, em razão de o volume ser relativamente pequeno e da inexistência de sistema 
corporativo de gestão, os controles das recomendações são realizados por meio de planilha eletrônica. 

Essa planilha é alimentada com informações como, por exemplo: constatação, recomendação, n° do 
relatório, área responsável, atualização (Follow-Up), prazo para atendimento, status (vencida, no 
prazo ou encerrada), entre outras. 

Para o acompanhamento dessas recomendações foi elaborado "macro" em VBA (Visual Basic for 
Applications) com o objetivo de classificar os dados por status e por prazo para atendimento das 
recomendações. Dessa maneira, ao abrir a planilha, as recomendações estarão classificadas por prazo 
de vencimento, listando as mais antigas em primeiro plano, possibilitando melhor visualização e 
acompanhamento das recomendações pendentes de atendimento. 

Com base nessa planilha é possível gerar informações no formato Excel e Relatórios em Word, por 
Diretoria, Gerência ou em sua totalidade, que são encaminhados às áreas responsáveis, possibilitand~/7 
o acompanhamento das recomendações. 7 ;/ 
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e) demonstração da execução do plano anual de auditoria. contemplando avaliação comparativa 
entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais 
constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade. 

Para elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, as tarefas a serem 
executadas são definidas com base em materialidade, temporalidade, risco e relevância inerente a 
cada objeto a ser auditado, do planejamento estratégico da empresa e, ainda, das sugestões, demandas 
de ações de auditoria, ou de outras ações requeridas formuladas pelas áreas da Empresa, bem como 
em função do Capítulo I da Instrução Normativa CGU n° 24/2015. 

O Plano Anual de Auditoria Interna de 2016 previu a realização de 10 (dez) ações programadas, no 
total de 3.776 horas, tendo sido 9 (nove) iniciadas no decorrer do ano. Foram ainda previstas 
1.592 horas destinadas às ações de auditoria não programadas. 

O trabalho de auditoria identificado no PAINT como "Follow-UP 2", com o objetivo de avaliar o 
posicionamento das unidades administrativas quanto ao cumprimento das determinações e/ou 
recomendações da Auditoria Interna, do TCU, CGU, Conselhos de Administração e Fiscal, em 
função da adoção pela atual Diretoria do acompanhamento sistemático das recomendações e do 
encaminhamento de informações mensais ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, 
mostrou-se, a critério da Auditoria Interna, dispensável e, assim, não foi realizado. 

Registra-se que, em relação às ações não programadas, foram concluídos 2 (dois) Relatórios de 
Auditoria, referentes (i) à avaliação de desempenho dos empregados, por demanda da Gerência de Gestão de 
Pessoas e (ü) contratação de auditoria independente, por demanda da Presidência. 

No exercício foram ainda emitidas 7 (sete) Notas de Auditoria, concernentes a 2 (duas) 
demandas da Presidência, 1 (uma) da Diretoria Executiva, 1 (uma) da Gerência de Gestão de 
Pessoas, 2 (duas) em função de necessidades da própria Auditoria Interna e 1 (uma) relativa à 
análise do Processo de Prestação de Contas de 2015/Relatório de Gestão de 2015. 

f) informações quantitativas e qualitativas (áreas de negócio, unidade regional. objeto etc) das 
auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão. 

À Auditoria Interna, conforme inciso VIII do artigo 16 do Regimento Interno compete, dentre outras 
atividades, avaliar a eficiência e eficácia dos controles internos, visando garantir: a salvaguarda dos 
ativos; a fidedignidade dos dados operacionais; a gestão orçamentária, financeira, administrativa, 
contábil, patrimonial e operacional; o cumprimento das leis, dos regulamentos, dos atos normativos 
estabelecidos; a melhoria das atividades operacionais; e a eficiência na aplicação dos recursos. 

Listamos, no quadro a seguir, as ações de auditoria constantes do P AINT 2016 e que foram 
realizadas, ou iniciadas, no exercício. 

ASSUNTO ÁREA AUDITADA OBJETIVOS/ESCOPO 

Desempenho e Diretorias Técnico- Verificar o desempenho e qualidade da rede da Telebras destinada aos seus 
clientes e o cumprimento do SLA (Acordo de Nível de Serviço) contratado, Qualidade da Rede Operacional e Comercial 
avaliando os últimos 6 (sei~ meses. 
Avaliar o cumprimento dos limites individuais de remuneração dos dirigentes 

Remuneração de Gerência de Gestão de e Conselheiros da Telebras, em cumprimento à recomendação do Conselho 
Dirigentes 1 Pessoas Fiscal e em consideração à sugestão do representante da União na 43a AGO, 

realizada em 24/04/2015, avaliando o último exercício, visando avaliar a 
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ASSUNTO ÁREA AUDITADA OBJETIVOS/ESCOPO 

proposta de remuneração 2016/2017. 

Acompanhamento do 
Diretorias Técnico-

Acompanhar das etapas do projeto, assim 
Operacional, Comercial e 

os cronogramas como os 
Projeto SGDC 

Administrativo-Financeira 
desembolsos realizados. 

Avaliar o cumprimento das determinações e/ou recomendações da Auditoria 
Interna, do TCU, CGU, Conselhos de Administração e Fiscal, analisando as 

Follow-UP 1 Tele bras 
justificativas apresentadas para os eventuais descumprimentos e as 
providências adotadas para as recomendações e/ou determinações ainda 
pendentes de atendimento, os prazos estabelecidos e acompanhar as 
implementações por área, idade, tipo e outras. 

Execução Contratual Fazer a avaliação da execução de contratos firmados pela Telebras, com 
(ênfase nos prazos de 

Diretoria Técnico-
ênfase nos prazos de instalação dos equipamentos. Avaliar por amostragem a 

instalação dos 
Operacional 

execução física e financeira de contratos, com ênfase nos prazos de instalação 
equipamentos) dos equipamentos. Por amostragem, avaliar fisicamente a instalação e 

aceitação dos equipamentos. 
Avaliar a gestão da fo lha de pagamentos da Telebras, a consistência dos 

Folha de Pagamento Tele bras 
controles adotados, os cálculos e as informações dela provenientes, bem 
como, a observância à legislação e às normas regulamentadoras. 

Avaliar a identificação e controle do acervo patrimonial da Telebras, na sede, 
Diretorias Técnico- POPs, ETRs, avaliando se há registro contábil e patrimonial dos bens e 

Gestão Patrimonial Operacional, Comercial e equipamentos em sistemas apropriados, de modo a manter atualizado o 
Administrativo-Financeira cadastro do inventário com informações precisas, fidedignas e rastreáveis. 

Analisar os Controles implantados. Relatórios/avaliações de 2015. 
Avaliar o cumprimento dos limites individuais de remuneração dos dirigentes 

Remuneração de Gerência de Gestão de 
e Conselheiros da Telebras, em cumprimento à recomendação do Conselho 
Fiscal e em consideração à sugestão do representante da União na 43a AGO, Dirigentes 2 Pessoas 
realizada em 24/04/2015. Fazer o acompanhamento dos dois últimos 
trimestres. 

No próximo quadro relacionamos as ações de auditoria que, apesar de não estarem previstos no 
PAINT 2016, foram realizadas ou iniciadas em 2016. 

ASSUNTO MOTIVAÇÃO OBJETIVOS/ESCOPO 

Demanda da 
Avaliação de Diretoria Validação do Processo de Avaliação de Desempenho e seus resultados, com vista à 

Desempenho Administrativo- confirmação de integral aderência ao normativo vigente. 

Financeira 
Contratação de Demandada Avaliar a adequação da contratação dos serviços especializados de Auditoria Independente das 
Auditoria Presidência 
Independente 

demonstrações contábeis da Telebras. 

Além dos relatórios de auditoria descritos anteriormente, a Auditoria Interna da Telebras emitiu 
ainda, em 2016, sete Notas de Auditoria - NA, conforme relacionado a seguir: 

ASSUNTO DEMANDANTE 
Denúncia sobre possível irregularidade na implementação da 

Presidência rede ótica da Telebras em BSB e RJ 

Prestação de Contas de 2015 PAINT2016 

Multa e Juros sobre ICMS- NF Visiona Diretoria Executiva 

Emissão indevida de requisição de compras no SAP Presidência 
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,,TELEBRAS 
ASSUNTO DEMANDANTE 

Sistel - Superávit Telebras Gerência de Gestão de Pessoas 

Requisição de empregados Auditoria 

Sobreaviso Auditoria 

111 - CONCLUSÃO 

Por todo o todo o exposto, entendemos que a minuta do Relatório de Gestão da Telebras relativo ao 
exercício de 2016, apresentada pela Gerência de Governança à Gerência de Auditoria Interna em 
22/5/2017 está de acordo, nos aspectos relevantes, com a estrutura de relatório estabelecida nos 
comandos das normas gerais e específicas expedidas pelo Tribunal de Contas da União. 

Assim, opinamos no sentido de que o aludido Relatório, em conformidade com a minuta 
apresentada, está em condições de ser encaminhado para deliberação da Diretoria Executiva da 
Empresa, consoante a alínea "b" do inciso IX do art. 33 do Estatuto Social e submissão ao Conselho 
de Administração, na forma do inciso X do art. 58 do Regimento Interno, bem como o envio ao 
Conselho Fiscal da Sociedade para conhecimento e disponibilização no si te do TCU (e-Contas). 

De Acordo 
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CNPJ nº 00336701/0001-04 

NIRE nº 53300002231 

 

ATA DA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA 
(1343ª) 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA  

 

Aos 24 (vinte e três) dia do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 horas, 

na Sede Social, no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 4, Bloco A Sala 201, em 

Brasília, Distrito Federal, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Empresa, por 

convocação do seu Presidente Sr. Antonio Klinger Loss Leite. Pela ordem do dia, foi 

apreciado o seguinte assunto: 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TELEBRAS 

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016:  Com base na letra “b” do inciso IX do Estatuto 

Social da Sociedade a Diretoria Executiva aprovou ad referendum do Conselho de 

Administração a Prestação de Contas da Telebras relativo ao exercício de 2016. 2. 

EXCLUSÃO DO ITEM 1 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA A.G.E  do dia 01/06/2017:  

A Diretoria Executiva, considerando as informações contidas na Nota Técnica nº 

02/2017-ARI/DRI/PRES, de 24/05/2017 e diante das orientações da gerência jurídica, 

resolve excluir do Edital de convocação e, consequentemente, da Pauta da ordem do dia 

na mencionada A.G.E do dia 01/06/2017 o item 1: Deliberação sobre o Aumento do 

Capital Social de R$ 263.145.011,82 para R$ 1.560.991.531,83, permanecendo 

inalterados os demais itens do Edital de Convocação e da pauta da ordem do dia da 

referida A.G.E. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião. Esta Ata vai assinada pelos membros da Diretoria Executiva presentes e pelo 

Chefe de Gabinete da Presidência que secretariou os trabalhos. Brasília-DF, 24 de maio 

de 2017.  

 
 

 
ANTONIO KLINGER LOSS LEITE  
         Presidente e diretor de                            
      Relações com Investidores 
 

 
 
 

 JARBAS JOSÉ VALENTE 
Diretor Técnico-Operacional e Comercial 

 
 
 

 
 

           PAULO FERREIRA                     GREGO RY SCHOEMBAKLA SLAVIERO BUNN 
Diretor Administrativo-Financeiro     Secretário 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231 
 

 

ATA DA 185ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE 2016 PARA O TCU 

Data, hora e local: Registro eletrônico em 29 de maio de 2017, às 15h00, com 

centralização eletrônica na secretaria do Conselho de Administração da Telebras, na 

sede da Telecomunicações Brasileiras S.A., situada no SIG Quadra 4, Bloco A, 

salas 211 à 224, Ed. Capital Financial Center – Brasília, Distrito Federal, CEP 

70610-440. Modalidade: reunião eletrônica via e-mail. Conselheiros participantes: 

André Müller Borges, Antonio Loss, Maximiliano Salvadori Martinhão, Renato 

Rodrigues Vieira, Hélio Marcos Machado Graciosa, Lauro Arcângelo Zanol e Marcio 

Barreira Campello e Luiz Guilherme Thomaz Gomes Araujo. Ordem do dia: 

Apreciação do Relatório de Prestação de Contas de 2016 para o TCU. Material 

encaminhado aos Conselheiros via e-mail em 25.05.2017. Todos confirmaram o 

recebimento. Questionamentos suscitados pelo Conselheiro Independente Hélio 

Marcos Machado Graciosa desta data foram prontamente esclarecidos pela 

Auditoria, conforme e-mails arquivados nesta Secretaria. Iniciado o procedimento de 

votação e computados os votos verificou-se a aprovação por unanimidade, assim 

registrada a decisão: O Conselho de Administração aprova o Relatório de Prestação 

de Contas do exercício de 2016, autorizando seu encaminhamento ao C. Tribunal de 

Contas da União, na forma da legislação aplicável à espécie. O Senhor Presidente 

do Conselho proclamou o resultado aos demais conselheiros. Encerramento. Nada 

mais havendo a tratar, eu, Ilair Antonio Tumelero, secretário, lavrei a presente ata 

nesta data e horário, a qual após aprovada vai pelos votantes assinada. 

André Müller Borges 
Presidente do Conselho 

Representante do MCTIC 

Antônio Klinger Loss Leite 
Conselheiro Nato 

Presidente da TELEBRAS 
  

Renato Rodrigues Vieira 
Conselheiro 

Representantes do MPDG 
 

Maximiliano Salvadori Martinhão 
Conselheiro 

Representante do MCTIC 

Hélio Marcos Machado Graciosa 
Conselheiro Independente 

 

Lauro Arcângelo Zanol 
Conselheiro 

Representante dos Acionistas Minoritários 
Ordinaristas. 

Márcio Barreira Campello 
Conselheiro Representante dos Acionistas 

Preferencialistas 

Ilair Antonio Tumelero 
Secretário 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas 
 
 
Aos Administradores e Acionistas da 
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS 
Brasília - DF 
 
 
Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Telecomunicações Brasileiras S.A. 
- TELEBRÁS, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 
 
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfases 

Tributos a Recuperar 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 07, a Companhia mantém registrado na 
rubrica Tributos a Recuperar, no ativo circulante e não circulante o montante de R$ 
252.134 mil. Esse valor decorre de impostos a recuperar, originários, principalmente, de 
retenções de imposto de renda na fonte, cuja realização ocorrerá pela geração futura de 
resultados tributáveis, por meio dos quais será possível a sua compensação. Ainda 
conforme mencionado na Nota Explicativa nº 07, do montante dos Tributos a Recuperar, 
a Companhia, por meio de Termo de Transação e Outras Avenças, cedeu parcela dos 
direitos creditícios de natureza tributária existente à época do acordo, cujo valor, em 31 
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de dezembro de 2016, é de R$ 135.549 mil. Referido crédito encontra-se sub judice na 9ª 
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública – ACP nº 
21032-95.2011.4.01.3400 – Decisão nº 202/2011-A, de 08 de abril de 2011. Nossa 
conclusão não contém modificação em função deste assunto. 
 
Investimentos 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1.3, em reunião realizada em 22 de março 
de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou proposta de incorporação 
da subsidiária integral Telebrás Copa S.A. A Administração submeterá a proposta à 
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em data a ser estabelecida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Nossa conclusão não contém 
modificação em função deste assunto. 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 13, a Companhia controla a subsidiária 
integral TELEBRAS Copa S/A. Esses investimentos são avaliados pelo valor do 
patrimônio líquido, sendo que as informações contábeis de 31 de dezembro de 2016 
utilizadas para cálculo da equivalência patrimonial, não foram submetidas a revisão por 
auditores independentes. Nossa opinião não contém modificação em função deste 
assunto. 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 13, a Companhia participa do capital social 
das coligadas Visiona Tecnologia Espacial S/A, com 49% e Cabos Brasil Europa S/A, com 
35%. As demonstrações contábeis destas coligadas foram examinadas por outros 
auditores independentes. O relatório dos auditores relativo a Visiona Tecnologia Espacial 
S/A, datado de 22 de fevereiro de 2017, foi emitido contendo ênfase quanto ao fato de 
parte significativa dos saldos e transações da Companhia ocorrem com partes 
relacionadas, e, portanto, o resultado de suas operações poderia ser diferente caso essas 
transações fossem efetuadas com partes não relacionadas. A opinião do auditor não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. O relatório dos auditores relativo a Cabos 
Brasil Europa S/A, datado de 22 de fevereiro de 2017, foi emitido contendo ressalvas 
relacionadas a: i) A Companhia revisou e alterou o procedimento de consolidação sobre 
a controlada CSEB Cabos Europa Brasil Lda (“CSEB”) para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, passando a consolida-la a partir de 1 de janeiro de 2016. Dessa forma, 
os valores correspondentes, referentes ao balanço patrimonial consolidado de 31 de 
dezembro de 2015 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, não foram apresentados como 
determinam as práticas contábeis adotadas no Brasil, através do pronunciamento técnico 
CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas. A comparabilidade entre os exercícios fica, 
portanto, prejudicada. ii) a Companhia não registrou, em 31 de dezembro de 2015, o 
resultado de equivalência patrimonial, no montante de R$300 mil e, também, os ajustes 
de conversão das demonstrações financeiras de sua controlada CSEB, no montante de 
R$71 mil, como determinam as práticas contábeis adotadas no Brasil, através dos 
pronunciamentos técnicos CPC 18 (R2) Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto e CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças nas 
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, respectivamente. Dessa 
forma, o ativo não circulante e o patrimônio líquido da Companhia, estão demonstrados a 
maior em R$371 mil, em 31 de dezembro de 2015, e o prejuízo do exercício findo em 31 
de dezembro de 2015 está a menor em R$300 mil. A Companhia registrou os referidos 
valores diretamente em seu ativo não circulante e contrapartida ao seu patrimônio líquido, 
em 01 de janeiro de 2016, em desacordo com o CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro, porém ajustando os saldos da conta de investimento e 



 

do patrimônio líquido. A Companhia optou por não reapresentar as demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2015. 
 
Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 17, a Companhia mantém registrado na 
rubrica “Programa de Indenização por Serviços Prestados – PISP”, no passivo não 
circulante o valor de R$ 47.938 mil, apurado a partir da definição do universo dos 
Colaboradores que fariam jus à indenização decorrente do Programa. Nossa conclusão 
não contém modificação em função deste assunto. 
 
Recursos capitalizáveis e Patrimônio Líquido negativo 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 22, a Companhia mantém registrado na 
rubrica “Recursos Capitalizáveis, saldo de R$ 2.233.652 mil. Esse valor é decorrente de 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC concedido pela União, o qual vem 
sendo corrigido pela taxa SELIC e será utilizado em futuro aumento de capital em favor 
da União. No momento, a Companhia aguarda a concordância da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN para submeter o assunto a Assembleia Geral Extraordinária, 
e com a aprovação, dar prosseguimento nos trâmites legais para efetivar o aumento do 
capital social. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto. 
 
Fase pré-operacional de projetos 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, em consonância com os seus objetivos 
institucionais, a Companhia continua direcionando seus esforços no sentido de (i) 
intensificar a implantação da infraestrutura necessária ao Programa Nacional de Banda 
Larga – PNBL – Decreto 7.175/2010; e (ii) ampliar sua carteira de clientes corporativos. 
Projetos Especiais também estão no foco das ações da Telebras, sendo: (i) a aquisição 
do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (Projeto SGDC); e 
(ii) o desenvolvimento do Projeto de Cabos Submarinos Internacionais. A conclusão dos 
projetos em andamento e equipamentos em aquisição e a consequente ampliação da 
capacidade de geração de receitas, por sua vez, dependem da capacidade da Companhia 
em continuar cumprindo o cronograma dos projetos em andamento, bem como a 
obtenção dos recursos financeiros necessários, quer seja de seus acionistas ou de 
terceiros. 
 
Outros assuntos 

Demonstrações do valor adicionado 

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis 
individuais tomadas em conjunto 



 

 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas e o relatório do auditor 
 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.  

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.   
 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 



 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  
 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia.  
 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional.  
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 
 

Maringá - PR, 24 de fevereiro de 2017 
 
 

BEZ Auditores Independentes S/S 
CRC PR 5.010/O-2 

 
 
 

Valdemir Bez 
Contador 

CRC PR 037.262/O-2 
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PARECER ATUARIAL 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001, e da Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 2006 e alterações, a Mercer 
GAMA apresenta o Parecer Técnico-Atuarial do Plano PBS-A, administrado e 
executado pela Fundação Sistel de Seguridade - SISTEL, patrocinado pelas empresas 
listadas a seguir, solidárias entre si, em face da Avaliação Atuarial anual do exercício 
de 2016, tendo como objetivo o dimensionamento das Provisões Matemáticas e 
Fundos Previdenciais, bem como apuração do custo dos benefícios assegurados pelo 
Plano e, em decorrência, a fixação do respectivo Plano de Custeio. 

 
São Patrocinadoras do Plano PBS-A: 
 
• Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

telecomunicações; 
• Fundação Sistel de Seguridade Social; 
• Oi S.A.; 
• Telecomunicações Brasileiras S.A.-Telebrás; 
• Telemar Norte Leste S.A.; 
• Telefônica Brasil S.A.; 
• TNL PCS S.A; 
• Tim Celular S.A.; 
• Tim Participações S.A.; 
 
O Plano PBS-A congrega a população de Assistidos originária do Plano 

de Benefícios Sistel – PBS, sendo este um Plano suplementar de benefícios 
previdenciários de aposentadorias e pensões, assemelhado ao do Regime Geral de 
Previdência Social, destinado às pessoas físicas vinculadas às Patrocinadoras do Plano, 
na forma da legislação em vigor, nos termos do Regulamento do Plano, do Estatuto da 
Entidade e dos Convênios de Adesão, formado exclusivamente por Assistidos e 
encontrando-se em extinção. 

 
O Plano está registrado na Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC sob o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB nº 
1991.0010-29 e possui todos os seus benefícios estruturados na modalidade de 
Benefício Definido (BD). Conforme Resolução MPS/CGPC nº 16, de 22 de novembro de 
2005, trata-se de Plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de 
Benefício Definido (BD).  

 
A Avaliação Atuarial anual de 2016 contemplou o Regulamento vigente 

na data da Avaliação do Plano PBS-A, conforme última alteração regulamentar 
aprovada por meio da Portaria SPC n° 3.188, de 23 de novembro de 2009, não tendo 
sofrido alterações Regulamentares aprovadas no decorrer do exercício de 2016. 

 
Procedemos à Avaliação Atuarial anual do exercício de 2016 na Data Base 

de 31 de dezembro de 2016, sendo esta também a Data da Avaliação, contemplando 
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o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano vigente, assim como os dados 
cadastrais e financeiros individuais dos Assistidos, bem como as informações contábeis 
e patrimoniais, posicionadas em 31/12/2016. 

 
Considerando a data de 31/12/2016, e conforme definição da Entidade, 

observou-se a existência de dois Grupos de Custeio no Plano PBS-A, sendo estes 
denominados de “PBS-A 1” e “PBS-A 2”. Distinguem-se entre si uma vez que o 
primeiro tem o reajuste de benefício em janeiro (mesmo mês da previdência social) 
enquanto que o segundo grupo tem os benefícios reajustados em dezembro, conforme 
regra regulamentar à qual estes Assistidos, formalmente, aderiram.  

 
Além disso, unicamente os Assistidos do PBS-A 2 têm direito ao Plano de 

Assistência Médica ao Aposentado (PAMA) e, por esse motivo, unicamente este Grupo 
de Custeio está sujeito ao cumprimento de decisão judicial relativa a ação ajuizada 
pela FENAPAS, que determina a formação de um Fundo Previdencial de Compensação 
e Solvência, a fim de dar suporte a insuficiências do PAMA. 
 

Adicionalmente, e em face de a SISTEL não ter informado nenhum outro 
fato relevante, consideramos no seu processamento a inexistência de qualquer fato 
que venha a comprometer a solvência e equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de 
Benefícios, conforme estabelece o artigo 80 do Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro 
de 2003, dada a responsabilidade técnico-atuarial da GAMA, em relação aos Planos 
administrados pela Entidade. 

 
 

2 RESULTADOS ATUARIAIS 

2.1 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: PBS-A 1 

2.1.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

Considerando o desenho do Plano PBS-A, os benefícios concedidos, as 
bases técnicas e atuariais do Plano e o Regulamento em vigor na data da Avaliação 
Atuarial, não há custos para o Plano, conforme consta da Avaliação Atuarial anual 
posicionada em 31 de dezembro de 2016. 

 
O Grupo de Custeio PBS-A 1 não possui custos, em face de que as 

Provisões Matemáticas para o suporte dos pagamentos dos benefícios líquidos 
concedidos encontravam-se plenamente integralizadas, na data da Avaliação Atuarial 
anual posicionada no encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2016. 

 
2.1.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

As Provisões Matemáticas do Grupo de Custeio PBS-A 1 foram avaliadas 
na Data Base 31 de dezembro de 2016 em R$250.992.653,60, sendo que a 
integralidade desse valor refere-se à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - 
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PMBC. O Grupo de Custeio PBS-A 1 não possui Participantes e, portanto, não há 
registro de Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC. 

 
Como se trata do primeiro ano de existência de dois grupos de custeio, 

não há possibilidade de comparação da variação matemática por grupo. Dessa forma, 
a verificação das provisões matemáticas totais apuradas entre esta Avaliação Atuarial 
e a Avaliação atuarial de 2015 será realizada no Grupo de Custeio PBS-A 2, que 
contém a maioria dos Assistidos. 

 
A partir do próximo exercício, será possível realizar as comparações, ano 

a ano, dentre os grupos de custeio. 
 

2.1.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

Devido às características do Grupo de Custeio e da massa populacional 
avaliada, o Risco Atuarial surge, especialmente, pela inadequação de hipóteses e 
premissas atuariais, as quais trazem volatilidade aos planos de benefícios, sendo que 
para o Grupo de Custeio PBS-A 1, caracterizam-se, basicamente, como, Biométricas 
e Econômico-Financeiras, aplicadas ao cálculo das Provisões Matemáticas de 
Benefícios Concedidos. 

 
Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins de Avaliação 

Atuarial anual de 2016 do Grupo de Custeio PBS-A 1, foram aprovadas pela SISTEL, 
sendo que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência das hipóteses e 
premissas atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados lhe foram 
formalizados por meio do documento GAMA 01 - PPT 068/16, observando assim os 
ditames da Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações. 

 
2.1.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

O Grupo de Custeio PBS-A 1 não apresentou insuficiência de cobertura 
na data da Avaliação Atuarial do encerramento do exercício a que se refere este 
Parecer. 

 
2.2 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: PBS-A 2 

2.2.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

Considerando o desenho do Plano PBS-A, os benefícios concedidos, as 
bases técnicas e atuariais do Plano e o Regulamento em vigor na data da Avaliação 
Atuarial, não há custos para o Plano, conforme consta da Avaliação Atuarial anual 
posicionada em 31 de dezembro de 2016. 

 
O Grupo de Custeio PBS-A 2 não possui custos, em face de que as 

Provisões Matemáticas para o suporte dos pagamentos dos benefícios líquidos 
concedidos encontravam-se plenamente integralizadas, na data da Avaliação Atuarial 
anual posicionada no encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2016. 
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2.2.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

As Provisões Matemáticas do Grupo de Custeio PBS-A 2 foram avaliadas 
na Data Base 31 de dezembro de 2016 em R$6.842.836.917,53, sendo que a 
integralidade desse valor refere-se à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - 
PMBC. O Grupo de Custeio PBS-A 2 não possui Participantes e, portanto, não há 
registro de Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC. 

 
Como se trata do primeiro ano de existência de dois grupos de custeio, 

não há possibilidade de comparação da variação matemática por grupo, porém, as 
provisões matemáticas totais do Plano PBS-A, comparativamente à Avaliação 
Atuarial de encerramento de exercício de 2015, teve variação nominal positiva de 
2,87%, tendo sido registrado o montante de R$7.093.829.571,13 em 31/12/2016 e 
de R$6.895.929.896,58 em 31/12/2015. O aumento das Provisões Matemáticas 
deveu-se ao aumento do valor médio dos benefícios, que superou a involução natural 
decorrente do envelhecimento e mortalidade da massa de Assistidos, além da adoção 
da família real como premissa para o cálculo de pensão por morte, em detrimento da 
função Hx Sistel, e da alteração da hipótese de fator de capacidade de 0,9812 para 
0,9820, aumento este atenuado pela alteração da hipótese de taxa de juros de 
3,80%a.a. para 4,33% a.a. e da alteração da hipótese de mortalidade geral de AT-2000 
Female para AT-2000 Male D10%. 

 
2.2.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

Devido às características do Grupo de Custeio e da massa populacional 
avaliada, o Risco Atuarial surge, especialmente, pela inadequação de hipóteses e 
premissas atuariais, as quais trazem volatilidade aos planos de benefícios, sendo que 
para o Grupo de Custeio PBS-A 2, caracterizam-se, basicamente, como, Biométricas 
e Econômico-Financeiras, aplicadas ao cálculo das Provisões Matemáticas de 
Benefícios Concedidos. 

 
Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins de Avaliação 

Atuarial anual de 2016 do Grupo de Custeio PBS-A 2, foram aprovadas pela SISTEL, 
sendo que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência das hipóteses e 
premissas atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados lhe foram 
formalizados por meio do documento GAMA 01 - PPT 068/16, observando assim os 
ditames da Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações. 

 
2.2.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

O Grupo de Custeio PBS-A 2 não apresentou insuficiência de cobertura 
na data da Avaliação Atuarial do encerramento do exercício a que se refere este 
Parecer. 
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2.3 EM RELAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS 

2.3.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

A base cadastral encaminhada pela Entidade, posicionada em 31 de 
dezembro de 2016, foi submetida a testes de consistência e, após ratificações e 
retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências verificadas, os dados 
foram considerados suficientes e exatos para fins da Avaliação.  

 
Cumpre-nos esclarecer que a análise efetuada pela Mercer GAMA na base 

cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial, objetiva, única e exclusivamente, a 
identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo 
dessa análise a garantia de que todas as distorções foram detectadas e sanadas, 
permanecendo, em qualquer hipótese, com a Entidade a responsabilidade plena por 
eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 
2.3.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIAIS 

No que diz respeito aos Fundos Previdenciais, o valor de R$1.088.484.913,87, 
considerando 31 de dezembro de 2016, subdivide-se em:  

 
i) Fundo de Reversão de Valores aos Assistidos - 2012, que montava, 

R$217.256.507,17 e têm como origem de recursos a destinação da parcela 
da Reserva Especial constituída no exercício destinada aos Assistidos, sendo 
prevista sua destinação para revisão do plano de benefícios na forma que 
vier a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade;  

ii) Fundo de Reversão de Valores às Patrocinadoras – 2012, que montavam 
R$479.078.451,68, e têm como origem de recursos a destinação da 
parcela da Reserva Especial constituída no exercício destinada às 
Patrocinadoras, sendo prevista sua destinação para revisão do plano de 
benefícios na forma que vier a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
Entidade;  

iii) Fundo de Cobertura de Demandas Judiciais, que montava 
R$321.581.808,31 tendo como origem dos recursos os valores 
provisionados em decorrência de pareceres e estudos realizados por 
empresas de consultoria externas de atuária e jurídica contratadas pela 
SISTEL, sendo destinado a cobrir o impacto decorrente de eventual sucesso, 
parcial ou total, de demandas judiciais com relação ao programa 
previdencial do Plano; 

iv) Fundo Previdencial de Cobertura Especial – PB1 (FCE-PB1), que montava 
R$70.568.146,71, é apurado pela soma de duas parcelas, sendo a primeira 
referente a necessidade de cobertura de oscilações de risco em face das 
premissas atuariais, apurada atuarialmente , e a segunda por parte da 
Reserva Especial, após desconstituição dos Fundos de Revisão, pertinente 
aos Assistidos do Grupo de Custeio PBS-A 1, que não sofrem efeitos da 
sentença judicial relativa a ação ajuizada pela FENAPAS, conforme definido 
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pela Entidade e aprovado pelo Conselho Deliberativo, consubstanciado em 
estudo específico e parecer jurídico.  

 
2.3.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando os valores na data de encerramento do exercício de 2016, 
temos que, na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas, 
no montante total de R$7.093.829.571,13, com o Patrimônio de Cobertura do 
Plano, no montante de R$9.112.671.744,78, verifica-se que o Plano PBS-A 
apresentou Superávit técnico-atuarial acumulado de R$2.018.842.173,65, em 31 
de dezembro de 2016. 

 
Da análise, verifica-se que o Superávit do Plano aumentou de 

R$1.370.887.480,54, em 31 de dezembro de 2015, para R$2.018.842.173,65, em 
31 de dezembro de 2016, representando uma variação positiva de 47,26%, ou 
R$647.954.693,11. Esta variação deveu-se, primordialmente ao fato de a 
rentabilidade dos ativos garantidores do Plano ter sido superior à meta atuarial e à 
elevação da taxa de juros.  

 
No período compreendido pelo exercício completo de 2016, a meta 

atuarial do Plano foi de 10,63%, composto pelo INPC de 6,58% mais taxa de juros de 
3,80%, enquanto que a rentabilidade alcançada no exercício foi de 14,59%, conforme 
informação repassada pela SISTEL, representando um ganho atuarial equivalente a 
3,58%.  

 
Em atendimento à Resolução MPS/CNPC nº 16, de 19 de novembro de 

2014, que alterou a Resolução MPS/CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, apurou-
se Equilíbrio Técnico Ajustado. Observados os critérios previstos na Instrução Previc nº 
19/2015, o ajuste de precificação apurado pela SISTEL montava R$608.809.032,31 
positivo, em 31 de dezembro de 2016, que resultou em um Equilíbrio Técnico 
Ajustado superavitário de R$2.627.651.205,96. Cumpre esclarecer que, para fins 
de apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado, se superavitário, conforme previsto na 
legislação vigente, não deverá ser observado o ajuste de precificação positivo para 
fins de eventual processo de destinação e utilização de superávit. 

 
2.3.4 NATUREZA DO RESULTADO 

Na Avaliação Atuarial de 2016, observa-se que o Plano apresentou 
superávit, o qual foi resultante de causas conjunturais, sendo oriundo, sobretudo, da 
superação da meta atuarial do Plano. Tendo em vista que não é possível assegurar 
que esse fato tem caráter perene, atribui-se natureza conjuntural ao resultado. 

 
Do superávit apurado em 31 de dezembro de 2016, o montante de 

R$1.379.040.468,63 foi alocado em Reserva de Contingência e R$639.801.705,02 
em Reserva Especial para Revisão de Plano.  
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Cumpre ressaltar que o limite máximo da Reserva de Contingência foi 
apurado observando as regras contidas na Resolução MTPS/CNPC nº 22, de 25, de 
novembro de 2015 e considerou como base de cálculo a Duração do Passivo do PBS-A, 
posicionada em 31 de dezembro de 2016, de valor 9,44 anos. Portanto, o limite, em 
31 de dezembro de 2016, é de 19,44% das Provisões Matemáticas em Benefício 
Definido ou R$1.379.040.468,63, que implicou a alocação deste valor em Reserva de 
Contingência e do excedente em Reserva Especial. 

 
2.3.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

O Plano PBS-A não apresentou déficit técnico na data da Avaliação 
Atuarial do encerramento do exercício a que se refere este Parecer. 

 
2.3.6 ADEQUAÇÕES DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

O Plano PBS-A encontra-se com o Patrimônio de Cobertura do Plano em 
valor superior à cobertura integral do valor presente dos benefícios do Plano, não 
sendo adotado Método de Financiamento para determinação de custos, observando 
que, no cálculo das Provisões Matemáticas, é utilizado o Regime de Capitalização, 
considerando o Método Agregado para todos os benefícios do Plano. Desta forma, 
considerando o disposto na Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações, em nosso 
entendimento o Regime e o Método de Financiamento estão adequados e devem 
continuar sendo adotados para os cálculos das Provisões Matemáticas dos benefícios 
do Plano, à luz da legislação previdenciária vigente. 

 
2.3.7 OUTROS FATOS RELEVANTES 

1) As hipóteses atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial anual do Plano PBS-A, foram 
definidas pela SISTEL em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 
dezembro/2016, estando estas subsidiadas pelos testes de aderência das hipóteses 
e premissas atuariais executados por esta Consultoria, sendo os resultados 
formalizados à Entidade por meio do documento GAMA 01 – PPT 068/16; 
 

2) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2016, 
comparativamente às adotadas para o exercício de 2015, procederam-se às 
seguintes alterações: 

 

i) Composição Familiar: De Hx Sistel para Família Real dos Participantes e 
Assistidos; 

ii) Taxa de juros técnico-atuarial: de 3,80% a.a. para 4,33% a.a.; 

iii) Fator de Capacidade: de 0,9812 para 0,9820; 

iv) Tábua de Mortalidade Geral: de AT-2000 Female para AT-2000 Male D10%; 
 

3) Dentre os ativos de investimentos, conforme informado, parcela destes estavam 
contabilizados pela curva do papel e mantidos até o vencimento, sendo que foi 
atestada a possibilidade da manutenção destes até os seus respectivos 
vencimentos, com base em Fluxo Atuarial específico, conforme exigência da 
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Resolução MPAS/CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, e suas alterações 
posteriores; 
 

4) De acordo com os Balancetes Contábeis de dezembro de 2016, verifica-se que a 
totalidade do Patrimônio de Cobertura do Plano encontra-se integralizada, assim 
como o valor presente dos benefícios do Plano estão integralmente cobertos pelos 
recursos garantidores do Plano PBS-A; 

 
5) O Plano possuía R$1.730.987.197,41 registrados em Fundos, sendo 

R$1.088.484.913,87 referentes a Fundos Previdenciais, R$578.254.844,77 
referentes ao Fundo Administrativo e R$64.247.438,77 referentes ao Fundo dos 
Investimentos, em 31 de dezembro de 2016; 

 
6) No termos da denominada Sentença FENAPAS, cabe à SISTEL, por meio de seus 

órgãos estatutários competentes, como gestora do PAMA, indicar a necessidade de 
constituição do Fundo de Compensação e Solvência, no Grupo de Custeio PBS-A 2, 
para fins de suporte a insuficiências do PAMA. 

 

3 PLANO DE CUSTEIO 

Para o Plano PBS-A, considerando todas as hipóteses e parâmetros 
técnicos adotados, observando os benefícios concedidos e levando-se em 
consideração as Contribuições Vinculadas ao Abono dos Assistidos fixadas no 
Regulamento para cálculo dos benefícios e, de forma geral, o Regulamento em vigor 
na data da Avaliação Atuarial, ante a inexistência de custos para o Plano, não será 
estabelecido Plano de Custeio para o exercício de 2017. 

 
Assim sendo, e em face da previsão regulamentar, deverão apenas ser 

observados os descontos nos benefícios das referidas Contribuições Vinculadas ao 
Abono dos Assistidos afetos a tal desconto, ou seja, aqueles que recebem o abono 
aposentadoria, mediante o desconto do percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
benefício global pago pelo Plano, limitadas ao valor do abono, na forma 
regulamentar. 
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4 CONCLUSÃO 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano 
PBS-A, em 31 de dezembro de 2016, é superavitária em R$2.018.842.173,65, 
observada através do confronto entre as Provisões Matemáticas e o Patrimônio de 
Cobertura do Plano, sendo que, desse montante, R$1.379.040.468,63 foi alocado em 
Reserva de Contingência e R$639.801.705,02 alocado em Reserva Especial para 
Revisão de Plano. 

 
 

Este é o Parecer. 
 

Brasília, 15 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

MARIANA ABIGAIR DE SOUSA SABINO 
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