
 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

0 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA - 2012 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos 
órgãos de controle interno e externo como prestação de contas 
anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 
da Constituição Federal, elaborado de acordo com as 
disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 108/2010, 
da Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de 
controle interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília / 2012 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

2 
 

SUMÁRIO 
 

ITEM I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO......... ..................................................................................6 

1.- INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDI CIONADA................................................7 
1.1 - RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL.........................................................................................................7 

2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  (PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II 
DA DN TCU Nº 108, DE 2010).......................................................................................................................................7 

2.1 - A INSTITUIÇÃO..................................................................................................................................................7 
2.2 - PROJETOS ESTRATÉGICOS...........................................................................................................................13 
2.3 - PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ........................................................14 
2.4 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO.......................................................................................21 

3. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA D E CRÉDITOS OU RECURSOS (PARTE 
A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010)......................................................................................24 

3.1 - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS................24 

4. - PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
(PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010).......................................................................25 

5. - RECURSOS HUMANOS (PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II  DA DN TCU Nº 108, DE 2010)....................25 

6. - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO (PARTE A , ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU 
Nº 108, DE 2010)............................................................................................................................................................33 

7. - DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO AS IN FORMAÇÕES SOBRE SIASG E 
SICON (PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 10 8, DE 2010).........................................................33 

8. - DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS (PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 
2010)...............................................................................................................................................................................34 

9.- ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ (PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 
108, DE 24/11/2010).......................................................................................................................................................35 

10. - ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIE NTAL (PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO 
II DA DN TCU Nº 108, DE 2010).................................................................................................................................35 

10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.........................................................................35 

11. - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE RESPONSAB ILIDADE DA UJ (PARTE A, ITEM 11, 
DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010)..........................................................................................................35 

11.1 - GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO..............................35 
11.2 - GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS....................................36 

12. - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ  (PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA 
DN TCU Nº 108, DE 2010)...........................................................................................................................................37 

12.1 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)................................................................................37 

13. - RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS (PARTE A, ITEM 14, DO A NEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010).......40 

14. - DELIBERAÇÕES DO TCU E OCI (PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 
2010)...............................................................................................................................................................................40 

14.1 – DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO........................................................................40 
14.2 - DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO.................40 
14.3 - RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO....................................................................40 
14.4 - RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO.............40 

15. – INFORMAÇÕES SOBRE OTRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕ ES REALIZADAS PELA 
AUDITORIA INTERNA (PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA  DN TCU Nº 108, DE 2010).........................41 

15.1 - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA ATENDIDA NO EXERCÍCIO..............41 
15.2 - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PENDENTE DE 
ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO EM EFERÊNCIA..........................................................................41 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

3 
 

ITEM II - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO.......... .................................................................................42 

16. - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARTE B, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 
2010)...............................................................................................................................................................................43 

16.1 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI 6.404/76, INCLUSIVE NOTAS 
EXPLICATIVAS.........................................................................................................................................................43 

17. - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL (PARTE  B, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU 
Nº 108, DE 2010)............................................................................................................................................................43 

17.1 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL..................................................................................43 
17.2 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA UJ COMO INVESTIDORA.....................................................................44 

18. - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARTE 
B, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010)......................................................................................44 

18.1 - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE.............................................................................................44 

ITEM III - CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDIC IONADA OU GRUPO DE UNIDADES 
AFINS................................................................................................................................................................................45 

19. - REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES (PARTE C , ITEM 12, DO ANEXO II DA DN 
TCU Nº 108, DE 2010)..................................................................................................................................................46 

19.1 - REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES................................................................................46 
19.1.1 - OBJETIVOS DA POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO...............................................46 
19.1.2 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO............................................................................................46 
19.1.3 - PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO QUE SÃO LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO 
NA DETERMINAÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO....................................................47 
19.1.4 - COMO A REMUNERAÇÃO É ESTRUTURADA PARA REFLETIR A EVOLUÇÃO DOS 
INDICADORES DE DESEMPENHO.............................................................................................................48 
19.1.5 - COMO A POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO SE ALINHA AOS INTERESSES DA 
TELEBRAS......................................................................................................................................................48 
19.1.6 - EXISTÊNCIA DE  REMUNERAÇÃO SUPORTADA POR SUBSIDIÁRIAS, CONTROLADAS 
OU CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS.................................................................................48 
19.1.7 - EXISTÊNCIA DE QUALQUER REMUNERAÇÃO OU BENEFÍCIO VINCULADO À 
OCORRÊNCIA DE DETERMINADO EVENTO SOCIETÁRIO, TAL COMO A ALIENAÇÃO DO 
CONTROLE SOCIETÁRIO DA COMPANHIA.............................................................................................48 
19.1.8 - DESCRIÇÃO DE PLANO DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO BASEADO EM AÇÕES..............................48 
19.1.9 - COMENTÁRIOS EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO VARIÁVEL............................................48 

19.2 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL (PARTE C, ITEM 12, DO 
ANEXO III DA DN TCU N° 108, DE 2010)..............................................................................................................49 

20. - INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PARTE 
C, ITEM 36, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010)....................................................................................53 

 
 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

4 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
 
 

QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ - RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL............................................7 
QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ..........................................................16 
QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ............................................................ 21 
QUADRO A.2.4 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES ........................................................................... 21 
QUADRO A.2.5 - PROGRAMAÇÃO DE DESPSAS DE CAPITAL .............................................................................. 22 
QUADRO A.2.6 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA.. .......................................................................................................................................................... 23 
QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA ........................................... 24 
QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA 
UJ. ..................................................................................................................................................................................... 24 

QUADRO A.5.1 - FORÇA DE TRABALHO DA TELEBRAS – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 .......................... 26 

QUADRO A.5.2 - SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA TELEBRAS – 
SITUAÇÃO EM 31/12. .................................................................................................................................................... 27 
QUADRO A.5.3 - QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS.........28 

QUADRO A.5.4 - QUANTIDADE DE EMPREGADOS  POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 
31/12...................................................................................................................................................................................29 

QUADRO A.5.5 - QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SITUAÇÃO 
APURADA EM 31/12........................................................................................................................................................29 
QUADRO A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS........................................................30 
QUADRO A.5.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 
31/12...................................................................................................................................................................................30 
QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS..........................................................................30 
QUADRO A.5.9 - CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES.........31 
QUADRO A.5.9A - CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE 
CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA ............................................................................................................... 32 

QUADRO A.8.1 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO POR AUTORIDADES E EMPREGADOS DA 
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS – DBR......................................................34 
QUADRO A.9.1 - ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ.......................................................................35 
QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS .......................................................... 35 
QUADRO A.11.1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE 
DA UNIÃO ....................................................................................................................................................................... 35 
QUADRO A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 
TERCEIROS......................................................................................................................................................................................36 
QUADRO A.12.1 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA TELEBRAS ............................................ 39 
QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO .................. 40 

QUADRO A.15.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO ................................................................................................................................. 40 

QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI .................................... 40 

QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO ................................................................................................................................. 40 

QUADRO A.16.1 - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO 
EXERCÍCIO ..................................................................................................................................................................... 41 
QUADRO A.16.2 - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PENDENTE DE 
ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA .............................................................................. 41 
QUADRO B.4.1 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL .................................................................... 43 
QUADRO B.4.2 - INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES ............................................. 44 
QUADRO C.12.1 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL.................................49 
QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES......................................................51 
QUADRO C.12.3 - DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS 
ADMINISTRADORES......................................................................................................................................................53 
 
 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

5 
 

 
 
ANEXOS............................................................................................................................................................................54 
 
 
 
ANEXO Nº TÍTULO 

01 QUADRO A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 
02 QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS    
03 QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

04 
QUADRO A.15.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

05 QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

06 
QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO    

07 
QUADRO A.16.1. - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

08 
QUADRO A.16.2 - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

09 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI 6.404/76, INCLUSIVE NOTAS 
EXPLICATIVAS 

10 PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE 

11 
INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
(PARTE C, ITEM 36, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITEM I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

7 
 

 

1.  INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDI CIONADA 

1.1 - Relatório de Gestão Individual 
 

QUADRO A.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ - RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério das Comunicações Código SIORG: 3159 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Telecomunicações Brasileiras S.A. 
Denominação abreviada: Telebras 
Código SIORG: 75 Código LOA: 41202 Código SIAFI:  
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista 
Principal Ativ idade: Serviços de Comunicação Multimídia Código CNAE: 6110-8/03 
Telefones/Fax de contato:  (061) 2027-1000 (061) 3326-7369  
E-mail: telebras@telebras.com.br 
Página na Internet: www.telebras.com.br 
Endereço Postal: SCS Quadra 9, Bloco B, Salas 301 a 305 e 401 a 405  – Edf. Parque Cidade Corporate – Brasília - 
DF – CEP: 70308-200 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
 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 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Estrutura atual: 91ª Assembleia Geral Extraordinária, de 03 de dezembro de 2010 e 355ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração, de 05 de outubro de 2011 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
  
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

Não há   
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
Não há   

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não há Não há 
 

 

2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  (PARTE A, ITEM 
2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

 
2.1 - A INSTITUIÇÃO 
 

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, 
Bloco B, Salas 301 a 305 e 401 a 405,  (Edifício Parque Cidade Corporate – Torre B) – 70.308-200 
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- Brasília – DF, com endereço eletrônico na Internet www.Telebras.com.br - inscrita no CNPJ sob o 
nº 00.336.701-0001-04, é uma empresa aberta de economia mista vinculada ao Ministério das 
Comunicações, órgão do Poder Executivo, constituída em 9 de novembro de 1972 de acordo com a 
Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972, iniciando suas operações naquela data. 
 

Regulamentação 
 
A Telebras rege-se pela Lei das Sociedades por Ações, pelas disposições especiais de lei 

federal, pelo Decreto que instituiu o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL-, pela legislação 
de telecomunicações, pelas leis e usos do comércio e demais disposições legais aplicáveis. 

 
Acionista Controlador 
 
A União é detentora diretamente, como acionista majoritária da Empresa de 89,88% das 

ações ordinárias com direito a voto e 72,67% de seu capital total, que, somados às participações 
detidas por outras empresas federais, totalizam 74,58% do capital. 

 
Registro na CVM 
 
A Telebras está registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o número 01125-8. 
 
Mercado de Capitais 
 
As ações Ordinárias Nominativas – ON e Preferenciais Nominativas - PN de emissão da 

Telebras vêm sendo negociadas regularmente na BM&FBOVESPA, sob os códigos TELB3 e 
TELB4. 

 
A partir de 24/01/2011, as ações de emissão da Telebras passaram a ser negociadas na 

BM&FBOVESPA (site: www.bmfbovespa.com.br) na forma unitária. Dessa forma o preço de 1 
(uma) ação passou a corresponder ao preço de 10.000 (dez mil) ações. O grupamento das Ações 
havia sido aprovado pela 91ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de dezembro de 2010. 

 
Capital Social 
 
O capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R$ 419.454.543,77 (quatrocentos e 

dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e 
setenta e sete centavos), representado por 109.698.912 (cento e nove milhões, seiscentas e noventa e 
oito mil e novecentas e doze) ações, sendo 88.695.913 (oitenta e oito milhões, seiscentas e noventa 
e cinco mil e novecentas e treze) ações ordinárias nominativas e 21.002.999 (vinte e um milhões, 
dois mil e novecentas e noventa e nove) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. 

 
Quadro de pessoal 
 
Ao final de 2011 o quadro de pessoal da Telebras compunha-se de 289 empregados. Destes, 

190 prestavam serviço na sede da empresa, 71 encontravam-se cedidos à Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL e 28 cedidos a outros órgãos da administração federal. 
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POSIÇÃO EFETIVO TOTAL TELEBRAS SEDE CEDIDOS 
31/12/2009 227 4 223 
31/12/2010 276 127 149 
31/12/2011     293(*)     194(*)  99 
(*) Inclui 4 (quatro) requisitados 
 

2.1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

 
A Administração da Sociedade é exercida pela Assembleia Geral, pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria Executiva. Suas atribuições estão elencadas no Estatuto Social da 
Telebras, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária – AGE, de 3 de agosto de 2010. 

 
Assembleia Geral 
 
Composta pelos acionistas, sendo o órgão superior da Telebras, com poderes para deliberar 

sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à 
defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. 

 
Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, exerce a administração 

superior da Sociedade, fixando a política de orientação geral dos negócios da Sociedade e 
acompanhando a sua execução. 

 
Diretoria Executiva 
 
A Diretoria é o órgão executivo da administração da Sociedade, atuando cada um de seus 

membros segundo as respectivas competências. É composta por: I - Presidência; II - Diretoria 
Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores; III - Diretoria Técnico-Operacional; e 
IV - Diretoria Comercial. 

 
A administração conta ainda com o Conselho Fiscal, órgão independente da administração e 

de caráter permanente e consultivo. 
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Estrutura Organizacional 

 
 

2.1.2 - NOVAS ATRIBUIÇÕES 

A empresa foi reativada pelo Governo Federal em maio de 2010, por meio do Decreto n° 
7.175, para implantar o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) e atuar na massificação do 
acesso à Internet no Brasil. Desde então, atua na implantação de uma Rede Nacional de 
Telecomunicação que chegará a mais de quatro mil municípios até 2014. Serão cerca de 30 mil 
quilômetros de rede de fibras ópticas provendo internet de alta velocidade e baixo custo para 
provedores de internet de todo o país. 

O propósito é dispor de uma rede neutra que ofereça condições e preços iguais em todas as 
regiões do país. Isso contribui para diminuir as desigualdades regionais, especialmente naquelas 
regiões onde os custos para o acesso à internet estavam muito acima do mercado. 
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A atuação da Telebras já impactou na redução dos preços, no aumento da competição e na 
ampliação da qualidade. Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
mostrou uma redução de 50% nos preços da internet nos últimos dois anos no Brasil. 

A Rede Nacional de Telecomunicação utiliza fibras ópticas cedidas pelo Sistema Eletrobras e 
pela Petrobras e dispõe de uma infraestrutura que está entre as mais modernas do mundo. O núcleo 
central da rede (Core) tem equipamentos e serviços com capacidade e funcionalidades avançadas 
que permitem alta disponibilidade aos provedores de internet e parceiros da Telebras. 

O Decreto Presidencial n° 7.175/2010 atribuiu novas funções à empresa que entre 1972 e 
1998 atuou como uma holding de telecomunicações provendo rede para o acesso à telefonia fixa em 
todo o território nacional. O sistema foi privatizado em julho de 1998, mas o Governo manteve a 
Telebras como empresa aberta de economia mista vinculada ao Ministério das Comunicações. 

A Sociedade foi controladora de 54 empresas concessionárias de serviços públicos de 
telecomunicações, formadora do Sistema Telebras, sendo 27 empresas de telefonia fixa, 26 
empresas de telefonia celular e uma empresa de telefonia de longa distância, até a sua cisão parcial, 
em 22 de maio de 1998. Dessa cisão parcial, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, 
resultaram na constituição de 12 (doze) novas empresas controladoras, que foram privatizadas em 
29 de julho de 1998, permanecendo não mais a Sociedade com a função de controladora do Sistema 
Telebras. 

De acordo com suas novas atribuições, cabe à Telebras implantar a rede privativa de 
comunicação da administração pública federal e prover infraestrutura e redes de suporte a serviços 
de telecomunicações prestados por empresas privadas, estados, Distrito Federal, municípios e 
entidades sem fins lucrativos. 

 

2.1.3 - COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL/OBJETO SOCIAL 

 
Competência/Objeto Social 
 
Para adequar às novas atribuições, a partir de 3 de agosto de 2010, data da realização da 90ª 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Telebras, foram estabelecidos no seu Estatuto Social, 
entre outros, como objeto social: 

 
 

• Estimular o desenvolvimento das empresas industriais e de prestação de serviços do setor de 
telecomunicações públicas; 

• Implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal; 
• 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; 

• Prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por 
empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins 
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lucrativos; 
• Prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente 

em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços, de acordo com as 
definições estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital – CGPID. 

 
Para dar cumprimento aos objetivos do PNBL, conforme artigo 5º do Decreto nº 7.175/2010 e 

consignado no § único do art. 4º de seu Estatuto, a Telebras poderá usar, fruir, operar e manter a 
infraestrutura e as redes de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse da 
administração pública federal. 

 
 

Objetivos Estratégicos 
 
Diante das novas competências que lhe foram atribuídas, a Telebras definiu estratégias de 

atuação para cumprir com suas novas funções. Elas compreendem o fomento, a difusão e o 
fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação, em observância às 
políticas públicas definidas pelo Governo e pela legislação. 

 
Para 2014, foram definidos os objetivos de implantação da infraestrutura da Rede Nacional de 

Telecomunicação, no âmbito do PNBL com a utilização de fibras já instaladas pelo setor elétrico e 
petrolífero, além de parcerias com outras empresas do setor público e privado, em uma extensão de 
30.803 Km, abrangendo 27 capitais e mais de 300 Pontos de Presença, atendendo a 4.283 
municípios. 

 
A Rede Nacional tem como foco prioritário constituir uma rede corporativa federal nas 

capitais, atender pontos de governo e de interesse público e ofertar capacidade de banda internet em 
localidades sem prestadores de serviço de comunicação, com preço elevado ou baixa atratividade 
econômica, bem como em áreas de baixa renda nas regiões metropolitanas. 

 

2.1.4 - PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA 

Visando a promoção do acesso à banda larga para o desenvolvimento econômico e social do 
País, o Governo tem investido na massificação do acesso à Internet em alta velocidade de 
transmissão para cidadãos, instituições da administração pública, entidades da sociedade civil e 
empresas, por meio do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), instituído pelo Decreto nº 
7.175, de 12 de maio de 2010. 

Por meio deste decreto, coube a Telebras atuar na redução dos custos da Internet no atacado, 
promovendo a competição entre provedores, melhorando a qualidade dos serviços, o que tem 
contribuído para a modicidade tarifária e a disponibilização do serviço nos locais de baixa 
atratividade, permitindo a participação dos pequenos provedores por todo o País. 

Em 2011, a Telebras celebrou contratos para construção de sua rede principal (Backbone) e 
secundária (Backhaul) que irão possibilitar a implantação de 30 mil km de rede nacional e 
internacional, considerando inclusive os acordos para a interligação dos países da América do Sul. 
As implantações iniciadas em 2011 viabilizaram 58 municípios com potencial de cobertura. Para 
2012, os planos de investimento preveem o aumento contínuo da capilaridade da rede de transporte 
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até que se complete o atendimento de 4.283 municípios brasileiros em 2014. 

Para atingir os 1.282 municípios brasileiros restantes e atender a serviços públicos 
considerados estratégicos, inclusive os de natureza militar, foi programada no Plano Plurianual 
(PPA 2012-2015) a implantação e operação de um satélite brasileiro, projeto que prioriza a 
transferência de tecnologia para a base industrial brasileira via parceria com a iniciativa privada. A 
contratação do satélite será iniciada em 2012 com lançamento previsto para 2014. 

Também há previsão, no PPA 2012-2015, de investimento em infraestrutura de cabos 
submarinos, permitindo a expansão e diversificação das conexões de dados internacionais para a 
América do Norte, América Latina, África e Europa. Em 2012, serão completadas as conexões com 
Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, e será concluído o projeto de implementação dos cabos 
submarinos. 

2.2 - PROJETOS ESTRATÉGICOS 

Em 2011, o Governo Federal deu novas atribuições à Telebras que ampliaram 
significativamente sua atuação. São eles os projetos da (i) Rede Internacional, composta de 
interligações terrestres com nossos vizinhos e um cabo submarino internacional, com três rotas 
(EUA, Europa e África); (ii) do Satélite Geoestacionário de Telecomunicações, a ser construído por 
uma empresa em processo de criação entre a Telebras e a Embraer. 

Anel Sulamericano 

Este projeto tem como origem o entendimento dos países sulamericanos, integrantes da 
Unasul, da necessidade de interligação entre os países, de modo a se obter uma maior integração 
regional e uma maior racionalidade no tráfego regional. Realizaram-se diversas reuniões em 2011 e 
chegou-se a um desenho preliminar de rede. Neste cenário, a Telebras dispõe de maior envergadura 
e com maior nível de interligação, compatível com as dimensões do Brasil. 

Cabo Submarino Internacional 

Este projeto tem como objetivos assegurar ao Brasil sua independência internacional, perdida 
quando da privatização do Sistema Telebras, e garantir preços competitivos para acesso ao 
backbone internacional de internet. Foram desenvolvidos os primeiros estudos técnicos, um plano 
preliminar de negócios e mantidos contatos com inúmeros parceiros potenciais, com destaque para a 
Angola Cables e a Odebrecht. 

Satélite 

Este projeto também objetiva assegurar ao Brasil sua independência internacional e garantir 
que o segmento de defesa e as comunicações estratégicas do país estejam sob controle nacional. Foi 
formado um grupo interministerial (Ministério das Comunicações, Ministério do Desenvolvimento 
e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) o qual, sob coordenação da Telebras, desenvolveu 
os primeiros estudos técnicos, assim como a modelagem do projeto tecnológico. Tal modelagem 
previu a criação de uma nova empresa para a integração do primeiro satélite no país, sendo a 
Telebras uma de suas acionistas. 
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Universidade Telebras 

Este projeto tem como objetivos: (i) capacitar os colaboradores da Telebras, por meio  de 
cursos internos e externos; (ii) desenvolver acordos com Universidades e Centros de P&D, com 
vistas ao desenvolvimento de tecnologias de telecom; (iii) certificar os equipamentos utilizados na 
rede da Telebras; e (iv) validar em laboratórios os produtos ofertados pela Telebras. Para a 
consecução desses objetivos, inicialmente a Telebras realizou em 2011 uma seleção pública de 
entidades de ensino e P&D nacionais, assinou dois acordos (PUC-RS e CTI) e, com a PUC-RS 
firmou Convênio para a implantação de um laboratório de telecom na Tecno-PUC em Porto Alegre-
RS. 

Copa 2014 

A Telebras foi escolhida pelo Ministério das Comunicações para representar o Governo na 
execução das garantias assumidas pelo Brasil para a realização da COPA em nosso País. Com este 
objetivo, foram mapeados em 2011 todos os requisitos necessários ao atendimento das garantias de 
infraestrutura, bem como os potenciais parceiros em cada cidade-sede da Copa 2014, de modo a 
atender o SLA (Service Level Agreement) requerido. 

Com o mapeamento de rede efetuado, executou-se um anteprojeto executivo para cada 
cidade-sede e calculou-se o investimento em infraestrutura ótica necessário. A expectativa é de que 
sejam liberados mais de R$ 200 milhões para a construção de infraestrutura em redes de fibra 
óptica. 

2.3 - PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ  

2.3.1 -  EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

 
A Telebras não possui Programa de Governo sob sua responsabilidade, estando suas ações 

orçamentárias vinculadas aos Programas de Governo sob a responsabilidade do Ministério das 
Comunicações. 

2.3.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA U J 

Orçamento 

 
No tocante aos recursos financeiros, os esforços nesta atividade foram dirigidos ao 

gerenciamento dos recursos disponíveis e a realizar. Dentro deste contexto, mereceu especial 
atenção a gestão do orçamento controlado pelo Governo através do Programa de Dispêndios 
Globais – PDG/2011, aprovado pelo Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010, alterado pelo 
Decreto nº 7.605, de 10 de novembro de 2011, que aprovou sua reprogramação. Conforme 
sintetizado na Tabela a seguir, sua execução foi a contento, levando em consideração os limites 
autorizados. 
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          Valores em R$ 1 

FONTES E USOS 
PDG 

APROVADO 
PDG 

REALIZADO 
% 

REALIZAÇÃO 

FONTE DE RECURSOS 576.202.582 453.808.033 79% 

Receitas 49.973.129 58.408.033 117% 

Recursos para Aumento de Capital 526.229.453 395.400.000 75% 

USO DE RECURSOS 743.280.227 181.948.965 24% 

Dispêndios Correntes 191.033.396 106.316.709 56% 

Dispêndios de Capital 552.246.831 75.632.256 14% 

    Fonte: Decreto nº 7.605, de 10 de novembro de 2011, SIEST e SISCON 
 
 

O Orçamento de Investimento – OI da Telebras para o exercício de 2011 teve a sua aprovação 
feita pela Lei Orçamentária – LOA, nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, e pela reabertura de 
crédito no valor de R$ 300.000.000, conforme consta na Lei nº 12.410, de 26 de maio de 2011. 
 

A distribuição do orçamento nas ações está de acordo com o Decreto 7.605, de 10 de 
novembro de 2011, conforme segue: 
 

      Valores em R$ 1 

Descrição 
Ações 

OI 
Aprovado 

OI 
Realizado 

% 
Realização 

Manutenção e 
Adequação de Bens 

Imóveis 
24.122.807.4101.0053 13.632.676 696.895 5% 

Manutenção e Adequação 
de Bens Móveis 

24.122.807.4102.0053 5.435.757 916.694 17% 

Manutenção e Adequação 
de Ativos de Informática, 

Informação e 
Teleprocessamento 

24.126.807.4103.0053 6.948.945 2.216.611 32% 

Implantação da 
Infraestrutura da Rede 

Nacional de Banda Larga 
24.722.1008.12OF.0001 526.229.453 71.802.056 14% 

TOTAL  552.246.831 75.632.256 14% 

 Fonte: Decreto nº 7.605, de 10 de novembro de 2011, SIEST e SISCON 
 

A partir dos resultados apurados pela execução das ações diante da programação aprovada, 
constataram-se desafios à melhoria do Plano de Ação buscando viabilizá-lo como importante 
instrumento gerencial com as seguintes atividades: 

 
• Maior envolvimento das áreas com vistas à incorporar o processo de planejamento 

estratégico/operacional; 
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• Qualificação dos empregados envolvidos a fim de dotá-los de conhecimentos, adequando-os 
para os novos desafios, objetivando a consecução dos negócios da Empresa; 

• Prospecção de soluções tecnológicas com vista a dar suporte às novas atividades da 
sociedade; 

• Desenvolvimento de produtos e serviços Telebras; 
• Consolidação e disseminação da cultura para os novos tempos da Empresa; 
• Suporte tecnológico para sistematização das informações, com objetivo de dar maior 

celeridade ao processo e disponibilizar, com maior rapidez, os resultados das ações. 
 
Em relação à Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis – no exercício de 2011, 

houve alguns eventos como a mudança da Alta Gestão da empresa, a conclusão do 1º Planejamento 
Estratégico e a participação da Telebras como fornecedor de infraestrutura para os grandes eventos 
(Copa do Mundo, Olimpíadas e Rio +20) que redirecionaram algumas ações na área de Tecnologia 
da Informação. 

 
A previsão inicial para o ano de 2011 na ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens 

Móveis visava o aumento do quadro da Telebras, a instalação total do 4º andar com toda a estrutura 
de escritório, Data Center, NOC (Network Operation Center), salas de reunião, copa e a instalações 
dos escritórios regionais (toda estrutura de funcionamento). No decorrer do ano de 2011 algumas 
ações foram redesenhadas, alterando o escopo e a temporalidade de execução que refletiram nesta 
ação. 

 
Assim em 2011 o realizado foi de R$ 916.693,89 que consistiu na aquisição e instalação de 

parte do mobiliário necessário para o funcionamento das Diretorias Comercial e Técnico-
Operacional, ficando para 2012 a conclusão do layout final, com a readequação dos espaços por 
meio de instalação das divisórias, criação de salas de reunião e segregação de ambientes. 

 
Ficou descartada a possibilidade de instalar o Data Center da Telebras bem como seu NOC na 

atual sede, a partir de estudos elaborados pelo corpo técnico e para atender requisitos da FIFA. Com 
isso, grande parte dos recursos destinados a esta conta será executadas a partir de 2012. 

 
Em relação à Ação 4103 – Sistemas e Aplicativos, por ocasião do Planejamento Estratégico e 

da constituição do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia da Informação), houve a repriorização de 
Sistemas e Aplicativos e, portanto, estamos elaborando os Termos de Referência para a contratação 
e implantação ainda em 2012. 
 

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade 

Unidade 
de 

Medida 
 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser realizada 
em 2012 

24 722 1008 12OF P 3 - PNBL Un 152 16 111 
24 722 1008 12OF P 3 - PNBL Un 249 6 250 

Fonte: Carta CT.1000/044/2011, de 5 de abril de 2011. 
 

Na Ação 12OF (Implantação de Infra Estrutura da Rede Nacional de Banda Larga) está 
compreendida a construção de uma Rede Nacional de alta velocidade, utilizando as fibras ópticas 
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sob o domínio da União, visando melhorar a infraestrutura para banda larga no Brasil e disseminar 
o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), conforme previsto no Decreto 7.175, de 12 de maio 
de 2010. Esse Programa foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de ampliar o acesso à 
Internet no país. 

 
Para cumprir essas obrigações foi elaborado um projeto de uma rede de transporte de dados, a 

ser implantada com as seguintes características: 
• utilização de fibras ópticas disponíveis sob o domínio da União; 
• solução de Backbone baseada nas tecnologias DWDM (Dense Wavelength Division 

Multiplexing) e Ethernet/IP/MPLS com o estabelecimento de Pontos de Presença – POP da Telebras 
ao longo da rede; 

• Backbone Nacional subdividido em 3 (três) Anéis (Nordeste, Sudeste e Sul) e duas rotas na 
Rede Norte; 

• Backhaul são redes de transporte de dados que irão interligar os municípios ao Backbone, 
sendo utilizadas duas tecnologias: rádio digital ponto a ponto ou fibra óptica. Para a primeira 
tecnologia utiliza-se a denominação de Estação Terminal de Rádio – ETR e para a segunda utiliza-
se Estação Terminal de Fibra – ETF, sendo essa tecnologia adotada para os municípios com maior 
densidade populacional e  áreas metropolitanas. 

 
Para a implantação de um POP da Rede Telebras são necessárias as seguintes etapas:  
• Aquisição e contratação de locais para o estabelecimento do futuro POP, seguindo critérios 

de proximidade das caixas de emenda de fibra óptica da empresa cedente (Sistema Eletrobras ou 
Petrobras); 

• Elaboração de projetos executivos de:  
- Infraestrutura 
- Torre 
- DWDM 
- IP 
- Rádio-enlace 
• Construção de obras civis envolvendo a limpeza e nivelamento de terreno, construção de 

bases de concreto para recebimento de gabinetes ou contêiner; 
• Construção de canaletas e caixas de passagens subterrâneas para encaminhamento de cabos 

de fibra ótica e de energia; 
• Construção de subestação de energia aérea, composta de posto de transformação, 

encaminhamento de cabos subterrâneos e construção de padrão de energia para interligação à 
concessionária local; 

• Construção e montagem de torre de transmissão; 
• Montagem e interligação de infraestrutura (gabinete ou contêiner), para abrigar os 

equipamentos do POP; 
• Instalação dos respectivos equipamentos (retificadores, baterias, ar-condicionado, 

distribuidores, DWDM, IP e rádio) do POP; 
• Configuração e testes dos equipamentos e ativação do POP. 
 
 Para a implantação de uma ETR ou ETF da Rede Telebras são necessárias as seguintes 

etapas:  
• Aquisição e contratação de locais para o estabelecimento da futura ETR, segundo a 

proximidade do Backbone e a demanda de atendimento aos municípios; 
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• Elaboração de projetos executivos de:  
- Infraestrutura 
- Torre 
- IP 
- Rádio-enlace 
• Construção de obras civis envolvendo a limpeza e nivelamento de terreno, construção de 

bases de concreto para recebimento de gabinetes; 
• Construção de canaletas e caixas de passagens subterrâneas para encaminhamento de cabos 

de fibra ótica e de energia; 
• Construção de subestação de energia aérea, composta de posto de transformação, 

encaminhamento de cabos subterrâneo e construção de padrão de energia para ligação à 
concessionária local; 

• Construção e montagem de torre de transmissão (para a ETR); 
• Construção da abordagem de fibra óptica ao POP mais próximo (para a ETF); 
• Montagem e interligação de infraestrutura (gabinete ou contêiner), para abrigar os 

equipamentos da ETR ou ETF;  
• Instalação dos respectivos equipamentos (Retificadores, trocadores de calor, baterias, 

distribuidores, IP e Rádio) da ETR ou ETF; 
• Configuração e testes dos equipamentos e ativação do POP. 
 
Em 2010 e 2011 foram firmados contratos para fornecimento de equipamentos e serviços de 

DWDM, IP/MPLS, IP borda, segurança de rede, rádio, torres, extensão de rede de energia e também 
para fornecimento e construção de redes de fibra óptica e de infraestrutura. 

 
Em 25/10/2010 foi realizado o Pregão 02/2010-TB, cujo objeto era a contratação, mediante 

Registro de Preços, de solução de infraestrutura básica, com fornecimento de contêineres, gabinetes 

e materiais, necessários para o funcionamento e proteção dos equipamentos ópticos, de rádio e de 
IP, a serem utilizados na rede nacional de telecomunicações, incluindo garantia e assistência técnica, 
instalação, treinamento e operação inicial. Esse Pregão contemplava os três Anéis (Nordeste, 
Sudeste e Sul) e duas rotas na Rede Norte do Backbone Nacional. 

  
Inicialmente foram assinados dois contratos em 23/11/2010 com quantitativos parciais para 

atendimento dos Anéis Sudeste e Nordeste, junto às empresas adjudicadas no Pregão, ficando para 
posterior contratação os quantitativos remanescentes das Atas de Registro de Preço, bem como os 
quantitativos para os atendimentos do Anel Sul e da Rede Norte. 

  
Em dezembro de 2010 houve a impetração de uma representação junto ao TCU e posterior 

expedição de medida cautelar referente ao Pregão 02/2010-TB. A medida cautelar do TCU foi 
expedida em 16/12/2010, sendo que o Ofício de encaminhamento do TCU para a Telebras está 
datado de 27/12/2010 e foi protocolado na Telebras em 30/12/2010. 

  
Essa cautelar impedia a Telebras de realizar novos contratos associados a esse Pregão, e havia 

o risco de uma possível anulação desse processo licitatório após a conclusão da instrução do 
processo pela unidade técnica do TCU, e posterior pronunciamento do Plenário por meio de 
Acórdão, o que poderia acarretar o cancelamento dos contratos já assinados, e parcialmente 
executados, apesar de não ter havido nenhum pagamento até àquele momento. 
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Em função da situação apresentada acima, a Telebras reduziu o ritmo dos trabalhos de 
implantação do PNBL. Apesar dessa redução, foram vistoriados e elaborados projetos para 55 
estações do Anel Sudeste e 50 estações no Anel Nordeste. Esses projetos foram encaminhados às 
cedentes para aprovação, cujo período variava de poucos dias a alguns meses, dependendo das 
peculiaridade de cada localidade e das demandas solicitadas pelas cedentes para adequação dos 
projetos. 

 
Após a elaboração e análise detalhada dos projetos executivos, identificou-se a necessidade de 

contratar itens não contemplados nos dois contratos iniciais, porém contidos nas Atas. Em função 
do impedimento de assinar novos contratos diversas estações tiveram sua implantação suspensa, 
aguardando a decisão Plenária do TCU. 

 
Em 25/05/2011, o TCU emitiu o Acórdão 1.339/2011, cuja recomendação indicava que a 

Telebras deveria renegociar os valores contratados, de modo a adequá-los aos valores de mercado, 
tomando como referência os valores apurados pela Secob-3, e em caso de recusa das contratadas na 

realização de renegociação, abster-se de emitir novas ordens de serviço. Em relação ao 

remanescente das quatro atas registradas (Sudeste, Nordeste, Sul e Rede Norte), deveriam ser 

renegociados os preços adjudicados, de modo a adequá-los aos valores de mercado, tomando como 
referência os valores apurados pela Secob-3. 

 
A Telebras acatou integralmente as recomendações do Acórdão 1.339/2011, realizando as 

renegociações com as empresas adjudicadas, obtendo sucesso em apenas três das quatro atas 
oriundas do Pregão 02/2010-TB. Cabe ressaltar que a ata que cobria a rede norte não obteve sucesso 
na renegociação de preços.  

 
Ao submeter a apreciação do TCU, quanto aos resultados obtidos durante as citadas 

renegociações, ficou a unidade técnica do TCU de avaliar o atendimento integral das 
recomendações contidas no Acórdão 1.339/2011. 

 
Em 10/08/2011 o Plenário do TCU emitiu o Acórdão 2.074/2011, onde considerava 

satisfatória as renegociações das atas e contratos dos Anéis Sudeste e Nordeste, da ata do Sul e 
reconheceu que diante do insucesso da renegociação da ata da Rede Norte, essa fosse cancelada. 
Sendo assim, determinou que a Telebras, no prazo de trinta dias, apresentasse os termos de 
apostilamento das atas e contratos vigentes. 

 
Após a conclusão dos apostilamentos, a Telebras pode seguir adiante com a implantação do 

PNBL, visto que a construção da infraestrutura, objeto do Pregão 02/2010-TB, é a primeira etapa a 
ser concluída nos projetos da rede planejada para o PNBL. Em 29/09/2011 foi assinado o segundo 
contrato do Anel Nordeste, e o primeiro contrato para construção do Anel Sul. Em 30/09/2011 foi 
assinado o segundo contrato do Anel Sudeste. 

 
Há de se observar que o período decorrido durante todo o processo em que pairava a 

insegurança administrativa e jurídica contabilizou 288 dias corridos, comprometendo de forma 
significativa o cronograma acordado pela Telebras. 

 
Mediante o ocorrido, houve a necessidade do replanejamento do projeto de rede do PNBL, 

com vistas a tentar recuperar parte do tempo perdido. 
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A partir de Julho de 2011 iniciou-se a ativação dos primeiros POP do Backbone, sendo que ao 

final de 2011 foram ativados os POP nos trechos Brasília-DF/Itumbiara-GO (direção Sul) e 
Brasília-DF/Serra da Mesa-GO (direção Norte) e 6 ETR que possibilitaram o atendimento às 
primeiras localidades do Programa PNBL. 

 
Ao final do ano de 2011 a realização física da Telebras contabilizava: 
- caracterização das fibras ópticas nos anéis Nordeste e Sudeste; 
- ativação de 16 estações do tipo POP no Backbone Nacional; 
- início de 45 obras de construção de estações do tipo POP no Anel Nordeste; 
- início de 8 obras de construção de estações do tipo POP no Anel Sudeste; 
- início de 4 obras de construção de estações do tipo POP no Anel Sul; 
- elaboração de projetos de rede metropolitana para as principais cidades atendidas pelo trecho 

do Backbone já concluído; 
- elaboração de projeto para as principais cidades que sediarão os jogos da Copa 2014. 
 
Em relação às ações 24.122.807.4101.0053 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, 

24.122.807.4102.0053 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos e 24.126.807.4103.0053 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, 
Informação e Teleprocessamento, não há previsão de meta física a ser realizada, conforme consta no 
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPlan, porém seguem os itens que 
compreende cada uma delas: 

 
Compreendem na ação 4101, Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, a aquisição de itens 

relacionados com: 
• Itens de instalações prediais; 
• Equipamentos de escritório; 
• Equipamentos de audiovisual; 
• Equipamentos de copa e cozinha; 
• Equipamentos de telecomunicações; 
• Equipamentos de uso da Sede; 
• Instalações prediais; 
• Equipamentos de energia. 
 
Compreendem na ação 4102, Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas 

e Equipamentos; a aquisição de itens relacionados com mobiliários da Sede. 
 
Compreendem na ação 4103, Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação 

e Teleprocessamento, a aquisição de itens relacionados com: 
• Equipamentos de computação, como estações de trabalho, leitoras de código de barras, 

desktops, etc.; 
• Sistemas aplicativos, como contratação e aquisição de sistemas e licenças. 
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2.4 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 

2.4.1 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

QUADRO A.2.3 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 
Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras 41202 - 

 

2.4.2 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES 

 
QUADRO A.2.4 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTESORRENTES 

                                                                                                                                                    Valores em R$ 1  
Origem dos Créditos Orçamentários Grupos de Despesas Correntes 

 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 
2 – Juros e Encargos 

da Dívida 
3- Outras Despesas 

Correntes 
 Exercícios Exercícios Exercícios 
 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L 
O 
A 

Dotação proposta pela UO 41.444.380    227.530.315  

 PLOA 41.444.380       227.530.315   
 LOA 35.108.925       155.924.471   

C 
R 
É 
D 
I 
T 
O 
S 

Suplementares 

            
 Especiais Abertos             
  Reabertos             
 Extraordinários Abertos   18.586.565       54.100.629 
  Reabertos             
 Créditos Cancelados             
Outras Operações             

Total   18.586.565        54.100.629 
Fonte:  

Sistema de Informações das Estatais – SIEST: 
• Pessoal e Encargos Sociais: Sistema SIEST, conta 241.000; 
• Outras Despesas Correntes: Sistema SIEST, conta 240.000, subtraído a conta 241.000; 

 
2010: 

• Crédito Extraordinário - Abertura: carta CT.2000/029/2010, Programa de Dispêndios Globais – 
PDG/2010 - Reprogramação. 
 
2011: 

• Dotação proposta pela UO: carta CT.2000/032/2010, Programa de Dispêndios Globais – PDG/2011. 
• Lei Orçamentária – LOA/2011: Publicada no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2011. 
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2.4.3 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL 

 
 

QUADRO A.2.5 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL 
                                                                                                                                                   Valores em R$ 1  
Origem dos Créditos 

Orçamentários 
Grupos de Despesa de Capital 

 4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização da Dívida 

 Exercícios Exercícios Exercícios 
 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L 
O 
A 

Dotação proposta pela UO 1.361.780.431      

 PLOA 413.000.000           
 LOA 239.229.453           

C 
R 
É 
D 
I 
T 
O 
S 

Suplementares 

           
 Especiais Abertos            
  Reabertos            
 Extraordinários Abertos  316.493.454         
  Reabertos 300.000.000           
 Créditos Cancelados            
Outras Operações            

Total 539.229.453 316.493.454         
Fonte:  

Sistema de Informações das Estatais – SIEST: 
Investimentos: Sistema SIEST, conta 222.000. 
2010: 
Crédito Extraordinário – Abertos: Medida Provisória nº 515, de 28 de dezembro de 2010 (Não houve tempo hábil 
para a liberação do recurso, por isso, houve a reabertura de crédito em 2011, conforme Lei nº 12.410, de 26 de 
maio de 2011). 
2011: 
Dotação proposta pela UO: Carta CT.2000/032/2010, Programa de Dispêndios Globais – PDG. 
Lei Orçamentária – LOA/2011: Publicada no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2011. 
Crédito Extraordinário – Reabertura: Lei nº 12.410, de 26 de maio de 2011. 
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2.4.3.1 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS  

 
QUADRO A.2.6 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 
Valores em R$ 1 

Valores em R$ 1 Origem dos 
Créditos Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
Reserva de 

Contingência 
 Exercícios Exercícios Exercícios 
 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L 
O 
A 

Dotação proposta pela UO 268.974.695  1.361.780.431    

 PLOA 268.974.695  413.000.000      
 LOA 191.033.396  239.229.453      

C 
R 
É 
D 
I 
T 
O 
S 

Suplementares 

        
 Especiais Abertos         
  Reabertos         
 Extraordinários Abertos  76.810.395  316.493.454     
  Reabertos   300.000.000      
 Créditos Cancelados         
Outras Operações         

Total 191.033.396 76.810.395 539.229.453 316.493.454     
Fonte:  

Sistema de Informações das Estatais – SIEST 
 
Despesas Correntes: Sistema SIEST, conta 240.000; 
Despesas de Capital: Sistema SIEST, conta 220.000. 
 
2010: 
Crédito Extraordinário – Abertos: Medida Provisória nº 515, de 28 de dezembro de 2010 (Não houve tempo hábil 
para a liberação do recurso, por isso, houve a reabertura de crédito em 2011, conforme Lei nº 12.410, de 26 de 
maio de 2011). 
 
2011: 
Dotação proposta pela UO: Carta CT.2000/032/2010, Programa de Dispêndios Globais – PDG. 
Lei Orçamentária – LOA/2011: Publicada no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2011. 
Crédito Extraordinário – Reabertura: Lei nº 12.410, de 26 de maio de 2011. 
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2.4.3.2 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DE SPESA  

 
QUADRO A.2.7 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA 

 
Programa de Dispêndios Globais-2010/2011 – A empresa é regida pela Lei 6.404/76, e, portanto, 
não se enquadra ao regime legal previsto na Lei 4.320/64 e no sistema SIAFI. 

2.4.4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

2.4.4.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS ORIGINÁ RIOS DA UJ  
 
QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

          Em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação Despesa Contratada Despesa paga 

 2011 2010 2011 2010 
Modalidade de Licitação      
Convite - 65.915,31 - 57.970,93 
Tomada de Preços  - 42.942,15 - 42.942,15 

Concorrência (*)  - 
2.500.166,16 595.995,61 2.390.541,44 

Pregão Eletrônico / Pregão eletrônico para 
Registro de Preços (*)  293.837.556,88 

 
1.108.191,13 

 
23.447.437,07 

 
1.023.677,76 

Concurso  - - - -- 
Consulta  - - -  
Adesão a Ata de Registro de Preços (*)  3.685.284,65 5.274.996,48 4.016.564,68 4.748.156,74 
Contratações Diretas      
Dispensa (*)  2.835.526,78 662.187,58 4.808.058,61 583.471,54 
Inexigibilidade (*)  5.703.285,66 1.929.374,88 1.947.932,10  1.736.308,21  
Regime de Execução Especial         
Suprimento de Fundos 24.938,76 26.068,52 24.938,76 26.068,52 
Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha 34.302.046,18 9.220.005,00 33.986.299,29 7.735.067,00 
Diárias 460.553,31 91.085,62 460.553,31 91.085,62 
Outros 1.274.682,56 2.500.166,16 1.274.682,56 2.500.166,16 

Fonte: Balancetes 2011 e 201 – Conta/código – 313.10.000.0 (Pagamento em Folha);e demais informações  
 Gerência de Compras e Contratos e Gerência Logística. 
(*) - As diferenças encontradas a maior entre as despesas contratadas e pagas, referem-se a despesas contratadas em 
anos anteriores e pagas em 2011. 

  

2.4.5 - INDICADORES SETORIAIS 

Não há elementos informados para este item. 

3. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA D E CRÉDITOS OU 
RECURSOS (PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº  108, DE 2010) 

3.1 - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 
RECURSOS 
 

Não se aplica, tendo em vista não ser a empresa regida pela Lei nº 4.320/1964. 
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4. - PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

Não se aplica, uma vez que a empresa não esta submetida as regras da Lei 4.320/1964. 
 

5. - RECURSOS HUMANOS (PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II  DA DN TCU Nº 108, DE 
2010) 

A Telebras encerrou 2011 com um quadro de pessoal integrado por 289  empregados, sendo 
190 prestando serviços nas unidades administrativas da empresa, 71 cedidos à ANATEL e 28 
cedidos a diversos órgãos governamentais, conforme demonstrado nos quadros abaixo: 
 

QUANTITATIVO DE PESSOAL EM 31/12/2011 

A - Empregados em efetivo exercício na Telebras 105 

B - Cedidos à Anatel 71 

C - Cedidos para outros Órgãos 28 

D - Contratados “Ad Nutum” 85 

SUB-TOTAL 289 

E - Presidente e Diretores 4 

F - Servidores e empregados de outros órgãos e esferas requisitados e cedidos 
para a Telebras 

10 

TOTAL GERAL 303 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP 
 
 

 
QUADRO DE PESSOAL CEDIDO – POSIÇÃO 31/12/2011 

ANATEL 71 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - PR 12 

PR - AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN 4 

PR - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISPAM – CENSISPAM 1 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES    10 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 1 

TOTAL GERAL 99 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP 
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QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO DA TELEBRAS – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12DA 

TELEBRAS – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias dos Cargos  Lotação Ingressos no 
exercício 

Egressos no 
exercício 

 Autorizada Efetiva   

1. Empregados em cargos efetivos (1.1+ 1.2) - 214 6 24 

 1.1. Membros de poder e agentes públicos 0 0 0 0 

 1.2. Empregados de Carreira 

         (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4) 
- 214 6 24 

  1.2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 367 204 1 18 

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

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

  1.2.4.  Servidores e empregados requisitados de 
outros órgãos e esferas 0 10 5 6 

2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3. Empregados Contratados “Ad Nutum”  92 85 57 26 

4. Total de empregados (1+2+3)  - 299 63 50 

Fonte: Sistema de Informações  de Pessoal- SIP 
 

Os servidores e empregados requisitados de outros órgãos e esferas, mencionados no subitem 
1.2.4., são originários do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, da Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal, da Centrais Elétricas do Norte do Brasil – Eletronorte e da 
Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, totalizando 4 requisitados. Existe ainda outros 06 
servidores da SLTI/MP, que apoiam tecnicamente a empresa na implementação da rede privativa de 
comunicação da administração pública federal, em virtude de acordo com a Secretária de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP. 
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QUADRO A.5.2 - SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA TELEBRAS – 
SITUAÇÃO EM 31/12DA TELEBRAS 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas na 

situação em 31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3+1.4) 99 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 55 

1.2. Exercício de Função de Confiança 7 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (Portaria SRH nº 2.326, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) 

6 

1.4. Outras situações previstas em leis específicas (§ 2º do art. 27 da Lei nº 
10.871, de 20/5/2004) 

31 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 

3.1. De oficio, no interesse da Administração             0 

3.2. A pedido, a critério da Administração 0 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para 
acompanhar cônjuge/companheiro 

0 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo 
de saúde 

0 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo 
seletivo 

0 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 0 

4.1. Doença em pessoa da família  0 

4.2. Capacitação  0 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  0 

5.2. Serviço militar 0 

5.3. Atividade política 0 

5.4. Interesses particulares  0 

5.5. Mandato classista 0 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 

7. Total de empregados afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 99 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP 
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QUADRO A.5.3 - QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADASOS 
CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas Lotação Ingressos no 

exercício 
Egressos no 

exercício 

 Autorizada Efetiva   

1. Cargos em comissão (1.1+1.2) 0 0 0 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2.  Grupo Direção e Assessoramento superior  (1.2.1 + 
1.2.2+ 1.2.3+1.2.4+1.2.5)  0 0 0 0 

1.2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 0 0 0 0 

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

1.2.3. Servidores e empregados de outros órgãos e 
esferas 0 0 0 0 

1.2.4. Sem vínculo 0 0 0 0 

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 

2. Funções gratificadas (2.1+2.2+2.3+2.4) 0 90 59 27 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 0 3 0 1 

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

2.3. Servidores e empregados de outros órgãos e esferas 0 2 2 0 

2.4.  Contratados “Ad Nutum” 0 85 57 26 

3. Total de empregados e servidores em cargo e em 
função (1+2)  

0  90 59 27 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP. 
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QUADRO A.5.4 - QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
 

Quantidade de empregados por Faixa Etária  
 

 Até 30 anos 
De 31 a  
40 anos 

De 41 a  
 anos 50 

De 51 a 
 60 anos 

Acima de  
60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo  0 4 45 132 23 

  1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 

    1.2. Empregados de Carreira 0 4 45 132 23 

    1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão 16 31 15 16 7 

    2.1.  Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

  2.2.  Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 

    2.3.  Funções Gratificadas  16 31 15 16 7 

TOTAL GERAL (1+2) 16 35 60 148 30 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP. 
 

QUADRO A.5.5 - QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SITUAÇÃO 
APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
 

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

 Básico Médio Superior Total 

1. Provimento de cargo efetivo 28 83 93 204 

   1.1 Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 

    1.2 Empregados de Carreira 28 83 93 204 
   1.3 Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão  0 12 73 85 

   2.1  Cargos de Natureza Especial  0  0  0  0 

   2.2  Grupo Direção e Assessoramento Superior  0  0  0  0 

   2.3  Funções Gratificadas     0   12 73 
85 
 

TOTAL GERAL (1+2) 
 

28 95 166 289 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP. 
 

O limite de 367 vagas para o quadro de pessoal da Telebras autorizado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria no 1.139, de 2001, foi mantido inalterado 
desde 30/10/2001. 
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QUADRO A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS 
 
Item não aplicável à Telebras. 
 
 
QUADRO A.5.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO 
 
Item não aplicável à Telebras. 
 
 
QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 
 

A Telebras admite os estudantes como estagiários, com o objetivo de proporcionar experiência 
prática na linha de formação, pelo prazo máximo de 24 meses. 

 
A seleção atual se deu por meio da SUPER ESTÁGIOS LTDA ME, empresa contratada para 

prestação de serviço, que propicia, com base na Lei no 11.788, de 26 de setembro de 2008, a plena 
operacionalização de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional e de  ensino médio, nas diversas áreas 
da empresa. 

 
Ao final do ano, a Telebras contava com 27 estagiários de nível superior, com bolsas de R$  

550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para os estudantes de nível superior e de R$ 300,00 (trezentos 
reais) para estudantes de nível médio. 

 
Considerando a forte necessidade de apoio pela qual vem passando a Telebras, principalmente 

em função da consecução dos objetivos do PNBL, percebe-se que houve uma elevada demanda por 
estagiário do nível superior, conforme abaixo demonstrado: 
 

QUADRO A.5.8 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes 
Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre  

1. Nível superior 0 2 15 27 55.966,03 

1.1 Área Fim 0 0 5 10 20.174,53 

1.2 Área Meio 0 2 10 17 35.791,50 

2. Nível Médio 0 0 0 0 0 

2.1 Área Fim 0 0 0 0 0 

2.2 Área Meio 0 0 0 0 0 

3. Total (1+2) 0 2 15 27 55.966,03 

 Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP  
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QUADRO A.5.9 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS 
ANTERIORES 

QUADRO PRÓPRIO – Em reais (R$) 

Tipologia/
Exercícios

Qtde Vencimentos e 
vantagens fixas  

Retribuições  Gratificações  Adicionais  Indenizações  

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)  

2011  Não se aplica      

2010  Não se aplica      

2009  Não se aplica      

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)  

2011  204 21.555.571,35     

2010  221 17.099.868,73    1.543.959,72 

2009  227 16.574.248,00    2.451.348,17 

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)  

2011  85 9.004.511,50     

2010  58 1.618.225,80     

2009  Não se aplica      

Requisitados com ônus para a UJ  

2011 5(*) 918.558,50    4.113.562,98 

2010  1 40.021,96     

2009  Não se aplica      

Requisitados sem ônus para a UJ  

2011    6      

2010 10      

2009  Não se aplica      

(*) Considerando 1(um) diretor. 
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QUADRO A.5.9A - CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE 
CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADAVIDADES 

Descrição dos cargos e atividades do 
plano de cargos do órgão em que há 

ocorrência de servidores terceirizados 
Quantidade no final do exercício 

Ingressos no 
exercício 

Egressos no 
exercício 

 2011 2010 2009   

Apoio Administrativo 0 23 20 0 23 

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 

 Fonte: Contratos de prestação de serviços e Sistema Financeiro- SISFIN 
 
 
 

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos  
 

Em razão de sua recente reestruturação, a Telebras ainda não dispõe de um sistema de 
medição de resultados empresariais estruturado que possibilite a criação de indicadores gerenciais 
sobre recursos humanos. Tais indicadores deverão ser elaborados a partir de índices levantados e 
acompanhados periodicamente, estabelecidos em função do planejamento estratégico da empresa. 
Contudo, foi contratada a consultoria Véli Soluções em RH qual, desenvolverá no segundo semestre 
de 2012, um sistema de avaliação de desempenho a ser implantado em toda a empresa.  

 
 
Acordo Coletivo de Trabalho 
 
O Acordo Coletivo de Trabalho com o SINTTEL-DF, relativo ao período de 1o/12/2010 a 

30/10/2011 foi celebrado em 20/05/2011. O ACT relativo ao período de 1o/11/2011 a 30/10/2012 foi 
celebrado em 02/03/2012, com cláusula de reajuste da tabela salarial em 6,089% (seis vírgula zero 
oitenta e nove por cento) e vigência a partir de 1o de novembro de 2011 - nova data base da 
categoria. 

 
 
Outras Informações 
 
A atual Diretoria Executiva da Telebras decidiu pela implantação de um Plano de Carreira e 

Remuneração – PCR, fundado na gestão por competência. 
 
O objetivo é implantar um Plano de Carreira e Remuneração que contemple a metodologia de 

mapeamento das competências, remuneração, avaliação de desempenho dos empregados e plano de 
desenvolvimento gerencial, considerando também resultados. Além de fortalecer o quadro de 
pessoal, a ideia é oferecer uma nova perspectiva de carreira e de valorização por meio do novo 
plano de remuneração, motivando e retendo os técnicos da empresa. 
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A Véli Soluções em RH, foi a empresa contratada para a execução do trabalho. O contrato, no 

valor de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais) foi assinado em 19 de dezembro de 2011. 

 

6. - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO (PARTE A , ITEM 6, DO ANEXO 
II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

Em 2011 não houve transferências de recursos.  
 
 
 
7. - DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO AS IN FORMAÇÕES 
SOBRE SIASG E SICON (PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
Eu, Karina Macedo Marra, CPF Nº 693.470.691-91, Gerente de Compras e Contratos, exercido na 
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS, declaro junto aos Órgãos de controle interno e 
externo que as informações referentes aos contratos firmados até o exercício de 2011 por esta 
Unidade estão disponibilizados e atualizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais - SIASG, módulo Sistema de Contratos – SICON, conforme estabelece o artigo 19 da Lei nº 
12.309, de 09/08/2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 
 
 
 

Brasília, 25 de abril de 2012 
 
 
 

___________________________ 
Karina Macedo Marra 

Gerente de Compras e Contratos 
Telecomunicações Brasileiras S.A. 
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8. - DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS (PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN 
TCU Nº 108, DE 2010) 

QUADRO A.8.1 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO POR AUTORIDADES E EMPREGADOS DA 
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS - DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções obrigados a 

entregar a DBR  

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar 
a DBR 

  
Posse ou Início do 

exercício de Função 
ou Cargo 

Final do 
exercício da 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício 

financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da 

Lei nº 8.730/93) 
Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

 Entregaram a DBR 0 0 0 

 Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

 Entregaram a DBR 0 0 0 

 Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 67 39 105 

 Entregaram a DBR 67 38 105 

 Não cumpriram a obrigação 0 11 0 

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal- SIP 
 
 

                                                 
1 Trata-se de ex-Conselheira Fiscal da Telebras que não providenciou a entrega da Declaração de Bens e Rendas quando do 

término de seu mandato. As correspondências de cobrança realizadas pela Empresa estão sendo devolvidas pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos por mudança de endereço. 
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9. - ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ (PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II 
DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010) 

 
QUADRO A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 
 
As informações relativas à estrutura de controles internos da Telebras encontram-se no Anexo 01. 
 

10. - ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIE NTAL (PARTE A, 
ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 
QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
 
As informações relativas à gestão ambiental e licitações sustentáveis encontram-se no Anexo 02. 
 
 

11. - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE RESPONSAB ILIDADE DA UJ 
(PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

11.1 - GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 

 
QUADRO A.11.1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE 

DA UNIÃO  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 
BRASIL  0 0 

Subtotal Brasil 0 0 
EXTERIOR  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 0 0 

Fonte: Gerência de Compras e Contratos 
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11.2 - GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS 

 
QUADRO A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE 

 USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE 

TERCEIROS PELA UJ 

 EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 
BRASIL GOIÁS 8 0 

 Niquelândia 1 - 
 Águas Lindas de Goiás 1 - 

 Goiatuba 1 - 
 Caiapônia 1 - 
 Goiânia 1 - 
 Cidade Ocidental 1 - 
 Morrinhos 1 - 
 Aparecida de Goiânia 1 - 
 MINAS GERAIS 2 0 
 Divinópolis 1 - 
 Prata 1 - 
 TOCANTINS 3 0 
 Paraíso do Tocantins 1 - 
 Guaraí 1 - 
 Araguaína 1 - 
 PIAUÍ 2 0 
 Piracuruca 1 - 
 Campo maior 1 - 
 SÃO PAULO 2 0 
 Ituverava 1 - 
 Bauru 1 - 
 MARANHÃO 2 0 
 Caxias 1 - 
 Sítio Novo 1 - 
 CEARÁ 1 0 
 Itapagé 1 - 
 BAHIA 1 0 
 Entre Rios 1 - 
 PARAÍBA 1 1 
 Tacima 1 1 

 
DISTRITO 
FEDERAL 2 1 

 Santa Maria 1 - 
 Brasília 1 1 

Subtotal Brasil 24 1 
EXTERIOR  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 24 1 

Fonte: Gerência de Compras e Contratos 
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12. - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ  (PARTE A, ITEM 12, 
DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

12.1 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

12.1.1 - PLANEJAMENTO DA ÁREA 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 
 
Para ser utilizado como instrumento de planejamento e gestão dos processos e recursos de 

tecnologia da informação da Telebras, para o biênio 2011/2012, a Diretoria Executiva aprovou, em 
26 julho de 2011, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da Telebras (PDTI-TB-
2011-2012). 

A 1ª versão do PDTI-TB-2011-2012 foi elaborada buscando contemplar 13 metas alinhadas à 
estratégia da entidade, plano de investimentos, contratações de serviços, aquisição de equipamentos, 
quantitativo e capacitação de pessoal de TI e gestão de risco. 

 
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI 
 
Criado em 26 julho de 2011 e constituído pela Diretoria Executiva e pela Gerência de 

Tecnologia da Informação, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) tem as seguintes 
responsabilidades: manter alinhadas as ações de tecnologia de informação às estratégias da 
organização; estabelecer estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos de informação e 
tecnologias associadas, promovendo suas implementações; aprovar o Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação – PDTI, revisando-o semestralmente; validar as ações estratégicas não previstas no 
PDTI; aprovar os planos de Sistemas de Informação e o de Aquisição de Equipamentos de TI. 

 
Política de Segurança da Informação 
 
Visando definir um conjunto de diretrizes que definem formalmente as regras e os direitos dos 

usuários, para propiciar a proteção adequada dos ativos da informação da organização, a Diretoria 
Executiva aprovou, em 17 de outubro de 2011, a Política de Segurança da Informação da 
Telebras. 

 

Comitê Gestor de Segurança da Informação – CGSI 
 
Criado em 17 de outubro de 2011 e constituído por representantes da Presidência, de cada 

uma das Diretorias e pela Gerência de Tecnologia da Informação, o Comitê Gestor de Segurança 
da Informação (CGSI), possui caráter permanente, coletivo, consultivo e deliberativo para 
implantação e gestão dos instrumentos normativos de segurança da informação, no âmbito da 
Telebras. 

 
Mapeamento e Gestão de Processos 
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Tendo reconhecido que a iniciativa de gestão por processo, além de boa prática, é um 
instrumento poderoso de análise e melhoria de operações, com o potencial de servir de ponto de 
partida para alterações e melhorias na lógica do negócio, a Telebras investiu no Pregão 026/2011 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de modelagem de 
processos de negócio, capacitação, fornecimento e implantação de solução para automação de 
gestão de processos, por Registro de Preços e em conforme com as condições e especificações 
estabelecidas. 

Embora o objeto tenha sido adjudicado e o resultado da licitação homologado, o contrato 
ainda não foi celebrado em razão de representação formulada junto ao TCU que expediu cautelar de 
suspensão até conclusão do julgamento. 
 

Sistemas Corporativos 
 
O parque de sistemas e aplicações instalados e cujas manutenções foram continuadas em 2011 

é o que segue: 
� Arquivo Digital: Sistema geração de dados para MANAD, 
� GCP: Gerência de Controle de Patrimônio, 
� Light Base: Gerenciamento de documentos do Arquivo Nacional, 
� Livro Eletrônico: Sistema de Livro Fiscal Eletrônico, 
� Redmine: Gerenciamento do Catálogo de Sistemas da Telebras, 
� SAAJ: Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Ações Judiciais, 
� SBT: Sistema de Benefícios Telebras, 
� SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, 
� SES: Sistema de Solicitação e Execução de Serviços, 
� SIP: Sistema de informação de Pessoal, 
� SISATI: Sistema de Ativo imobiliário, 
� SISCON: Sistema de Contabilidade, 
� SISFIN: Sistema de Controle Financeiro, 
� STM: Sistema de Títulos Mobiliários, 
� SISTRAM: Sistema de Tramitação de Correspondências, 
� WordPress: Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. 

 
Contratações 
 
Os seguintes sistemas foram prospectados em 2011 e iniciaram o processo de obtenção: 

Jurídico, Subsistema de Monitoramento de Obras do SIMEC e Sistema de Gestão Corporativa. 
Para atender a demanda relativa ao crescimento do parque de sistemas da Telebras, duas 

contratações de fábrica de software foram iniciadas em 2011, a saber: a fábrica de software 
Adabas/Natural, para atendimento aos sistemas legados, e a fábrica de software orientado a WEB, 
para atender às novas aplicações e sistemas. 

 
Processo de reestruturação tecnológica da Telebras 
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Em continuidade a execução de reestruturação tecnológica da Empresa durante o ano de 2011, 
as seguintes ações tiveram curso: reforma elétrica no Data Center provisório, instalação dos 
Sistemas de Gerência de Rede, ativação do Storage, instalação da rede corporativa no 4º andar, 
instalação da Central Telefônica, disponibilização de acesso VPN aos fornecedores de Rede, 
montagem do NOC provisório e contrato Telefonia Móvel. 
 

QUADRO A.12.1 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA TELEBRAS 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 
Planejamento da área  

    
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 
um todo. 

 
   X  

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.      X   
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.      X   
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos  
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 23 

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.        X  
Segurança da Informação         
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com 
segurança da informação. 

 
    X    

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 
mediante documento específico. 

 
   X     

Desenvolvimento e Produção de Sistemas         
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades 
da UJ. 

 
   X     

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.  X      
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes. 

X     

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.       X   
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI  
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 
desenvolvimento interno da própria UJ. 

6,25% 
 

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. 

 
    X   

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 
gestão de contratos de bens e serviços de TI. 

 
   X    

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e 
serviços de TI terceirizados? 

  
X 

  

Considerações Gerais:      
LEGENDA  
Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em 
sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa  
o contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 
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13. - RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS (PARTE A, ITEM 14, DO A NEXO II DA DN TCU Nº 
108, DE 2010) 

Não houve renúncias tributárias por parte da Telebras. 
 
 

14. - DELIBERAÇÕES DO TCU E OCI (PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU 
Nº 108, DE 2010) 

14.1 - DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 
QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
Quadro 1 - Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações  
As informações relativas ao cumprimento das deliberações do TCU, atendidas no exercício, 
encontram-se no Anexo 03. 
 

14.2 - DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 

 
QUADRO A.15.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

As informações relativas a situação das deliberações do TCU, que permanecem pendentes de 
atendimento no exercício, encontram-se no Anexo 04. 

Quadro 2 - Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

14.3 - RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
 
QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 
 
As informações relativas ao cumprimento das recomendações do OCI encontram-se no Anexo 05. 
Quadro 3 - Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
 
14.4 - RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 
 

QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

As informações relativas a situação das recomendações do OCI, que permanecem pendentes de 
atendimento no exercício, encontram-se no Anexo 06. 
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15. - INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇ ÕES 
REALIZADAS PELA AUDITORIA INTERNA (PARTE A, ITEM 16 , DO ANEXO II DA DN 
TCU Nº 108, DE 2010) 

15.1. – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA  INTERNA 
ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 
QUADRO A.16.1. - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO 
EXERCÍCIO 
 
As informações sobre recomendação da Auditoria Interna, atendida no exercício, encontram-se no 
Anexo 07. 
 

15.2. – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA  INTERNA 
PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO EM RE FERÊNCIA 

 
QUADRO A.16.2 - INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PENDENTE DE 
ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 
 
As informações sobre recomendação da Auditoria Interna, pendente de atendimento no final do 
exercício de referência, encontram-se no Anexo 08. 
Quadro 4 - Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento no 
final d exercício de referência 
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ITEM II - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
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16. - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARTE B, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 
108, DE 2010) 

16.1 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI 6.404/76, INCLUSIVE 
NOTAS EXPLICATIVAS 
 
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, encontram-se no Anexo 09. 

 

17. - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL (PARTE  B, ITEM 4, DO ANEXO 
II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

17.1 - INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL, 
INDICANDO OS PRINCIPAIS ACIONISTAS E RESPECTIVOS PE RCENTUAIS DE 
PARTICIPAÇÃO 
 

QUADRO B.4.1 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL  
UJ COMO INVESTIDA 

Denominação completa: 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS 

Ações Ordinárias (%) 
ACIONISTAS 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 

Governo Tesouro Nacional 89,88 89,88 82,62 
 Outras Entidades Governamentais 2,37 2,37 7,26 
 Fundos de Pensão    
 Ações em Tesouraria    
  % Governo 92,25 92,25 89,88 
Free Float Pessoas Físicas 2,21 2,21 0,94 
 Pessoas Jurídicas 5,54 5,54 9,18 
 Capital Estrangeiro    
  % free float 7,75 7,75 10,12 

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

ACIONISTAS 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 
Governo Tesouro Nacional    
 Outras Entidades Governamentais    
 Fundos de Pensão que recebem recursos públicos    
 Ações em Tesouraria    
  % Governo    
Free Float Pessoas Físicas 98,72 92,31 67,01 
 Pessoas Jurídicas 1,28 4,17 29,09 
 Capital Estrangeiro  3,52 3,90 
 % free float 100,00 100,00 100,00 

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

Fonte: Banco Bradesco, agente fiduciário da Telebras. 
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17.2 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA UJ COMO INVESTIDORA 
 
QUADRO B.4.2 - INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES 
Quadro 5 - QUADRO B.4.2 - INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES 

Em 31/12/2011, a Telebras não possuía nenhum investimento em outras sociedades. 
 

18. - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS (PARTE B, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N º 108, DE 2010) 

 
18.1 - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
 
O parecer da auditoria independente encontra-se no Anexo 10. 
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ITEM III - CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDIC IONADA OU GRUPO 
DE UNIDADES AFINS 

 



 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

46 
 

 
 

19. - REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES (PARTE C , ITEM 12, DO 
ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 2010) 

19.1 - REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES 

A Telebras possui um Conselho de Administração composto de 8 (oito) membros, uma 
Diretoria-Executiva, composta do Presidente e de 3 (três) Diretores. Possui também um Conselho 
Fiscal, de caráter permanente, composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes. Um 
dos membros do Conselho de Administração integra a Diretoria-Executiva. 

 
19.1.1 - OBJETIVOS DA POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNE RAÇÃO 

A política ou prática de remuneração dos administradores da Telebras é definida pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão que, por meio do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST, encaminha a planilha contendo a discriminação das 
parcelas que compõem a remuneração dos Administradores (Diretoria e Conselho de 
Administração) desta empresa, remetida à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com 
vistas a subsidiar a decisão do acionista majoritário por ocasião da realização da Assembleia Geral 
de Acionistas. 

 
19.1.2 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 
a) - Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles, conforme 
sugestão do DEST ao acionista majoritário 

 

Honorários: retribuição mensal;  

13º Salário: honorário extra a ser concedido 1 (uma) vez ao ano; 

Adicional de Férias: parcela correspondente a 1/3 do honorário a ser concedido ao diretor por 
ocasião de férias; 

Abono Pecuniário de Férias: parcela correspondente a 1/3 da soma do honorário e adicional 
de férias, no caso da opção por férias de 20 dias; 

Auxílio Alimentação: parcela indenizatória para reembolso de despesas com alimentação; 

Auxílio Moradia: parcela indenizatória a ser concedido em conformidade com o Decreto nº 
3.255, de 19 de novembro de 1999; 

Seguro de Vida em Grupo: parcela destinada a cobertura de 50% do valor do prêmio de 
seguro de vida em grupo; 
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Assistência Hospitalar, Médica e Odontológica e Auxílio Medicamento (Benefícios Sociais): 
parcelas destinadas a reembolso com despesas para o tratamento de saúde. 

NOTA: Os honorários dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são fixados em 
um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os 
valores relativos a: adicional e abono pecuniário de férias, auxílio alimentação, auxílio moradia, 
seguro de vida em grupo e benefícios sociais. 

 

b) - Proporção de cada elemento na remuneração total 
 

Honorários: 63,65% 

13º Salário: 5,30% 

Adicional de Férias: 1,77% 

Abono Pecuniário de Férias: 2,36% 

Auxílio Alimentação: 2,01% 

Auxílio Moradia: 4,06% 

Seguro de Vida em Grupo: 5,02% 

Assistência Hospitalar, Médica e Odontológica e Auxílio Medicamento (Benefícios Sociais): 
2,04% 

Honorários do Conselho de Administração: 13,79% 

 

c) - Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 

A política ou prática de remuneração dos administradores da Telebras é definida pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST. 
 

d) - Razões que justificam a composição da remuneração 
 

A política ou prática de remuneração dos administradores da Telebras é definida pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST. 

 

19.1.3 - PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO QUE SÃO LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE CADA ELEMENTO DA RE MUNERAÇÃO 
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A política ou prática de remuneração dos administradores da Telebras é definida pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST. 

19.1.4 - COMO A REMUNERAÇÃO É ESTRUTURADA PARA REFL ETIR A 
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO  

A política ou prática de remuneração dos administradores da Telebras é definida pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST. 

 

19.1.5 - COMO A POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO SE ALINHA AOS 
INTERESSES DA TELEBRAS 

A política ou prática de remuneração dos administradores da Telebras é definida pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST. 

 

19.1.6 - EXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO SUPORTADA POR SUBSIDIÁRIAS, 
CONTROLADAS OU CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS  

 
Item não aplicável à Telebras. 

 

19.1.7 - EXISTÊNCIA DE QUALQUER REMUNERAÇÃO OU BENE FÍCIO 
VINCULADO À OCORRÊNCIA DE DETERMINADO EVENTO SOCIET ÁRIO, TAL 
COMO A ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA COMPANHI A  

 
Item não aplicável à Telebras. 

 

19.1.8 - DESCRIÇÃO DE PLANO DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA 
DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃ O BASEADO EM 
AÇÕES  

 
Item não aplicável à Telebras. 

 

19.1.9 - COMENTÁRIOS EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO VARIÁ VEL  

 
Item não aplicável à Telebras. 
Quadro 6 - QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 
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. DO 

19.2 – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL  DE ADMINISTRAÇÃO  E FISCAL 

QUADRO C.12.1 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

NOME DO 
CONSELHEIRO(A) 

PERÍODO REMUNERAÇÃO 

Início Fim JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ROGÉRIO SANTANNA 
DOS SANTOS  

- 31/05/2011 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 2.353,41 - - - - - - 15.970,09 

CEZAR SANTOS 
ALVAREZ  

- - 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 4.236,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,19 36.209,47 

ANTONIO FLÁVIO 
SALGADO  

- - 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 4.236,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,19 36.209,47 

RAFAEL RODRIGUES 
ALVES ROCHA  

- - 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 4.236,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,19 36.209,47 

MARCELO DE 
SIQUEIRA FREITAS   

- - 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 4.236,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,19 36.209,47 

CARLOS ALBERTO 
AFONSO  

- - 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 4.236,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,19 36.209,47 

DEMI GETSCHKO  - - 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.797,58 2.824,10 4.236,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,19 36.209,47 

ROBERTO PINTO 
MARTINS  

- 16/01/2011 1.610,08 - - - - - - - - - - - 1.610,08 

NELSON AKIO 
FUJIMOTO  

02/02/2011 16/06/2011 - 2.576,16 3.331,25 3.059,44 2.837,35 2.682,88 - - - - - - 14.487,08 

CAIO CEZAR BONILHA 
RODRIGUES  

01/06/2011 - - - - - - 3.059,10 2.824,10 2.824,10  2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.236,48 21.416,08 

MAXIMILIANO 
SALVADORI 
MARTINHÃO  

15/08/2011 - - - - - - - - 1.506,18  2.824,10 2.824,10 2.824,10 4.000,80 13.979,28 
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CONSELHO FISCAL 
NOME DO 

CONSELHEIRO(A)  
PERÍODO REMUNERAÇÃO  

Início  Fim   JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ  TOTAL  

ANTONIO CARLOS DA 
SILVA ESTEVÃO  

- - 2.665,00  2.665,00  2.665,00  2.797,58  2.824,10  4.236,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,09  4.236,20  36.209,47  

LAURO ARCANGELO 
ZANOL  

- - 2.665,00  2.665,00  2.665,00  2.797,58  2.824,10  4.236,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,09  4.236,20  36.209,47  

BRUNO NUNES SAD  06/04/2011 - - - - 2.331,32  3.530,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,09  4.236,17  27.042,18  

ULYSSES CESAR 
AMARO DE MELO  

06/04/2011 - - - - 2.331,32  3.530,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,09  4.236,17  27.042,18  

RODRIGO ZERBONE 
LOUREIRO  

06/04/2011 11/11/2011 - - - 2.331,32  3.530,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  2.824,10  1.882,76  - 21.864,68  

MARIA TEREZA DE 
ASSIS LOPES  

- 06/04/2011 2.665,00  2.665,00  2.665,00  1.110,41  - - - - - - - - 9.105,41  

RAQUEL CRISTINA 
FARIA  

- 06/04/2011 2.665,00  2.665,00  2.665,00  1.110,41  - - - - - - - - 9.105,41  

GUILHERME 
SEVERIANO DE 
REZENDE VIEGAS  

- 06/04/2011 2.665,00  2.665,00  2.665,00  1.110,41  - - - - - - - - 9.105,41  

Fonte: Sistema de Informações de Pessoal - Folha de Pagamento
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QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 

a) QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Identificação do Órgão 

Órgão: DIRETORIA EXECUTIVA 

 Remuneração dos Administradores   EXERCÍCIO  

 2011 2010  2009  

 Número de membros - Posição 31/12/2011 4 4 2 

 I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)  1.639.134,26 878.356,00  489.613,00  
 a) salário ou pró-labore  1.399.818,03 812.373,00  478.686,00  
 b) benefícios diretos e indiretos  239.316,93 65.983,00  10.927,00  
 c) remuneração por participação em 

comitês  - - - 
 d) outros  - - - 

 II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)  - - - 
 e) bonus  - - - 
 f) participação nos resultados  - - - 
 g) remuneração por participação em 

reuniões  - - - 
 h) comissões  - - - 
 i) outros  - - - 

 III - Total da Remuneração (I + II)  1.33639.134,26 878.356,00  489.613,00  

 IV - Benefícios pós-emprego  - - - 

 V - Benefícios motivados pela cessação do 
exercício do cargo  - - - 

 VI - Remuneração baseada em ações  - - - 
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b) QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 Remuneração dos Administradores   EXERCÍCIO  

 2011 2010  2009  

 Número de membros - Posição 31/12/2011 8 8 6 

 I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)  284.719,43 174.279,00  141.727,00  
 a) salário ou pró-labore  284.719,43 174.279,00  141.727,00  
 b) benefícios diretos e indiretos  - - - 
 c) remuneração por participação em 

comitês  - - - 
 d) outros  - - - 

 II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)  - - - 
 e) bonus  - - - 
 f) participação nos resultados  - - - 
 g) remuneração por participação em 

reuniões  - - - 
 h) comissões  - - - 
 i) outros  - - - 

 III - Total da Remuneração (I + II)  284.719,43 174.279,00  141.727,00  

 IV - Benefícios pós-emprego  - - - 

 V - Benefícios motivados pela cessação do 
exercício do cargo  - - - 

 VI - Remuneração baseada em ações  - - - 
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c) QUADRO C.12.2 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 
 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO FISCAL 

 Remuneração dos Administradores   EXERCÍCIO  

 2011  2010  2009  

 Número de membros - Posição 31/12/2011 5 5 5 

 I - Remuneração Fixa (a+b+c+d)  175.684,21 145.361,00  119.891,00  
 a) salário ou pró-labore  175.684,21 145.361,00  119.891,00  
 b) benefícios diretos e indiretos  - - - 
 c) remuneração por participação em 

comitês  - - - 
 d) outros  - - - 

 II - Remuneração variável (e+f+g+h+i)  - - - 
 e) bonus  - - - 
 f) participação nos resultados  - - - 
 g) remuneração por participação em 

reuniões  - - - 
 h) comissões  - - - 
 i) outros  - - - 

 III - Total da Remuneração (I + II)  175.684,21 145.361,00  119.891,00  

 IV - Benefícios pós-emprego  - - - 

 V - Benefícios motivados pela cessação do 
exercício do cargo  - - - 

 VI - Remuneração baseada em ações  - - - 

 
 
 
QUADRO C.12.3 - DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES 
 
Item não aplicável à Telebras. 
 

20. INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR (PARTE C, ITEM 36, DO ANEXO II DA DN T CU Nº 108, DE 2010) 

 

As informações sobre entidades fechadas de previdência complementar encontram-se no Anexo 11. 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ANEXO 01

ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS
VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

QUADRO A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
ANEXO 01

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

1

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das 
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UJ.
X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da unidade.
X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade 
de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade. 

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada 

e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X

1 Em 31/12/2011 o Código de Ética  da Empresa já  estava estruturado,  já  havia sido realizada consulta  interna, 
necessitando apenas da aprovação final e publicação, etapa que será realizada antes da edição final do Relatório de  
Gestão.
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26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo.
X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho.

X

Considerações gerais: A Empresa ainda não conta com seus macroprocessos mapeados, tarefa que hoje se encontra  
em fase inicial.
Para reunir as informações sobre as afirmativas constantes do quadro anterior, foi enviado questionário para todos os 
Diretores para, em conjunto com as Gerências, inserir as avaliações sobre a percepção de cada Diretoria sobre o 
funcionamento do sistema de controle interno da UJ.
As informações, após consolidação, foram discutidas e finalizadas em reunião com o Presidente e sua assessoria.

LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa 
no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto 
da UJ.
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ANEXO 02

GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
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QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
ANEXO 02

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 
consideração os processos de extração ou fabricação,  utilização e descarte  dos produtos e 
matérias primas.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 
conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 
limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?

X

5. No  último  exercício,  a  unidade  adquiriu  bens/produtos  que  colaboram  para  o  menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório?

X

8. Existe  uma  preferência  pela  aquisição  de  bens/produtos  passíveis  de  reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Para  a  aquisição  de  bens/produtos  é  levada  em  conta  os  aspectos  de  durabilidade  e 
qualidade de tais bens/produtos.

X

10. Os  projetos  básicos  ou  executivos,  na  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia, 
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, 
à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam 
o impacto ambiental.

X

11. Na  unidade  ocorre  separação  dos  resíduos  recicláveis  descartados,  bem  como  sua 
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir 
o consumo de água e energia elétrica.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 
proteção  do  meio  ambiente  e  preservação  de  recursos  naturais  voltadas  para  os  seus 
servidores.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Considerações Gerais: Fonte – Gerência de Compras e Contratos
LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado 
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no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 
contexto da UJ.
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ANEXO 03

CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 
EXERCÍCIO



QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO 03

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

01 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.2.1 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.2.1. em relação aos Contratos ns. 22/2010-TB e 23/2010-TB, celebrados, respectivamente, com o Consórcio formado 
pelas  empresas  Clemar  Engenharia  Ltda.  e  Eltek  Valere  Ltda.  e  empresa  Zopone  Engenharia  e  Comércio  Ltda.,  
renegocie os valores contratados, de modo a adequá-los aos valores de mercado, tomando como referência os valores  
apurados pela Secob-3, após os ajustes contidos no Voto precedente;
9.2.1.1. em caso de recusa das contratadas na realização de renegociação, abstenha-se de
emitir novas ordens de serviço;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
O TCU, por meio do Acórdão 2074/2011-TCU-Plenário, assim decidiu: “9.2.1. relativamente ao disposto no seu subitem 
9.2.1., os termos das renegociações efetivadas pela Telebras em relação aos Contratos ns. 22/2010-TB e 23/2010-TB 
firmados, respectivamente, com o consórcio Clemar (líder) e Eltek Valer e a empresa Zopone Engenharia e Comércio  
Ltda.,  podem ser  considerados  satisfatórios,  podendo  a  entidade  dar  prosseguimento  à  execução  dos  ajustes,  sem 
prejuízo de se promover a compensação nos próximos pagamentos, de forma proporcional, dos valores até então pagos a  
maior às contratadas”.

Síntese dos resultados obtidos
Foram realizadas renegociações com as empresas, sendo aprovadas pelo TCU, consoante o Acórdão 2074/2011-TCU-
Plenário.  Assim a Empresa pode iniciar a construção/adequação de sua rede.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Pág. 1/10



Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

02 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.2.2 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.2.2.  em relação ao remanescente das  atas  registradas  com base no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
02/2010-TB, renegocie os preços adjudicados, de modo a adequá-los aos valores de mercado, tomando como referência  
os valores apurados pela Secob-3, após os ajustes contidos no Voto precedente;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
O TCU, por meio do Acórdão 2074/2011-TCU-Plenário, assim decidiu: “9.2.2. relativamente ao disposto no seu subitem 
9.2.2.:
9.2.2.1. os termos das renegociações efetivadas em relação aos preços registrados nas atas relativas aos Anéis Sudeste,  
Sul e Nordeste do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010-TB podem ser considerados satisfatórios, de  
modo que podem ser aceitos os novos preços constantes da documentação apresentada a este Tribunal”. 

Síntese dos resultados obtidos
Foram realizadas renegociações com as empresas, sendo aprovadas pelo TCU, consoante o Acórdão 2074/2011-TCU-
Plenário. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Pág. 2/10



Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

03 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.2.3 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.3. determinar à Telebras que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe a este Tribunal acerca do resultado das referidas 
renegociações, acompanhado da documentação comprobatória pertinente, sem prejuízo de reiterar os termos da medida 
cautelar adotada em 16/12/2010, no sentido de não ampliar os objetos já contratados junto ao Consórcio formado pelas 
empresas Clemar Engenharia Ltda. e Eltek Valere Ltda. e à empresa Zopone Engenharia e Comércio Ltda., até 
deliberação ulterior deste Tribunal;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
A Telebras apresentou tempestivamente ao TCU o resultado da negociação. No Acórdão 2074/2011-TCU - Plenário,  a 
Corte assim pronunciou: “11. Por sua vez, a Telebras, por intermédio da peça 236 do processo, apresentou o andamento e 
o resultado das negociações já empreendidas com as empresas vencedoras da licitação em atendimento ao Acórdão 
1339/2011 – Plenário”.

Síntese dos resultados obtidos
Foram realizadas renegociações com as empresas, sendo aprovadas pelo TCU, consoante o Acórdão 2074/2011-TCU-
Plenário. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

04 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.4 AL

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.4. alertar à Telebras e às empresas contratadas que, caso as negociações acima mencionadas não sejam satisfatórias, o 
TCU poderá determinar a anulação das respectivas atas de registro de preço bem como, se for o caso, a instauração de 
tomada de contas especial;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
Conforme o item 9.2.2 do Acórdão 2074/2011-TCU - Plenário, as negociações feitas pela Telebras foram consideradas 
satisfatórias. Portanto o alerta do TCU pode ser considerado superado.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

05 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.5 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.5. determinar à Telebras que não autorize a utilização ou adesão às atas de registros de preço decorrentes do Pregão  
Eletrônico n.º 02/2010/TB por parte de outros órgãos e entidades da Administração Pública.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
A Telebras não autorizou e nem autorizará a adesão  às atas de registros de preço decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 
02/2010/TB.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

06 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.6

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.6. orientar que, caso seja de sua conveniência e independentemente de pronunciamento deste Tribunal, a Telebras  
poderá, desde logo, realizar nova licitação para contratação do remanescente das atas em preço, depois de realizar ampla  
pesquisa de mercado bem como de rever e corrigir as falhas encontradas no edital anterior.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
Tornado insubsistente, em função das negociações realizadas e a adoção do  Acórdão 2074/2011-TCU – Plenário.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

07 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 1339/2011 – 

TCU – Plenário
9.7 RE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.7. recomendar à Telebras que, nos futuros certames:
9.7.1. não se limite ao prazo mínimo de publicidade previsto para a modalidade pregão quando a complexidade e o  
volume de recursos envolvidos assim exigirem, adotando como referência os prazos previstos na Lei de Licitações (30 
dias);
9.7.2. reavalie sua estratégia, no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga, de não licitar em lotes distintos as obras 
civis e os equipamentos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
Nas licitações posteriores a Telebras vem adotando prazo não inferior a 30 dias, quando tratar de objeto complexo. A 
recomendação constante do item 9.7.2   vem sendo observada pela Telebras. 

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

08 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 2074/2011 – 

TCU – Plenário
9.2.2.2

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.2.2.2.  diante  do insucesso  da renegociação  com o consórcio  vencedor  do lote  referente  à  Rede Norte do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010-TB, a respectiva ata de preços deve ser anulada;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
O lote referente à Rede Norte foi cancelado, conforme CT nº 83/3000/2011, de 2/8/2011.

Síntese dos resultados obtidos
O consórcio vencedor  do lote referente à Rede Norte do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010-TB, não 
aceitou renegociar os preços, em função disso e em atendimento da Deliberação do TCU mencionado lote foi cancelado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Em função das dificuldades operacionais, até o momento, a Empresa não conseguiu terminar a licitação relativo à região  
norte, contribuindo para o atraso na implantação do PNBL naquela região e a interligação da rede com as demais regiões 
do país.
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

09 TC 032.392/2010-9
Acórdão nº 2074/2011 – 

TCU – Plenário
9.4 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.4.  determinar  à  Telebras  que,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  informe  a  este  Tribunal  acerca  de  concretização  das 
renegociações acima referidas, por meio da oficialização dos termos de apostilamento das atas e celebração dos aditivos  
contratuais, bem assim das providências adotadas quanto à compensação dos pagamentos indevidos, encaminhado a este  
Tribunal a documentação comprobatória pertinente;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica

Síntese da providência adotada: 
Em  atendimento  à  determinação,  a  Telebras,  em  função  da  avocação,  apresentou  à  AGU,  em  31/08/2011,  a  
documentação com a comprovação da renegociação feita com as empresas Clemar e Zopone.

A AGU, por sua vez, protocolizou no TCU, em 09/09/2011, petição de juntada da documentação elaborada pela Telebras 
ao processo TC 032.392/2010-9, atendendo assim a determinação da Corte de Contas.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

10 TC 015.126/2009-2
Acórdão nº 6767/2011 – 

TCU – 2ª Câmara
9.4 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.9. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei nº  8.443, de 1992, fixar o prazo 
de 60 (sessenta) dias para que a Telebras adote providências com vistas a extinguir o Programa de Indenização por 
Serviços Prestados – Pisp, determinando que, a partir  da ciência da presente deliberação, abstenha-se de admitir novas 
adesões ou desligamentos no âmbito do referido programa; 

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Síntese da providência adotada: 
O Ministério das Comunicações, por meio do ofício n° 91/2011, solicitou à Telebras que, em virtude das determinações  
do acórdão emanado pelo TCU, tome todas as medidas necessárias para extinguir imediatamente o PISP.

Assim sendo e  em atendimento ao referido Acórdão 6767/2011,  a  Telebras  declarou  extinto o PISP no dia 17 de  
setembro de 2011, por meio de mensagem eletrônica encaminhada a todos os empregados da Empresa.

Contudo, a Presidência informou que recorreu do referido acórdão, a fim de receber orientação sobre o procedimento 
que deve ser adotado com os empregados que aderiram ao PISP antes  dessa determinação e que ainda não foram  
desligados. (Recurso de Reconsideração, protocolizado no TCU em 21/09/2011). 

Em 29/02/2012, acolhendo Recursos impetrados pela Telebras, Anatel e por empregados da Empresa, o Sr. Ministro 
Relator, em sede de Despacho, suspendeu os efeitos do subitem 9.9 do Acórdão 6.767/2011 – 2ª Câmara.

Em 07/03/2012 o processo ainda não havia sido julgado em definitivo.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ANEXO 04

SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO



QUADRO A.15.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

ANEXO 04

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

01 TC 024.369/2008-1 32/2010-TCU-Plenário ,9.2.1 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
Promova a anulação da concorrência n° 01/2009-TB, tendo em vista que, afora as irregularidades observadas quanto ao 
cumprimento  da  IN n° 02/2008, as atribuições previstas no Termo de Referência em anexo ao Edital de Concorrência n.º 
01/2009 podem ser  exercidas  por empregados do quadro próprio de empresas  atualmente cedidos a diversos  órgãos do 
Governo Federal.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não cumprimento: 
A Telebras entrou com recurso contra a decisão, por meio de um Pedido de Reexame, junto ao TCU em 18/2/2010. Em 
24/9/2010,  foi  complementada  informações  prestadas  no  pedido  de  reexame.  O  processo  ainda  não  teve  julgamento 
definitivo. Em 07/03/2012 encontrava-se no Gabinete da Procuradora Cristina Machado (Desde 22/11/2011). Consoante Lei  
Orgânica do Tribunal, em seu art. 48 e o RI do TCU, art. 286, o pedido de reexame tem efeito suspensivo.  Cabe ressaltar que  
o contrato n° 2600/03/2009-TB foi rescindido em  31 de agosto de 2011, restando sem novas ações por porte da Telebras.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

02 TC 024.369/2008-1 32/2010-TCU-Plenário ,9.2.2 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
Efetue o retorno dos funcionários cedidos que se fizerem necessários ao exercício das atribuições atualmente exercidas por  
terceirizados,  no âmbito do contrato n.º  2600/029/2004-TB, cujo encerramento deverá ocorrer,  impreterivelmente,  até 
31/12/2010, exceto daqueles cuja requisição, por força de Lei, sejam irrecusáveis.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não cumprimento: 
A Telebras entrou com recurso contra a decisão, por meio de um Pedido de Reexame, junto ao TCU em 18/2/2010. Em 
24/9/2010,  foi  complementada  informações  prestadas  no  pedido  de  reexame.  O  processo  ainda  não  teve  julgamento 
definitivo. Em 07/03/2012 encontrava-se no Gabinete da Procuradora Cristina Machado (Desde 22/11/2011). Consoante 
Lei Orgânica do Tribunal, em seu art. 48 e o RI do TCU, art. 286, o pedido de reexame tem efeito suspensivo. 
Com a celebração do Segundo Termo Aditivo, celebrado em 30 de  dezembro de 2010, os cargos de Analista Técnico 
Especializado  níveis  I,  II,  III  e  IV e  de  Gerente  de  Atividades  I,  II  e  III  foram suprimidos  do  contrato,  conforme 
determinação do TCU.
Cabe ressaltar que o contrato n° 2600/03/2009-TB foi rescindido em  31 de agosto de 2011.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

03 TC 024.369/2008-1 32/2010-TCU-Plenário ,9.2.3 DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Deliberação:
9.2.3 caso não sejam totalmente atendidas as necessidades pertinentes às funções de “Auxiliar Operacional” e “Assistente 
Operacional”, passíveis de terceirização, realize nova licitação, observando, para todos os efeitos, o prazo especificado no 
item anterior e, ainda, as seguintes diretrizes:
9.2.3.1.  quando da elaboração do edital, observe o disposto no art. 26 da Instrução Normativa n.º 02, de 30/04/2008 c/c o  
art. 3.º do Decreto n.º 3.555/2000;
9.2.3.2.  observe o disposto no inc.  III do art.  20 da Instrução Normativa n.º 02, de 30/04/2008, abstendo-se de definir 
benefícios dos terceirizados em editais licitatórios.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não cumprimento: 
A Telebras entrou com recurso contra a decisão, por meio de um Pedido de Reexame, junto ao TCU em 18/2/2010. Em  
24/9/2010,  foi  complementada  informações  prestadas  no  pedido  de  reexame.  O  processo  ainda  não  teve  julgamento  
definitivo. Em 07/03/2012 encontrava-se no Gabinete da Procuradora Cristina Machado (Desde 22/11/2011). Consoante Lei  
Orgânica do Tribunal, em seu art. 48 e o RI do TCU, art. 286, o pedido de reexame tem efeito suspensivo. 
Com a celebração do Segundo Termo Aditivo,  celebrado em 30 de  dezembro de 2010, os  cargos de Analista  Técnico 
Especializado  níveis  I,  II,  III  e  IV  e  de  Gerente  de  Atividades  I,  II  e  III  foram  suprimidos  do  contrato,  conforme  
determinação do TCU.
Cabe ressaltar que o contrato n° 2600/03/2009-TB foi rescindido em  31 de agosto de 2011.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ANEXO 05

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI    



QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI
ANEXO 05

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 245379 - 2009 5.1.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Ausência  de  providências  com  vistas  ao  atendimento  de  recomendação  exarada  por  meio  da  Nota  Técnica  nº 
2019/DRCOM/DR/SFC/CGU-PR, de 19.08.2009 e descumprimento dos termos da CT.1000/082/2009, de 31.08.2009, 
enviada ao Ministério das Comunicações.

Reiterar a recomendação exarada, por meio da Nota Técnica nº 2019/DRCOM/DR/ SFC/CGU-PR: “Apure os fatos e as  
responsabilidades  pela  liberalidade  na  ampliação  do  prazo  de  adesão  ao  PISP  por  período  indeterminado,  em  
condições que não subsistiam suas finalidades e sem a autorização prévia e obrigatória da SEST, o que acabou por  
onerar o patrimônio público com o pagamento de indenizações desmotivadas e inoportunas”.

Providências (PPP): Reiteração pela não implementação plena da recomendação.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Síntese da providência adotada: 
A Telebras manifestou preliminarmente esclarecendo que a citada recomendação nos termos da Nota Técnica, emitida 
pela CGU, foi recomendada à Secretaria Executiva do MC e não à Empresa. 

O Acórdão nº 956/2008 determinou àquela Secretaria Executiva e à Casa Civil da PR para delimitar a oportunidade e a  
conveniência da extinção do PISP da Telebras, bem assim como o momento mais adequado para tal providência. 

Assim sendo,  a  manutenção  do  PISP  não  confronta  com a  determinação  do  Acórdão  nº  956/2008,  tanto  que  em 
30/9/2010, o MC recomendou o estabelecimento da data de 31/12/2010, como limite máximo da aplicação do PISP,  
ficando a critério da Telebras a definição do modo operacional de execução das medidas necessárias com relação às  
informações a serem transmitidas aos empregados. Cada empregado teve a oportunidade de optar pela manutenção do 
vínculo empregatício ou o desligamento pelo PISP, até a data de 15/12/2010.

A Diretoria da Telebras concordou em estender o prazo até o final de abril de 2011 para o encerramento do Programa, 
embora mantido o prazo de 15/12/2010 para a opção, pelo empregado, pela manutenção do vínculo empregatício ou a 
adesão  ao PISP, em face  dos termos do Ofício MC, de 29/11/2010, em que o Ministro das  Comunicações  sugere  
considerar  a  possibilidade  de prorrogação  da extinção  do PISP para  final  do mês de  abril  de 2011,  em razão  das 
ponderações apresentadas pela Anatel. A alteração da data de desligamento, foi comunicada a cada empregado a nova 
data  limite  para  o  desligamento  dos  empregados  que  optarem  pelo  PISP,  mantendo  a  data  de  15/12/2010  para  
manifestação da opção. 

Desta forma, a Diretoria da Telebras entendeu que ficou desonerada de responder pelos atos já praticados e aqueles que 
vierem a ser autorizados no âmbito do Programa, até o final do mês de abril de 2011. Prazo de Atendimento: Até o final 
do mês de abril de 2011.

As  informações  quanto  ao  andamento  das  providências  adotadas  em  face  da  recomendação  da  CGU  foram 
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encaminhadas a Controladoria-Geral no mesmo prazo estabelecido em relação as demais recomendações. 

Em 09/02/2011 foi encaminhado novo posicionamento da Telebras à CGU, após reunião com a Controladoria-Geral,  
informando  sobre  as  tratativas  para  o  cumprimento  da  recomendação  e  apresentando  as  razões  de  justificativa,  
solicitando ainda que seja reconsiderada a Recomendação consignada na Nota Técnica nº 2019/DRCOM/DR/SFC/CGU-
PR,  de  19/8/2009.  No  momento  aguarda-se  o  posicionamento  da  Coordenação-Geral  de  Auditoria  da  Área  de 
Comunicações da CGU sobre o pedido de reconsideração.

Em 11/08/2011, por meio da Nota Técnica nº 2083/2011/DRCOM/DR/SFC/CGU-PR, a CGU “considerando que foi 
constituída uma comissão para apurar os atos e responsabilidades sobre o fato em questão”,  considerou a recomendação  
atendida.

Em 17/09/2011, em face à determinação do TCU, a direção da empresa declarou extinto o Programa de Indenização por 
Serviços Prestados - PISP, ficando vedadas novas adesões ou desligamentos no âmbito do referido programa.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

02 201108866 1.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (003)

Que seja apresentado o Organograma atualizado e devidamente aprovado.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Síntese da providência adotada: 
Foi  encaminhado  à  CGU  o Regimento  Interno  da  Telebras,  aprovado  na  355ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho de 
Administração, realizada em 05 de outubro de 2011, onde também consta seu organograma. 

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

03 201108866 1.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (004)
Que seja apresentado o Regimento Interno atualizado e devidamente aprovado.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Síntese da providência adotada: 
Foi encaminhado à CGU, em mídia digital, o Regimento Interno da Telebras, aprovado na 355ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração, realizada em 05 de outubro de 2011.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

04 201108866 3.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)
Disponibilizar para consulta as declarações entregues a essa unidade de pessoal para os conselheiros seguintes:
- Ronaldo Dutra de Araújo;
- Roberto de Macedo de Siqueira;
- Denis Sant´anna Barros.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Síntese da providência adotada: 
Foi encaminhado à CGU os Termos de Opção dos conselheiros mencionados, onde é autorizado o acesso à Declaração 
Anual de rendas, apresentada à Receita Federal do Brasil, conforme exigências contidas na Lei nº 8.730/1993 e no § 4º 
do artigo 13 da Lei nº 8.429/1992.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

05 201108866 4.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Apresentar a esta CGU os documentos comprobatórios da aprovação da Diretriz de Aquisições e Contratações.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Síntese da providência adotada: 
A Diretriz sobre Contratações/aquisições de materiais  e serviços na Empresa, Diretriz nº 229, foi aprovada na 1094ª 
Reunidão de Diretoria, realizada em 15/8/2011. Encaminhamos cópia da Ata da referida Reunião.

Síntese dos resultados obtidos

Normatizado a rotina de  Contratações/aquisições de materiais e serviços na Empresa.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

06 201108866 5.1.5.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Orientar as áreas responsáveis quanto à devida instrução  processual, de forma que os mesmos contemplem todas as 
informações necessárias para caracterizar a demanda real dos produtos a serem adquiridos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Síntese da providência adotada: 
A Gerência de Compras e Contratos emitiu o MM.CIRC nº 2600/08/2011, de 25/11/2011, para todas as Diretorias da 
Empresa, orientando detalhadamente a forma de elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, indicando os itens 
exigidos por lei, como descrição do objeto, justificativa e motivação da aquisição; preço de mercado; cronograma físico-
financeiro; critério de aceitação do objeto; deveres das partes; fiscalização; gerenciamento do ajuste; garantias; prazos de 
execução; sanções; dotação orçamentária. O mencionado documento foi encaminhado, como anexo, à CGU.

Síntese dos resultados obtidos

Orientação aos empregados sobre os normativos existentes.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

07 201108866 5.1.5.2
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)

Orientar as áreas responsáveis quanto à devida instrução  processual, de forma que os mesmos contemplem todas as 
informações necessárias para caracterizar a demanda real dos produtos a serem adquiridos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Síntese da providência adotada: 
A Gerência de Compras e Contratos emitiu o MM.CIRC nº 2600/08/2011, de 25/11/2011, para todas as Diretorias da 
Empresa, orientando detalhadamente a forma de elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, indicando os itens 
exigidos por lei, como descrição do objeto, justificativa e motivação da aquisição; preço de mercado; cronograma físico-
financeiro; critério de aceitação do objeto; deveres das partes; fiscalização; gerenciamento do ajuste; garantias; prazos de 
execução; sanções; dotação orçamentária. O mencionado documento foi encaminhado, como anexo, à CGU.

Síntese dos resultados obtidos

Orientação aos empregados sobre os normativos existentes.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

08 201108866 5.1.3.2
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Apresentar a esta CGU os documentos comprobatórios da criação do Comitê Gestor de Segurança da Informação.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica - Gerência de Tecnologia da Informação

Síntese da providência adotada: 
Em 17/10/2011 a Diretoria Executiva da TELEBRAS, por meio da sua 1100ª Reunião Ordinária, aprovou a criação do 
Comitê Gestor de Segurança da Informação da TELEBRAS.

Na mesma reunião foram aprovados também os Regimentos Internos do Comitê Gestor da Informação da Telebras e do 
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Telebras e a Política de Segurança da Informação da Telebras.

As evidências de atendimento estão materializadas na Ata da Milésima Centésima Reunião Ordinária da Diretoria e RE-
D-699 de 17/10/2011, que foram encaminhadas à CGU como anexos.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

09 201108866 5.1.3.3
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Apresentar a esta CGU os documentos comprobatórios da aprovação da Política de
Segurança da Informação da Telebras.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica - Gerência de Tecnologia da Informação

Síntese da providência adotada: 
Em 17/10/2011 a Diretoria Executiva da TELEBRAS, por meio da sua 1100ª Reunião Ordinária, aprovou a criação do 
Comitê Gestor de Segurança da Informação da TELEBRAS.

Na mesma reunião foram aprovados também os Regimentos Internos do Comitê Gestor da Informação da Telebras e do 
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Telebras e a Política de Segurança da Informação da Telebras.

As evidências de atendimento estão materializadas na Ata da Milésima Centésima Reunião Ordinária da Diretoria e RE-
D-699 de 17/10/2011, que foram encaminhadas à CGU como anexos.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Pág. 10/11



Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

10 201108866 5.1.3.6
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SF
C/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)

Apresentar  cópia  dos  contratos  citados  no  Anexo  IX  do  Memorando  3700-3000/23-11,  de  forma  a  comprovar  a 
utilização de acordos de nível de serviço no âmbito da gestão contratual dos serviços/compras da área de Tecnologia da  
Informação da Telebras.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica - Gerência de Tecnologia da Informação 75

Síntese da providência adotada: 
Em atendimento à recomendação, foram apresentadas as imagens dos 16 (dezesseis) contratos citados no Anexo IX do 
Memorando 3700-3000/23-11.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ANEXO 06

SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO  



QUADRO A.15.4 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

ANEXO 06

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 245379 - 2009 2.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Proceder  a  implantação  do  Plano  de  Ação  com vista  a  reestruturação  e  fortalecimento  da  Gerência  Jurídica,  
procedendo as devidas revisões do plano diante do posicionamento apresentado por entes externos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Gerência Jurídica

Justificativa para o seu não atendimento:
A Telebras,  em 02/12/2010, apresentou  à CGU as providências  a  serem implementadas,  bem como aquelas  já 
implementadas, nos termos da Nota Técnica nº 67/JCM/Telebras, de 26/11/2011 e anexo ao Plano de Providências  
Permanente – PPP, com prazos para implementação até dezembro de 2011.

Em 17/02/2011 a Telebras, em atendimento de demanda da CGU, para fins de acompanhamento e atualização do 
PPP, apresentou  informações quanto ao andamento do Plano de Ação, com vista a reestruturação e fortalecimento  
da gerência jurídica, nos termos da Nota Técnica Nº NT/003/JCM/TELEBRAS, de 7.2.2011.

Em 21/11/2011, a Telebras encaminhou a CT nº 190/2011/0111/1000, por meio da qual apresentou as providências  
adotadas para implementar o plano de ação solicitado. Em 08/03/2012 o posicionamento da Empresa encontrava-se 
em análise na CGU.

Relativamente ao pedido de reexame das determinações constantes do Acórdão TCU nº 32/2010, a empresa aguarda 
posição daquele e. Tribunal de Contas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

02 245379 - 2009 3.2.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Apresentar, no prazo de 30 dias, plano de ação com vistas a regularizar as cessões dos empregados da Telebras, em  
exercício na Anatel, ao Decreto nº 4.050, contemplando prazos suficientes para que não haja descontinuidade das 
atividades da Anatel bem como impacto nas atividades da Telebras em especial as do PNBL.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
A Telebras, em 02/12/2010, apresentou à CGU o cronograma para retorno de 110 empregados cedidos à Anatel, 
com vistas a regularizar a cessão, consoante o Decreto nº 4.050/2001.
  
O cronograma apresentado foi estabelecido da seguinte forma:
a) nível médio: jan. a março/2011; e
b) nível superior: somente será possível a liberação progressiva a partir de março de 2011, sendo condição essencial  
para o retorno dos empregados de nível superior à TELEBRAS o aporte total de vagas para o concurso público da 
Anatel, o qual terá validade até julho de 2011. Prazo para atendimento 30.07.2011.

Em  03/02/2011, da lista de 110 empregados cedidos à Anatel, 41 já retornaram a Empresa. Dos 69 remanescentes 
na Anatel, 4 estão previstos seus retornos ainda no mês de fevereiro, 11 com datas de retorno no mês de março de 
2011, 19 aderiram ao Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP), 2 empregados em auxílio doença, 1 
ocupante  de  cargo  equivalente  a  DAS.4,  e  os  demais  estão  em processo  de  negociação,  conforme  documento 
“Relatório dos Empregados da Telebras Cedidos para a Anatel. 

A Telebras encaminhou a CT nº 170/2011/0111/1000, de 31/10/2011, que solicita a dilação do prazo de definição de 
um cronograma de retorno do pessoal cedido à Anatel (total de 46 empregados), em virtude dos motivos elencados  
que a impedem de definir o referido cronograma. Em 08/03/2012 o posicionamento atual se encontrava em análise 
na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

03 201108866 1.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
1.1.1.1. - Constatação: (016)

Ausência de atendimento da determinação exarada pelo Tribunal de Contas da União mediante o item 9.3.2 do 
Acórdão/TCU/Plenário nº 873/2010.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  Atualmente  não  existe  na  Telebras  a  necessidade  de  contratação  de 
trabalhadores terceirizados que se enquadrem nas situações de “Auxiliar Operacional” e “Assistente Operacional”. 
O contrato  de mão de obra terceirizada foi encerrado em 31/8/2011, conforme cópia da CT. 2600/216/2011, de 
29/6/2011, encaminhada a empresa Patrimonial Serviços Especializados Ltda, portanto, não há profissionais com 
esse perfil atuando na empresa por meio de contratos de terceirização.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

04 201108866 1.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Que sejam apresentados  os  grupos  de  trabalho  encarregados  de  atualizar  as  práticas/diretrizes,  organograma  e 
regimento interno da Telebras.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  A  DEM-1000/7573,  de  18/11/2011,  constituiu  Grupos  de  Trabalho 
encarregados de atualizar as práticas/diretrizes. 
Quanto ao Regimento Interno da Telebras, o mesmo foi aprovado em  05 de outubro de 2011.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

05 201108866 1.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)
Que sejam apresentadas as práticas/diretrizes atualizadas e devidamente aprovadas listadas em sequência:
• Diretriz Concessão de Assistência à Saúde;
• Prática concessão de Assistência à Saúde;
• Diretriz Concessão de Auxílio Indenizatório Creche e Assistência Pré Escolar;
• Prática Concessão de Auxílio Indenizatório Creche e Assistência Pré Escolar;
• Diretriz Concessão de Férias;
• Diretriz Regime Disciplinar;
• Prática Estágio Supervisionado;
• Prática Capacitação;
• Prática de Atendimento ao Programa de Aprendizagem;
• Diretriz Jornada de Trabalho;
• Diretriz Quarentena;
• Fiscalização de Contratos; e
• Diretriz de Aquisições e Contratações.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: Conforme a DEM-1000/7573, de 18/11/2011, os grupos de trabalho têm 90 
dias para atualizar as práticas/diretrizes. Após esse prazo, os normativos serão submetidos à aprovação da Diretoria 
da Empresa e serão gradativamente apresentadas, após as devidas aprovações.  

A  Diretriz  nº  229,  aprovada  na  1094ª  Reunidão  de  Diretoria,  realizada  em  15/8/2011  normatiza  as  
Contratações/aquisições de materiais e serviços na Empresa.

Quanto à norma relativa a Fiscalização de Contratos, foi editada a Diretriz nº 228, aprovada em 23/8/2011 na 1095ª 
Reunidão de Diretoria da Empresa.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

06 201108866 1.2.1.2
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Que seja apresentado um cronograma indicando as áreas a serem modeladas e capacitadas.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: Foi realizada a revisão do Planejamento Estratégico permitindo identificar, 
preliminarmente,  os  riscos  da  empresa.  O consequente  acompanhamento  periódico  encontra-se  em término  de 
estruturação. A partir daí, haverá insumos e será dado início ao mapeamento das necessidades de modelagem e  
capacitação.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

07 201108866 1.2.1.2
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)
Que sejam apresentados os riscos inerentes às atividades da  empresa e uma avaliação da relevância dos mesmos 
após o modelamento das áreas proposto.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: As iniciativas levantadas no Planejamento Estratégico já estão definidas bem 
como, de forma preliminar, os riscos envolvidos. Um processo de avaliação da relevância dos mesmos está em 
término de construção. Resta portanto, a conclusão do mapeamento de processos para permitir a consolidação das 
informações.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

08 201108866 2.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Que sejam inseridas, no plano de contas da Telebras, as contas citadas item 3 da Portaria TCU nº 277/2010 ou 
contas que possam representar o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: Foram criadas contas específicas para o registro dos passivos não liquidados 
por insuficiência de recursos, as quais serão movimentadas apenas quando da constatação de saldos não liquidados  
nos prazos legais e pactuados.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

09 201108866 3.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Que sejam apresentados os comprovantes de recebimento das cartas de cobrança.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: Encaminhamos cópia dos 6 (seis) comprovantes de recebimento das cartas de 
cobrança.

Cabe informar  que  as  cartas  de  cobrança   enviadas  à  ex-conselheira  RAQUEL CRISTINA FARIA,  em 16 e  
29/9/2011, foram  devolvidas à Gerência de Gestão de Pessoas, por motivo de mudança de endereço.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

10 201108866 4.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)
Quando da  aprovação  da  Diretriz  de  Aquisições  e  Contratações,  observar  a  necessidade  de  que  o  documento 
estabeleça que:

- os objetos licitados sejam parcelados no maior número de itens possível;
- o orçamento seja detalhado conforme exigências da legislação vigente, tal como LDO, permitindo a comparação 
dos preços licitados com as listas de preços oficiais;
- as pesquisas de preços sejam feitas de maneira mais ampla e contemplando o maior número de fornecedores e  
fontes possível.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  Está  sendo  elaborado  o  normativo  “Prática”,  contemplando  as 
orientações/detalhamentos em questão.
A elaboração da Prática está sendo finalizada para ser submetida à aprovação na próxima REDIR.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

11 201108866 4.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (003)
Apurar as responsabilidades quanto à não observação do disposto pela Lei nº 12.017, de 12.8.2009, especificamente 
pelo artigo 112, no que tange à não utilização do SINAPI no processo de elaboração do preço de referência do  
Pregão Eletrônico 02/2010.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: Quanto a apuração de responsabilidades pela não observação do disposto pela 
Lei nº 12.017/09, art. 112, no que tange à não utilização do SINAPI no Pregão Eletrônico 02/2010, o processo 
administrativo será instaurado até 31/12/2011.

No dia 28/12/2011 foi encaminhado à esta Auditoria Interna o MM. 015/2011/2000 informando sobre a DEM-
1000/7593, de 20/12/2011, que constituiu a Comissão para apurar as responsabilidades quanto a não observação já 
citada.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

12 201108866 4.2.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Que sejam cadastrados, no SIASG, todos os 40 Contratos/Termos Aditivos, apresentando os resultados a esta CGU.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  Foram  inseridos  todos  os  contratos  e  termos  aditivos  realizados  até 
setembro/2010, inclusive com a previsão de atualização total até 30/11/2011. A partir de dezembro/2011 o Sistema  
será alimentado mensalmente. 

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

13 201108866 5.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Encaminhar  para  o  Tribunal  de  Contas  da  União  versão  do  Relatório  de  Gestão  da  UJ  com  as  informações 
apresentadas em conformidade com a Portaria TCU 277/2010, de 7.12.2010.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: As alterações já foram realizadas. Falta formalizar e enviar ao TCU. 
Posicionamento Atual: As alterações/adequações foram formalizadas e encaminhadas ao TCU por meio da CT nº 
009/0111/1000/2012,  de  19  de  janeiro  de  2012.  Em  17/02/2012,  por  meio  da  CT  034/0111/1000/2012,  foi 
encaminhado à CGU a formalização do envio ao TCU.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

14 201108866 5.1.1.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)
Estabelecer rotina para preenchimento e atualização da execução das ações sob sua responsabilidade nos respectivos 
sistemas governamentais.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: No Sistema SIGPlan, seguir o que estabelece a Portaria nº 1, de 8 de maio de 
2009. 
“ ....  Caberá aos responsáveis pela gestão dos programas e das ações do Plano Plurianual – PPA o registro de 
informações no SIGPlan.  É de responsabilidade do gerente de programa o registro das seguintes informações:
I – índice de apuração dos indicadores do programa; e
II – situação do programa, levando em consideração a evolução dos indicadores, as execuções física e financeira das 
ações,  as restrições e outros elementos que afetem o desempenho do programa. 
O registro de que trata o inciso II deverá ser realizado trimestralmente, do décimo primeiro até o último do mês 
subseqüente ao término de cada trimestre. 
É de responsabilidade do coordenador de ação o registro das seguintes informações:
I – execução física mensal dos produtos das ações orçamentárias; e 
II – execução física e financeira mensal dos produtos das ações não orçamentárias.
 §1º    O registro de que tratam os incisos I e II deverá ser realizado até o décimo dia do mês subseqüente ao término 
de cada trimestre.....”

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

15 201108866 5.1.1.2
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
5.1.1.2 - Constatação: (003)

Ausência de informações quanto às causas do insucesso no alcance das metas físicas e financeiras da ação 4101.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: As alterações já foram realizadas. Falta formalizar e enviar ao TCU. 
Posicionamento Atual: As alterações/adequações foram formalizadas e encaminhadas ao TCU por meio da CT nº 
009/0111/1000/2012,  de  19  de  janeiro  de  2012.  Em  17/02/2012,  por  meio  da  CT  034/0111/1000/2012,  foi  
encaminhado à CGU a formalização do envio ao TCU. 

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

16 201108866 5.1.2.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Apresentar cronograma prevendo as etapas para a elaboração,  instituição e implantação dos indicadores a serem 
utilizados pela Empresa para medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela sua gestão.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: A empresa já possui um modelo a ser seguido para o acompanhamento dos 
indicadores  da  empresa.  As  atividades  atuais  se  concentram  na  escolha  dos  melhores  indicadores  e  nos 
procedimentos  de  atualização  e  acompanhamento.  Estas  atividades  encontram-se  em  seu  estágio  inicial  de 
elaboração.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

17 201108866 5.1.2.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)
Observar os princípios da utilidade e mensurabilidade quando da elaboração dos indicadores institucionais.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  O  cronograma  detalhando  as  etapas  para  a  elaboração,  instituição  e 
implantação  dos  indicadores  a  serem  utilizados  pela  Empresa  para  medir  os  produtos,  serviços  e  resultados 
alcançados pela sua gestão só poderá ser conhecido após o término do Planejamento Estratégico da empresa, que 
encontra-se em elaboração e do mapeamento dos processos, que se encontra em fase final de contratação.

Quando da elaboração dos indicadores, os princípios da utilidade e mensurabilidade serão observados.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

18 201108866 5.1.2.2
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
5.1.2.2 - Constatação: (004)

Ausência de análise da execução física das ações, no Relatório de Gestão, conforme estabelecido na Portaria TCU 
277/2010.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: As alterações já foram realizadas. Falta formalizar e enviar ao TCU. 
Posicionamento Atual: As alterações/adequações foram formalizadas e encaminhadas ao TCU por meio da CT nº 
009/0111/1000/2012,  de  19  de  janeiro  de  2012.  Em  17/02/2012,  por  meio  da  CT  034/0111/1000/2012,  foi  
encaminhado à CGU a formalização do envio ao TCU. 

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

19 201108866 5.1.3.1
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Apresentar a esta CGU o Plano Estratégico da Telebras, a ser elaborado conforme informações constantes da CT. 
1000/145/2011, de 16.9.2011.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: O resultado do Planejamento Estratégico da Telebras informa sobre a Missão, 
Visão, Dimensões e respectivas Iniciativas. O PET será enviado à CGU.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

20 201108866 5.1.3.4
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)

Apresentar  a  esta  CGU os  documentos  comprobatórios  da  aprovação  da  Metodologia  de  Desenvolvimento  de 
Sistemas.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica -  A Gerência de Tecnologia da Informação

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  A Gerência  de  Tecnologia  da  Informação  noticia  que  a  proposta  de 
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas será apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva da TELEBRAS 
até 15/12/2011.
Posicionamento  Atual:  A Gerência  de  TI  informou  no  dia  07/02/2012  que  este  item  foi  replanejado  para  ser  
aprovado em REDIR em fevereiro de 2012, devido a necessidade de ajustes decorrentes da mudança do escopo do 
Termo de Referência da contratação de fábrica WEB.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor

Pág. 20/24



Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

21 201108866 5.1.3.5
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)

Apresentar plano de trabalho, composto de produtos intermediários e respectivos prazos, com vistas à instituição do 
processo de gestão de acordos de níveis de serviço.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Técnica -  A Gerência de Tecnologia da Informação

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento  encaminhado  à  CGU:  A Gerência  de  Tecnologia  da  Informação  informou  as  ações  a  serem 
realizadas, para o atendimento da recomendação, quais sejam: 
-Contratar instituição para prestar serviços de modelagem de processos de negócio – Prazo: 30/11/2011;
-Mapear os processos de Tecnologia da Informação – Prazo: 30/12/2012;
-Definir os indicadores dos processos mapeados – Prazo: 30/06/2013;
-Estabelecer SLA relação com os clientes internos – Prazo: 30/06/2013.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

22 201108866 5.1.3.7
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Envidar esforços com vistas a dar celeridade à elaboração e aprovação da norma interna para aquisição de bens e  
contratação serviços.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: A Gerência de Tecnologia da Informação elaborou e encaminhou a minuta de 
Diretriz alinhada aos requisitos da IN 04/2010 (anexo 10), para apreciação e encaminhamento de aprovação pela  
Gerência de Compras e Contratos.

Conforme  mencionado  na  recomendação  nº  2,  item 4.1.1.1,  constatação  018,  a  Empresa  elaborará  normativo 
denominado “Prática”, detalhando as ações constantes da Diretriz nº 229. 

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

23 201108866 5.1.3.7
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (002)

Encaminhar cópia da norma interna para aquisição de bens e contratação serviços da Empresa, quando da aprovação 
da mesma.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: A Diretriz nº 229, aprovada na 1094ª Reunidão de Diretoria, realizada em 
15/8/2011 normatiza as Contratações/aquisições de materiais e serviços na Empresa (Anexo 02).

Conforme  mencionado  na  recomendação  nº  2,  item 4.1.1.1,  constatação  018,  a  Empresa  elaborará  normativo 
denominado “Prática”, detalhando as ações constantes da Diretriz nº 229.

A elaboração da Prática está sendo finalizada para ser submetida à aprovação na próxima REDIR.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

24 201108866 5.1.5.3
Ofício nº 

29054/2011/DRCOM/DR/SFC/C
GU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras 75

Descrição da Recomendação:
Recomendação: (001)
Deflagrar ações com vistas a recuperação do aparelho telefônico celular doado.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

Justificativa para o seu não atendimento:
Posicionamento encaminhado à CGU: Será solicitado a devolução do aparelho e, após o recebimento, será emitido 
Termo de Devolução do mesmo pela Gerência responsável pelo controle dos aparelhos de telefonia móvel.

Posicionamento Atual: Em 17/02/2012, a Gerência de Logística disponibilizou uma cópia do Termo de Devolução  
do referido aparelho celular que foi atestado em 30/11/2011.

Em 08/03/2012 o posicionamento encontrava-se em análise na CGU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ANEXO 07

INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
ATENDIDA NO EXERCÍCIO
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QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO

ANEXO 07

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

01/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 24/04/2011
Item do Relatório de Auditoria 29.3
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Em casos de natureza semelhante, relacionados a transferência de ações, que os trabalhos sejam 
realizados pela Área de Relações com o Mercado, em função da especificidade do assunto ser 
de tratativa daquela área.

Síntese das providências adotadas 

Segundo a NT nº 13/2011/JCM-GJ de 11/04/2011, as análises futuras de casos semelhantes foram solicitadas à Gerência de 
Relacionamento com o Mercado
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

01/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 24/04/2011
Item do Relatório de Auditoria 29.4
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Haja efetiva interação entre a Gerência Jurídica e as áreas envolvidas na busca de informações 
atualizadas, consistentes e adequadas, a serem utilizadas na defesa dos interesses da Empresa.

Síntese das providências adotadas 

Houve interação entre as áreas envolvidas (Gerência de Relacionamento com o Mercado e Gerência Fiscal e de Controle) desde o 
momento em que decidiu buscar alternativas para o caso (setembro/2010). Relativamente à Área de Relacionamento com o Mercado 
manifestou em 08/04/2011, que “reconhece que todos os itens foram bastantes explorados e as recomendações procedentes”.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

02/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 25/05/2011
Item do Relatório de Auditoria 23.4.3
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Recursos Humanos

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Recursos Humanos

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Que a Gerência de Recursos Humanos estude a possibilidade e/ou viabilidade de incluir nos 
Sistemas de Pessoal e de Benefícios, rotinas automatizadas que permitam confrontar e/ou 
criticar as informações digitadas, pelo responsável por esta atividade, com os dados funcionais 
cadastrados nestes sistemas.

Síntese das providências adotadas 

Em 17/05/2011 foi emitida a Demanda nº 118 para manutenção normativa no SBT - Sistema de Benefícios, visando a inclusão de 
críticas no sistema para identificar eventuais inconsistências apontadas pela auditoria. O pedido foi atendido com a criação do 
programa sbt2218x com as devidas criticas na transação SBT 2218.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

03/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 07/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 29 a
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Diretoria Técnica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Diretoria Técnica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Considerando os valores do SINAPI e os resultados obtidos para os Anéis Sul e Sudeste para 
os itens 2 e 3 da licitação, negocie com a empresa vencedora da licitação da Rede Norte e ao 
Anel Nordeste, visando a redução dos valores ofertados, sem prejuízo de estender as análises 
para outros itens da licitação.

Síntese das providências adotadas 

 Em 12/07/2011 foi realizada nova negociação para os grupos os grupos 2 e 4 do RP nº 07/2011-TB, propondo à empresa baixasse seus 
preços. A CCBR se manifestou, recusando em baixar os seus preços, não apresentando nenhuma contraproposta.
Diante disso, a Telebrás resolveu em revogar os grupos  2 e 4 do RP nº 07/2011-TB, por interesse da administração (DOU de 
08/09/2011). 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

04/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 14/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 41 a
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Proceda análise minuciosa, nos casos de adesões, a fim de verificar se as necessidades da 
Telebrás estão plenamente especificadas nas Atas de Registro de Preços, a fim de evitar que se 
faça adesões e imediatamente após surja a necessidade da realização de outras licitações, como 
é o caso das Capitais não contempladas nas Atas de Registro de Preços nºs 05 e 015/2010 do 
Ministério da Defesa.

Síntese das providências adotadas 

Antes de aderir a Ata de Registro de Preços, será verificado minuciosamente os objetos especificados nas atas e a necessidade da área 
requisitante para, assim, evitar a realização de futuras licitações. 

Em 08/02/2012 a área responsável informou que: “por determinação superior, está optando por realizar pregões eletrônicos nas 
aquisições. Caso seja feito adesão a ata, será realizado a análise minuciosa do objeto antes da contratação”. 

Dessa forma, consideramos que ações foram tomadas, podendo a recomendação ser considerada como implementada, sem prejuízo de 
novas avaliações.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

04/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 14/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 41 e
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

A recomendação foi acatada e a Adesão à Ata foi Cancelada.

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Avalie sobre o cancelamento da adesão às Atas de Registro de Preços, consoante as 
inconsistências apontadas, principalmente pela falta de comprovação da vantajosidade em 
aderir às atas, devido a falta de pesquisa de preços válida.

Síntese das providências adotadas 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

04/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 14/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 41f1 e f2
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

A Adesão à Ata foi Cancelada. Portanto, a Recomendação tornou-se insubsistente, em razão da decisão tomada pela Administração.

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Se a Telebrás decidir pela manutenção dos contratos:
- expeça orientações aos empregados, com a finalidade de racionalização do uso dos veículos, 
atentando para os prazos de vencimentos das diárias, evitando o pagamento de novas diárias 
por atrasos correspondente a horas na devolução dos veículos;
- que a fiscalização dos contratos mantenha rigoroso acompanhamento de sua  execução, 
principalmente quanto ao pagamento de despesas extras.

Síntese das providências adotadas 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

05/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 18/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 31 a
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Evite realizar novas aquisições enquanto existir em estoque produtos iguais (para mesma 
finalidade) com variação apenas nas especificações. Exemplo: Fitas Adesivas (largura, 
comprimento, cor), Canetas esferográficas (escrita fina/grossa), marcadores de CD/DVD (cores 
diversas), estiletes (medidas diferentes), corretivos líquidos (tipo caneta, tubos) e outros que se 
encontram na mesma situação e que não foram apontados por esta Auditoria Interna.

Síntese das providências adotadas 

O responsável pelo Almoxarifado está orientado para entregar aos usuários os produtos até consumi-los na totalidade. Quanto às 
variações, há orientação na gerência para que se padronizem os produtos evitando a disseminação de diferentes especificações para o  
mesmo produto. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

05/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 18/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 31 b
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Realize levantamento de estoque antes de iniciar novos procedimentos para aquisição de 
material de expediente, atentando cuidadosamente para o prazo de validade desses produtos, 
registrando o resultado em “fichas para controle de estoque” enquanto não houver um sistema 
para realizar este controle.

Síntese das providências adotadas 

Quanto ao controle de estoque, está implantado um controle em planilha onde diariamente, são registradas uma a uma as entradas e 
saídas dos produtos, assim como são apresentados em células protegidas os saldos e os totais de entradas e saídas por item para o mês 
vigente. 
Por meio deste controle é possível avaliar os consumos e evitar as aquisições excessivas. As solicitações de aquisições, vem desde o 
mẽs de agosto/2011, precedidas de avaliação estatística dos consumos anteriores. 
Em relação aos materiais adquiridos via fundo fixo, foi montada uma tabela calc para avaliação dos consumos mensais por item, assim 
como os saldos remanescentes por natureza de despesa para as aquisições diretas.

Em 14/12/2011, foi realizada reunião de Follow-Up, ocasião em que a Gerência responsável informou que o sistema de controle está 
implantado. 

Recomendação atendida
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

05/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 18/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 31 c
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Faça gestão junto a área de TI da Telebrás para viabilizar a disponibilização e implantação de 
sistema informatizado que possibilite a otimização e/ou racionalização do processo de compras 
e controle de estoque do almoxarifado.

Síntese das providências adotadas 

Para melhorar a Gestão de Almoxarifado, está sendo implantada pela TI juntamente com a gerência o software Open Bravo. O mesmo 
está sendo configurado conforme discussão conjunta com previsão de implantação até a última semana do mês de Setembro deste ano.

Em 14/12/2011, foi realizada reunião de Follow-Up, ocasião em que a Gerência responsável informou que o sistema de controle está 
implantado. 

Recomendação atendida
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

05/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 18/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 31 d
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Utilize sempre que possível, para compras desta natureza, o Sistema de Registros de Preços - 
SRP. Esta opção supriria a necessidade de se manter espaço físico e/ou estoque de produtos.

Síntese das providências adotadas 

As aquisições de materiais de uso contínuo serão efetuadados por meio de sistema de  registro de preços.

No dia 15/12/2011 realizamos uma reunião de follow-up com a Gerente da área responsável, e nessa ocasião foi informado que será 
analisado a conveniência dessas aquisições, pois não há equalização no sistema. Além disso foi informado que a orientação da  
Administração é no sentido de restringir tais constratações.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

05/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 18/07/2011
Item do Relatório de Auditoria 31 e
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Elabore normas que possa orientar e organizar a política de contratação de serviços e 
aquisições de bens e/ou de materiais de expediente.

Síntese das providências adotadas 

A Diretriz de aquisição de materiais e serviços já foi revisada por esta Diretoria e está para aprovação da Diretoria Executiva.

No dia 15/08/2011, entrou em vigência a Diretriz nº 229 que trata  da contratação/aquisição de materiais, obras e serviços.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

08/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 05/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 70 a
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Avalie os casos onde a Telebras tenha sido excluída do processo e promova as alterações 
necessárias para que os dados cadastrados no SAAJ reflita de forma fidedigna as informações 
contidas nos tribunais.

Síntese das providências adotadas 

Já estamos adotando estas medidas.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

08/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 05/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 70 b
Comunicação Expedida/Data

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Avalie, em conjunto com a área de TI, a possibilidade de adequação do SAAJ para que 
processos encerrados e/ou conclusos sejam tratados e armazenados separadamente, por 
módulos e/ou rotinas que permitam uma gestão mais eficiente dos processos.

Síntese das providências adotadas 

Conforme resposta da TI esta gestão já é possível. Os processos encerrados estão no acervo “encerrado” no SAAJ.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

08/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 05/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 70 c
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Solicite a área de TI a implementação de facilidades que possibilite o uso de tabelas internas do 
tipo “combo box”, ou de rotinas similares para evitar que o usuário do sistema, digite a mesma 
informação de formas diversas.

Síntese das providências adotadas 

Estamos de acordo com a resposta da TI, no sentido de que estes esforços devem ser dirigidos para a implementação da nova solução.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

08/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 05/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 70 e
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida.

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Faça gestão junto a área de TI no sentido de agilizar o processo de substituição do SAAJ, caso 
não seja possível a implementação de melhorias no mesmo, por um Sistema que proporcione 
facilidades operacionais, que possibilite a integração/conectividade com sistemas internos e 
dos tribunais de justiça.

Síntese das providências adotadas 

O processo de aquisição do novo sistemas está com a TI, na fase de pesquisa de mercado. 

Este jurídico deve aguardar esta conclusão para tomar qualquer atitude neste sentido. De qualquer forma, tem tomado todas a 
providências necessárias para manter o SAAJ atualizado conforme os sítios dos Tribunais.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 11/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 94 a
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Solicite às Gerências da Empresa que aperfeiçoe o planejamento das viagens com o fito de 
cumprir o prazo mínimo de dez dias para inclusão de FVS ou, nos casos  excepcionais, seja 
autorizado por autoridade competente, em atendimento ao contido no item 4.3 da Diretriz nº 
225 da Telebras.

Síntese das providências adotadas 

Em função das mudanças no corpo gerencial da Telebras será reencaminhado a todos os Diretores, Gerentes e pessoal competente um 
Memorando Circular, por e-mail, com as orientações gerais da DD225 e DD222 onde serão ressaltados os prazos de pedidos de viagens 
e prestações de contas.

Quando do encaminhamento do Memorando Circular, com as orientações gerais, encaminhar o resultado a esta Auditoria Interna para 
acompanhamento. 

No dia 03/01/2012, a Gerência de Logística encaminhou a esta Auditoria Interna cópia do MM. CIRC. 2200/001/2012, do mesmo dia, 
que informa sobre os procedimentos a serem adotados quando das solicitações de viagem nacional à serviço. Dessa forma, 
consideramos atendida a recomendação.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 11/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 94 c
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Oriente as Gerências da Empresa sobre a necessidade constitucional da prestação de contas, 
observando os prazos constantes dos itens 6.3 a 6.5 da Diretriz nº 225, assim como permitir 
nova viagem somente após a prestação de contas da viagem anterior, conforme item 6.2 da 
Diretriz nº 225; (§ 28 e 34)

Síntese das providências adotadas 

Em função das mudanças no corpo gerencial da Telebras será reencaminhado a todos os Diretores , Gerentes e pessoal competente um 
Memorando Circular, por e-mail, com as orientações gerais da DD225 e DD222 onde serão ressaltados os prazos de pedidos de viagens 
e prestações de contas.

No dia 03/01/2012, a Gerência de Logística encaminhou a esta Auditoria Interna cópia do MM. CIRC. 2200/001/2012, do mesmo dia, 
que informa sobre os procedimentos a serem adotados quando das solicitações de viagem nacional à serviço. Dessa forma, 
consideramos atendida a recomendação.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 11/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 94 f
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Implemente controle visando garantir a entrega de Relatório de Viagem internacional, por parte 
do viajante, em atendimento ao item 6.6 da Diretriz nº 225

Síntese das providências adotadas 

Quando a viagem internacional é solicitada  para gerência competente  é encaminhada um roteiro com todos os passos que devem ser 
providenciados antes, durante e após a viagem.   

Em 14/12/2011, foi realizada reunião de Follow-Up, ocasião em que a Gerência responsável informou que o referido controle já está 
implantado e é feito junto com a prestação de contas.

No dia 15/12/2011, esta Auditoria analisou os FVS nºs 447/11, 443/11, 493/11, 46/11, 431/11 e 492/11, e verificou que os respectivos 
Relatórios de Viagem Internacional foram realmente entregues.
Recomendação atendida.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 11/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 94 g
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Implemente controle visando garantir o cumprimento da norma, quanto a necessidade de 
efetuar as devidas justificativas, quando o afastamento iniciar-se em sextas-feiras, bem como o 
que inclua sábados, domingos e feriados, em atendimento ao item 4.6 da Diretriz 225

Síntese das providências adotadas 

Já está implantado controle através do SCDP onde ficam anexados todos os documentos com justificativas de qualquer tipo de 
ocorrência.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 11/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 94 h
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Demande parecer jurídico, com o fito de pacificar o entendimento sobre a adoção da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE como  região 
metropolitana e, se for o caso, adequar a norma vigente. 

Síntese das providências adotadas 

Será encaminhado ao jurídico pedido de parecer a respeito do assunto  para após fazer as devidas alterações.

Foi recebido cópia do Mem. 2200/04/2011, de 26/10/2011, demandado o parecer da Gerência Jurídica sobre a recomendação.  A 
Gerência Jurídica pronunciou por meio do Parecer 232/2011/GJRL/1200, de 31/10/2011e do Despacho nº 161/2011/GJRL/1200, de 
7/11/2011. 

Solicitamos munir esta Auditoria Interna com o posicionamento da Jurídica.

Recomendação atendida.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

10/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 66 b
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

O SAAJ esteja sempre atualizado e que não se limite a informar os atos processuais de forma 
genérica, como está no portal oficial dos Tribunais. Estes devem ser objetivamente explorados, 
interpretados e inseridos no SAAJ, de forma a permitir o entendimento da fase atual do 
processo, como a simples leitura das informações disponibilizadas naquele sistema.

Síntese das providências adotadas 

A atual Gerência Jurídica, desde que assumiu esta função, tem atuado desta forma, no sentido de manter o SAAJ sempre atualizado em 
conformidade com as informações disponíveis nos sites do Tribunal. 
No que tange a complementação das informações, verifica-se que, nem sempre é possível, posto a necessidade de compulsar os autos 
no cartório do juízo a que pertence. Quase 90% do nosso contencioso está fora da Comarca de Brasília, o que, caso venhamos a 
compulsar os autos, trará um custo elevado à TELEBRAS se a cada movimentação processual requerermos aos correspondentes que se 
locomovam até o Tribunal, a fim de obter demais informações para, assim, o SAAJ ficar completo. 
Entretanto a Gerência Jurídica por meio dos estagiários contratados pela empresa com supervisão dos advogados, tem tentado 
robustecer as informações do SAAJ de forma que este sistema seja um verdadeiro instrumento gerencial. Este trabalho foi necessário 
após ter sido criados a classe 2505 e arquivos provisórios de forma a distribuir melhor o trabalho entre os advogados. As referidas 
classes consubstanciam aqueles processos cuja as decisões já transitaram em julgado, mas a TELEBRAS ainda tem a receber os 
honorários de sucumbência. A classe arquivos provisório é relativo aos processos em que a TELEBRAS foi excluída do feito, mas a 
decisão ainda está sujeita a recurso.

Considerando a aquisição do novo sistema (Edital a ser publicado em março/2012), e que a atulaização no SAAJ está sendo realizada, 
entendemos que a recomendação está atendida, podendo ser baixada.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

10/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 66 c
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Atualize as representações processuais em todos os processos onde a Telebras seja parte, 
inclusive o nome de seu atual procurador na capa dos autos. 

Síntese das providências adotadas 

A atual Gerência Jurídica já havia tomado esta providência nos processos de extrema relevância e naqueles em que se era apresentada 
qualquer petição. A partir deste mês, esta Gerência determinou a todos os advogados de sua equipe, que atualizem as procurações em 
todos os processos do acervo ativo deste corpo jurídico.



Pág. 24/31

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

10/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 21/10/2011
Item do Relatório de Auditoria 66 d
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Altere a forma de acompanhamento processual a fim de garantir que todos os andamentos 
sejam conhecidos, principalmente os despachos e decisões publicadas no Diário Oficial que 
não constam a palavra “tele”, de modo que não ocorra mais a desídia verificada neste trabalho 
de auditoria. 

Síntese das providências adotadas 

Dia 27/10/2011 a Gerência Jurídica realizou reunião com a empresa responsável por este acompanhamento a fim de renegociarmos os 
preços e as formas de pesquisa. Na manhã do dia 28/10/2011 fechamos negociação com a empresa no sentido de incluir o nome de 12 
advogados nas palavras de busca das publicações.  Quanto as movimentações processuais, nem todos os Tribunais disponibilizam o 
envio das tramitações (push), desta forma, esta Gerência Jurídica tomará a providências necessária para que se tenha um 
acompanhamento manual daqueles processos em que os tribunais não enviam as tramitações.

Em 28/12/2011 foi assinado o Contrato nº 1200/175/2011, o qual tem por objeto a prestação de serviços de acompanhamento através 
de leitura, em nível nacional, dos Diários da Justiça de todas as Unidades da Federação, e a entrega diária via e-mail das publicações 
relativas aos processos judiciais em nome da TELEBRÁS e suas derivações e das publicações referentes a TELEBRÁS perante o TCU, 
bem como de 12 (doze) ex e atuais advogados da Gerência Jurídica”.



Pág. 25/31

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 119 a
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Adote as medidas necessárias para sanear as constatações apontadas pela Auditoria Interna, 
relacionadas no quadro 03, orientando, no que couber, as áreas responsáveis pela instrução de 
processos licitatórios, visando evitar que falhas e/ou omissões semelhante às apontadas neste 
relatório não ocorram em situações futuras.

Síntese das providências adotadas 

A Gerência de Compras e Contratos identificou as constatações apontadas pela Auditoria Interna e saneou os processos, a saber:  todos 
os processos foram numerados, foram designados os fiscais dos contratos, os processos realizados por inexigibilidade e não publicados 
previamente de acordo com art. 26 da lei 8.666/93 tiveram os extratos dos contratos publicados; foi retificado a publicação do extrato 
do contrato nº 2500/018/2011. Esta gerência orientou os empregados sobre a realização de pesquisa de mercado, sobre a necessidade 
das formalidades nos processos administrativos. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 119 b
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Caso ainda não tenha sido feito, que adote as providências necessárias e urgentes para que seja 
devolvido aos cofres da Telebras os valores pagos indevidamente, referente a locação de 
imóvel para instalação da estação no município de Peixe - TO. Não sendo possível a devolução 
de forma amigável, que seja estudada, junto a Gerência Jurídica, a adoção das medidas 
judiciais cabíveis, visando o ressarcimento.

Síntese das providências adotadas 

Foi aberto o processo nº 305/2011 para rescisão contratual e devolução da quantia paga. Em 05/01/2012 os locadores devolveram aos 
cofres da Telebras os valores pagos e o Termo de Rescisão aguarda assinatura das autoridades da Telebras

Recomendação atendida. Foi constatado pela Auditoria que foi assinado o termo de rescisão e o valor do aluguel pago foi ressarcido 
aos cofres da Telebras.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 119 d
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Não prossiga com processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, sem a manifestação 
expressa das áreas competentes, por meio de pareceres técnicos ou jurídicos, conforme 
determinado no inciso VI, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Síntese das providências adotadas 

A Gerência de Compras e Contratos instruiu os empregados, por meio de reuniões, sobre a necessidade das regularidades formais que 
compõem o processo administrativo. Sendo assim, os processos serão instruídos com os devidos pareceres.

Recomendação atendida. Foi constatado pela Auditoria que a Gerência de Compras e Contratos encaminhou aos empregados, e-mail 
orientativo sobre o assunto.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 119 e
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Sempre que necessário a Gerência de Compras e Contratos fará as publicações exigidas no art. 26 da lei 8666/93.

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Observe em futuros processos de inexigibilidade o cumprimento da previsão legal contida no 
Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Síntese das providências adotadas 

Recomendação atendida. Foi constatado pela Auditoria que a Gerência de Compras e Contratos encaminhou aos empregados, e-mail 
orientativo sobre o assunto.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 119 g
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Recomendação atendida

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Reveja com o contratado José Carlos Vaz, o cronograma de enceramento de cada etapa das 
atividades previstas no contrato nº 2500/016/2011-TB, estabelecendo uma data para a 
conclusão de cada uma delas.

Síntese das providências adotadas 

Com relação a este item esclarecemos que foi realizado apenas o pagamento referente a 1º Oficina de Planejamento Estratégico, 
realizado no dia 24 e 25 de março de 2011. O restante será pago com a entrega final dos trabalhos. Dessa forma não vislumbramos a 
necessidade de proceder alteração contratual.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 119 i
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Saneie as constatações apontadas por esta Auditoria Interna relativas ao processo nº 049/2010 
(Lovex Veículos Ltda), inserindo no mesmo documentos necessários para clarificar todas as 
etapas/fases do evento.

Síntese das providências adotadas 

De acordo com a recomendação da Auditoria, a Gerência de Compras e Contratos saneou o processo no que coube, ou seja, numerou as 
páginas em branco e  solicitou a garantia contratual junto a empresa.

Recomendação atendida.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Data do Relatório de Auditoria 22/12/2011
Item do Relatório de Auditoria 120 j
Comunicação Expedida/Data O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ
 destinatária da recomendação

Juntamente com o Fiscal do Contrato, estudem a possibilidade de aplicar as sanções previstas 
nos item I e II da Cláusula Décima Segunda dos Contratos nºs 2600/04/2010-TB e 
2600/01/2011-TB, firmados com as Locadoras Cedro Participações e Empreendimentos Ltda, 
Estrutural Empreendimentos Ltda, JVA Construções e Incorporações Ltda e Polis 
Participações e Empreendimentos Ltda.

Síntese das providências adotadas 

Ao analisar a recomendação da Auditoria, a Gerência de Compras e Contratos reuniu com os fiscais dos contratos e constatou que as 
providências requeridas na CT nº 2600/117/2011 e CT nº 035/2011/26000/2000 foram atendidas.

Recomendação atendida. 
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ANEXO 08
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

01/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 29.1
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

01/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 29.2
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PENDENTE DE 
ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

A Telebrás, por meio da Gerência Jurídica, estude urgentemente medidas a serem demandadas 
de forma que o juízo não conceda o “Alvará” que permitirá ao Autor o levantamento do valor 
depositado de R$2.079.449,44 (Dois milhões, setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos), em cumprimento a sentença de liquidação judicial, 
relativo a parte incontroversa. Dada a premência e em função do risco de levantamento do 
depósito judicial, foi dada ciência àquela gerência da citada recomendação. 

Justificativas para o não atendimento 

Os autos do Agravo de Instrumento nº 2011.00.2.017693-4, que pretendem dar efeito suspensivo ao recurso de Apelação, permanecem 
conclusos ao Desembargador Fernando Habibe desde o dia 10/10/2011.
A Ação cautelar está suspensa até a decisão do mérito do Agravo de Instrumento.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Caso não obtenha êxito na ação mencionada anteriormente, a Gerência Jurídica estude a 
possibilidade de intentar ação judicial contra o Sr. Marcos Aurélio Lopes de Farias, na busca 
dos direitos que entenda viáveis, em face da sentença condenatória que obrigou a Empresa ao 
pagamento da importância equivalente a 8.160.000 ações, entre ações ordinárias e preferenciais 
nominativas, uma vez que aquelas ações já haviam sido negociadas na BOVESPA, por ordem 
do Autor, e transferidas desde fevereiro de 1996 no Sistema de Títulos Mobiliários – STM da 
Telebrás, constituindo-se assim uma forma de enriquecimento ilícito do Autor da Ação.

Justificativas para o não atendimento 

Em 20/9/2011 a Jurídica informou: “Como decorre das explicações anteriores, esta Gerência Jurídica tem trabalhado para rever uma 
situação quase impossível de ser sanada.  No caso de insucesso, a AGU e o MP serão oficiados, para juntos encontramos medidas 
judiciais contra o Senhor Marcos Aurélio Lopes Farias, visando ressarcir a importância da indenização ser paga pela Telebrás”. Desta 
forma, a procedência de oficiar a AGU e o MP para propor ação em
desfavor do Sr. Marcos Aurélio, está suspensa, uma vez que a decisão na Ação Cautelar ainda não transitou em julgado.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

03/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 29 b
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

04/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 41b
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Aprimore a metodologia de pesquisa de preços, considerando as mesmas condições para o 
fornecimento, como quantidades e locais de entrega, visando tratamento isonômico da 
pesquisa.

Justificativas para o não atendimento 

A área responsável informou que: “Para aprimorar as contratações, a Gerência de Compras e Contratos irá realizar nos dias 14 e 15 de 
fevereiro o Seminário de Licitações, que tem por objetivo atualizar os participantes com relação a legislação que rege a área, inclusive 
as modalidades de Licitação, Pregão e as diversas formas de comprar e contratar, distinguindo a fase interna da externa e apresentar em 
detalhes, quando é possível contratar sem licitação - casos em que é possível e entendimentos dos Órgãos de Controle Interno.”

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Nas próximas adesões, realize um dimensionamento dos quantitativos necessários à realidade 
da Telebrás, para evitar a assinatura de contratos em valores  superiores às necessidades da 
Telebrás.

Justificativas para o não atendimento 

A área responsável informou que: "A Gerência de Compras e Contratos, nos dias 14 e 15 de fevereiro, realizará o Seminário de 
Licitações, o qual tem por objetivo aprimorar nas elaborações de Termos de Referência, para uma melhor especificação do objeto".
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

04/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 41c
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

04/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 41d
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Realize uma análise detalhada dos Editais e Anexos relacionados às Atas de Registro de Preços 
às quais tem pretensão de aderir, a fim de evitar a assinatura de contratos com cláusulas que 
podem trazer dificuldades na fiscalização e gestão dos contratos.

Justificativas para o não atendimento 

A área responsável informou que: “por determinação superior, está optando por realizar pregões eletrônicos nas aquisições. Sendo 
assim, as cláusulas para fiscalização dos contratos oriundos dos pregões estarão compatíveis com o objeto solicitado pela área 
requisitante”.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Realize e aprimore a pesquisa de preços para demonstrar a vantajosidade em aderir às Atas de 
Registro de Preços, sempre de acordo com a legislação vigente.

Justificativas para o não atendimento 

A área responsável informou que: “nos dias 14 e 15 de fevereiro, realizará o Seminário de Licitações, o qual tem por um dos objetivos 
demonstrar a importância da pesquisa de mercado e alertar as áreas requisitantes quanto ao procedimento da pesquisa de mercado”.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

06/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 54
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

07/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 60
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Diante do exposto, recomendamos ao Departamento Jurídico da Telebrás, avaliar se há 
possibilidade de apurar as razões da Brasiltelecom-Telebrasília, ter deixado de atender os 
DESPACHOS e DECISÕES Judiciais e os motivos da Telebrás ter assumido, separadamente, a 
defesa e a condução do processo de impugnação, considerando que a primeira ré era a 
Brasiltelecom-Telebrasília.                        Concordamos com o posicionamento da Gerência 
Jurídica, entretanto, recomendamos que, ao encerramento desta ação Judicial, aquela Gerência 
mantenha esta Auditoria Interna informada sobre o rateio das custas e honorários do perito.

Justificativas para o não atendimento 

Os autos no Tribunal não estavam disponíveis, uma vez que estavam com carga para o Perito e a pasta do caso do arquivo da Telebras, 
não traz condições necessárias para tal análise. Após a devolução do perito e a disponibilidade dos autos, esta análise poderá ser 
realizada. No entanto, cumpre ressaltar que a atitude inerte da Telebrasília - Brasil Telecom, pode ter sido por liberalidade da empresa, 
o que dificultará em descobrirmos o seu real motivo. Ademais, esta atitude não interferirá mais no mérito do caso, uma vez que este já 
foi Decidido.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Ante ao exposto, recomendamos a Gerência Jurídico da Telebras que acompanhe a juntada do 
Laudo Pericial aos autos do processo, a fim de que não ocorra com este, o que ocorreu com a 
Carta Precatória, quando as ações adotadas, à época, para verificar se a mesma tinha sido 
anexada aos autos, não foram adequadas e resultou na perda de prazo para contestação.

Justificativas para o não atendimento 

Em 14/12/2011, foi realizado reunião de follow-up, ocasião que a Gerente Jurídica Substituta informou que o Laudo Pericial ainda não 
foi juntado aos autos e que o acompanhamento processual está sendo feito.
Permanecemos acompanhando a juntada do referido Laudo Pericial, que ainda não foi entregue pelo Perito.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

07/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 61
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

08/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 70d
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Recomendamos ainda que, na hipótese da sentença a ser promulgada, com base no laudo 
pericial, não atenda as expectativas da Telebras, que sejam utilizados todos os meios possíveis 
para reverter a decisão.

Justificativas para o não atendimento 

Após o Laudo Pericial, se este for acatado por aquele Juízo, tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis para a reversão do quadro 
desfavorável.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Esclareça, na brevidade possível, as desconformidades verificadas para levantar (sacar) o saldo 
remanescente de depósito recursal relativo ao processo nº 2765200513115001 e cod. TB nº 
7002000383. Comprovada a desconformidade, adotar, imediatamente, medidas cabíveis para a 
recuperação do saldo remanescente em favor da Telebras, e que adicionalmente, realize 
levantamento a fim de identificar a existência de casos semelhantes ao apontado, adotando, se 
for o caso, o mesmo procedimento, mantendo esta Auditoria Interna informada.

Justificativas para o não atendimento 

Recomendação atendida parcialmente. Faltou dessa Gerência Jurídica mencionar como e quando pretende realizar levantamento 
para identificar a existência de possíveis casos semelhantes ao apontado neste relatório. Informar a esta Auditoria Interna o resultado 
do caso específico.

Em 14/12/2011, foi realizado uma reunião de  follow-up, ocasião em que ficou estabelecido o prazo de até março de 2012 para a 
Gerência Jurídica se organizar e iniciar a identificação dos casos semelhantes. 

O Advogado responsável aguarda o envio da documentação pela Caixa Econômica Federal.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

08/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 70f
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 94b
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Promova o recadastramento de usuários no SAAJ, limitando a possibilidade de exclusão de 
registros do Sistema a empregados com perfil de, por exemplo, gerentes ou coordenadores de 
equipe/setores.

Justificativas para o não atendimento 

Vamos aguardar a aquisição do novo sistema, que segundo informado, encontra-se em processo de obtenção, para verificar se esta 
opção sera contemplada. Neste caso, seria importante que as especificações do novo sistema contemple, dentre outras, esta opção. 

14/12/2011 Não implementado. Esta funcionalidade não é possível no atual SAAJ. No Sistema a ser implantado será atendido.

Esta providência depende do novo sistema que, conforme informações do Setor de Compras, o Edital para a aquisição do software será 
publicado no dia 02/03/2012, o que ainda levará por volta de 4 meses para a implementação deste sistema.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Em atendimento ao item 4.4 da Diretriz n° 225, sempre que possível, faça o pagamento das 
diárias com antecedência de até 5 (cinco) dias do início da viagem.

Justificativas para o não atendimento 

Recomendação não Atendida. Em análise aos FVS 440, 435, 427, 391, 395, 102, 95, 53, todos de 2011, em nenhum caso o 
pagamento foi realizado com antecedência de 5 dias; na maioria dos casos o FVS foi incluído com menos de 10 dias.

Em 14/12/2011, foi realizado reunião de follow-up, ocasião que a Gerente de Logística informou que a referida recomendação será 
atendida até no início de 2012.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 94d
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Analise e regularize os valores das diárias dos FVS constante do Anexo 01.

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

09/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 94e
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Justificativas para o não atendimento 

Estão sendo feitos os respectivos ajustes e notificações para regularizar  as FVS  que ficarão pendentes em valores a pagar ou a receber.

Recomendação em atendimento. Quando da regularização, encaminhar cópia dos comprovantes a esta Auditoria Interna. 

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Analise e regularize os valores do Adicional de Deslocamento constantes do Anexo 02, assim 
como estude sobre a normatização relativa a indenização de tais despesas, em função da 
utilização de veículos do/para o local de embarque

Justificativas para o não atendimento 

Estão sendo feitos os respectivos ajustes e notificações para regularizar  as FVS  que ficarão pendentes em valores a pagar ou a receber.

Recomendação em atendimento. Quando da regularização, encaminhar cópia dos comprovantes a esta Auditoria Interna. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

10/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 66a
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência Jurídica

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência Jurídica

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

12/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 112
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Presidência

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Presidência

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Avalie se há possibilidade de reverter a decisão proferida e, caso não haja, tome as medidas 
necessárias para executar o seu direito de regresso contra os responsáveis pela transferência 
fraudulenta das ações de Antônio Dias dos Santos.

Justificativas para o não atendimento 

Ação rescisória em fase final de elaboração, aguardando cópia do processo Administrativo Sancionador perante a CVM, registrado sob 
nº 15/02, que no bojo de sua decisão menciona a ação judicial em análise, evidenciando que o Sr. Antônio Dias dos Santos adotou 
postura diversa da orientada pela CVM, encaixando-se na hipótese de prova nova, autorizadora do ajuizamento de ação rescisória, 
conforme preceitua o art. 485, IX do Código de Processo Civil. O citado processo, segundo informações da CVM Rio, atualmente
se encontra em fase recursal perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, registrado sob o nº 11747, julgado 
improvido na 331ª Sessão realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2011.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Quando da alteração/atualização do Regimento Interno da Telebras, resolva o conflito existente 
entre o inciso IV do art. 22 e o inciso V do art. 36 do referido Regimento. 

Justificativas para o não atendimento 

Foi informado pelo Diretor Comercial, no dia 22/12/2011, que o item do regimento que trata de um conflito de responsabilidade entre a 
DC e DA, será objeto de futura alteração, mantendo o faturamento na DC, e as atividades de cobrança e arrecadação na DA. Conforme 
o Diretor Comercial, esta decisão foi acordada entre as referidas Diretorias em reunião e informada ao Presidente.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 119c
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 119f
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Realize, juntamente com as demais Gerências envolvidas no processo, levantamento dos 
valores, empregados/utilizados para início da instalação do Ponto de Presença da Telebras – 
POP no município de Peixe - TO (uso de veículos, passagens, diárias, custos homem/hora e 
outros), adotando as medidas necessárias e cabíveis para que os valores apurados sejam 
devolvidos aos cofres da Telebras, sem prejuízo da aplicação das  demais penalidades previstas 
em contrato e dispositivos legais.

Justificativas para o não atendimento 

Recomendação parcialmente atendida. Conforme resposta do auditado, após conclusão do processo administrativo, esta Auditoria 
deverá ser informada sobre o resultado.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Solicite ao contratado (José Carlos Vaz) o fornecimento de cópias de "contratos já assinados", 
conforme, inclusive, recomendado pelo Conselho Fiscal por meio do MM 0111/121, de 
18/08/2011, e adote as medidas necessárias para sanear o processo nº 057/201, no que couber.

Justificativas para o não atendimento 

Conforme recomendado, esta Gerência solicitou cópia dos contratos assinados com outras empresas para comprovar a vantajosidade da 
contratação e sanear o processo.  

Recomendação parcialmente atendida. Verificar se as copias solicitadas foram encaminhadas a Telebras.
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 119h
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Contratos e Compras

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 120k
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística e Gerência de Contratos e Compras

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística e Gerência de Contratos e Compras

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Adote as providências necessárias para sanear as constatações apontadas pela Auditoria Interna 
 referente a designação dos fiscais e publicações dos contratos na imprensa oficial relativo ao 
processo nº 056/2011 (trânsito para internet nacional e internacional); e  que faça gestão, 
imediata, junto à Gerência Jurídica para que esta manifeste à respeito da ausência do Parecer 
Jurídico do mesmo processo, bem como interaja com a Diretoria Técnico-Operacional, 
responsável pela requisição dos serviços, para que esta se pronuncie sobre a ausência da 
pesquisa de mercado junto ao processo mencionado.

Justificativas para o não atendimento 

A Gerência de Compras e Contratos atendeu as recomendações da Auditoria, ou seja, designou os fiscais dos contratos, providenciou 
as publicações dos extratos dos contratos, solicitou esclarecimentos junto a Gerência Jurídica e requereu esclarecimentos junto a 
Diretoria Técnico – Operacional quanto a pesquisa de mercado. Ressaltamos que a pesquisa de mercado foi juntada aos autos do 
processo , conforme documentos anexo.

Recomendação atendida parcialmente. Não constatamos manifestação definitiva sobre a não emissão de parecer jurídico à época, por 
parte da Gerência Jurídica.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Providencie junto à Lovex Veículos Ltda o encaminhamento do comprovante da garantia 
contratual ou, caso o mesma já esteja de posse da Telebras, que seja providenciado seu 
arquivamento junto ao processo nº 049/2010.

Justificativas para o não atendimento 

A Contratada ainda não enviou o referido documento. 
Contudo, tal solicitação está para perder o sentido, pois a vigência contratual vencerá no fim desse mês (fevereiro/2012).
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 120l
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 120m
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Conclua e dê publicidade, na brevidade possível, a diretriz que norteia as atividades relativas a 
utilização dos veículos contratados, incluindo na mesma todos os requisitos necessários para 
auxiliar a fiscalização e administração dessa atividade no âmbito da Empresa.

Justificativas para o não atendimento 

Diretriz de Diretoria está sendo redigida e será encaminhada para aprovação na REDIR.

Recomendação atendida parcialmente. Encaminhar a DD a Auditoria para verificação, tão logo a mesma seja aprovada.

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Adote procedimentos visando o adequado arquivamento dos documentos gerados na utilização 
dos veículos, possibilitando agilidade na recuperação e/ou a identificação das informações e/ou 
dados correspondentes.

Justificativas para o não atendimento 

A requisição de serviço será arquivada juntamente com planilha mensal por veículo.

Recomendação atendida parcialmente. Verificar o atendimento da recomendação após o prazo proposto  pelo auditado.

Prazo: 30/03/12
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna

13/2011-AUD

Item do Relatório de Auditoria 120n
Comunicação Expedida O encaminhamento interno de Relatórios de Auditoria é realizado via e-mail.

Gerência de Logística

Descrição da Recomendação

Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação

Gerência de Logística

Identificação do Relatório de 
Auditoria

Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação

Adote medidas necessárias para aprimorar os controles para requisição/utilização dos veículos, 
padronizando os formulários, orientando usuários e motoristas sobre o correto preenchimento 
dos mesmos 

Justificativas para o não atendimento 

Será adotado a  informatização de rotina para requisição / medição de kilometragem / e autorização do serviço facilitando  a  
visualização dos controles.

Recomendação atendida parcialmente. Verificar o atendimento da recomendação após o prazo proposto  pelo auditado.

Prazo: 30/04/12
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ANEXO 09 

 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI 6.404/76,  
INCLUSIVE NOTAS EXPLICATIVAS 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Balanços Patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

     
 
 
 

 
ATIVO Nota  2011  2010 

      

CIRCULANTE      

      

   Disponibilidades  4  635.318  280.178 

   Tributos Federais a Recuperar 5  33.620  21.352 

   ICMS a Recuperar   730  - 

   Depósitos Judiciais 7  27.537  11.300 

   Outros Ativos Realizáveis 8  6.654  8.145 

      

   703.859  320.975 

      

NÃO CIRCULANTE      

      

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      

      

   Tributos a Recuperar 5  111.980  117.427 

   ICMS a Recuperar   2.255  - 

   Depósitos Judiciais 7  1.679  4.806 

      

   115.914            122.233 

      

IMOBILIZADO 9  78.805  3.951 

      

      

   194.719  126.184 

      

      

TOTAL DO ATIVO   898.578  447.159 

     
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Balanços Patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

    
 
 
 
 

PASSIVO Nota  2011  2010 

CIRCULANTE      
      
    Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais 10  7.682  7.435 

    Provisão Programa Indenização por Serviços Prestados 11  -  12.651 

    Provisão para Contingências 12  254.549  32.698 

    Fornecedores   44.578  1.834 

    Grupamento de Ações   13.178  - 

    Outras Obrigações 15  46.573  38.442 

      
   366.560  93.060 

      
NÃO CIRCULANTE      
      
    Provisão para Contingências 12  67.276  255.469 

    Credores por Perdas Judiciais 14  125.640  120.982 

    Antecipação de Clientes   429  - 

      
   193.345  376.451 

      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO       
      

    Capital Social 16  419.455  419.455 

    Prejuízos Acumulados   (497.064)  (449.155) 

    Ajustes de Avaliação Patrimonial 16  (278)  39 

    Ações em Tesouraria 16  (111)  (111) 

    Recursos para Aumento de Capital 13  416.671  7.420 

      

   338.673  (22.352) 

       

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO   898.578  447.159 

      

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Demonstrações de Resultados 

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

 
 
 
 

 Nota  2011  2010 

      

Receita Operacional Bruta   99  - 

  Deduções da Receita Operacional Bruta   (31)  - 

Receita Operacional Líquida   68  - 

Outras Receitas Operacionais    9.430  27.237 

  Recuperação de Contingências - PISP 11  8.712  27.077 

  Dividendos/JCP e outras 18  718  160 

Despesas Operacionais   (54.581)  (36.640) 

  Despesas Gerais e Administrativas 18  (48.807)      (16.107) 

  Provisão para Contingências Judiciais 12  (5.505)                (17.382) 

  Provisão Programa Indenização por Serviços Prestados  11  -      (3.005) 

  Impostos, Taxas e Contribuições   (233)      (81) 

  Perdas com Ações Judiciais 18  (36)  (65) 

Prejuízo Antes do Resultado Financeiro   (45.083)    (9.403) 

Resultado Financeiro   (2.826)  (3.659) 

  Receitas Financeiras 18  48.879  31.830  

  Despesas Financeiras 18  (51.705)        (35.489) 

Resultado antes dos Tributos   (47.909)        (13.062) 

  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 06  -                    (799) 

Prejuízo Líquido do Exercício   (47.909)              (13.861) 

      

Quantidade de ações em circulação (unidade)   109.696.976   1.096.969.762.929 

      

Prejuízo Líquido por ação (básico e diluído) expresso 
em R$ 

  (0,43674)  (0,00001) 

      
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

 
 
 
 

  2011  2010 

     

Prejuízo líquido do período  (47.909)  (13.861) 

Ganho (perda) não realizado em ativos disponíveis 
para venda: 

    

     

Ações e Títulos       (317)          368 

     

Total do resultado abrangente do período  (48.226)  (13.493) 

     

Quantidade de ações em circulação (unidade)  109.696.976   1.096.969.762.929 

     

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

     
 

 Capital 
Social 

Realizado 

 Prejuízos 
Acumula

dos 

 Ações em 
Tesouraria 

 Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

 Recursos 
para 

Aumento 
de Capital 

 Total  

 
Saldo em 31/12/2009 

 
419.455  

  
(435.294) 

       
    (111) 

  
(329) 

 
6.759 

  
(9.520) 

            

Prejuízo Líquido do Exercício -  (13.861)  -  -  -  (13.861) 

Ajuste de Valores Mobiliários       368  -       368 

Recursos para Aumento de Capital -  -  -  -  661  661 

 
Saldo em 31/12/2010 

 
419.455  

  
(449.155) 

       
    (111) 

  
39 

 
 7.420 

  
(22.352) 

            

Prejuízo Líquido do Exercício -  (47.909)  -  -  -  (47.909) 

Ajuste de Valores Mobiliários -  -  -  (317)  -  (317) 

Recursos para Aumento de Capital -  -  -  -  395.400  395.400 

Atualização Monetária dos Recursos 
para Aumento do Capital 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
13.851 

  
13.851 

            

 
Saldo em 31/12/2011 

 
419.455 

  
(497.064) 

  
(111) 

  
(278) 

 
416.671 

  
338.673 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – DFC – Método Indireto 

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

DISCRIMINAÇÃO     2011     2010 

   

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais   
 

Prejuízo do exercício antes  do IR e CSSL  (47.909)  (13.062) 

   

Ajustes  22.216 26.100 

   

 Depreciação e amortização – (Nota 18.2) 779 123 

 Provisão p/ conting. judiciais  e enc. financeiros - (Notas 12.1.c e 18.4)   8.377  26.565  

 Tributos a recuperar – juros SELIC – (Nota 18.4)   (5.337)  (4.903) 

 Depósitos judiciais - rendimentos financeiros – (Nota 18.4)  (111)  (290) 

 Provisão para credores judiciais – encargos financeiros – (Nota 18.4) 4.657 3.944 

 Recursos capitalizáveis – encargos financeiros – (Nota 18.4) 13.851 661 

   
Redução (aumento) dos ativos operacionais – circulante (c) e não 
circulante (nc)   (16.728)   (3.199) 

   

 Impostos a recuperar - tributos federais  -  c (12.999) (15.680) 

 Depósitos judiciais – c  (16.237)  (4.219) 

 Impostos a recuperar - tributos federais - nc  8.095 14.172 

 Depósitos judiciais – nc 3.236  1.643  

 Outros ativos circulantes 
                

1.177 
                 

885 

   
Aumento (redução) dos passivos operacionais – circulante (c) e não 
circulante (nc)  33.643  (5.465) 

   

 Provisão para contingências cíveis e trabalhistas – c 221.850  18.240  

 PISP e Acordo Coletivo - c  (13.495)  (24.906)  

 Outros credores – cisão parcial – c 4.266  3.259  

 Contribuição Social e Imposto de Renda – c - (838) 

 Demais impostos, taxas e contribuições - c 464 - 

 Provisão para contingências cíveis e trabalhistas – nc (179.815) (3.314) 
 Outros passivos circulantes 373                  2.094                  

   

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais  (8.778) 4.374 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos   

Pagamento da compra de imobilizado (31.482) (2.812) 

Caixa Líquido das Atividades de Investimento (31.482) (2.812) 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

Fluxo de Caixa das Atividades de financiamentos   

Recebimento de recursos capitalizáveis 395.400 - 

Caixa Líquido das atividades de financiamentos 395.400 - 

Aumento no caixa e equivalentes a caixa 355.140 1.562 

Saldo inicial 280.178 278.616 

Saldo final 635.318 280.178 

Variação líquida da disponibilidade nos finais dos exercícios 355.140 1.562 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 

Companhia Aberta 

Demonstrações do Valor Adicionado – DVA 

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

 (Em milhares de reais) 

DISCRIMINAÇÃO NOTA 
           

2011  
           

2010  

      

1. Receitas  9.312   27.089   

Recuperação de Contingências - PISP 11 8.712  27.077   

Outras Despesas Recuperadas 18.1 501  12  

Outras Receitas - Serviços de Telecomunicações  99  -  

2. Insumos adquiridos de terceiros  (5.431)   (4.991)  

Materiais diversos 18.2 (129)   (94)  

Energia e serviços de terceiros  18.2 (5.302)   (4.896)  

Outros 18.2 -  (1)  

3. Valor adicionado bruto (1+2)  3.881  22.098  

4. Retenções  (6.320)   (17.571)  

Contingências judiciais (Nota 12.1c) 18.3 (5.541)  (17.448)  

Depreciação 18.2 (690)   (117)  

Amortização 18.2 (89)   (6)  

5. Valor adicionado líquido produzido (3+4)  (2.439)   4.527  

6. Valor adicionado recebido em transferência  49.096     31.978   

Dividendos e juros sobre o capital próprio 18.1 217  148  

Receitas financeiras 18.4 48.879  31.830   

7. Valor adicionado total a distribuir (5+6)  46.657 100% 36.505  100% 

Distribuição do valor adicionado      

8. Remuneração pelo trabalho  37.357 80,1% 12.635 34,6% 

Honorários, salários e adicionais 18.2 19.913 42,7% 5.034 13,8% 

Encargos e benefícios sociais  18.2 12.091 25,9% 3.525 9,7% 
Saúde, Alimentação, Vale Transporte, Auxilio Creche e 
Material Farmacêutico  18.2 3.054 6,5% 410 1,1% 

FGTS 18.2 1.821 3,9% 553 1,5% 

Plano de aposentadoria e pensão – SISTEL 18.2 478 1,0% 108 0,3% 

Programa de indenização por serviços prestados – PISP 11 - - 3.005 8,2% 
9. Impostos, taxas e contribuições – governo federal, 

estadual e distrital  264 0,6% 880 2,4% 

Contribuição Social – Federal 6 - - 218 0,6% 

Imposto de Renda – Federal 6 - - 581 1,6% 

Outros – Federal  182 0,4% 53 0,1% 

IPTU e Outros – Distrital  82 0,2% 28 0,1% 

10. Aluguéis de imóveis, veículos e equipamentos 18.2 5.240 11,2% 1.362 3,7% 

11. Despesas Financeiras 18.4 51.705 110,8% 35.489 97,2% 

12. Prejuízo Líquido do exercício  (47.909) (102,7)%  (13.861) (37,9)% 

13. Valor adicionado distribuído (8+9+10+11+12)  46.657 100% 36.505  100% 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 
 

 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS é uma sociedade anônima de 
capital aberto, de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações, tendo sido 
constituída e iniciado suas operações em 09/11/1972 nos termos da autorização contida na Lei 
nº. 5.792, de 11/07/1972. Foi controladora de 54 empresas concessionárias de serviços públicos 
de telecomunicações, sendo 27 empresas de telefonia fixa, 26 empresas de telefonia celular e 
uma empresa de telefonia de longa distância, até a sua cisão parcial, em 22/05/1998. 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária de 22/05/1998, foi aprovada a cisão parcial da TELEBRÁS, 
resultando na constituição de 12 (doze) novas empresas controladoras, que foram privatizadas 
em 29/07/1998, permanecendo não mais com a função de controladora do Sistema TELEBRÁS.  
 
Em 31 de dezembro de 2011, a União detinha diretamente 89,88% das ações ordinárias com 
direito a voto e 72,67% de seu capital total, que, somados às participações detidas por outras 
empresas federais, totalizam 74,58% do capital. 
 
Na Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada no dia 03/08/2010, foi aprovada a reforma 
do Estatuto Social, para efetuar a reestruturação organizacional da Empresa, em cumprimento 
das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, instituído pelo 
Decreto nº 7.175, de 12/05/2010, publicado no DOU de 13/05/2010.  
 
Atualmente a Empresa, em fase de reestruturação organizacional e inicio das operações, exerce 
todas as atividades institucionais como ente integrante da Administração Pública Federal; 
responde pelo seu contencioso judicial, mantendo em seu quadro funcional empregados cedidos 
com ônus para a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e outros órgãos 
governamentais.  
 
Em função do que consta no Decreto s/nº de 11/10/2011 publicado no Diário Oficial da União – 
DOU de 13/10/2011 foi autorizado o aumento de capital social da TELECOMUNICAÇÕES 
BRASILEIRAS S.A – TELEBRÁS, no montante de até R$ 300 milhões, com emissão de novas 
ações, mediante repasses de créditos da UNIÃO consignados na Lei nº 12.410/11 de 
26/05/2011. Foi aprovado pelo Conselho de Administração na Ata 131ª de 07/02/2012 da 
TELEBRÁS o valor de R$ 300 milhões a ser incorporado ao capital na próxima A.G.E. 
 
A AGE da Telebrás realizada em 03/12/2010, aprovou o grupamento de ações na 
proporcionalidade de 10.000 (dez mil) para 1 (uma) ação, em cada espécie (ON e/ou PN). As 
frações de ações resultantes do grupamento foram somadas e vendidas em leilão na 
BM&FBOVESPA.  
 
A partir de 24/01/2011, as ações de emissão da Telebrás passaram a ser negociadas na 
BM&FBOVESPA (site: www.bmfbovespa.com.br) na forma unitária. Dessa forma o preço de 1 
(uma) ação a partir de 24/01/2011 corresponde ao preço de 10.000 (dez mil) ações. 
 
 
 
 
 

http://www.bmfbovespa.com.br/
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 

Critério de Elaboração 

As demonstrações contábeis examinadas por auditores independentes, foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/1976, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009, Os Pronunciamentos, Orientações, Interpretações pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
aplicáveis ao exercício findo em 31/12/2011 e, no que couber, as normas aplicáveis às 
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações.  
 
Mudança de critério 
 
Em 31/12/2011 a TELEBRÁS mudou a forma de apresentação do fluxo de caixa do método 
direto para o indireto, tendo em vista a sua reativação e início de suas operações, pois estava 
em situação de descontinuidade operacional desde a cisão parcial, ocorrida em 1998 e ainda 
devido a complexidade de controle que iria gerar um custo adicional para Empresa 
 
 

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 

 

a. Disponibilidades 
 
As disponibilidades financeiras estão representadas por depósitos em conta corrente, 
numerários em trânsito e por aplicações de liquidez imediata (diária) no Banco do Brasil S.A., 
nos termos da legislação específica para as Sociedades de Economia Mista da 
Administração Federal. Estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço, não excedendo o valor de mercado.  
 
As aplicações financeiras de liquidez imediata diária são feitas em fundos de investimento 
financeiro extramercado, que têm como meta a rentabilidade da Taxa Média da SELIC. Vide 
Nota Explicativa nº 4. 
 
 

b. Tributos a recuperar 
 
Os tributos a recuperar correspondem, na quase totalidade, saldo do imposto de renda retido 
na fonte sobre os rendimentos das aplicações financeiras, a ser restituído pelo Governo 
Federal, ou a compensar com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e 
estão registrados ao valor esperado de recuperação. Vide Nota Explicativa nº 5. 
 
Em 2011, com início das operações da TELEBRÁS destaca-se ainda o ICMS a Recuperar 
conforme evidenciado no Balanço Patrimonial. 
 
 

c. Imposto de renda e contribuição social 
 
A partir do exercício de 1998, a Empresa deixou de registrar contabilmente os ativos fiscais 
diferidos de, imposto de renda e contribuição social, em relação às diferenças temporárias e 
aos prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social, dada a incerteza de suas 
recuperações futuras. Oportunamente, a Empresa voltará a registrar contabilmente, em 
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função de suas novas atividades no Programa Nacional de Banda Larga – PNBL. Vide Nota 
Explicativa nº 6. 
 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas 
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro real e considera a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social, quando aplicável, limitadas a 30% 
do lucro real. 

 
 

d. Ativos realizáveis - Créditos 
 
Estão representados preponderantemente pelos i) gastos com salários e encargos sociais 
incorridos com pessoal cedido como suporte para o funcionamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) e outros Órgãos do Governo, de acordo com legislação 
específica, não sendo reconhecidos como despesas na Empresa e sim como um direito a 
receber e ii) por aplicações em ações de companhias abertas, e títulos do Fundo de 
Investimento da Amazônia - FINAM avaliadas pelo valor de mercado, conforme a cotação 
informada pela Bolsa de Valores de São Paulo. 
 
 

e. Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo 
 
São apresentados pelo valor provável de realização na data do balanço. 
 
 

f. Imobilizado 
 
O imobilizado, constituído apenas por itens de uso administrativo, está demonstrado pelo 
custo de aquisição deduzido da depreciação/amortização acumulada, sem quaisquer 
avaliações sobre seus valores recuperáveis, tendo em vista sua recente constituição e 
levando em consideração o Princípio da Materialidade, para os itens adquiridos nos 
exercícios anteriores. 
 
Em 2012, será contratada consultoria especializada para sua avaliação, tendo em vista o 
recente inicio das operações do PNBL. Vide Nota Explicativa nº 9. 
 
 

g. Provisões e obrigações trabalhistas 
 
Os valores relativos às provisões de férias e demais obrigações com empregados são 
apropriados mensalmente e estão apresentados no passivo circulante na rubrica Pessoal, 
Encargos e Benefícios Sociais. Vide Nota Explicativa nº 10. 
 
 

h. Provisões para contingências 
 
As contingências baseiam-se nas avaliações de risco de perda das ações judiciais em 
andamento efetuadas pelos assessores jurídicos da TELEBRÁS na data do balanço. Os 
fundamentos e a natureza das provisões estão descritos na Nota Explicativa nº 12. 
 
 

i. Planos de benefícios pós-emprego 
 
As contribuições são determinadas atuarialmente e contabilizadas pelo regime de 
competência. As demais considerações relativas aos planos de benefícios pós-emprego 
estão descritas na Nota Explicativa nº 20.  
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j. Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. 
 
 
 

k. Apuração do resultado 
 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência do exercício. 
 
 

l. Receitas (despesas) financeiras  
 
Representam juros e variações monetárias incidentes sobre os saldos de aplicações 
financeiras, tributos a recuperar, depósitos judiciais de obrigações, tais como provisão para 
contingências passivas, perdas judiciais, recursos para futuro aumento de capital, credores 
(empresas de telecomunicações) e cauções de fornecedores. 
 
 

m. Prejuízo líquido e valor patrimonial por ação - VPA por unidade de ações 
 
Em 31/12/2011 o prejuízo líquido e o VPA por unidade de ações foram calculados com base 
no número de ações em circulação na data do balanço patrimonial, sendo 88.693.977 
(líquida de 1.936 ações em tesouraria) ações ordinárias e 21.002.999 ações preferenciais, 
totalizando 109.696.976 ações. Em 31/12/2010 foram calculados por unidade de ações, 
sendo 886.939.765.869 (líquida de 19.366.081 ações em tesouraria) ações ordinárias e 
210.029.997.060 ações preferenciais, totalizando 1.096.969.762.929 ações. 
 
 

n. Estimativas contábeis 
 
As estimativas contábeis basearam-se em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o 
julgamento da Administração para a determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos às referidas estimativas e premissas 
incluem principalmente a provisão para contingências judiciais. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes daqueles estimados, 
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Empresa revisa 
mensalmente as estimativas e premissas da provisão para contingências judiciais. 

 

 
4 DISPONIBILIDADES 

 
 
    
 2011 2010 Variação 

 A B A-B 
    
Contas bancárias 717 492 225 
Numerários em trânsito 22.416 - 22.416 
Aplicações FRF - Curto prazo - BB – Extramercado 612.185 279.686 332.499 
    

Total 635.318 280.178 355.140 
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5 TRIBUTOS A RECUPERAR 

 

 

No exercício, a movimentação da conta “tributos a recuperar” foi a seguinte: 

 
 

 Saldo Adições Compensação Saldo 

Contas 2010 Principal Juros SELIC Débitos 2011 
      
IRRF sobre aplicação financeira e 
saldo negativo de Imposto de 
Renda 99.851 8.625 4.608 (6.952) 106.132 
IRRF sobre Juros Capital Próprio – 
JCP 35.464 8 739 - 36.211 
Outros (Imposto sobre Lucro 
Líquido e IRRF sobre remessa 
para o exterior) 2.677 - 97 - 2.774 
Contribuição Social        787          -      65  (369)        483 

Total 138.779 8.633 5.509 (7.321) 145.600 
      
Circulante 21.352    33.620 
      
Longo prazo 117.427    111.980 
      

 
 
No exercício de 2011, a Empresa efetuou a compensação de R$ 7.321 (R$ 19.610 em 2010) 
com débitos tributários relativos a Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social, 
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre assalariado e prestadores de serviço pessoa jurídica e 
de débito de IRRF reclamado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB – PGFN, no 
processo judicial nº 200334000405974, no valor de R$ 15.235 em 31/12/2010, ainda em 
tramitação na Justiça Federal-DF. 
 
 
Apesar da compensação relativa ao processo acima citado, a TELEBRÁS pleiteia o mesmo 
valor, no processo judicial de nº 200234000366948 de Ação Anulatória que está também em 
tramitação na Justiça Federal – DF, para extinção do possível débito. 
 
 
Do total dos créditos tributários em 31/12/2011, R$ 125.640 (R$ 120.982 em 31/12/2010) 
correspondem aos direitos creditícios cedidos para a Empresa VT UM Produções e 
Empreendimentos Ltda., por força de decisão judicial e do que consta em Termo de Transação e 
Outras Avenças. Vide informações adicionais na Nota Explicativa nº 14. 
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6 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 

a. Demonstrativo do Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

As despesas de imposto de renda e contribuição social de 2011 e 2010 foram apuradas 
conforme demonstrado a seguir: 

 

 2011  2010 

 

    
 Imposto de 

Renda 

Contribuição 

Social 

Imposto de 

Renda 

Contribuição 

Social 
     
Resultado contábil antes do IR e da CS (47.909) (47.909) (13.062) (13.062) 

     

    Adições permanentes     427     427      228      228 

     

    Exclusões permanentes (49) (49) (137) (137) 
     
Subtotal (47.531) (47.531) (12.971) (12.971) 
     
    Diferenças temporárias  19.233 19.233 16.429 16.429 
     
Adições temporárias: 34.653 34.653 49.513 49.513 
     
   Provisão contingências e encargos 34.456 34.456 44.995 44.995 
   Provisão fornecedores - - 332 332 
   Provisão PISP - - 3.005 3.005 
   V.M. dep. judiciais  143 143 1.008 1.008 
   Outras adições temporárias  54 54 173 173 
     
Exclusões temporárias:   (15.420)   (15.420)   (33.084)   (33.084) 
     
    Provisão fornecedores  (     107)  (     107)  (       10)  (       10) 
    Provisão para contingências   (     798)  (     798)  (  3.503)  (  3.503) 
    Provisão PISP  (  3.939)  (  3.939)  (  1.678)  (  1.678) 
    VM – Depósito Judiciais e outras   (  1.691)  (  1.691)  (     809)  (     809) 
    Despesas recuperadas - PISP  (  8.712) (  8.712) (27.077) (27.077) 
    Outras exclusões temporárias (173) (173) (7) (7) 
     
Base de Cálculo  (28.298) (28.298) 3.458 3.458 
     
Compensação de prejuízos fiscais e 
bases negativas          -         - (  1.037) ( 1.037) 
     
Resultado tributável - - 2.421 2.421 
     
Provisão para Imposto de Renda e 
Contribuição Social - - (    581) (    218) 

 

 

 

 



 

15 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS 

b. Créditos fiscais diferidos e não registrados 

 

Apresentamos a seguir o resumo dos créditos não registrados contabilmente: 
 

 2011 

 Imposto de renda 

 

Contribuição social 

Natureza 
Base de 
cálculo 

Tributo  
de 25% 

 

Base de 
cálculo 

 
Tributo  

de 9% 
      
Créditos fiscais não registrados      

Provisão para contingências 321.825 80.456  321.825 28.964 
Provisão para forn./perdas cred. 
rec./FINAM/outras 5.982 1.496  5.982 538 
Prejuízo fiscal/base negativa 205.823 51.456  206.283 18.565 

      
Total 533.630 133.408  534.090 48.067 

 
 
 

 2010 

 Imposto de renda 

 

Contribuição social 

Natureza 
Base de 
cálculo 

Tributo  
de 25% 

 

Base de 
cálculo 

 
Tributo  

de 9% 
      
Créditos fiscais não registrados      

Provisão para contingências 288.167 72.042  288.167 25.935 
Provisão para programa 
desligamento de pessoal 12.651 3.163  12.651 1.139 
Provisão para forn./perdas cred. 
rec./FINAM/outras 6.163 1.541  6.163 555 
Prejuízo fiscal/base negativa 234.121 58.530  234.580 21.112 

      
Total 541.102 135.276  541.561 48.741 

 

De acordo com a legislação vigente, a compensação dos prejuízos fiscais relativos a imposto 
de renda e da base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro está limitada a 
30% (trinta por cento) do lucro tributável (IR) e da base de cálculo positiva da contribuição 
social, em cada período-base. 
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7 DEPÓSITOS JUDICIAIS  
 
 

Composição dos depósitos judiciais vinculados e não vinculados (judiciais e 
extrajudiciais) às contingências passivas 
 
 

Natureza Vinculados 
Não 

vinculados 2011 2010 

     

 A B A+B  

    
 
 

Cível 8.237 12.252 20.489 8.086 

Trabalhista 7.164 293 7.457 6.800 

Tributária 286 984 1.270 1.220 

Total 15.687 13.529 29.216 16.106 

     

Circulante  15.015 12.522 27.537 11.300 

Não Circulante 672 1.007 1.679 4.806 

 
Vide Nota Explicativa nº 12. 
 
  
Os depósitos judiciais e extrajudiciais não vinculados a itens contingentes referem-se a diversos 
processos em que a TELEBRÁS figura como ré ou autora. 
 
 
 

8 OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS – CIRCULANTE  

 
 2011 2010 

   

Pessoal cedido a recuperar – ANATEL 2.495 3.491 
Pessoal cedido a recuperar - Órgãos Governamentais 858 1.232 
Ações e Títulos destinadas à venda 2.471 2.788 
Adiantamento a empregados 717 194 
Aplicações FRF - Curto prazo - BB – Extramercado - 377 
Outros 113        63 
   

Total 6.654 8.145 

 
O saldo a recuperar da ANATEL e de outros órgãos governamentais refere-se a salários e 
respectivos encargos e benefícios sociais relativos aos empregados cedidos. Estão inclusos 
valores referentes às provisões de férias e seus respectivos encargos, que são provisionados 
mensalmente. 
 
O saldo referente às ações destinadas à venda corresponde a ações em carteira própria de 
companhias abertas de empresas de telecomunicações, avaliadas pelo valor de mercado e 
disponíveis para negociação. 
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9 IMOBILIZADO   

 

9.1     Imobilizado 
 
 

Natureza do Imobilizado 
Taxa Anual de 
Depreciação/ 

Amortização % 

Custos Depreciação/
Amortização 
Acumulada 

Valor Líquido 

    2011 2010 
Instalações prediais 10 1.201 (109) 1.092 531 
Mobiliário 10 2.301 (219) 2.082 1.350 
Equipamentos de computação 20 2.917 (583) 2.334 676 
Outros equipamentos comuns 10 56 (7) 49 13 
Sistemas aplicativos 20 495 (105) 390 326 
Estoque de imobilizado - 72.858           - 72.858 1.055 

      
Total  79.828 (1.023) 78.805 3.951 

 
9.2 Movimentações ocorridas no Imobilizado em 2011 
 

Descrição 
Saldo 
2010 

Aquisi
ções 

Baixas 
Depreci

ação 
Saldo 
2011 

Instalações Prediais 531 657 - (96) 1.092 
Mobiliário 1.350 916 - (184) 2.082 
Equipamentos de Computação 676 2.064 -  (406) 2.334 
Outros Equipamentos Comuns 13 40 - (4) 49 
Sistemas Aplicativos 326 153 - (89) 390 
Imobilizado em Andamento 1.055 71.803 - - 72.858 
Total do Imobilizado 3.951 75.633 - (779) 78.805 

 
9.3 Movimentações ocorridas no Imobilizado em 2010 
 

Descrição 
Saldo 
2009 

Aquisi
ções 

Baixas 
Deprecia

ção 
Saldo 
2010 

Instalações Prediais - 531 - - 531 
Mobiliário - 1.350 - - 1.350 
Equipamentos de Computação 273 459 - (56) 676 
Outros Equipamentos Comuns 13 - - - 13 
Sistemas Aplicativos 16 315 - (5) 326 
Imobilizado em Andamento - 1.055 -- - 1.055 
Total do Imobilizado 302 3.710 - (61) 3.951 
Inclui R$ 16 mil de sistemas aplicativos reclassificados do ativo intangível 
 
 

10  PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 2011 2010 
   
Salários e honorários a pagar 538 770 
Consignações a recolher – parte empregados 1.438 1.140 
Encargos sociais a recolher 979 863 
Benefícios sociais a recolher 153 118 
Provisões trabalhistas e encargos sobre férias 4.574 3.701 
Provisão Acordo Coletivo          -     843 
   

Total 7.682 7.435 
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11 PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS (PISP) 

Para adequar a Empresa ao período pós-privatização, para o exercício somente das funções 

essenciais ao seu funcionamento como empresa sem ativos operacionais, foi iniciado, em 

setembro de 1998, o programa de desligamento de pessoal denominado “Programa de 

Indenização por Serviços Prestados (PISP)”. Esse programa tem por objetivo proporcionar 

suporte financeiro para os empregados da Empresa, inclusive os cedidos para a ANATEL e 

demais órgãos governamentais, quando do desligamento funcional e contempla as verbas 

rescisórias e indenizatórias, as obrigações contidas em acordos coletivos de trabalho, bem como 

aquelas decorrentes de serviços prestados, tais como indenização pecuniária de alimentação, de 

assistência médica e de seguridade social. 

 
Em 2011, a TELEBRÁS cumpriu determinação do ofício do Tribunal de Contas da União - TCU 
dando-nos ciência do Acórdão n.° 6767/2011 de 23/08/2011 que determinou "o prazo de 60 dias 
para que a TELEBRAS adotasse providências com vistas a extinguir o Programa de Indenização 
por Serviços Prestados - PISP, determinando que, a partir da ciência da presente deliberação, 
abstenha-se de admitir novas adesões ou desligamentos no âmbito do referido programa" e do 
Ofício n.° 91/2011 de 09/09/2011, da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro das 
Comunicações, qual solicitou à TELEBRAS que, em virtude das determinações do acórdão 
emanado pelo TCU, tome todas as medidas necessárias para extinguir imediatamente o PISP. 

 
Assim, face à determinação do TCU e do Ministério das Comunicações, a direção da empresa 
declarou extinto o Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP, onde ficaram 
vedadas novas adesões ou desligamentos no âmbito do referido programa. O assunto encontra-
se em análise no TCU, devido a interposição de Recurso por parte da TELEBRAS.  
 

Tendo em vista a extinção do PISP foi realizada a reversão da provisão em 2011, no valor 

restante de R$ 8.712 (R$ 27.077 em 2010). A provisão desse programa apresentava em 

31/12/2010 um saldo no passivo circulante de R$ 12.651 e no resultado o valor de R$ 3.005. 

 

 

 

12 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 
 
 

Em 31/12/2011, a TELEBRÁS é ré em 1.755 ações judiciais de natureza cível, trabalhista e 
tributária (1.374 em 31/12/2010), perante diversos tribunais. Essas ações são permanentemente 
acompanhadas e avaliadas pela área jurídica da Empresa e a elas são atribuídas expectativas 
de perda, conforme a seguir, e com base nessas avaliações, é dado o seguinte tratamento 
contábil: 
 
 
 
 
Expectativa 
da perda 

Critério contábil Quantidade de ações 
 

2011 
 

2010 
    
Provável Provisionar e divulgar em Notas Explicativas 123 122 

Possível Não provisionar, porém divulgar em Notas Explicativas 806 509 

Remota Não provisionar, nem divulgar em Notas Explicativas    826    743 
  Total 1.755 1.374 
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12.1. Contingências de perda provável (provisionadas) 
 
 

a. Contingências líquidas de depósitos judiciais 
 
 
 

 2011 

Natureza 
Quantidade de 

Ações Provisões 
Depósitos 
Judiciais Líquido 

  A B A-B 

     

Cível 43 293.215 8.237 284.978 

Trabalhista 78 13.089 7.164 5.925 

Tributária       2    15.521      286 (*)15.235 

Total 123 321.825 15.687 306.138 

     

Circulante   254.549 15.015 239.534 

Não Circulante  67.276 672 66.604 
 

 
(*) O líquido na Natureza Tributária, no valor de R$ 15.235, está citado na Nota Explicativa nº 5. 
 
 2010 

Natureza 
Quantidade de 

Ações Provisões 
Depósitos 
Judiciais Líquido 

  A B A-B 

     

Cível 40 261.860 7.646 254.214 

Trabalhista 80 10.798 6.652 4.146 

Tributária       2 15.509      274 (*)15.235 

Total 122 288.167 14.572 273.595 

     

Circulante   32.698 10.815 21.883 

Não Circulante  255.469 3.757 251.712 
 
  

 
  

 
 

b. Classe das Ações Judiciais  
 

Classe das Ações Quantidade Provisões Depósitos Líquido 

 2011 2010 2011 2011 2011 2010 

   A B A-B  

Cíveis       
Ilegalidade na transferência/venda de 
ações fraude 9 9  6.552 2.393 4.159 3.617  
Pleito de dividendos sobre o capital da 
TELEBRÁS corrigidos - AGO'S 
(1990/1991 e 1994/1995) 7 7  275.704 3.333 272.371 243.830  
Pleito de diferença de ações 
decorrentes da conversão de 
debêntures  1 1  6.255 - 6.255 5.588  
Pleito de indenização por danos morais 
e materiais 1 1  1.838 1.838 - 139  
Pleito de reconhecimento de direito 
autoral 1 - 1.032 - 1.032 - 

Outros 24 22      1.834     673     1.161      1.040  

Total 43 40  293.215 8.237 284.978 254.214  
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Trabalhistas       
Pleito de pagamento de expurgo 
inflacionário do cálculo de multa de 
40% - saldo do FGTS 36 60  2.786 1.606 1.180 1.370  
Pleito de incorporação de gratificação 
de função - PISP 1 1  603 - 603 543  

Pleito de readmissão de pessoal  1 1  1.393 1.256 137 82  
Pleito de reconhecimento de vínculo 
empregatício do pessoal de mão de 
obra contratada - MOC 1 1  1.463 136 1.327 1.190  
Anulação de transferência para 
operadoras - PISP e verbas rescisórias 21 1  4.059 3.029 1.030 24  
Pleito de 
reenquadramento/equiparação  1 1 358 70 288 312 
Indenização de ganhos de 
produtividade 2 2 556 19 537 480 

Outros 15 13    1.871 1.048     823    145  

Total 78 80  13.089 7.164 5.925 4.146  

       

Tributárias       

Cobranças de tributos SRFB - INSS 2 2  15.521 286 (*)15.235 (*)15.235 

Total 2 2  15.521 286 15.235 15.235 

       

Total Geral 123 122  321.825 15.687 306.138 273.595  

       

Circulante   254.549 15.015 239.534 21.883  

Não Circulante   67.276 672 66.604 251.712  
(*) O líquido na Natureza Tributária, no valor de R$ 15.235, está citado na Nota Explicativa nº 5. 
 
 
 

c. Movimentação das provisões para contingências 
 

 

Saldo em 31/12/2009 246.675 

Adições Líquidas – Despesas - Circulante 16.508 

Adições Líquidas – Despesas – Não Circulante 
                                                                          

874 

Baixas (3.503) 

Atualizações – Encargos Financeiros 27.613 

Saldo em 31/12/2010 288.167 

Adições Líquidas – Despesas - Circulante 3.728 

Adições Líquidas – Despesas – Não Circulante 1.777 

Baixas (797) 

Atualizações – Encargos Financeiros 28.950 

Saldo em 31/12/2011 321.825 

  

Circulante  254.549 

Não Circulante 67.276 
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d. Movimentação dos depósitos judiciais vinculados às provisões para contingências 
 

 
 
Saldo em 31/12/2009 11.584  

Adições Líquidas 5.193 

Baixas - provisões para contingências (2.920) 

Baixas - despesas para perdas judiciais (27) 

Atualização – Encargos Financeiros 742  

Saldo em 31/12/2010 14.572  

Adições Líquidas 866 

Baixas - provisões para contingências (798) 

Baixas - despesas para perdas judiciais - 

Atualização – Encargos Financeiros 1.047 

Saldo em 31/12/2011 15.687 

  

Circulante  15.015 

Não Circulante 672 
  
 

12.2. Contingências de risco possível (não provisionadas) 
 
 

 
      Quantidade de Ações   Valor 

Natureza 2011 2010 2011 2010 

     
Cível 781 482 8.756 11.714 
Trabalhista 21 24 2.127 1.479 
Tributária      4     3      953     931 
Total 806 509 11.836 14.124 

 
 
 
 

Classe das Ações Judiciais 
 

 

Classe das Ações     

      Quantidade         Valor 

 2011 2010 2011 2010 

Cíveis     

Reconhecimento de direito autoral 2 2  263 248  

Declaração de responsabilidade - PCT's  3 6  146 253  
Declaração de inexecução contratual com efeito 
indenizatório  2 2  455 429  

Anulação de multa contratual  - 1  - 5.166  

Declaração de nulidade em licitação pública  2 3  257 243  

Declaração de nulidade de edição de lista telefônica - 1  - 203  

Ilegalidade na transferência/venda de ações 13 11    401 353    
Diferenças entre quantidade de ações da TELEBRÁS e 
operadoras do ex-Sistema TB  713 436  5.233 3.172  

Indenização por danos morais e materiais 4 4  1.431 1.349  

Outras     42   16     570      298  

Total  781 482  8.756 11.714  

     

Trabalhistas     

Pagamento de hora extra/reflexo verbas rescisórias  1 1  393 371  
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Equiparação salarial/periculosidade  2 2  397 374  

Verbas rescisórias diversas  6 2  494 318  

Reconhecimento do PISP 2 1 635 19 

Outras  10 18     208     397  

Total  21 24  2.127 1.479  

     

Tributárias     

Cobrança de tributos - SRFB 4 3  953 931  

Total  4     3  953      931  

     

Total Geral 806 509  11.836 14.124  

 

 
 

13 RECURSOS CAPITALIZÁVEIS 
 
 
O saldo de R$ 416.671 em 31/12/2011 (7.420 em 31/12/2010) corresponde a aporte da União 
para a subscrição e integralização de capital, corrigidos pela taxa selic. O saldo citado será 
utilizado em futuro aumento de capital da TELEBRÁS em favor da UNIÃO. 
 
Em função do que consta no Decreto s/nº de 11/10/2011 publicado no Diário Oficial da União – 
DOU de 13/10/2011 foi autorizado o aumento de capital social da TELECOMUNICAÇÕES 
BRASILEIRAS S.A – TELEBRÁS, no montante de até R$ 300 milhões, com emissão de novas 
ações, mediante repasses de créditos da UNIÃO consignados na Lei nº 12.410/11 de 
26/05/2011. Foi aprovado pelo Conselho de Administração na Ata 131ª de 07/02/2012 da 
TELEBRÁS o valor de R$ 300 milhões a ser incorporado ao capital na próxima A.G.E. 
 
 
  

14 CREDORES POR PERDAS JUDICIAIS  
 

Trata-se de obrigação formalizada por meio do Termo de Transação e Outras Avenças, 
decorrente de sentença judicial, firmado com a Empresa VT UM Produções e Empreendimentos 
Ltda., conforme fato relevante publicado em 14/06/2006, na Gazeta Mercantil.  
 
Conforme previsto no referido Termo, o valor dos direitos creditícios de natureza tributária 
vinculados a esta obrigação (R$ 125.640 em 31/12/2011 e (R$ 120.982 em 31/12/2010), refere-
se a saldos de créditos de processos de pedidos de restituição/compensação à Receita Federal, 
que somente serão transferidos ao credor após a efetivação das respectivas realizações 
financeiras, condicionadas ao sucesso dos pleitos no âmbito da Justiça Federal. 

 
 
 
 

15 OUTRAS OBRIGAÇÕES – PASSIVO CIRCULANTE     
 
 2011 2010 
   
Empresas de telecomunicações – cisão – 1998* 42.339 38.073 
Retenções de impostos 2.372 158 
Impostos taxas e contribuições 464 - 
Convênio de cooperação técnica 1.000 10 
Outras obrigações      398      201 
Total 46.573 38.442 
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* Refere-se a valores recebidos por conta de empresas de telecomunicações cuja destinação depende de 
pronunciamentos em ações judiciais em curso.  

 
16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

 

 

a. Capital social 
 

Em 31/12/2011, o capital social no valor R$ 419.455 (R$ 419.455 em 31/12/2010), subscrito 

e integralizado, compõe-se de 109.698.912 (1.096.989.129.010 em 31/12/2010) em unidade 

de ações sem valor nominal, assim distribuídas: 

 

 Quantidade - Unidade 

    
 2011  2010 

    
Capital total em ações    

Ordinárias 88.695.913  886.959.131.950 
Preferenciais 21.002.999  210.029.997.060 

Total  109.698.912  1.096.989.129.010 
    

Ações em tesouraria    
Ordinárias 1.936  19.366.081 

Total 1.936  19.366.081 
    

Ações em circulação    
Ordinárias 88.693.976  886.939.765.869 
Preferenciais  21.002.999  210.029.997.060 

    Total  109.696.976  1.096.969.762.929 

    
Valor Patrimonial por ações em circulação (0,71104)  (0,02714) 

 

A partir de 24/01/2011, as ações de emissão da Telebrás passaram a ser negociadas na 
BM&FBOVESPA (site: www.bmfbovespa.com.br) na forma unitária. Dessa forma o preço de 1 
(uma) ação a partir de 24/01/2011 corresponde ao preço de 10.000 (dez mil) ações antigas. 
 
 

b. 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 Empresa e a permanência 
dos prejuízos acumulados até então, não foram efetuados o cálculo e distribuição de 
dividendos e a constituição de reservas. 
 
 
 

c. Ajuste de Avaliação Patrimonial 
 

O valor referente ao ajuste de avaliação patrimonial corresponde a ganhos (perdas) por 
ajuste ao valor de mercado de ações e títulos destinados a venda. Vide também Notas 
Explicativas ns º 8 e 17. 
 

http://www.bmfbovespa.com.br/
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d. Ações em Tesouraria 
 
O valor das ações em tesouraria corresponde ao saldo remanescente da cisão parcial da 
TELEBRÁS, ocorrida em 22/05/1998.  
 
 
 

17 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

A Empresa não possui operações com derivativos. 
 
Como instrumentos financeiros, a Empresa possui aplicações financeiras de liquidez imediata 
(R$ 612.185 em 31/12/2011 e R$ 279.686 em 31/12/2010), as quais estão avaliadas ao custo, 
acrescidas de rendimentos até a data do balanço. As taxas negociadas são compatíveis com as 
condições de mercado. Além disso, possui equivalentes a caixa (R$ 23.133 em 31/12/2011 e R$ 
492 em 31/12/2010).  Vide Nota Explicativa nº 4. 
 
Considerando o saldo remanescente da cisão parcial da TELEBRÁS ocorrida em 1998, o único 
ativo financeiro avaliado pelo valor de mercado corresponde às ações destinadas à venda (R$ 
2.471 em 31/12/2011 e R$ 2.788 em 31/12/2010), as quais estão custodiadas na Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custodia – CBLC, conforme movimentação abaixo: 

 
 
 
 

Movimentação das Ações e Títulos destinados à venda – Ajuste de Avaliação Patrimonial 
 
 

Saldo em 31/12/2010 2.788 

Perdas por ajuste ao valor de mercado – (AVP)                                               (317) 

Saldo em 31/12/2011 2.471 
 

 
 
 
 

18 COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS DA DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS 

 
 

18.1 Outras receitas operacionais 
 

 2011 2010 

Dividendos/JCP 217 148 
Outras receitas operacionais 501   12 
   
Total 718 160 
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18.2 Despesas gerais e administrativas 
 

 2011 2010 

   Serviços de terceiros (Energia inclusa) e outros 5.302 4.896 
Saúde, Alimentação, Vale Transporte e Auxílio Creche 2.931 392 
Honorários, Salários e Adicionais  19.913 5.034 
Encargos e Benefícios Sociais 12.091 3.525 
FGTS 1.821 553 
Plano de Aposentadoria e Pensão - SISTEL 478 108 
Aluguéis de imóveis, taxas condominiais, veículos e 
equipamentos 5.240 1.362 
Depreciação e Amortização 779 123 
Material farmacêutico 123 18 
Diversos materiais 129 95 
Diversos serviços          -          2 
   
Total 48.807 16.107 

 
 
 

18.3 Despesas com Perdas Judiciais 
 

 2011 2010 

Outras perdas não provisionadas e ajustes 36 65 

   
Total  36 65 

 

18.4 Resultado Financeiro 
 

 2011 2010 

Receitas financeiras – circulante (c) e não circulante (nc):   

    De aplicações com liquidez imediata – c 41.679 26.039 
    De tributos a recuperar – c 172 79 
    De tributos a recuperar – nc 5.337 4.903 
    De depósitos judiciais – c 1.580 519 
    De depósitos judiciais - nc       111      290 
 
Total 48.879 31.830 

 

Despesas financeiras – circulante (c) e não circulante (nc):   
   
Credores diversos - empresas de telecomunicações – c (4.246) (3.259) 
De Contingências – juros – c (17.227) (1.440) 

De Contingências – juros - nc (5.074) (19.462) 

De Contingências – variação monetária – c (5.123) (482) 

De Contingências – variação monetária - nc (1.526) (6.229) 

De Perdas Judiciais – variação monetária – nc (4.657) (3.944) 

De Recursos capitalizáveis – nc (13.851) (661) 

De Outros Passivos – c           (1)         ( 12) 

 
Total 

 
(51.705) 

 
(35.489) 

 
 

Resultado Financeiro 
 

(2.826) 
 

(3.659) 
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19 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 TELEBRÁS. 

No exercício de 2011, a maior e a menor remuneração paga a empregados do quadro de 
pessoal da Empresa, relativas ao mês de dezembro, foram de R$ 20,0 e R$ 1,4, 
respectivamente, e o salário médio foi de R$ 7,7. 

Para os dirigentes, a maior remuneração paga, relativa ao mês de dezembro de 2011, foi de R$ 
30,3. 

 

20 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO  

a. Fundação Sistel de Seguridade Social (SISTEL) 

A TELEBRÁS e outras empresas do antigo Sistema TELEBRÁS patrocinam planos de 
previdência privada e de assistência médica aos aposentados, administrados pela Fundação 
Sistel de Seguridade Social (SISTEL).  Até dezembro de 1999, todas as patrocinadoras dos 
planos administrados pela SISTEL eram solidárias em relação a todos os planos então 
existentes.  Em 28/12/1999, as patrocinadoras dos planos administrados pela SISTEL 
negociaram condições para a criação de planos individualizados de aposentadoria por 
patrocinadora e manutenção da solidariedade apenas para os participantes já assistidos e 
que se encontravam em tal condição em 31/01/2000, resultando em uma proposta de 
reestruturação no Estatuto e Regulamento da SISTEL, a qual foi aprovada pela Secretaria de 
Previdência Complementar, em 13/01/2000. 
 
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 nova realidade surgida com a desestatização do Sistema 
TELEBRÁS. 
 
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 
1º/02/2000. 
A partir de dezembro de 2000, atendendo ao que dispõe os art. 5º e 6º da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/1998, passou a ser utilizada, na determinação do custeio 
desses planos, a paridade contributiva entre patrocinadora e empregados, decisão que foi 
ratificada pelo Conselho de Curadores da Fundação Sistel de Seguridade Social em Reunião 
Extraordinária realizada em 29/11/2000,  passando para 8%  (oito por cento) a contribuição 
previdencial devida pela patrocinadora, aplicável a folha de salários dos seus empregados 
participantes do plano. 
 

Assim, a TELEBRÁS é patrocinadora dos seguintes planos: 

 

 PBS – A 

É um plano de benefício definido e está sujeito a aportes de recursos das patrocinadoras, 
caso ocorra insuficiência de ativos para garantir a suplementação de aposentadoria dos 
participantes no futuro. 
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É composto por participantes de todas as patrocinadoras assistidos do Plano de 
Benefícios da Sistel (PBS) já aposentados até 31/01/2000, mantida a solidariedade de 
todas as patrocinadoras do plano, entre si e com a Sistel. 
 
Considerando que a SISTEL e a TELEBRÁS ainda não dispõem das informações 
necessárias quanto ao percentual de participação desta Empresa, como patrocinadora do 
PBS-A, sobre os 50% (cinquenta por cento) do superávit registrado nos Balancetes da 
SISTEL, que caberá às Patrocinadoras o valor de R$ 537.202.844,43 em 31/12/2011 (R$ 
465.614.725,38 em 31/12/2010) não efetuamos o provisionamento dos valores a receber, 
já que o processo se encontra em análise na PREVIC.  
 
Em dezembro de 2011, a PREVIC solicitou à SISTEL informações de natureza técnica 
relativas a determinados itens da proposta o que foi prontamente atendida pela SISTEL. 
No dia 23/12/2011, a SISTEL encaminhou à PREVIC suas considerações sobre o 
assunto. De acordo com a Instrução MPS/PREVIC/DC/Nº 4 de 26/08/2011, art. 21, 
quando o processo entra em exigência da PREVIC conta-se novo prazo de 60 dias úteis, 
ou seja, o prazo de aprovação pela PREVIC passa a ser 20/03/2012. 
 
 

 PBS – TELEBRÁS 

É um plano de benefício definido e está sujeito a aportes de recursos da TELEBRÁS, 
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 31/01/2000 e 
vinculados ao Plano da TELEBRÁS, não mais havendo a solidariedade entre as 
patrocinadoras dos planos administrados pela Sistel. 
 
Em 26/9/2008, 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-TELEBRÁS, contemplando a distribuição do superávit do Plano, conforme dispõe o 
seu Capítulo XIV (Seções I, II, III e IV). Em 24/4/2009, 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-TELEBRÁS passa 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 TELEBRÁS, 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-TELEBRÁS, a contribuição poderá ser reativada, no todo ou em 
parte, e a renda de benefício adicional ser suspensa, parcial ou integralmente. Em 
31/12/2011 o Plano continua superavitário não ensejando no pagamento de contribuições 
por parte da TELEBRÁS. 
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 PAMA 

O Plano de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA) 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 das patrocinadoras à razão de 
1,5% (um e meio por cento) sobre a folha salarial  mensal dos participantes ativos 
vinculados aos planos PBS-TELEBRÁS. 

 

 

 TELEBRÁSPREV 

É um plano misto de previdência complementar implantando no primeiro semestre de 
2003, aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da 
Previdência Social, em 3/12/2002, na modalidade de contribuição definida para 
benefícios programáveis (aposentadorias) e benefícios de riscos (auxílio-doença, 
invalidez e pensão por morte), sendo composto por participantes que estavam no plano 
PBS-TELEBRÁS; não está sujeito a aportes de recursos da TELEBRÁS, caso ocorra 
insuficiência de ativos para garantir a suplementação de aposentadoria dos participantes 
no futuro. 
 

Em 31/12/2011 e 2010 os planos apresentavam as seguintes posições contábeis:  
 
 
 

 PBS - TELEBRÁS e PBS - A 

 
 PBS - TELEBRÁS  PBS-A 

      
 2011 2010  2011 2010 
      

Provisões matemáticas e fundos 251.248 238.225  8.003.545 7.655.619 
Outros exigíveis      5.293      4.576      225.899    143.263 
      
Total das provisões/fundos e outros 
exigíveis 256.541 242.801 

 
8.229.444 7.798.882 

      
(-) Total dos ativos dos planos 313.927 297.411  10.642.207 9.314.617 
      
(=) Superávit acumulado 57.386 54.610  2.412.763 1.515.735 

 
 
 

A partir do fato gerador de janeiro de 2009, não mais houve recolhimentos da parcela patronal 
em favor dos referidos planos, tendo em vista sua suspensão conforme explicações retro 
mencionadas.  
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 PAMA 

 

 2011 2010 
   
Fundo assistência financeira 592.504 609.621 
Outros exigíveis   32.473    27.670 
   
Total dos fundos e outros exigíveis 624.977 637.291 
   
Total dos ativos do plano 624.977 637.291 

 

Durante o exercício de 2011, a Empresa efetuou contribuições ao PAMA no montante de R$ 39 
(R$ 33 em 2010). 

 

 

 TELEBRÁSPREV 

 
 

 2011 2010 
   

Provisões matemáticas e fundos 550.439 503.202 
Outros exigíveis        440        346 
   
Total das provisões/fundos e outros exigíveis 550.879 503.548 
   
(-)Total do ativo do plano 561.180 509.979 
   
(=) Superávit acumulado 10.301 6.431 

 

Durante o exercício de 2011, a Empresa efetuou contribuições ao TELEBRÁSPREV no 
montante de R$ 663 (R$ 428 em 2010). 
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b. Deliberação CVM 600/2009 - Contabilização de Planos de Benefícios a 
Empregados 

 

Atendendo ao que dispõe a Deliberação CVM nº 600/2009, divulgamos a seguir as 
informações sobre os planos de benefícios pós-emprego patrocinados pela TELEBRÁS. 
 
 

1) Movimentações das obrigações atuariais, do valor justo dos ativos e dos valores 
reconhecidos no balanço 

 

 

i. Movimentação do valor das obrigações atuariais 

 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV  PAMA 

     

Passivo atuarial em 31.12.2010 342.771 85.366 161.373 50.111 
Custo do serviço corrente bruto (com juros 
líquido da contribuição do participante) - 321 110 24 

Juros sobre obrigações atuariais 35.258 8.865 16.838 5.286 

Benefícios pagos no ano (30.296) (6.236) (9.080) (2.445) 
Contribuições de participante vertidas no 
ano  - 5 - - 

Ganho (Perda) atuarial 30.690 13.866 22.917 2.392 

Passivo atuarial em 31.12.2011 378.423 102.187 192.158 55.368 

 
 
 
 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV  PAMA 

     

Passivo atuarial em 31.12.2009   311.152 74.627 133.585 39.542 
Custo do serviço corrente bruto (com juros 
líquido da contribuição do participante) - 362 75 64 

Juros sobre obrigações atuariais 32.849 7.963 14.270 4.277 

Benefícios pagos no ano (30.855) (5.600) (7.872) (2.231) 
Contribuições de participante vertidas no 
ano  - 12 - - 

Ganho (Perda) atuarial 29.625 8.002 21.315 8.459 

Passivo atuarial em 31.12.2010 342.771 85.366 161.373 50.111 
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ii. Movimentação do valor justo dos ativos do plano 

 

 

 
 

PBS-
ASSISTIDOS 

PBS-
TELEBRÁS TELEBRÁSPREV  PAMA 

     
 
Valor justo dos ativos dos planos 
em 31/12/2010 530.847             221.726  314.618 15.692 

Rendimentos esperados no ano 59.792 23.398 34.395 1.568 
Ganho (perda) atuarial nos ativos do 
plano 59.659 4.580 2.298 412 
Benefícios pagos pelo 
plano/empresa (30.296) (6.236) (9.080) (2.445) 

Contribuição de participante - 5 - - 

Contribuição de patrocinadora - - - 24 
Valor justo dos ativos dos planos 
em 31/12/2011 620.002 243.473 342.231 15.251 

 

 

 

 
 

PBS-
ASSISTIDOS 

PBS-
TELEBRÁS TELEBRÁSPREV  PAMA 

     
Valor justo dos ativos dos planos 
em 31.12.2009 534.808 245.187 

                        
293.403 

              
14.763 

Rendimentos esperados no ano 49.100 24.461 30.163 1.304 
Ganho (perda) atuarial nos ativos do 
plano (22.206) (42.334) (1.076) 1.835 
Benefícios pagos pelo 
plano/empresa (30.855) (5.600) (7.872) (2.231) 

Contribuição de participante -                   12  - - 

Contribuição de patrocinadora - -  - 21 
Valor justo dos ativos dos planos 
em 31/12/2010 530.847             221.726  314.618 15.692 
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iii. Valores reconhecidos no balanço 

 
 

 2011 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV PAMA 

Valor das obrigações atuariais com 
cobertura 

             
378.423 102.187 192.158 55.368 

Valor justo dos ativos do plano (620.002) 243.473 342.231 15.251 

Déficit ( Superávit) para os planos cobertos (241.579) (141.286) (150.073) 40.116 
Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as 
recomendações da IFRIC 14) 241.579 141.286 150.073 - 

Passivo/(Ativo) atuarial líquido - - - 40.116 

Valores no balanço     

Passivos - - - 40.116 

Ativos  - - - - 

Passivo (Ativo) líquido - - - 40.116 

 
 
 
 

 2010 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV PAMA 

Valor das obrigações atuariais com 
cobertura 

             
342.771 85.366 161.373 50.111 

Valor justo dos ativos do plano 530.847 (221.726) (314.618) 15.692 

Déficit ( Superávit) para os planos cobertos (188.076) (136.360) (153.245) 34.419 
Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as 
recomendações da IFRIC 14) 188.076 135.291 153.245 - 

Passivo/(Ativo) atuarial líquido - (1.069)             - 34.419 

Valores no balanço     

Passivos - - - 34.419 

Ativos  - (1.069) - - 

Passivo (Ativo) líquido - (1.069) - 34.419 
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iv. Componentes da despesa/(receita) do plano 

 

 2011 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV PAMA 

Valores reconhecidos no demonstrativo de 
resultado de exercícios     

Custo do serviço corrente bruto (com juros 
líquidos da contribuição do participante) - 321 110 24.110 

Juros sobre obrigações atuariais 35.258 8.865 16.838 5.286 

Rendimentos esperados dos ativos dos planos (59.792) (23.398) (34.395) (1.568) 
Total das despesas (receitas) a serem 
reconhecidas (24.534) (14.212) (17.447) 3.742 

Rendimentos efetivos dos ativos     

Rendimentos efetivos dos ativos dos planos 119.451 27.978 36.693 1.980 
Valores reconhecidos nas demonstrações de 
receitas e despesas (OCI)     

Ganho e (perdas) atuariais imediatamente 
reconhecidos  (28.969) 9.286 20.618 1.980 
Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as 
recomendações da IFRIC 14) 53.503 5.995 (3.171) - 

Total do custo reconhecido no OCI 24.534 15.281 17.447 1.980 
Valor acumulado de ganhos e perdas atuariais 
reconhecidos  30.307 89.398 27.198 18.430 
Política para amortização (dos ganhos)/ perdas 
atuariais  imediato imediato imediato imediato 

 
 
 

 2010 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV PAMA 

Valores reconhecidos no demonstrativo de 
resultado de exercícios     

Custo do serviço corrente bruto (com juros 
líquidos da contribuição do participante) - 362 75 64 

Juros sobre obrigações atuariais 32.849 7.963 14.270 4.277 

Rendimentos esperados dos ativos dos planos (49.100) (24.461) (30.163) (1.304) 
Total das despesas (receitas) a serem 
reconhecidas (16.251) (16.136) (15.818) 3.037 

Rendimentos efetivos dos ativos     

Rendimentos efetivos dos ativos dos planos 26.894 (17.873) 29.088 3.138 
Valores reconhecidos nas demonstrações de 
receitas e despesas (OCI)     

Ganho e (perdas) atuariais imediatamente 
reconhecidos  51.831 50.336 22.390 6.624 
Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as 
recomendações da IFRIC 14) (35.580) (35.269) (6.572) - 

Total do custo reconhecido no OCI 16.251 15.067 15.818 6.624 
Valor acumulado de ganhos e perdas atuariais 
reconhecidos  59.276 80.112 6.579 16.450 
Política para amortização (dos ganhos)/ perdas 
atuariais  imediato imediato Imediato imediato 
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A Empresa, suportada pela opinião de sua consultoria atuarial, quanto à caracterização do 

PAMA como um plano de benefício definido e, objetivando ser transparente com os seus 

acionistas, informa que, considerando a participação proporcional da TELEBRÁS nos ativos e 

passivos do plano, que é multipatrocinado, estimou o valor das obrigações em excesso em 

relação ao valor justo dos ativos do plano e seu eventual passivo líquido atuarial contingente 

seria da ordem de R$ 40.116, em 31/12/2011 (R$ 34.419 em 31/12/2010). E, que ainda segundo 

nossos consultores atuariais referido valor não conta com previsão de ocorrência a curto prazo. 

Assim, dada a incerteza o valor não conta com previsão de curto prazo e o valor de longo prazo 

é incerto e não sabido. 

 

 

 Despesas (Receitas) previstas para 2012 

 

 
PBS-

ASSISTIDOS 
PBS-

TELEBRÁS TELEBRÁSPREV  PAMA 

     

Juros sobre obrigações atuariais 37.505 10.247 19.301 5.611 

Rendimento esperado dos ativos  (72.271) (27.771) (40.100) (1.565) 
Custo do serviço corrente (com 
juros) - 373 87 16 
Total da despesa (receita) a ser 
reconhecida (34.766) (17.151) (20.712) 4.062 

 
 

 Resumo das premissas atuariais 

 

Premissas 

Reconciliações de 2011 e 

Despesas para 2012 

Reconciliações de 2010 e 

Despesas para 2011 

Método atuarial de financiamento Crédito Unitário Projetado Crédito Unitário Projetado 

Moeda funcional Reais (R$) Reais (R$) 

Critério para apuração dos Ativos Patrimônio na data do 
encerramento do exercício fiscal 

Patrimônio na data do 
encerramento do exercício fiscal 

Fator de Capacidade para salários e 
benefícios 

98% 
(reflete inflação no intervalo de 
3,4% a 5,7% a.a.) 

98% 
(reflete inflação no intervalo de 
3,4% a 5,7% a.a.) 

Taxa anual nominal de retorno dos 
investimentos 

PBS-A:  11,97% 

PAMA:  11,09% 

PBS-Telebrás: 11,56% 

TelebrásPrev: TBD 

PBS-A:   11,60% 

PAMA:  10,67% 

PBS-Telebrás: 10,70% 

TelebrásPrev: 11,11% 

Taxa anual nominal para desconto da 
obrigação atuarial 

10,35% 
(5,6% real e 4,5% inflação) 

10,77% 
(6% real e 4,5% inflação) 

Taxa nominal anual de crescimento 
salarial 

4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

Índice nominal anual de reajuste dos 
benefícios previdenciários 

TelebrásPrev: 

Benef. de risco e saldado: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

Rendas obtidas por conversão 
de saldo de conta: 4,44% 
(0,23% reais e 4,5% de 
inflação) 

Demais Planos: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

TelebrásPrev: 

Benef. de risco e saldado: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

Rendas obtidas por conversão 
de saldo de conta: 5,07% 
(0,55% reais e 4,5% de 
inflação) 

Demais Planos: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

Taxa de inflação de longo prazo 4,5% 4,5% 
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Premissas 

Reconciliações de 2011 e 

Despesas para 2012 

Reconciliações de 2010 e 

Despesas para 2011 

Idade prevista para aposentadoria PBS-A: N/A. 

PAMA/PCE: 5% para o início 
de utilização dos serviços 
médicos aos 52 anos de idade 
e 10 anos de vínculo ao plano 
PBS; 3% a cada ano 
subsequente, até que seja 
atingida a elegibilidade à 
aposentadoria normal 

Outros Planos: 100% na 
primeira idade de eligibilidade 
a um benefício de 
aposentadoria 

PBS-A: N/A. 

PAMA/PCE: 5% para o início 
de utilização dos serviços 
médicos aos 52 anos de idade 
e 10 anos de vínculo ao plano 
PBS; 3% a cada ano 
subsequente, até que seja 
atingida a elegibilidade à 
aposentadoria normal 

Outros Planos: 100% na 
primeira idade de eligibilidade 
a um benefício de 
aposentadoria 

Idade de Ingresso na Previdência Social Menor entre 22 anos e a idade 
de admissão na Empresa. 
Premissa aplicável apenas 
para planos cuja concessão do 
benefício está vinculada à 
elegibilidade a Previdência 
Social 

Menor entre 22 anos e a idade 
de admissão na Empresa. 
Premissa aplicável apenas 
para planos cuja concessão do 
benefício está vinculada à 
elegibilidade a Previdência 
Social 

Composição familiar dos participantes em 
atividade 

Espera-se que 95% dos 
participantes estejam casados 
à data da aposentadoria. 
Maridos são 4 anos mais 
velhos que suas esposas 

Considera-se que os 
participantes casados tenham 
2 filhos de idade: (idade do 
titular-20)/2 

Espera-se que 95% dos 
participantes estejam casados 
à data da aposentadoria. 
Maridos são 4 anos mais 
velhos que suas esposas 

Considera-se que os 
participantes casados tenham 
2 filhos de idade: (idade do 
titular-20)/2 

Despesas administrativas Valores apresentados estão 
líquidos das despesas 
administrativas, exceto para o 
PAMA/PCE, no qual os valores 
incluem estas despesas 

Valores apresentados estão 
líquidos das despesas 
administrativas, exceto para o 
PAMA/PCE, no qual os valores 
incluem estas despesas 

Taxa de crescimento anual nominal dos 
custos dos serviços médicos (HCCTR) 

7,64% 
(3% reais e 4,5% de inflação) 

7,64% 
(3% reais e 4,5% de inflação) 

Agravamento na utilização dos serviços 
médicos conforme a idade (aging factor) 

4% para cada incremento de 1 
ano de idade 

4% para cada incremento de 1 
ano de idade 

Tábua de mortalidade geral AT-2000 female AT-2000 segregada por sexo 

Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability Mercer Disability 

Tábua de mortalidade de inválidos IAPB-57 IAPB-57 

Tábua de rotatividade TelebrásPrev: 0,15 / (tempo de 
serviço + 1); nula a partir dos 
50 anos 

Demais Planos: Nula 

TelebrásPrev: 0,15 / (tempo de 
serviço + 1); nula a partir dos 
50 anos 

Demais Planos: Nula 
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21 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 

21.1 Composição do Quadro de Pessoal da TELEBRÁS incluindo empregados 
cedidos e requisitados 

 
Em 31/12/2011, estavam cedidos 71 empregados à ANATEL (117 em 31/12/2010) e 28 para 
outros órgãos governamentais (32 em 31/12/2010), com ônus para os cessionários, de acordo 
com o Decreto nº 4.050, de 12/12/2001, do total de 204 empregados da TELEBRÁS. 
 
Em 31/12/2011, contava ainda com 85 contratados “ad Nutum” (54 em 31/12/2010) e 4 
empregados requisitados (1 em 31/12/2010). 
 
 
 
 

21.2 Remuneração dos Administradores 
 
 
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros de administração e fiscal, e diretores: 
 

HONORÁRIOS 2011 2010 
Diretoria (*) 1.742 812 

Conselho de Administração 285 174 

TOTAL 2.027 986 

 
(*) Inclui parcelas de remuneração compensatória (quarentena) dos ex-diretores desligados no período de 2011 no 

valor de R$ 343mil. 
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 2011 2010 

          Total do Ativo                               R$    898.578 Mil R$    447.159 Mil 

          Prejuízo Líquido R$    (47.909) Mil R$    (13.861) Mil 

       Prejuízo Líquido por ações (em reais) R$    (0,0436737)           R$    (0,000013)           

 
 

ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 

CEZAR SANTOS ALVAREZ   CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES 

Presidente do Conselho de Administração Conselheiro de Administração e Presidente da Empresa  

 
 
 
 

ANTÔNIO FLÁVIO SALGADO CARLOS ALBERTO AFONSO 

Conselheiro de Administração Conselheiro de Administração 

 
 
 
 

DEMI GETSCHKO 

Conselheiro de Administração 

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS 

Conselheiro de Administração 

 
 
 
 

MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO 

Conselheiro de Administração 

RAFAEL RODRIGUES ALVES DA ROCHA 

Conselheiro de Administração 

 
 
 
 
 
VILMAR JOSE PEREIRA DA SILVA  ROGÉRIO CATUNDA BOROS  BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO 

Diretor Técnico Operacional  Diretor Comercial  Diretor Administrativo-Financeiro e de 
Relações com Investidores 

 
 
 

 
 
 
 

SERGIO BRUNACCI 

Gerente Fiscal e de Controle e  
Contador CRC2328/0-6-DF 

 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10  

 

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 









 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR  

 

 

 

 



 
         

 

 

 

Avaliação Atuarial Segundo Deliberação  
CVM Nº 600 em 31/12/2011 
Reconciliação para o Encerramento do Exercício, em 
Posição de 31/12/2011, e Despesa Estimada para o 
Exercício de 2012 
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS 
13 DE MARÇO DE 2012 

 
 
 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

i

CONTEÚDO 

1. Particularidades dos Cálculos e Certificação............................................................. 1 
• Despesa/(Receita) para o Exercício e Passivo/(Ativo) Atuarial Líquido ............... 2 
• Base de Dados Cadastrais .................................................................................. 3 
• Resultados Contábeis ......................................................................................... 4 
• Qualificação Profissional ..................................................................................... 4 

2. Principais Resultados da Avaliação Atuarial.............................................................. 5 
• Despesa/(Receita) Atuarial Líquida ..................................................................... 5 
• Passivo/(Ativo) Atuarial Líquido a ser Reconhecido pela Empresa...................... 5 
• Resumo dos Dados Cadastrais dos Participantes Avaliados............................... 5 

3. Fundamentos da Avaliação Atuarial .......................................................................... 6 
• Princípios Contábeis............................................................................................ 6 
• Método Atuarial para Financiamento das Obrigações ......................................... 7 
• Premissas Financeiras e Atuariais....................................................................... 7 
• Dados Fornecidos para a Avaliação .................................................................... 8 

Apêndice A: Divulgações em Posição de 31/12/2011 ................................................... 9 
• PBS-A ................................................................................................................. 9 
• PBS-TELEBRÁS ............................................................................................... 13 
• TelebrásPrev..................................................................................................... 17 

Apêndice B: Valor Preliminar das Despesas/(Receitas) para 2012 ............................. 21 
• PBS-A ............................................................................................................... 21 
• PBS-TELEBRÁS ............................................................................................... 22 
• TelebrásPrev..................................................................................................... 23 

Apêndice C: Resumo das Premissas Atuariais............................................................ 24 
• Rendimento Esperado de Longo Prazo dos Investimentos................................ 26 
• Taxa para Desconto da Obrigação Atuarial ....................................................... 27 
• Crescimento Salarial ......................................................................................... 28 
• Reajuste dos Benefícios do Plano TelebrásPrev ............................................... 28 
• Taxa de Inflação de Longo Prazo...................................................................... 28 
• Taxa de Rotatividade......................................................................................... 29 
• Tábuas Biométricas........................................................................................... 29 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

ii

Apêndice D: Principais Características dos Regulamentos dos Planos ....................... 31 
• PBS-Assistidos.................................................................................................. 31 
• PBS-Telebrás.................................................................................................... 35 
• TelebrásPrev..................................................................................................... 39 

Apêndice E: Valor Justo dos Ativos dos Planos .......................................................... 46 

Apêndice F: Reconhecimento de Ativos - Limites Aplicáveis....................................... 48 

Apêndice G: Definições ............................................................................................... 52 
 
 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

1 

1   
Particularidades dos Cálculos e Certificação 
A Mercer elaborou o presente relatório por solicitação da Telecomunicações Brasileiras S.A. - 
TELEBRÁS, doravante denominada “Empresa”, para prover as informações necessárias ao 
reporte das demonstrações financeiras preparadas de acordo com as normas de contabilização 
nacionais relacionadas aos compromissos para com planos de benefícios pós-emprego, 
especificamente as disposições da Deliberação CVM nº 600, de 07/10/2009. Este relatório 
apresenta estas informações relativamente aos seguintes planos de benefícios pós-emprego: 
 
Plano Tipo (1) Entidade Patrocinador 
PBS-A BD Sistel Telecomunicações Brasileiras S.A., solidariamente 

com as demais empresas de Telecomunicações 
originadas da privatização do Sistema Telebrás 

PBS-TELEBRÁS BD Sistel Telecomunicações Brasileiras S.A. 
TelebrásPrev Híbrido Sistel Telecomunicações Brasileiras S.A. 

(1) BD = Plano de Benefício Definido;  

Híbrido = Plano de benefícios que oferece tanto benefícios estruturados na modalidade de benefícios definidos, como 
contribuições definidas. Apenas os ativos e passivos relativos às parcelas de benefícios definidos destes planos serão 
apresentados nas reconciliações em atendimento à Deliberação CVM nº 600. O valor total dos ativos relativos à parcela de 
contribuição definida deste plano foi excluído das reconciliações, haja vista não gerar riscos para a Empresa e, portanto, não 
ser alvo de reporte de acordo com as normas contábeis. 

 
Com relação ao plano híbrido TelebrásPrev, apenas seus componentes de benefícios definidos 
são sujeitos a reconciliação e foram inclusos nos resultados apresentados no Apêndice A deste 
relatório. Dos componentes de contribuições definidas deste plano apenas as contribuições 
esperadas da empresa para o exercício subsequente precisam ser reportadas de acordo com 
as normas da CVM nº 600. Este montante, relativamente ao plano TelebrásPrev, é apresentado 
na tabela abaixo. 
 
Plano Híbrido Contribuições Definidas Esperadas da Empresa para 2012 
TelebrásPrev R$ 469.714 

 
Como resultado da solidariedade inerente ao compartilhamento dos riscos financeiros e 
atuariais decorrente da participação de diversas empresas no Plano PBS-A, cada empresa está 
sujeita ao reconhecimento de ganhos ou perdas gerados pela massa de participantes de 
empresas pertencentes a grupo econômico distinto do seu. 
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Os resultados deste relatório não podem ser utilizados a qualquer outro propósito distinto do 
reporte contábil dos compromissos da Empresa relativos aos seus planos de benefícios pós-
emprego, ou confiados a terceiros, que não a Empresa ou aos seus auditores. A Mercer não se 
responsabiliza pelas consequências da utilização das informações aqui contidas para qualquer 
outra finalidade não a abrangida pelo objeto deste estudo. 
 
Os seguintes benefícios, os quais são abrangidos pela CVM nº 600, não foram considerados 
neste relatório: 

• Benefícios pagos durante o tempo de serviço dos empregados; 

• Outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida para aposentados e pensionistas; 

• Benefícios decorrentes de desligamento. 
 
Todos os valores constantes deste relatório estão expressos em Reais (R$). 
 
Despesa/(Receita) para o Exercício e Passivo/(Ativo) Atuarial Líquido 
A despesa para o exercício fiscal encerrado em 31/12/2011 e o passivo/(ativo) atuarial líquido 
em 31/12/2011, reconciliados com os valores obtidos em 31/12/2010, são apresentados no 
Apêndice A deste relatório, para cada plano de benefícios pós-emprego avaliado. 
 
Nossa estimativa para a despesa/(receita) para o exercício fiscal encerrado em 31/12/2012 é 
apresentado no Apêndice B para cada plano de benefícios pós-emprego. É possível que a 
despesa/(receita) efetiva divirja substancialmente dos valores estimados no encerramento do 
exercício anterior para aqueles planos sujeitos à limitação do reconhecimento de ativos. 
 
As obrigações apresentadas neste relatório representam um instantâneo das condições 
financeiras estimadas de um plano de benefícios pós-emprego para uma data particular; este 
relatório não corresponde a um prognóstico da posição financeira futura do plano ou de sua 
capacidade de pagamento dos benefícios. 
 
O custo total de um plano de benefícios pós-emprego depende de vários fatores ao longo do 
tempo, incluindo o volume de benefícios que ele paga, o quantitativo de pessoas que recebe 
benefícios e o montante de recursos obtidos através do retorno dos investimentos. Estes 
fatores, entre outros, são incertos e desconhecidos na data da avaliação, mas espera-se que os 
mesmos apresentem oscilações pertencentes a faixas de variação razoáveis. 
 
Para a elaboração deste relatório foram adotadas as premissas atuariais e financeiras descritas 
no Apêndice C, com o propósito selecionar um único cenário, dentre as inúmeras possibilidades 
de comportamento para os diversos fatores que afetam a apuração dos compromissos 
atuariais. Os resultados deste único cenário são apresentados neste relatório. Entretanto, o 
futuro é incerto e a experiência real observada em cada plano de benefícios pós-emprego 
diferirá das premissas selecionadas; estas diferenças podem ser significativas. Premissas 
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atuariais e financeiras podem ser alteradas de uma avaliação para outra devido a imposições 
legais, experiência do plano, adaptações à política de recursos humanos da Empresa, 
mudanças no cenário econômico nacional, internacional, ou da própria Empresa, entre outros 
fatores. 
 
Devido ao fato da experiência efetiva do plano diferir das premissas selecionadas, eventuais 
decisões sobre alteração dos benefícios do plano, política de investimentos, métodos de 
financiamento dos custos, e qualquer matéria relativa aos planos de benefícios avaliados 
devem ser tomadas somente após cuidadosa análise de possíveis oscilações financeiras 
futuras e de cenários de premissas alternativos, e não unicamente com base nos resultados da 
presente avaliação atuarial. 
 
Base de Dados Cadastrais 
Para a elaboração deste relatório foram utilizados dados cadastrais individuais dos planos 
fornecidos por seus administradores, operadores de serviços e/ou pela Empresa, os quais, 
após a realização dos testes apropriados e das correções identificadas como necessárias, 
foram considerados suficientemente completos para a execução dos cálculos. A análise 
efetuada pela Mercer na base cadastral objetiva a identificação e correção de eventuais 
distorções, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções tenham 
sido detectadas e sanadas, permanecendo com o gestor do plano a responsabilidade por 
eventuais imprecisões remanescentes. 
 
Plano de Assistência Médica para o Aposentado - PAMA 
Historicamente os compromissos da Telebrás para com o PAMA - Plano de Assistência Médica 
aos Aposentados não têm sido reportados para fins de atendimento às normas da CVM em 
função da interpretação de que os compromissos da Empresa se limitam à manutenção das 
contribuições para o plano em seu patamar vigente e não em relação aos benefícios descritos 
no regulamento deste plano.  
 
Conforme opção e orientação da Telebrás, o PAMA foi classificado, para fins de atendimento à 
NPC33, como Plano de Contribuição Definida, não sendo aplicável, neste caso, a divulgação 
dos compromissos da patrocinadora em relação a esse plano, devendo ser informado, tão 
somente, o valor das contribuições da Empresa previstas para o exercício.  
 
Não obstante o entendimento e a prática atual da Telebrás, e considerando que, por falta de 
entendimento absolutamente inquestionável, as auditorias independentes e o próprio IBRACON 
podem ter entendimento diverso da Telebrás. Assim, não se deve descartar a possibilidade de 
eventual questionamento por parte dos mesmos no sentido de que os compromissos do PAMA 
sejam consignados em balanço para fins de atendimento à CVM 600. 
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Resultados Contábeis 
As avaliações atuariais dos planos de benefícios foram executadas de acordo com princípios e 
procedimentos atuariais normalmente aceitos pela legislação brasileira e pela comunidade 
internacional de atuária e, em particular, pela Deliberação CVM nº 600, tendo sempre em vista 
o longo prazo previsto para a integralização dos compromissos. 
 
Os resultados reportados foram calculados com base nos métodos e premissas descritos na 
seção “Fundamentos da Avaliação Atuarial” deste documento. As premissas atuariais foram 
selecionadas pela Empresa. É nosso entendimento que as premissas adotadas são razoáveis 
para o propósito ao qual se destinam. 
 
Qualificação Profissional 
Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões relacionadas aos 
tópicos abordados neste relatório, ou para o fornecimento de maiores detalhes que se mostrem 
necessários. Os atuários credenciados subscritos a seguir atendem aos padrões de 
qualificação do Instituto Brasileiro de Atuários (IBA) para a elaboração das avaliações atuariais 
aqui apresentadas e para a emissão das opiniões e recomendações contidas no presente 
relatório. 
 
Não é do nosso conhecimento qualquer interesse financeiro direto, ou interesse material 
indireto, ou relação pessoal, que poderia implicar conflito de interesses que viesse a prejudicar 
a objetividade e a imparcialidade deste trabalho. 
 
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2012. 
 
Mercer Human Resource Consulting Ltda. 
 

  

Luciano Duarte 
M.I.B.A. nº 1.111 

Bianca Furtado 
M.I.B.A. nº 2.260 

 
 

 
 

Eu revisei e julguei aceitáveis as premissas atuariais, os métodos e os procedimentos 
utilizados nesta avaliação atuarial. 
  

Valéria Pimentel 
M.I.B.A. nº 812 

Jacqueline Pereira 
M.I.B.A. nº 1.015 
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2   
Principais Resultados da Avaliação Atuarial 
Despesa/(Receita) Atuarial Líquida 
Os componentes efetivos da despesa/(receita) atuarial líquida para o exercício findo em 
31/12/2011 e nossa estimativa preliminar para a despesa/(receita) atuarial líquida para o 
exercício fiscal encerrado em 31/12/2012 são apresentados nos Apêndices A e B, 
respectivamente. 
 
Passivo/(Ativo) Atuarial Líquido a ser Reconhecido pela Empresa 
O valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos (funded status), bem 
como, o montante correspondente ao passivo/(ativo) atuarial líquido a ser reconhecido pela 
Empresa em 31/12/2011 e sua reconciliação com os valores registrados em 31/12/2010 são 
apresentados no Apêndice A.  
 
Resumo dos Dados Cadastrais dos Participantes Avaliados 
As obrigações atuariais em 31/12/2011 e o serviço corrente para 2012 foram calculados a partir 
dos dados cadastrais dos participantes dos planos em 31/08/2011 fornecidos por seus 
administradores e pela Empresa. Dados equivalentes foram fornecidos para o cálculo das 
obrigações atuariais em 31/12/2010 e o serviço corrente de 2011. 
 
As estatísticas dos participantes para cada plano de benefícios avaliado constam das 
divulgações apresentadas no Apêndice A deste relatório. 
 
 
 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

6 

3   
Fundamentos da Avaliação Atuarial 
Todos os custos, obrigações atuariais e outros fatores pertinentes aos planos de benefícios 
pós-emprego foram determinados de acordo com princípios e procedimentos atuariais 
normalmente aceitos. Os cálculos apresentados neste relatório estão em linha com o nosso 
entendimento sobre as provisões dispostas pela Deliberação CVM nº 600. 
 
Princípios Contábeis 
A despesa/(receita) reconhecida no exercício é composta pelos seguintes itens: 

• O custo dos benefícios adicionais acumulados pelos participantes no exercício, apurado 
com base nos salários projetados para a data esperada da aposentadoria (custo do serviço 
corrente); 

• Mais os juros sobre as obrigações atuariais; 

• Menos o rendimento esperado sobre os ativos do plano; 

• Mais ou menos o montante correspondente ao reconhecimento de ganhos e perdas 
atuariais de acordo com a política adotada pela Empresa. 

 
As divulgações constantes deste relatório consideram a opção da empresa pelo 
reconhecimento imediato dos ganhos e perdas apurados no exercício, conforme previsto nos 
itens 92 e 93 do Pronunciamento Técnico CPC 33, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários, através da Deliberação CVM 
nº 600, de 07/10/2009, desde que este procedimento seja consistentemente aplicado, tanto 
para ganhos como para perdas, apurados ao longo do tempo. 
 
O montante reconhecido como passivo/(ativo) atuarial líquido nos livros da Empresa é dado 
pelo: 

• Valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos na data da avaliação; 

• Menos o custo do serviço passado ainda não reconhecido, se houver; 

• Menos as perdas atuariais acumuladas, ou mais os ganhos atuariais acumulados, que ainda 
não tiverem sido reconhecidos, se houver; 

• Mais qualquer superávit que não tenha sido reconhecido devido à limitação para 
reconhecimento de ativos prevista pela norma contábil. 
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A descrição do disposto na norma contábil com relação à limitação para reconhecimento de 
ativos, bem como o resultado de sua aplicação para os planos avaliados, pode ser verificada 
com detalhes no Apêndice F deste relatório. 
 
Método Atuarial para Financiamento das Obrigações 
As obrigações apresentadas neste relatório são calculadas com o uso do método atuarial 
Crédito Unitário Projetado requerido pela CVM nº 600. O objetivo deste método é diluir o custo 
do benefício de cada empregado ao longo do período no qual é previsto que este irá trabalhar 
para a Empresa. A determinação do custo para cada ano de serviço é obtida indiretamente pela 
alocação dos benefícios esperados entre os anos de serviço. O custo alocado a cada ano de 
serviço corresponderá ao valor dos benefícios esperados atribuídos àquele ano em particular. 
 
Nas situações onde a fórmula de cálculo do benefício estabelece um determinado nível de 
benefício para cada ano de serviço, a alocação do benefício esperado entre os anos de serviço 
é baseada na sua fórmula de cálculo. Nos demais casos, ou se o nível de benefício previsto 
para o final da carreira do empregado for substancialmente superior ao valor apurado nos anos 
iniciais de serviço, a alocação em questão é calculada com base na distribuição pró-rata do 
benefício esperado, considerando o tempo de serviço que o empregado deve completar para se 
tornar elegível. 
 
A provisão matemática individual atribuída a um participante (valor presente das obrigações 
atuariais) corresponde ao valor presente dos benefícios esperados deste participante alocados 
aos anos de serviço anteriores ao da avaliação atuarial. Para os aposentados ou já elegíveis ao 
benefício, esta provisão equivale ao valor total dos benefícios atuais ou esperados. O custo do 
serviço corrente de um participante ativo corresponde ao valor presente dos benefícios 
atribuídos ao exercício fiscal corrente. O custo do serviço corrente do plano de benefícios é 
obtido pela soma dos custos dos serviços correntes individuais, e o valor presente das 
obrigações atuariais do plano de benefícios corresponde à soma das provisões matemáticas 
de todos os participantes do plano. 
 
Premissas Financeiras e Atuariais 
As premissas financeiras e atuariais foram selecionadas pela Empresa, como descrito no 
Apêndice C deste relatório. 
 
As contribuições esperadas de patrocinadora para o próximo exercício foram estimadas com 
base no plano de custeio vigente na data base dessa avaliação atuarial para cada plano 
avaliado, aplicado sobre a folha salarial projetada dos participantes (ou de benefícios, se for o 
caso). 
 
O valor esperado de pagamento de benefícios para o próximo exercício foi estimado com base 
na projeção da folha de benefícios da data base dessa avaliação, e na expectativa atuarial de 
início de novos benefícios. 
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Dados Fornecidos para a Avaliação 
Os resultados obtidos neste relatório consideraram informações fornecidas para a avaliação 
atuarial dos planos em posição de 31/12/2011. Em particular: 

• Ativos dos planos fornecidos por seus administradores e/ou pela Empresa, em posição de 
31/12/2011 conforme valores resumidos no Apêndice E; 

• Dados individuais dos participantes dos planos para o cálculo das obrigações atuariais, 
fornecidos por seus administradores e/ou pela Empresa, em posição de 31/08/2011, 
resumidos no Apêndice A; 

• Dados individuais dos participantes, em posição de 31/08/2011, e despesas e frequência de 
utilização dos serviços médicos, abrangendo o período de Agosto de 2010 a Julho de 2011, 
para a mensuração das obrigações do PAMA/PCE, fornecidos pela Sistel, pelo Bradesco e 
pela ABET (operadoras responsáveis pela rede de prestadores de serviços de assistência 
médica para os participantes do PAMA/PCE), conforme resumido no Apêndice A; 

• Regulamentos dos planos, vigentes em 31/12/2011, cujos resumos são apresentados no 
Apêndice D deste relatório. 
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APÊNDICE A  

Divulgações em Posição de 31/12/2011 
PBS-A 
 

Divulgação dos Resultados Atuariais em 31/12/2011 de acordo com o Pronunciamento CPC 33,
referendada pela Deliberação CVM nº 600
Metodologia para o reconhecimento de ganhos/perdas: IMEDIATO
Empresa: Telebrás

Nome do plano

Exercício fiscal finalizado em 31/12/2011 31/12/2010

Informações a respeito da moeda
1. Moeda local: R$ R$
2. Moeda para reporte: R$ R$

A. Reconciliação do valor das obrigações atuariais
1. Valor das obrigações no início do ano 342.771.184             311.151.752             

2.
Custo do serviço corrente bruto (com juros, líquido da contribuição 
do participante) -                            -                            

3. Juros sobre obrigação atuarial 35.258.244               32.848.675               
4. Contribuições de participantes vertidas no ano -                            -                            
5. Impacto das alterações no plano -                            -                            
6. (Ganho)/perda atuarial 30.690.179               29.625.804               
7. Benefícios pagos no ano (30.296.285)              (30.855.047)              
8. Despesas pagas no ano -                            -                            
9. Impostos pagos no ano -                            -                            

10. Prêmios pagos no ano -                            -                            

11.
Entrada/(Saída) de transferências líquidas (incluindo o efeito de 
fusões, aquisições e alienações) -                            -                            

12. Impacto decorrente de fusões de planos -                            -                            
13. Impacto da redução no plano -                            -                            
14. Impacto da liquidação antecipada no plano -                            -                            
15. Mudanças nas taxas de câmbio -                            -                            
16. Valor das obrigações calculadas no final do ano 378.423.322             342.771.184             

PBS-A - Telebrás
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B. Reconciliação do valor justo dos ativos
1. Valor justo dos ativos no início do ano 530.847.030             534.807.877             
2. Rendimento esperado no ano 59.792.251               49.099.735               
3. Ganho/(perda) atuariais nos ativos do plano 59.659.212               (22.205.535)              

4. Contribuições de patrocinadoras (inclui benefícios pagos 
diretamente pelas patrocinadoras) -                            -                            

5. Contribuições de participantes -                            -                            
6. Benefícios pagos pelo plano/empresa (30.296.285)              (30.855.047)              
7. Despesas pagas -                            -                            
8. Impostos pagos -                            -                            
9. Prêmios pagos -                            -                            

10. Impacto da liquidação antecipada no plano -                            -                            
11. Impacto decorrente de aquisições / alienações -                            -                            
12. Impacto decorrente de fusões de planos -                            -                            
13. Mudanças nas taxas de câmbio -                            -                            
14. Valor justo dos ativos no final do ano 620.002.208             530.847.030             

C. Conciliação dos valores reconhecidos no balanço

1. Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 378.423.322             342.771.184             
2. Valor justo dos ativos do plano 620.002.208             530.847.030             
3. Déficit / (Superávit) para planos cobertos (241.578.886)            (188.075.846)            

4. Valor presente das obrigações atuariais a descoberto (Planos sem 
ativos financeiros) -                            -                            

5. Ganhos / (Perdas) atuariais não reconhecidos -                            -                            
6. Custo do serviço passado não reconhecido -                            -                            

7. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC 14) 241.578.886             188.075.846             

8. Passivo / (Ativo) líquido -                            -                            

Valores no balanço
1. Passivos -                            -                            
2. Ativos -                            -                            
3. Passivo / (Ativo) líquido -                            -                            

D. Componentes da despesa/(receita) do plano
Valores reconhecidos no demonstrativo de resultados do exercício

1.
Custo do serviço corrente (com juros, líquido da contribuição do 
participante) -                            -                            

2. Juros sobre as obrigações atuariais 35.258.244               32.848.675               
3. Rendimento esperado dos ativos do plano (59.792.251)              (49.099.735)              
4. Rendimento esperado dos ativos reembolsáveis -                            -                            

5. Amortização do custo do serviço passado (incluindo parágrafo 58(a)) -                            -                            

6. Amortização de (ganhos) ou perdas atuariais líquidos (incluindo 
parágrafo 58(a)) -                            -                            

7. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC14) -                            -                            

8. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da redução no 
plano -                            -                            

9. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da liquidação 
antecipada no plano -                            -                            

10. Total da despesa (receita) a ser reconhecida (24.534.007)              (16.251.060)              

Rendimento efetivo dos ativos
Rendimento efetivo dos ativos do plano 119.451.463             26.894.200               
Rendimento efetivo dos ativos reembolsáveis -                            -                            

Valores reconhecidos na demonstração de receitas e despesas (OCI)
1. (Ganhos) e perdas atuariais imediatamente reconhecidos (28.969.033)              51.831.339               

2. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC 14) 53.503.040               (35.580.279)              

3. Custo total reconhecido no OCI 24.534.007               16.251.060               

Valor acumulado de ganhos e perdas atuariais reconhecidos 30.306.531               59.275.564               

Imediato

Planos que estão inteiramente a descoberto e planos que estão 
inteiramente ou parcialmente cobertos

Política para amortização dos (ganhos) / perdas atuariais  



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

11 

E. Principais hipóteses atuariais

1. Taxa de desconto nominal 10,35% 10,77%
2. Taxa de aumento nominal do salário N/A N/A
3. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,50%
4. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50% 4,50%

1. Taxa de desconto nominal 10,77% 11,08%
2. Taxa de rendimento nominal esperado dos ativos do plano 11,60% 9,44%
3. Taxa de aumento nominal do salário N/A N/A
4. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,20%
5. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50% 4,20%

Expectativa de vida média ponderada com base na tábua de 
mortalidade utilizada para determinação das obrigações atuariais

1. Participante aos 65 anos de idade 22,17                        19,55                        
2. Participante aos 40 anos de idade (expectativa aos 65 anos) 22,17                        19,55                        

F. Ativos do plano
Percentual de alocação dos ativos

1. Renda variável 20,00% 20,00%
2. Renda fixa 75,00% 75,00%
3. Imóveis 4,00% 4,00%
4. Outros 1,00% 1,00%

          Total 100,00% 100,00%

Retorno esperado por classe de ativos
1. Renda variável 14,70% 15,69%
2. Renda fixa 11,35% 10,57%
3. Imóveis 10,24% 10,77%
4. Outros 10,24% 10,77%

          Total 11,97% 11,60%

Valores investidos nos instrumentos financeiros da própria companhia
1. Ativos do plano investidos em ações da companhia -                            -                            
2. Ativos do plano investidos em títulos da companhia -                            -                            
3. Ativos do plano investidos em imóveis atualmente usados pela 

companhia -                            -                            
4. Ativos do plano investidos em outros ativos atualmente usados pela 

companhia -                            -                            

G. Histórico de ganhos e perdas observados
1. Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 378.423.322             342.771.184             

Valor justo dos ativos do plano 620.002.208             530.847.030             
Déficit / (Superávit) para planos cobertos (241.578.886)            (188.075.846)            

2. Diferença entre o rendimento esperado e o rendimento efetivo dos 
ativos do plano:
a. Valor (59.659.212)              22.205.535               
b. Percentual dos ativos do plano (10%)                         4%                            

3. (Ganhos) / Perdas observados nas obrigações atuariais
a. Valor 7.351.181                 9.017.218                 
b. Percentual das obrigações atuariais 2%                            3%                            

Especificado no RelatórioDescrição da base de determinação da taxa esperada geral de 
rendimento dos ativos

Média ponderada das hipóteses usadas para determinar a obrigação 
atuarial

Hipóteses usadas para determinar a despesa/(receita) a ser reconhecida
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H. Divulgações requeridas para planos de saúde pós-emprego
1. Taxa de crescimento nominal dos custos médicos

a. Taxa de crescimento inicial
b. Taxa de crescimento final
c.  Ano no qual a taxa de crescimento final é atingida

2. Sensibilidade em relação a taxa de crescimento nominal dos custos 
médicos
a. +1% na taxa de crescimento nominal dos custos médicos
      i.  Efeito no custo do serviço corrente e nos juros sobre as 
obrigações atuariais
     ii.  Efeito no valor presente das obrigações
b. -1% na taxa de crescimento nominal dos custos médicos
      i.  Efeito no custo do serviço corrente e nos juros sobre as 
obrigações atuariais
     ii.  Efeito no valor presente das obrigações

I. Outros valores a serem divulgados
Contribuições esperadas a serem pagas durante o período anual 
que começa após a data do balanço -                            

J. Reconciliação do balanço
1. Passivo (ativo) no balanço no início do ano -                            -                            
2. Despesa / (Receita) reconhecida no resultado do exercício corrente (24.534.007)              (16.251.060)              
3. Montantes reconhecidos no SORIE no exercício corrente 24.534.007               16.251.060               
4. Contribuições de patrocinadoras vertidas no ano -                            -                            
5. Benefícios pagos diretamente pela companhia no ano -                            -                            
6. Créditos decorrentes de reembolsos -                            -                            

7.
Entrada/(Saída) de transferências líquidas (incluindo o efeito de 
fusões, aquisições e alienações) -                            -                            

8. Montantes reconhecidos devido a fusões de planos -                            -                            
9. Ajustes para conciliação com lançamentos contábeis locais -                            -                            
10 Ajustes na taxa de câmbio - (ganhos)/perdas -                            -                            

11 Passivo (ativo) no balanço no final do ano
(1) + (2) + (3) - (4) - (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) -                            -                            

BS recon<>Net L/A BS recon<>Net L/A
K. Informações sobre os ativos reembolsáveis

1. Valores posicionados no final do ano -                            -                            
2. Contribuições projetadas para os ativos reembolsáveis -                            

L. Resumo dos dados cadastrais
1. Data das estatísticas 31/7/2011 31/7/2010
2. Participantes Ativos

a. Quantitativo -                            -                            
b. Folha salarial anual -                            -                            
c. Salário médio anual -                            -                            
d. Idade média 0,0 0,0
e. Tempo médio de serviço 0,0 0,0

3. Participantes com Benefício Diferido
a. Quantitativo -                            -                            
b. Benefício médio anual -                            -                            
c. Idade Média 0,0 0,0

4. Aposentados e Pensionistas
a. Quantitativo 483                           483                           
b. Benefício médio anual 67.898                      63.882                      
c. Idade Média 68,5 67,6  
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PBS-TELEBRÁS 
 

Divulgação dos Resultados Atuariais em 31/12/2011 de acordo com o Pronunciamento CPC 33,
referendada pela Deliberação CVM nº 600
Metodologia para o reconhecimento de ganhos/perdas: IMEDIATO
Empresa: Telebrás

Nome do plano

Exercício fiscal finalizado em 31/12/2011 31/12/2010

Informações a respeito da moeda
1. Moeda local: R$ R$
2. Moeda para reporte: R$ R$

A. Reconciliação do valor das obrigações atuariais
1. Valor das obrigações no início do ano 85.365.863               74.627.753               

2. Custo do serviço corrente bruto (com juros, líquido da contribuição 
do participante) 321.231                    362.027                    

3. Juros sobre obrigação atuarial 8.865.336                 7.962.506                 
4. Contribuições de participantes vertidas no ano 4.640                        11.779                      
5. Impacto das alterações no plano -                            -                            
6. (Ganho)/perda atuarial 13.866.422               8.002.044                 
7. Benefícios pagos no ano (6.236.086)                (5.600.246)                
8. Despesas pagas no ano -                            -                            
9. Impostos pagos no ano -                            -                            

10. Prêmios pagos no ano -                            -                            

11. Entrada/(Saída) de transferências líquidas (incluindo o efeito de 
fusões, aquisições e alienações) -                            -                            

12. Impacto decorrente de fusões de planos -                            -                            
13. Impacto da redução no plano -                            -                            
14. Impacto da liquidação antecipada no plano -                            -                            
15. Mudanças nas taxas de câmbio -                            -                            
16. Valor das obrigações calculadas no final do ano 102.187.405             85.365.863               

B. Reconciliação do valor justo dos ativos
1. Valor justo dos ativos no início do ano 221.725.933             245.187.510             
2. Rendimento esperado no ano 23.398.243               24.460.534               
3. Ganho/(perda) atuariais nos ativos do plano 4.580.033                 (42.333.644)              

4.
Contribuições de patrocinadoras (inclui benefícios pagos 
diretamente pelas patrocinadoras) -                            -                            

5. Contribuições de participantes 4.640                        11.779                      
6. Benefícios pagos pelo plano/empresa (6.236.086)                (5.600.246)                
7. Despesas pagas -                            -                            
8. Impostos pagos -                            -                            
9. Prêmios pagos -                            -                            

10. Impacto da liquidação antecipada no plano -                            -                            
11. Impacto decorrente de aquisições / alienações -                            -                            
12. Impacto decorrente de fusões de planos -                            -                            
13. Mudanças nas taxas de câmbio -                            -                            
14. Valor justo dos ativos no final do ano 243.472.762             221.725.933             

PBS Telebrás

 
 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

14 

C. Conciliação dos valores reconhecidos no balanço

1. Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 102.187.405             85.365.863               
2. Valor justo dos ativos do plano 243.472.762             221.725.933             
3. Déficit / (Superávit) para planos cobertos (141.285.357)            (136.360.070)            

4. Valor presente das obrigações atuariais a descoberto (Planos sem 
ativos financeiros) -                            -                            

5. Ganhos / (Perdas) atuariais não reconhecidos -                            -                            
6. Custo do serviço passado não reconhecido -                            -                            

7. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC 14) 141.285.357             135.290.913             

8. Passivo / (Ativo) líquido -                            (1.069.157)                

Valores no balanço
1. Passivos -                            -                            
2. Ativos -                            (1.069.157)                
3. Passivo / (Ativo) líquido -                            (1.069.157)                

D. Componentes da despesa/(receita) do plano
Valores reconhecidos no demonstrativo de resultados do exercício

1. Custo do serviço corrente (com juros, líquido da contribuição do 
participante) 321.231                    362.027                    

2. Juros sobre as obrigações atuariais 8.865.336                 7.962.506                 
3. Rendimento esperado dos ativos do plano (23.398.243)              (24.460.534)              
4. Rendimento esperado dos ativos reembolsáveis -                            -                            

5. Amortização do custo do serviço passado (incluindo parágrafo 58(a)) -                            -                            

6. Amortização de (ganhos) ou perdas atuariais líquidos (incluindo 
parágrafo 58(a)) -                            -                            

7. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC14) -                            -                            

8. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da redução no 
plano -                            -                            

9. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da liquidação 
antecipada no plano -                            -                            

10. Total da despesa (receita) a ser reconhecida (14.211.676)              (16.136.001)              

Rendimento efetivo dos ativos
Rendimento efetivo dos ativos do plano 27.978.275               (17.873.110)              
Rendimento efetivo dos ativos reembolsáveis -                            -                            

Valores reconhecidos na demonstração de receitas e despesas (OCI)
1. (Ganhos) e perdas atuariais imediatamente reconhecidos 9.286.389                 50.335.687               

2. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC 14) 5.994.444                 (35.268.844)              

3. Custo total reconhecido no OCI 15.280.833               15.066.844               

Valor acumulado de ganhos e perdas atuariais reconhecidos 89.398.210               80.111.821               

Imediato

Planos que estão inteiramente a descoberto e planos que estão 
inteiramente ou parcialmente cobertos

Política para amortização dos (ganhos) / perdas atuariais  
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E. Principais hipóteses atuariais

1. Taxa de desconto nominal 10,35% 10,77%
2. Taxa de aumento nominal do salário 5,75% 4,50%
3. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,50%
4. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50% 4,50%

1. Taxa de desconto nominal 10,77% 11,08%
2. Taxa de rendimento nominal esperado dos ativos do plano 10,70% 10,09%
3. Taxa de aumento nominal do salário 4,50% 4,20%
4. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,20%
5. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50% 4,20%

Expectativa de vida média ponderada com base na tábua de 
mortalidade utilizada para determinação das obrigações atuariais

1. Participante aos 65 anos de idade 22,17                        19,55                        
2. Participante aos 40 anos de idade (expectativa aos 65 anos) 22,17                        19,55                        

F. Ativos do plano
Percentual de alocação dos ativos

1. Renda variável 12,00% 13,00%
2. Renda fixa 85,00% 86,00%
3. Imóveis 0,00% 0,00%
4. Outros 3,00% 1,00%

          Total 100,00% 100,00%

Retorno esperado por classe de ativos
1. Renda variável 14,70% 15,69%
2. Renda fixa 11,13% 9,95%
3. Imóveis 0,00% 0,00%
4. Outros 11,11% 10,77%

          Total 11,56% 10,70%

Valores investidos nos instrumentos financeiros da própria companhia
1. Ativos do plano investidos em ações da companhia -                            -                            
2. Ativos do plano investidos em títulos da companhia -                            -                            
3. Ativos do plano investidos em imóveis atualmente usados pela 

companhia -                            -                            
4. Ativos do plano investidos em outros ativos atualmente usados pela 

companhia -                            -                            

G. Histórico de ganhos e perdas observados
1. Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 102.187.405             85.365.863               

Valor justo dos ativos do plano 243.472.762             221.725.933             
Déficit / (Superávit) para planos cobertos (141.285.357)            (136.360.070)            

2. Diferença entre o rendimento esperado e o rendimento efetivo dos 
ativos do plano:
a. Valor (4.580.033)                42.333.644               
b. Percentual dos ativos do plano (2%)                           19%                          

3. (Ganhos) / Perdas observados nas obrigações atuariais
a. Valor 7.142.713                 1.500.131                 
b. Percentual das obrigações atuariais 7%                            2%                            

Especificado no RelatórioDescrição da base de determinação da taxa esperada geral de 
rendimento dos ativos

Média ponderada das hipóteses usadas para determinar a obrigação 
atuarial

Hipóteses usadas para determinar a despesa/(receita) a ser reconhecida
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H. Divulgações requeridas para planos de saúde pós-emprego
1. Taxa de crescimento nominal dos custos médicos

a. Taxa de crescimento inicial
b. Taxa de crescimento final
c.  Ano no qual a taxa de crescimento final é atingida

2. Sensibilidade em relação a taxa de crescimento nominal dos custos 
médicos
a. +1% na taxa de crescimento nominal dos custos médicos
      i.  Efeito no custo do serviço corrente e nos juros sobre as 
obrigações atuariais
     ii.  Efeito no valor presente das obrigações
b. -1% na taxa de crescimento nominal dos custos médicos
      i.  Efeito no custo do serviço corrente e nos juros sobre as 
obrigações atuariais
     ii.  Efeito no valor presente das obrigações

I. Outros valores a serem divulgados
Contribuições esperadas a serem pagas durante o período anual 
que começa após a data do balanço -                            

J. Reconciliação do balanço
1. Passivo (ativo) no balanço no início do ano (1.069.157)                -                            

2. Despesa / (Receita) reconhecida no resultado do exercício corrente
(14.211.676)              (16.136.001)              

3. Montantes reconhecidos no SORIE no exercício corrente 15.280.833               15.066.844               
4. Contribuições de patrocinadoras vertidas no ano -                            -                            
5. Benefícios pagos diretamente pela companhia no ano -                            -                            
6. Créditos decorrentes de reembolsos -                            -                            

7. Entrada/(Saída) de transferências líquidas (incluindo o efeito de 
fusões, aquisições e alienações) -                            -                            

8. Montantes reconhecidos devido a fusões de planos -                            -                            
9. Ajustes para conciliação com lançamentos contábeis locais -                            -                            

10 Ajustes na taxa de câmbio - (ganhos)/perdas -                            -                            

11
Passivo (ativo) no balanço no final do ano
(1) + (2) + (3) - (4) - (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) -                            (1.069.157)                

BS recon<>Net L/A BS recon<>Net L/A
K. Informações sobre os ativos reembolsáveis

1. Valores posicionados no final do ano -                            -                            
2. Contribuições projetadas para os ativos reembolsáveis -                            

L. Resumo dos dados cadastrais
1. Data das estatísticas 31/7/2011 31/7/2010
2. Participantes Ativos

a. Quantitativo 27                             35                             
b. Folha salarial anual 2.390.247                 2.367.964                 
c. Salário médio anual 88.528                      67.656                      
d. Idade média 56,0 55,7
e. Tempo médio de serviço 31,3 30,3

3. Participantes com Benefício Diferido
a. Quantitativo -                            -                            
b. Benefício médio anual -                            -                            
c. Idade Média 0,0 0,0

4. Aposentados e Pensionistas
a. Quantitativo 90                             84                             
b. Benefício médio anual 70.066                      66.670                      
c. Idade Média 63,5 62,8  
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TelebrásPrev 
 

Divulgação dos Resultados Atuariais em 31/12/2011 de acordo com o Pronunciamento CPC 33,
referendada pela Deliberação CVM nº 600
Metodologia para o reconhecimento de ganhos/perdas: IMEDIATO
Empresa: Telebrás

Nome do plano

Exercício fiscal finalizado em 31/12/2011 31/12/2010

Informações a respeito da moeda
1. Moeda local: R$ R$
2. Moeda para reporte: R$ R$

A. Reconciliação do valor das obrigações atuariais
1. Valor das obrigações no início do ano 161.372.915             133.585.214             

2. Custo do serviço corrente bruto (com juros, líquido da contribuição 
do participante) 110.441                    75.255                      

3. Juros sobre obrigação atuarial 16.837.755               14.270.198               
4. Contribuições de participantes vertidas no ano -                            -                            
5. Impacto das alterações no plano -                            -                            
6. (Ganho)/perda atuarial 22.916.636               21.314.539               
7. Benefícios pagos no ano (9.080.000)                (7.872.291)                
8. Despesas pagas no ano -                            -                            
9. Impostos pagos no ano -                            -                            

10. Prêmios pagos no ano -                            -                            

11. Entrada/(Saída) de transferências líquidas (incluindo o efeito de 
fusões, aquisições e alienações) -                            -                            

12. Impacto decorrente de fusões de planos -                            -                            
13. Impacto da redução no plano -                            -                            
14. Impacto da liquidação antecipada no plano -                            -                            
15. Mudanças nas taxas de câmbio -                            -                            
16. Valor das obrigações calculadas no final do ano 192.157.747             161.372.915             

B. Reconciliação do valor justo dos ativos
1. Valor justo dos ativos no início do ano 314.617.960             293.402.524             
2. Rendimento esperado no ano 34.394.833               30.163.117               
3. Ganho/(perda) atuariais nos ativos do plano 2.298.261                 (1.075.390)                

4. Contribuições de patrocinadoras (inclui benefícios pagos 
diretamente pelas patrocinadoras) -                            -                            

5. Contribuições de participantes -                            -                            
6. Benefícios pagos pelo plano/empresa (9.080.000)                (7.872.291)                
7. Despesas pagas -                            -                            
8. Impostos pagos -                            -                            
9. Prêmios pagos -                            -                            

10. Impacto da liquidação antecipada no plano -                            -                            
11. Impacto decorrente de aquisições / alienações -                            -                            
12. Impacto decorrente de fusões de planos -                            -                            
13. Mudanças nas taxas de câmbio -                            -                            
14. Valor justo dos ativos no final do ano 342.231.055             314.617.960             

TelebrásPrev
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C. Conciliação dos valores reconhecidos no balanço

1. Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 192.157.747             161.372.915             
2. Valor justo dos ativos do plano 342.231.055             314.617.960             
3. Déficit / (Superávit) para planos cobertos (150.073.308)            (153.245.045)            

4. Valor presente das obrigações atuariais a descoberto (Planos sem 
ativos financeiros) -                            -                            

5. Ganhos / (Perdas) atuariais não reconhecidos -                            -                            
6. Custo do serviço passado não reconhecido -                            -                            

7. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC 14) 150.073.308             153.245.045             

8. Passivo / (Ativo) líquido -                            -                            

Valores no balanço
1. Passivos -                            -                            
2. Ativos -                            -                            
3. Passivo / (Ativo) líquido -                            -                            

D. Componentes da despesa/(receita) do plano
Valores reconhecidos no demonstrativo de resultados do exercício

1. Custo do serviço corrente (com juros, líquido da contribuição do 
participante) 110.441                    75.255                      

2. Juros sobre as obrigações atuariais 16.837.755               14.270.198               
3. Rendimento esperado dos ativos do plano (34.394.833)              (30.163.117)              
4. Rendimento esperado dos ativos reembolsáveis -                            -                            

5. Amortização do custo do serviço passado (incluindo parágrafo 58(a)) -                            -                            

6. Amortização de (ganhos) ou perdas atuariais líquidos (incluindo 
parágrafo 58(a)) -                            -                            

7. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC14) -                            -                            

8. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da redução no 
plano -                            -                            

9. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da liquidação 
antecipada no plano -                            -                            

10. Total da despesa (receita) a ser reconhecida (17.446.638)              (15.817.664)              

Rendimento efetivo dos ativos
Rendimento efetivo dos ativos do plano 36.693.094               29.087.727               
Rendimento efetivo dos ativos reembolsáveis -                            -                            

Valores reconhecidos na demonstração de receitas e despesas (OCI)
1. (Ganhos) e perdas atuariais imediatamente reconhecidos 20.618.375               22.389.929               

2. Efeito do limite do parágrafo 58(b) (incluindo as recomendações do 
IFRIC 14) (3.171.737)                (6.572.265)                

3. Custo total reconhecido no OCI 17.446.638               15.817.664               

Valor acumulado de ganhos e perdas atuariais reconhecidos 27.197.837               6.579.462                 

Imediato

Planos que estão inteiramente a descoberto e planos que estão 
inteiramente ou parcialmente cobertos

Política para amortização dos (ganhos) / perdas atuariais  
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E. Principais hipóteses atuariais

1. Taxa de desconto nominal 10,35% 10,77%
2. Taxa de aumento nominal do salário 5,75% 4,50%
3. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,50%
4. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50% 4,50%

1. Taxa de desconto nominal 10,77% 11,08%
2. Taxa de rendimento nominal esperado dos ativos do plano 11,11% 10,45%
3. Taxa de aumento nominal do salário 4,50% 4,20%
4. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50% 4,20%
5. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50% 4,20%

Expectativa de vida média ponderada com base na tábua de 
mortalidade utilizada para determinação das obrigações atuariais

1. Participante aos 65 anos de idade 22,17                        19,55                        
2. Participante aos 40 anos de idade (expectativa aos 65 anos) 22,17                        19,55                        

F. Ativos do plano
Percentual de alocação dos ativos

1. Renda variável 20,00% 20,00%
2. Renda fixa 76,00% 79,00%
3. Imóveis 0,00% 0,00%
4. Outros 4,00% 1,00%

          Total 100,00% 100,00%

Retorno esperado por classe de ativos
1. Renda variável 14,70% 15,69%
2. Renda fixa 11,22% 9,95%
3. Imóveis 0,00% 0,00%
4. Outros 11,22% 10,77%

          Total 11,92% 11,11%

Valores investidos nos instrumentos financeiros da própria companhia
1. Ativos do plano investidos em ações da companhia -                            -                            
2. Ativos do plano investidos em títulos da companhia -                            -                            
3. Ativos do plano investidos em imóveis atualmente usados pela 

companhia -                            -                            
4. Ativos do plano investidos em outros ativos atualmente usados pela 

companhia -                            -                            

G. Histórico de ganhos e perdas observados
1. Valor presente das obrigações atuariais com cobertura 192.157.747             161.372.915             

Valor justo dos ativos do plano 342.231.055             314.617.960             
Déficit / (Superávit) para planos cobertos (150.073.308)            (153.245.045)            

2. Diferença entre o rendimento esperado e o rendimento efetivo dos 
ativos do plano:
a. Valor (2.298.261)                1.075.390                 
b. Percentual dos ativos do plano (1%)                           0%                            

3. (Ganhos) / Perdas observados nas obrigações atuariais
a. Valor 3.950.427                 5.576.940                 
b. Percentual das obrigações atuariais 2%                            3%                            

Especificado no RelatórioDescrição da base de determinação da taxa esperada geral de 
rendimento dos ativos

Média ponderada das hipóteses usadas para determinar a obrigação 
atuarial

Hipóteses usadas para determinar a despesa/(receita) a ser reconhecida
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H. Divulgações requeridas para planos de saúde pós-emprego
1. Taxa de crescimento nominal dos custos médicos

a. Taxa de crescimento inicial
b. Taxa de crescimento final
c.  Ano no qual a taxa de crescimento final é atingida

2. Sensibilidade em relação a taxa de crescimento nominal dos custos 
médicos
a. +1% na taxa de crescimento nominal dos custos médicos
      i.  Efeito no custo do serviço corrente e nos juros sobre as 
obrigações atuariais
     ii.  Efeito no valor presente das obrigações
b. -1% na taxa de crescimento nominal dos custos médicos
      i.  Efeito no custo do serviço corrente e nos juros sobre as 
obrigações atuariais
     ii.  Efeito no valor presente das obrigações

I. Outros valores a serem divulgados
Contribuições esperadas a serem pagas durante o período anual 
que começa após a data do balanço -                            

J. Reconciliação do balanço
1. Passivo (ativo) no balanço no início do ano -                            -                            
2. Despesa / (Receita) reconhecida no resultado do exercício corrente (17.446.638)              (15.817.664)              
3. Montantes reconhecidos no SORIE no exercício corrente 17.446.638               15.817.664               
4. Contribuições de patrocinadoras vertidas no ano -                            -                            
5. Benefícios pagos diretamente pela companhia no ano -                            -                            
6. Créditos decorrentes de reembolsos -                            -                            

7. Entrada/(Saída) de transferências líquidas (incluindo o efeito de 
fusões, aquisições e alienações) -                            -                            

8. Montantes reconhecidos devido a fusões de planos -                            -                            
9. Ajustes para conciliação com lançamentos contábeis locais -                            -                            

10 Ajustes na taxa de câmbio - (ganhos)/perdas -                            -                            

11 Passivo (ativo) no balanço no final do ano
(1) + (2) + (3) - (4) - (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) -                            -                            

BS recon<>Net L/A BS recon<>Net L/A
K. Informações sobre os ativos reembolsáveis

1. Valores posicionados no final do ano -                            -                            
2. Contribuições projetadas para os ativos reembolsáveis -                            

L. Resumo dos dados cadastrais
1. Data das estatísticas 31/7/2011 31/7/2011
2. Participantes Ativos

a. Quantitativo 177                           172                           
b. Folha salarial anual 11.537.291               13.549.214               
c. Salário médio anual 65.182                      78.775                      
d. Idade média 53,0 52,6
e. Tempo médio de serviço 26,2 26,3

3. Participantes com Benefício Diferido
a. Quantitativo -                            -                            
b. Benefício médio anual -                            -                            
c. Idade Média 0,0 0,0

4. Aposentados e Pensionistas
a. Quantitativo 100                           78                             
b. Benefício médio anual 96.599                      101.474                    
c. Idade Média 61,0 60,6  
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APÊNDICE B  

Valor Preliminar das Despesas/(Receitas) para 2012 
PBS-A 
 

DESPESA/RECEITA PROJETADA PARA 2012
Metodologia para o reconhecimento de ganhos/perdas: IMEDIATO
Empresa: Telebrás

Nome do plano PBS-A - Telebrás

Exercício fiscal finalizado em 31/12/2012

Informações a respeito da moeda
1. Moeda local: R$
2. Moeda para relatório: R$

A. Componentes da despesa / (receita) do plano projetada
1. Custo do serviço corrente bruto (com juros) -                            
2. Juros sobre obrigação atuarial 37.504.542               
3. Rendimento esperado dos ativos (72.271.040)              
4. Rendimento esperado dos ativos reembolsáveis -                            
5. Amortização do custo do serviço passado não reconhecido -                            
6. Amortização de (ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos -                            
7. Efeito do limite do valor total a ser contabilizado -                            
8. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da redução no plano -                            

9.
(Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da liquidação antecipada no 
plano -                            

10. Total da despesa (receita) a ser reconhecida (34.766.498)              

B. Hipóteses usadas para determinar a despesa / (receita) do plano
1. Taxa de desconto nominal 10,35%
2. Taxa de rendimento nominal esperado dos ativos do plano 11,97%
3. Taxa de aumento nominal do salário N/A
4. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50%
5. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50%  
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PBS-TELEBRÁS 
 

DESPESA/RECEITA PROJETADA PARA 2012
Metodologia para o reconhecimento de ganhos/perdas: IMEDIATO
Empresa: Telebrás

Nome do plano PBS Telebrás

Exercício fiscal finalizado em 31/12/2012

Informações a respeito da moeda
1. Moeda local: R$
2. Moeda para relatório: R$

A. Componentes da despesa / (receita) do plano projetada
1. Custo do serviço corrente bruto (com juros) 373.133                    
2. Juros sobre obrigação atuarial 10.246.929               
3. Rendimento esperado dos ativos (27.771.328)              
4. Rendimento esperado dos ativos reembolsáveis -                            
5. Amortização do custo do serviço passado não reconhecido -                            
6. Amortização de (ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos -                            
7. Efeito do limite do valor total a ser contabilizado -                            
8. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da redução no plano -                            

9.
(Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da liquidação antecipada no 
plano -                            

10. Total da despesa (receita) a ser reconhecida (17.151.266)              

B. Hipóteses usadas para determinar a despesa / (receita) do plano
1. Taxa de desconto nominal 10,35%
2. Taxa de rendimento nominal esperado dos ativos do plano 11,56%
3. Taxa de aumento nominal do salário 5,75%
4. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50%
5. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50%  
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TelebrásPrev 
 

DESPESA/RECEITA PROJETADA PARA 2012
Metodologia para o reconhecimento de ganhos/perdas: IMEDIATO
Empresa: Telebrás

Nome do plano TelebrásPrev

Exercício fiscal finalizado em 31/12/2012

Informações a respeito da moeda
1. Moeda local: R$
2. Moeda para relatório: R$

A. Componentes da despesa / (receita) do plano projetada
1. Custo do serviço corrente bruto (com juros) 87.478                      
2. Juros sobre obrigação atuarial 19.300.734               
3. Rendimento esperado dos ativos (40.099.841)              
4. Rendimento esperado dos ativos reembolsáveis -                            
5. Amortização do custo do serviço passado não reconhecido -                            
6. Amortização de (ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos -                            
7. Efeito do limite do valor total a ser contabilizado -                            
8. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da redução no plano -                            

9. (Ganhos) / Perdas reconhecidos devido ao impacto da liquidação antecipada no 
plano -                            

10. Total da despesa (receita) a ser reconhecida (20.711.629)              

B. Hipóteses usadas para determinar a despesa / (receita) do plano
1. Taxa de desconto nominal 10,35%
2. Taxa de rendimento nominal esperado dos ativos do plano 11,92%
3. Taxa de aumento nominal do salário 5,75%
4. Taxa estimada de inflação no longo prazo 4,50%
5. Taxa de aumento nominal do benefício 4,50%  
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APÊNDICE C  

Resumo das Premissas Atuariais 
As principais hipóteses financeiras e atuariais utilizadas para as avaliações atuariais em 
posição de 31/12/2011 e 31/12/2010 são apresentadas na tabela a seguir. As premissas 
posicionadas na data da avaliação atuarial são utilizadas para a determinação do valor 
presente das obrigações atuariais naquela data e para o cálculo da despesa/(receita) para o 
exercício subsequente. 
 

Premissas 
Reconciliações de 2011 e 
Despesas para 2012 

Reconciliações de 2010 e 
Despesas para 2011 

Método atuarial de financiamento Crédito Unitário Projetado Crédito Unitário Projetado 
Moeda funcional Reais (R$) Reais (R$) 
Critério para apuração dos Ativos Patrimônio na data do 

encerramento do exercício fiscal 
Patrimônio na data do 
encerramento do exercício fiscal 

Fator de Capacidade para salários e 
benefícios 

98% 
(reflete inflação no intervalo de 
3,4% a 5,7% a.a.) 

98% 
(reflete inflação no intervalo de 
3,4% a 5,7% a.a.) 

Taxa anual nominal de retorno dos 
investimentos 

PBS-A:    11,97% 
PAMA:    11,09% 
PBS-Telebrás: 11,56% 
TelebrásPrev: 11,92% 

PBS-A:    11,60% 
PAMA:    10,67% 
PBS-Telebrás: 10,70% 
TelebrásPrev: 11,11% 

Taxa anual nominal para desconto da 
obrigação atuarial 

10,35% 
(5,6% real e 4,5% inflação) 

10,77% 
(6% real e 4,5% inflação) 

Taxa nominal anual de crescimento salarial 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

Índice nominal anual de reajuste dos 
benefícios previdenciários 

TelebrásPrev: 
Benef. de risco e saldado: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 
Rendas obtidas por conversão 
de saldo de conta: 6,09% 
(0,15% reais e 4,5% de inflação) 
Demais Planos: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

TelebrásPrev: 
Benef. de risco e saldado: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 
Rendas obtidas por conversão 
de saldo de conta: 5,07% 
(0,55% reais e 4,5% de inflação) 
Demais Planos: 4,5% 
(0% reais e 4,5% de inflação) 

Taxa de inflação de longo prazo 4,5% 4,5% 
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Premissas 
Reconciliações de 2011 e 
Despesas para 2012 

Reconciliações de 2010 e 
Despesas para 2011 

Idade prevista para aposentadoria PBS-A: N/A 
PAMA/PCE: 5% para o início de 
utilização dos serviços médicos 
aos 52 anos de idade e 10 anos 
de vínculo ao Plano PBS; 3% a 
cada ano subsequente, até que 
seja atingida a elegibilidade à 
aposentadoria normal 
Outros Planos: 100% na 
primeira idade de elegibilidade a 
um benefício de aposentadoria 

PBS-A: N/A 
PAMA/PCE: 5% para o início de 
utilização dos serviços médicos 
aos 52 anos de idade e 10 anos 
de vínculo ao Plano PBS; 3% a 
cada ano subsequente, até que 
seja atingida a elegibilidade à 
aposentadoria normal 
Outros Planos: 100% na 
primeira idade de elegibilidade a 
um benefício de aposentadoria 

Idade de Ingresso na Previdência Social Menor entre 22 anos e a idade 
de admissão na Empresa. 
Premissa aplicável apenas para 
planos cuja concessão do 
benefício está vinculada à 
elegibilidade a Previdência 
Social 

Menor entre 22 anos e a idade 
de admissão na Empresa. 
Premissa aplicável apenas para 
planos cuja concessão do 
benefício está vinculada à 
elegibilidade a Previdência 
Social 

Composição familiar dos participantes em 
atividade 

Espera-se que 95% dos 
participantes estejam casados à 
data da aposentadoria. Maridos 
são 4 anos mais velhos que 
suas esposas 
Considera-se que os 
participantes casados tenham 2 
filhos de idade: (idade do titular-
20)/2 

Espera-se que 95% dos 
participantes estejam casados à 
data da aposentadoria. Maridos 
são 4 anos mais velhos que 
suas esposas 
Considera-se que os 
participantes casados tenham 2 
filhos de idade: (idade do titular-
20)/2 

Despesas administrativas Valores apresentados estão 
líquidos das despesas 
administrativas 

Valores apresentados estão 
líquidos das despesas 
administrativas 

Tábua de mortalidade geral AT-2000 feminina AT-2000 segregada por sexo 
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability Mercer Disability 
Tábua de mortalidade de inválidos IAPB-57 IAPB-57 
Tábua de rotatividade TelebrásPrev: 0,15 / (tempo de 

serviço + 1); nula a partir dos  
50 anos 
Demais Planos: Nula 

TelebrásPrev: 0,15 / (tempo de 
serviço + 1); nula a partir dos  
50 anos 
Demais Planos: Nula 

 
As taxas anuais para as premissas financeiras apresentadas nesta tabela são nominais 
(incluem a taxa de inflação de longo prazo). 
 
Desde a avaliação atuarial anterior não foram registradas outras alterações nas premissas 
atuariais ou financeiras, e nos métodos de financiamento dos passivos, além daquelas 
explicitamente mencionadas na tabela anterior. Em particular, apontamos a alteração da tábua 
AT-2000 segregada por sexo para AT-2000 feminina. 
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Rendimento Esperado de Longo Prazo dos Investimentos 
As taxas esperadas de retorno dos investimentos de longo prazo relativas aos planos avaliados 
foram selecionadas pela Empresa, tendo sido determinadas a partir das expectativas de 
rentabilidade de longo prazo sugeridas pela Mercer e ponderadas para cada categoria de ativo 
dos planos de benefícios, como exposto nos quadros a seguir.  
 
A Mercer sugeriu as taxas de rendimento esperado para cada categoria de investimento com 
base nas projeções de longo prazo fornecidas pela Tendências Consultoria e dados da 
ANBIMA, entre outros, conforme descrito a seguir: 

• Títulos pré-fixados: taxa média, ponderada pelo valor das carteiras das LTN's e NTN-F's 
disponíveis no mercado (fonte: ANBIMA); 

• Títulos cambiais: taxa ponderada da SELIC pela taxa da variação cambial projetada para os 
próximos 10 anos (Fonte: Tendências); 

• Ativos de renda fixa: variação da taxa média de juros nominais internos, projetada para os 
próximos 10 anos (Fonte: Tendências); 

• Ativos atrelados à inflação: taxa média, ponderada pela carteira das NTN-B's e NTN-C's 
disponíveis no mercado (fonte: ANBIMA); 

• Ativos de renda variável: foi utilizado o prêmio histórico de risco apurado pela Mercer; 

• Empréstimos a participantes: é considerada a maior taxa entre o CDI e a meta atuarial do 
plano; 

• Imóveis: foi utilizada a meta atuarial do plano utilizada por seu administrador. 
 
Para os Planos PBS-A e PAMA/PCE as taxas nominais esperadas de retorno obtidas foram 
11,97% e 11,09%, respectivamente, ou as equivalentes taxas reais de 7,15% e 6,31. As taxas 
nominais esperadas de retorno calculadas para os Planos PBS-TELEBRÁS e TelebrásPrev 
foram de 11,56% e 11,92%, ou as equivalentes taxas reais de 6,76% e 7,10%. 
 

Alocação dos Ativos  
PBS-A 

Meta Retorno Esperado 
Ativos de renda fixa 75,00% 11,35% 
Ativos de renda variável 20,00% 14,70% 
Empréstimos a participantes 1,00% 10,24% 
Imóveis 4,00% 10,24% 
Total 100,00% 11,97% 
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Alocação dos Ativos  
PBS-TELEBRÁS 

Meta Retorno Esperado 
Ativos de renda fixa 85,00% 11,13% 
Ativos de renda variável 12,00% 14,70% 
Empréstimos a participantes 1,00% 10,24% 
Outros 2,00% 11,55% 
Total 100,00% 11,56% 

 
Alocação dos Ativos  

TelebrásPrev 
Meta Retorno Esperado 

Ativos de renda fixa 76,00% 11,22% 
Ativos de renda variável 12,00% 14,70% 
Empréstimos a participantes 1,00% 10,24% 
Outros 3,00% 11,55% 
Total 100,00% 11,92% 

 
Taxa para Desconto da Obrigação Atuarial 
A taxa de desconto da obrigação atuarial é utilizada para a determinação, na data base da 
avaliação atuarial, do valor presente resultante do fluxo de caixa esperado para a cobertura dos 
benefícios pós-emprego. 
 
As normas contábeis brasileiras e internacionais estabelecem, em geral, que esta taxa deve ser 
obtida com base nas taxas de retorno praticadas pelo mercado para papéis de primeira linha na 
data do balanço. Alternativamente, e na falta desta categoria de papéis no mercado, é indicado 
o uso das taxas de retorno oferecidas pelos títulos do Governo. Em ambos os casos os prazos 
de resgate dos papéis utilizados devem apresentar condições consistentes com as obrigações 
dos benefícios pós-emprego sendo avaliados. 
 
No Brasil, em decorrência da falta de títulos de primeira linha com as condições previstas pelas 
normas contábeis, o “benchmark” utilizado para justificar as taxas de desconto utilizadas tem 
sido os títulos de Governo, estando esta alternativa prevista nas normas contábeis.  
 
Os títulos do Governo brasileiro mais comumente considerados para este propósito têm sido as 
NTN-B, indexadas ao IPCA, as quais têm apresentado fortes oscilações ao longo dos últimos 
anos. Estas oscilações, ao serem refletidas na apuração dos passivos atuariais, resultam 
impactos expressivos sobre os valores a serem reconhecidos pelas empresas em seus 
balanços relativos aos seus compromissos com planos de benefícios pós-emprego. 
 
Considerando a metodologia de Duration Ajustada, a partir da Macaulay Duration, os dados de 
mercado de 31/12/2011 para os retornos esperados das NTN-B, e as maturidades usuais das 
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obrigações dos planos de benefícios pós-emprego, as taxas de desconto para os planos de 
benefícios avaliados convergem para a taxa aproximada de 5,6% em termos reais, líquida da 
inflação medida pelo IPCA, ou 10,35% por ano, em termos nominais, se considerada a taxa de 
inflação de longo prazo de 4,5% selecionada pela Empresa. 
 
Crescimento Salarial 
A premissa de crescimento real dos salários foi selecionada pela Empresa. A alteração 
verificada na taxa utilizada, em relação à taxa utilizada no ano anterior, é justificada pela 
expectativa de crescimento dos salários de longo prazo.  
 
O Plano PBS-A não é afetado pela hipótese de crescimento salarial, visto não possuir 
participantes ativos vinculados. Esta premissa também não gera impacto nos passivos do Plano 
PAMA, cujo dimensionamento independe da remuneração recebida pelo participante do plano. 
 
Reajuste dos Benefícios do Plano TelebrásPrev 
O Plano TelebrásPrev oferece benefícios calculados de formas distintas. Os benefícios de 
aposentadoria, assim como suas reversões em pensão, são determinados a partir da 
conversão atuarialmente equivalente do saldo de conta acumulado em renda mensal. Os 
benefícios saldados possuem seu valor mensal previamente definido. Os benefícios de risco 
concedidos aos participantes ativos em caso de invalidez ou morte são calculados em função 
de sua remuneração na data de ocorrência do sinistro. 
 
Ao contrário do reajuste previsto para os benefícios saldados e para os benefícios de risco, a 
saber, reajuste com base na inflação do período, estimada em 4,5% ao ano, o regulamento do 
Plano TelebrásPrev prevê, para os benefícios de aposentadoria e suas reversões em pensão, o 
reajuste com base na variação da cota líquida da taxa real de juros atuarial.  
 
Considerando que a cota do plano, por hipótese, cresce com a taxa de 11,92% ao ano 
(equivalente a premissa de taxa de retorno sobre os investimentos) e que a taxa de juros 
atuarial vigente (utilizada pelo gestor do plano pare este propósito), para fins de aplicação deste 
procedimento de cálculo, é de “inflação + 5,50%” ao ano (cujo valor real, consequentemente, é 
igual a 5,50% ao ano), a premissa de crescimento para os benefícios de aposentadorias e suas 
reversões em pensão, em posição de 31/12/2011, resulta em 6,09% ao ano ((1+11,92%) / 
(1+5,50%) -1). 
 
Em posição de 31/12/2010 a rentabilidade esperada era de 5,07% ao ano ((1+11,11%) / 
(1+5,75%) -1). 
 
Taxa de Inflação de Longo Prazo 
A taxa esperada de inflação de longo prazo de 4,5% ao ano foi sugerida pela Mercer e adotada 
pela Empresa. Esta taxa foi obtida com base nos cenários e projeções, para os próximos 10 
anos, desenvolvidos pela Tendências Consultoria.  
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Taxa de Rotatividade 
A taxa de rotatividade não é aplicável para o Plano PBS-A, já que este plano não possui 
participantes ainda em atividade, e é considerada nula para os Planos PAMA/PCE e PBS-
TELEBRÁS. 
 
Tábuas Biométricas 
As tabelas, a seguir, apresentam as probabilidades obtidas com base nas principais tábuas 
biométricas utilizadas, segregadas por sexo, quando aplicável. Para as tábuas cujas 
probabilidades não são fornecidas de forma segregada por sexo, o valor único por elas gerado 
foi preenchido na coluna das probabilidades aplicáveis aos homens. 
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Probabilidade 

Mortalidade Geral AT-2000 
Feminina 

Entrada em Invalidez 
Mercer Disability 

Mortalidade de Inválido 
IAPB-57 

Rotatividade 

Idade Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

20 0,0277% 0,0277% 0,0603% 0,0755% 9,6700% N/A 0,7143% N/A 

25 0,0367% 0,0367% 0,0536% 0,0670% 6,0600% N/A 0,5769% N/A 

30 0,0450% 0,0450% 0,0581% 0,0726% 5,6500% N/A 0,4839% N/A 

35 0,0515% 0,0515% 0,0813% 0,1017% 5,2900% N/A 0,4167% N/A 

40 0,0677% 0,0677% 0,1265% 0,1582% 5,2400% N/A 0,3659% N/A 

45 0,1043% 0,1043% 0,2069% 0,2587% 5,1900% N/A 0,3261% N/A 

50 0,1710% 0,1710% 0,3392% 0,4242% 6,6800% N/A 0,0000% N/A 

55 0,2746% 0,2746% 0,5353% 0,6694% 8,2500% N/A 0,0000% N/A 

60 0,4277% 0,4277% 0,8420% 1,0529% 7,0700% N/A 0,0000% N/A 

65 0,7017% 0,7017% 1,3480% 1,6857% 5,9100% N/A 0,0000% N/A 

70 1,1165% 1,1165% 2,0231% 2,5299% 6,1100% N/A 0,0000% N/A 

75 1,9551% 1,9551% 3,1255% 3,9085% 7,5000% N/A 0,0000% N/A 

80 3,5580% 3,5580% 4,7628% 5,9559% 11,3600% N/A 0,0000% N/A 

85 6,3907% 6,3907% 7,0874% 8,8628% 18,6000% N/A 0,0000% N/A 

90 11,2759% 11,2759% 10,6442% 13,3107% 41,6700% N/A 0,0000% N/A 

95 17,4492% 17,4492% 15,9664% 19,9660% 70,8300% N/A 0,0000% N/A 

100 23,7051% 23,7051% 23,9496% 29,9491% 100,0000% N/A 0,0000% N/A 

105 34,7373% 34,7373% 35,9244% 44,9236% 100,0000% N/A 0,0000% N/A 

110 57,7631% 57,7631% 49,5000% 61,9000% 100,0000% N/A 0,0000% N/A 
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APÊNDICE D  

Principais Características dos Regulamentos dos Planos 
Os resultados apresentados neste relatório refletem o disposto nos regulamentos de cada plano 
avaliado, vigentes em posição de 31/10/2011. Neste Apêndice são resumidas as principais 
características de cada um destes planos, utilizadas para a determinação de sua posição 
financeira para fins dos reportes contábeis constantes do presente documento. Os resumos 
aqui descritos não devem ser utilizados para o cálculo de benefícios individuais. 
 
PBS-Assistidos 
Participantes: empregados de patrocinadora, os assistidos, seus beneficiários e os ex-
empregados que mantiverem a condição de participantes assumindo além de suas próprias 
contribuições as contribuições da patrocinadora. 
 
Beneficiários: cônjuge e companheira(o); filhos e enteados solteiros menores de 21 anos, ou 
menores de 24 anos que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou 
reconhecido, e filhos e enteados inválidos sem recursos; pai e mãe sem recursos; pessoas de 
menoridade (<21) ou de idade avançada (>55), bem como as incapacitadas e inválidas, que, 
sem recursos, vivam às expensas do contribuinte. 
 
Devolução da Reserva de Poupança: no caso de desligamento do participante da patrocinadora 
e da Sistel. Devolução, em até 6 parcelas mensais, das contribuições e jóias recolhidas pelo 
participante, corrigidas monetariamente, excluídas as contribuições feitas pelo participante em 
nome da patrocinadora e descontado o saldo de dívidas contraídas pelo contribuinte junto à 
Sistel. 
 
Salário de Contribuição (SC): total das parcelas da remuneração do participante ativo, limitado 
ao valor da Unidade Padrão Sistel. 
 
Unidade Padrão Sistel (UPS): unidade reajustada em junho de cada ano, pela variação do índice 
de atualização das Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder deste Plano. 
 
Salário de Participação (SP): total das parcelas da remuneração do participante ativo, limitada 
superiormente, conforme disposições regulamentares. O limite é corrigido mensalmente pela 
inflação. 
 
Salário de Benefício (SB): média dos 36 últimos salários de contribuição, atualizados, mês a 
mês, pelo IGP-DI (FGV). Para o assistido será aquele que serviu de base para o cálculo de seu 
benefício corrigido pelo IGP-DI (FGV). 
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Benefício Previdencial Padrão (BPP): 100% do salário de benefício, exceto para o auxílio doença 
que será 91% do salário de benefício. Será reajustado em junho de cada ano pelo mesmo 
índice de atualização das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos. 
 
Salário Real de Benefício (SRB): média dos 36 últimos salários de participação, atualizados, mês 
a mês, pelo índice geral médio de variação dos salários dos empregados das patrocinadoras 
deste plano. Para o assistido será aquele que serviu de base para o cálculo de seu benefício 
corrigido pelo mesmo índice. 
 
Benefícios: Os benefícios de aposentadoria poderão ser concedidos, independentemente da 
idade exigida, desde que o requerente recolha à Sistel fundos atuarialmente calculados para 
neutralizar o efeito da antecipação e desde que tenha 10 anos de vinculação ininterrupta à 
Sistel, que obtenha a respectiva aposentadoria do INSS e que se desligue da patrocinadora ou 
poderá optar por reduzir o benefício de aposentadoria, redução esta, calculada atuarialmente. 
 
Nenhum benefício mensal pode ser inferior as contribuições vertidas pelo participante, 
atualizadas monetariamente e descontadas as parcelas destinadas à cobertura dos benefícios 
de risco (IN 06 de 1995). 
 
a) Aposentadoria por invalidez 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria por invalidez pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP) , se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo com o INSS. 
 
b) Aposentadoria por idade 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria por idade pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício; 
• 10 anos de vinculação ininterrupta à Sistel. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo ao INSS. 
 
c) Aposentadoria por tempo de serviço 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria por tempo de serviço pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício; 
• 57 anos de idade; 
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• 10 anos de vinculação ininterrupta à Sistel; 
• 35 anos de vínculo ao INSS. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo ao INSS. 
 
d) Aposentadoria especial 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria especial pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício; 
• 53 anos de idade; 
• 10 anos de vinculação ininterrupta à Sistel; 
• 25 anos de vínculo ao INSS. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo ao INSS. 
 
e) Auxílio Doença 
Elegibilidade: 
• Auxílio doença pelo INSS. 
 
Benefício: 
• Mínimo (90% x SRB - BPP, SP - contribuições para o INSS e para Sistel - BPP). 
 
f) Pensão por morte 
Elegibilidade: 
• Morte do participante. 
 
Benefício: 
• Cota familiar = 50% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez; 
• Cota individual = 10% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez. 
 
g) Auxílio Reclusão 
Elegibilidade: 
• Detenção ou reclusão do participante. 
 
Benefício: 
• Cota familiar = 50% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez; 
• Cota individual = 10% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez. 
 
 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

34 

h) Pecúlio por morte 
Benefício: 
• 10 x SRB da data do falecimento - débitos do participante para com a Sistel. 
 
Quando da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, poderá o participante 
requerer, a título de pecúlio de aposentadoria, o pagamento antecipado de um percentual não 
superior a 50% do pecúlio por morte. A importância antecipada será reduzida atuarialmente. 
 
i) Abono anual 
Benefício: 
• Tantos 1/12 do valor do benefício devido ou que seria devido, caso o participante estivesse 

em benefício no mês de dezembro, quantos forem os meses de seu recebimento no ano. 
 
Reajuste dos benefícios: em 31 de dezembro de cada exercício, pela variação do índice de 
atualização das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos, acumulada a partir de 31 de 
dezembro do exercício precedente. 
 
Plano de custeio (13 contribuições ao ano): Avaliado anualmente ou sempre que ocorrerem 
eventos determinantes de alterações nos encargos. 
 
Participantes ativos contribuem com percentuais sobre o salário de participação, definidos 
anualmente mais a jóia determinada atuarialmente. 
 
Patrocinadoras contribuem com percentual sobre a folha mensal de salários de todos os 
participantes definido anualmente. 
 
Assistidos que recebem abono de aposentadoria (mais de 30 anos de vinculação ao INSS), 
contribuem com 10% sobre o benefício global pago pela Sistel, limitado ao valor do abono. 
 
Despesas administrativas limitadas a 15% do total das receitas contributivas. 
 
Disposições transitórias: Restrições quanto a valor, limites etários, prazos de carência ou 
quaisquer outras condições ou características deste plano que possam prejudicar os 
contribuintes inscritos em data anterior à vigência da Lei 6.435, modificada pela Lei 6.462, 
serão aplicadas de acordo com os critérios de exceção, exclusão ou proporcionalidade fixados 
na legislação pertinente. 
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PBS-Telebrás 
Participantes: empregados de patrocinadora, os assistidos, seus beneficiários e os ex-
empregados que mantiverem a condição de participantes assumindo além de suas próprias 
contribuições as contribuições da patrocinadora. Empregado com 55, ou mais, anos de idade 
não poderá se inscrever no plano. 
 
Beneficiários: cônjuge e companheira(o); filhos e enteados solteiros menores de 21 anos, ou 
menores de 24 anos que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou 
reconhecido, e filhos e enteados inválidos sem recursos; pai e mãe sem recursos; pessoas de 
menoridade (<21) ou de idade avançada (>55), bem como as incapacitadas e inválidas, que, 
sem recursos, vivam às expensas do contribuinte.  
 
Devolução da Reserva de Poupança: no caso de desligamento do participante da patrocinadora 
e da Sistel. Devolução, em até 6 parcelas mensais, das contribuições e jóias recolhidas pelo 
participante, corrigidas monetariamente, excluídas as contribuições feitas pelo participante em 
nome da patrocinadora e descontado o saldo de dívidas contraídas pelo contribuinte junto à 
Sistel. 
 
Salário de Contribuição (SC): total das parcelas da remuneração do participante ativo, limitado 
ao valor da Unidade Padrão Sistel. 
 
Unidade Padrão Sistel (UPS): unidade reajustada em junho de cada ano, pela variação do índice 
de atualização das Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder deste Plano. 
 
Salário de Participação (SP): total das parcelas da remuneração do participante ativo, limitado 
superiormente. O limite é corrigido mensalmente pela inflação. 
 
Salário de Benefício (SB): média dos 36 últimos salários de contribuição, atualizados, mês a 
mês, pelo IGP-DI (FGV). Para o assistido será aquele que serviu de base para o cálculo de seu 
benefício corrigido pelo IGP-DI (FGV). 
 
Benefício Previdencial Padrão (BPP): 100% do salário de benefício, exceto para o auxílio doença 
que será 91% do salário de benefício. Será reajustado em junho de cada ano pelo mesmo 
índice de atualização das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos. 
 
Salário Real de Benefício (SRB): média dos 36 últimos salários de participação, atualizados, mês 
a mês, pelo índice geral médio de variação dos salários dos empregados das patrocinadoras 
deste plano. Para o assistido será aquele que serviu de base para o cálculo de seu benefício 
corrigido pelo mesmo índice. 
 
Benefícios: Os benefícios de aposentadoria poderão ser concedidos, independentemente da 
idade exigida, desde que o requerente recolha à Sistel fundos atuarialmente calculados para 
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neutralizar o efeito da antecipação e desde que tenha 10 anos de vinculação ininterrupta à 
Sistel, que obtenha a respectiva aposentadoria do INSS e que se desligue da patrocinadora ou 
poderá optar por reduzir o benefício de aposentadoria, redução esta, calculada atuarialmente. 
 
Nenhum benefício mensal pode ser inferior as contribuições vertidas pelo participante, 
atualizadas monetariamente e descontadas as parcelas destinadas à cobertura dos benefícios 
de risco (IN 06 de 1995). 
 
a) Aposentadoria por invalidez 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria por invalidez pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo com o INSS. 
 
b) Aposentadoria por idade 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria por idade pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício; 
• 10 anos de vinculação ininterrupta à Sistel. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo ao INSS. 
 
 
c) Aposentadoria por tempo de serviço 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria por tempo de serviço pelo INSS; 
• Término do vínculo empregatício; 
• 57 anos de idade; 
• 10 anos de vinculação ininterrupta à Sistel; 
• 35 anos de vínculo ao INSS. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo ao INSS. 
 
d) Aposentadoria especial 
Elegibilidades: 
• Aposentadoria especial pelo INSS; 
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• Término do vínculo empregatício; 
• 53 anos de idade; 
• 10 anos de vinculação ininterrupta à Sistel; 
• 25 anos de vínculo ao INSS. 
 
Benefício: 
• Máximo (90% x SRB - BPP, 10% x SRB) + (20% x BPP), se o participante tiver 30 ou mais 

anos de vínculo ao INSS. 
 
e) Auxílio doença 
Elegibilidade: 
• Auxílio doença pelo INSS. 
 
Benefício: 
• mínimo (90% x SRB - BPP, SP - contribuições para o INSS e para Sistel - BPP). 
 
f) Pensão por morte 
Elegibilidade: 
• Morte do participante. 
 
Benefício: 
• Cota familiar = 50% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez; 
• Cota individual = 10% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez. 
 
g) Auxílio Reclusão 
Elegibilidade: 
• Detenção ou reclusão do participante. 
 
Benefício: 
• Cota familiar = 50% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez; 
• Cota individual = 10% do benefício sendo pago ou do benefício hipotético de invalidez. 
 
h) Pecúlio por morte 
Benefício: 
• 10 x SRB da data do falecimento - débitos do participante para com a Sistel. 
 
Quando da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, poderá o participante 
requerer, a título de pecúlio de aposentadoria, o pagamento antecipado de um percentual não 
superior a 50% do pecúlio por morte. A importância antecipada será reduzida atuarialmente. 
 
i) Abono anual 
Benefício: 
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• Tantos 1/12 do valor do benefício devido ou que seria devido, caso o participante estivesse 
em benefício no mês de dezembro, quantos forem os meses de seu recebimento no ano. 

 
Reajuste dos benefícios: em 31 de dezembro de cada exercício, pela variação do índice de 
atualização das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos, acumulada a partir de 31 de 
dezembro do exercício precedente. 
 
Plano de custeio (13 contribuições ao ano): Avaliado anualmente ou sempre que ocorrerem 
eventos determinantes de alterações nos encargos. 
 
Participantes ativos contribuem com percentuais sobre o salário de participação, definidos 
anualmente, mais a jóia, determinada atuarialmente. 
 
Patrocinadoras contribuem com percentual sobre a folha mensal de salários de todos os 
participantes, definido anualmente. 
 
Assistidos que recebem abono de aposentadoria (mais de 30 anos de vinculação ao INSS), 
contribuem com 10% sobre o benefício global pago pela Sistel, limitado ao valor do abono. 
 
Despesas administrativas limitadas a 15% do total das receitas contributivas. 
 
Disposições transitórias: Restrições quanto a valor, limites etários, prazos de carência ou 
quaisquer outras condições ou características deste plano que possam prejudicar os 
contribuintes inscritos em data anterior à vigência da Lei 6.435, modificada pela Lei 6.462, 
serão aplicadas de acordo com os critérios de exceção, exclusão, ou proporcionalidade, fixados 
na legislação pertinente. 
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TelebrásPrev 
Participantes: empregados e diretores de patrocinadora (Vinculados); aqueles que estejam 
recebendo benefício por este plano (Assistidos); os ex-empregados ou ex-diretores que 
mantiverem a condição de participantes assumindo além de suas próprias contribuições as 
contribuições da patrocinadora para cobertura dos benefícios de risco, quando houver 
(Autopatrocinados) ou ainda, aqueles que mantiverem a condição de participante dispensados 
de realizarem contribuição para recebimento futuro de benefício proporcional diferido (BPD). 
Serão também considerados participantes desse plano, os participantes oriundos do Plano 
PBS-TELEBRÁS que tenham feito sua opção por este plano, conforme critérios estabelecidos 
em regulamento. 
 
Beneficiários: cônjuge ou companheira(o); filhos e enteados solteiros menores de 21 anos, ou 
menores de 24 anos que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou 
reconhecido, e filhos e enteados inválidos sem recursos; pai e mãe sem recursos; pessoas de 
menoridade ou de idade avançada, bem como as incapacitadas e inválidas, que, sem recursos, 
vivam às expensas do contribuinte. 
 
Parcela Previdenciária (PP): unidade utilizada na determinação dos benefícios de risco e das 
contribuições, fixada em R$ 1.421,06 na data de início de vigência deste plano, e reajustada em 
janeiro de cada ano pela variação não-negativa do INPC. 
 
Salário de Participação (SP): para o participante Vinculado equivalerá ao total das parcelas 
salariais, de caráter remuneratório, que lhe forem pagas no mês pelo Patrocinador; para o 
Autopatrocinado ou optante pelo Beneficio Proporcional Diferido (BPD) corresponderá ao 
salário escolhido pelo Participante, desde que observado em um dos 3 últimos meses 
precedentes ao do desligamento, sendo reajustado em janeiro de cada ano pela variação não-
negativa do INPC; para o Assistido em gozo de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 
será a remuneração anterior à concessão do benefício, reajustada em janeiro de cada ano pela 
variação não-negativa do INPC. Não compõem o Salário de Participação os auxílios, diárias, 
participação nos lucros e resultados, adicional de férias, bônus ou abonos indenizatórios de 
qualquer natureza. O 13º salário é considerado Salário de Participação isolado, não integrando 
as parcelas salariais normais incidindo, todavia, sobre este, o valor da contribuição. O Salário 
de Participação será limitado a R$ 15.882,47 na data de início de vigência deste plano, 
atualizado, em janeiro de cada ano, pela variação não-negativa do INPC.  
 
Salário Real de Benefício (SRB): utilizado para a determinação dos benefícios de risco. Para o 
participante Vinculado e Autopatrocinado Contribuinte ou optante pelo Benefício Proporcional 
Diferido equivalerá à média aritmética simples dos 36 últimos Salários de Participação 
atualizados pela variação não-negativa do INPC. O 13º salário não é computado como Salário 
de Participação para a apuração do SRB. 
 
Autopatrocinado: o participante que se desligar da patrocinadora poderá optar por manter-se 
vinculado ao plano, mantendo sua Contribuição de Participante e assumindo integralmente a 
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cobertura de despesas administrativas e dos benefícios de risco, quando houver. 
Opcionalmente o participante poderá manter as contribuições que vinham sendo recolhidas 
pelo Patrocinador. 
 
É permitida a opção pelo BPD ao participante Autopatrocinado. A mudança da condição de 
BPD para Autopatrocinado pode ser exercida, respeitado o intervalo mínimo de 6 meses. 
 
BPD: o participante que se desligar da patrocinadora antes de adquirir o direito ao beneficio de 
Aposentadoria Ordinária, desde de que conte com pelo menos 3 anos ininterruptos de 
vinculação a planos de benefícios da Sistel, terá direito a optar pelo Instituto do BPD. 
 
O participante optante pelo BPD fará jus a uma renda mensal, devida a partir do término do 
mês em que o participante teria direito à Aposentadoria Ordinária, garantida a reversão em 
pensão por morte. 
 
Em caso de Auxílio Doença, invalidez, ou morte do participante optante pelo BPD, será 
concedido o benefício de risco a que o participante teria direito caso houvesse permanecido na 
condição de participante ativo. 
 
É facultado ao participante optante pelo BPD as opções de Resgate ou portabilidade. 
 
Perda de Remuneração: o participante que registrar perda de remuneração mensal que já 
integrasse seu Salário de Participação há 12 meses ininterruptos poderá optar pela 
manutenção do seu Salário de Participação, assumindo os acréscimos de contribuições 
pessoais e patronais verificados sobre aquelas que seriam devidas se não tivesse exercido esta 
faculdade. A opção deve ser requerida no prazo máximo de 30 dias após a perda de 
remuneração. 
 
Benefícios: 
 
a) Aposentadoria Ordinária 
Elegibilidades: 
• Término do vínculo empregatício; 
• 57 anos de idade; 
• 5 anos de vinculação ao Plano. 
 
Benefício: 
• Transformação de 100% do saldo da Conta Total (CTotal) em renda mensal vitalícia, 

considerando a reversão de 60% do valor do benefício de aposentadoria em pensão por 
morte, onde: CTotal = 100% CPart + 100% CPatr + 100% CIVP. 

 



AVALIAÇÃO ATUARIAL 31/12/2011 - CVM Nº 600 TELEBRÁS 
 

MERCER   
 
 

j:\actuary\telebrás\2011\rel120314-telebras_cvm 600.doc 
 

41 

b) Aposentadoria Antecipada 
Elegibilidades: 
• Término do vínculo empregatício; 
• 50 anos de idade; 
• 5 anos de vinculação ao Plano. 
 
Benefício: 
• Transformação de 100% do saldo da Conta Total (CTotal) em renda mensal vitalícia, 

considerando a reversão de 60% do valor do benefício de aposentadoria em pensão por 
morte, onde: CTotal = 100% CPart + 100% CPatr + 100% CIVP. 

 
c) Suplementação do Auxílio Doença 
Elegibilidade: 
• Estar recebendo benefício correspondente pela Previdência Oficial; 
• Ser participante Vinculado, Autopatrocinado ou optante pelo BPD. 
 
Benefício: 
• Benefício mensal de valor igual ao máximo (SRB - 91% PP; 10% SRB). 
 
d) Aposentadoria por Invalidez 
Elegibilidade: 
• Estar recebendo benefício correspondente pela Previdência Oficial; 
• Ser participante Vinculado, em gozo de Auxílio Doença, Autopatrocinado ou optante pelo 

BPD. 
 
Benefício: 
• Benefício mensal de valor igual ao máximo (SRB - PP; 10% SRB). 
 
e) Pensão por Morte 
Elegibilidade: 
• Morte do participante Vinculado, Autopatrocinado, optante pelo BPD, Inválido ou em gozo 

de Auxílio Doença. 
 
Benefício: 
• Benefício mensal obtido pela soma de uma cota familiar de 50% e tantas cotas individuais 

de 10% quantos forem os beneficiários (até o máximo de 5), aplicadas sobre o valor do 
benefício de invalidez sendo pago, ou ao qual faria jus caso viesse a se invalidar; 

• O saldo da Conta Individual de Participante será pago em parcela única aos Beneficiários; 
• A pensão por morte encerrar-se-á com a perda da qualidade do último beneficiário. 
 
Abono Anual: Tantos 1/12 do valor do benefício devido ou que seria devido, caso o participante 
estivesse em benefício no mês de dezembro, quantos forem os meses de seu recebimento no 
ano. 
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Reajuste dos Benefícios: as suplementações e rendas mensais programáveis serão reajustados 
em dezembro de cada ano de acordo com a variação da cota do Plano líquida da taxa real de 
juros atuarial. O índice de atualização considerado para o reajuste do Benefício Saldado e 
benefícios de risco é o INPC. 
 
Resgate: o participante que se desligar da patrocinadora e que não seja elegível a qualquer 
beneficio de renda, fará jus ao recebimento de 100% do Saldo da Conta Individual de 
Participante acrescido de percentual do Saldo da Conta Identificada de Patrocinador, conforme 
elegibilidade a seguir: 
 

Tempo de Vinculação ao Plano 
(meses completos) 

Percentual a ser Resgatado da Conta Identificada de 
Patrocinador 

Até 11 meses 10% 
De 12 a 23 meses 20% 
De 24 a 35 meses 30% 
De 36 a 47 meses 40% 
De 48 a 59 meses 50% 
De 60 a 71 meses 60% 

A partir de 72 meses 60% + 2% a cada ano até máximo de 90% 

 
A participação na Conta Identificada de Patrocinador somente será aplicável no caso de 
ocorrência simultânea de cancelamento de inscrição e desligamento do Patrocinador. 
 
Contribuições de Participante: 
a) Ordinária de Participante 
Contribuição 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 Participante 
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 Participante 
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. 
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Frequência das Contribuições de Participante: 
As Contribuições Ordinárias e Adicionais são efetuadas 13 vezes por ano. A Contribuição 
Eventual é efetuada de forma esporádica, conforme opção do participante. 
 
Contribuições de Patrocinador: 
O patrocinador efetuará, mensalmente, contribuições no valor equivalente ao total das 
contribuições do participante Vinculado, limitadas a 8% do Salário de Participação, 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 TelebrásPrev, para a 
cobertura desses benefícios. 
 
A taxa de custeio das despesas administrativas no primeiro ano de implantação do plano será 
de 5% das contribuições efetuadas pelo Patrocinador. 
 
Frequência das Contribuições de Patrocinador: 13 vezes por ano. 
 
Contas: 
• Conta Individual de Participante (CPart): constituída pelas contribuições Ordinárias, 

Adicionais e Eventuais, efetuadas pelo participante Vinculado, Autopatrocinado 
Contribuinte, ou em Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez, bem como pelos 
rendimentos auferidos a esses montantes; 

• Conta Identificada de Patrocinador (CPatr): constituída pelas contribuições efetuadas 
pelo patrocinador, no equivalente mensal ao total das contribuições do participante 
Vinculado, limitado ao máximo de 8% do Salário de Participação, e deduzido do custeio 
previsto para a cobertura dos benefícios de risco e das despesas administrativas. Inclui 
também os rendimentos auferidos aos montantes alocados a esta Conta; 
A parte da Conta de Patrocinadora não utilizada para o pagamento de benefício será 
transferida para o Fundo para Cobertura de Desvios Espectrais; 

• Conta Individual de valores Portados (CIVP): será constituída pelos valores portados de 
plano de benefícios operados por outra entidade de previdência complementar ou 
sociedade seguradora autorizada; 

• Conta Coletiva: constituída pelos saldos dos recursos do Plano não classificados na Conta 
Individual de Participante ou na Conta Identificada de Patrocinadora. 

 
Transferências: O ex-participante do Plano PBS-TELEBRÁS que migrar para este plano, no 
prazo de 180 dias a partir de 3/12/2002, será inicialmente dispensado das contribuições de 
riscos e terá assegurado os seguintes benefícios: 
• Benefício Saldado: renda mensal diferida pagável ao participante nas condições e a partir 

da data em que lhe seria devida à aposentadoria supletiva, por tempo de serviço, ou 
especial pelo PBS-TELEBRÁS, acrescida da cobertura do pecúlio por morte a que faria jus 
no PBS-TELEBRÁS, em valor calculado conforme a situação vigente em 1º de junho de 
2002 e independentemente das carências regulamentares, com reversão em pensão por 
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morte (nas mesmas bases da pensão concedida em caso de falecimento de participante em 
gozo de benefício de Aposentadoria Ordinária), e reduzido na proporção entre os tempos de 
vinculação ao PBS-TELEBRÁS computados até aquele mês e até o mês em que seriam 
implementadas as referidas carências. O valor resultante não poderá ser inferior a Reserva 
de Poupança no PBS-TELEBRÁS existente em 01/06/2002. 
O participante poderá requerer o Benefício Saldado na data em que preencher as condições 
previstas no PBS-TELEBRÁS ou antecipadamente, através de redução calculada 
atuarialmente, a partir da elegibilidade à Aposentadoria Ordinária ou Antecipada. 
Não haverá a reversão em pensão por morte do Benefício Saldado para o caso de 
falecimento do Participante Vinculado, Autopatrocinado Contribuinte, Isento ou em gozo de 
Suplementação de Auxílio Doença ou Invalidez. 
Por opção do participante, a reserva matemática para a cobertura do Benefício Saldado 
poderá ser creditada à conta do participante, destacando-lhe a parte equivalente à Reserva 
de Poupança, para ser creditada à Conta Individual de Participante, sendo o excedente 
creditado à Conta Identificada de Patrocinador. 

• Crédito Inicial na Conta Individual de Participante: igual à Reserva de Poupança detida 
pelo participante no PBS-TELEBRÁS em 31/05/2002; 

• Crédito Adicional na Conta Individual de Participante: mesmo valor do Crédito Inicial na 
Conta Individual de Participante, sendo identificado em separado naquela conta, sob a 
titularidade de Conta Plus; 
No caso de cancelamento de inscrição e desligamento do patrocinador os participantes 
poderão resgatar o saldo da Conta Plus em até 12 parcelas mensais, atualizadas pela 
variação patrimonial do plano. 
Na data em que requerer um benefício de aposentadoria o participante poderá optar pelo 
resgate da Conta Plus, conforme parágrafo anterior, ou transferir este recurso para a 
apuração do benefício de renda mensal. 
A Conta Plus será paga em parcela única no caso de falecimento de Participante Vinculado, 
Autopatrocinado Contribuinte, Isento ou em gozo de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio 
Doença. 

• Crédito das Contribuições após 01/06/2002: as contribuições pessoais efetuadas pelo 
participante após 1º de junho de 2002 para o Plano PBS-TELEBRÁS serão creditadas em 
sua Conta Individual de Participante. 

 
O ex-participante do Plano PBS-TELEBRÁS que aderir ao TelebrásPrev após o prazo de 180 
dias contados a partir de 03/12/2002, fará jus somente ao Benefício Saldado, na forma da 
Resolução MPAS/CPC nº 06/88, não sendo dispensado das contribuições de riscos. 
 
Os participantes assistidos e pensionistas do Plano PBS-TELEBRÁS poderão optar, no prazo 
de 180 dias contados a partir de 03/12/2002, por aderir ao TelebrásPrev, sendo sua renda 
recalculada atuarialmente e acrescida da renda gerada pelo aporte de recurso correspondente 
à Reserva de Poupança no PBS-TELEBRÁS existente no mês imediatamente anterior à 
entrada em gozo de benefício por aquele plano, atualizada pelo INPC. Como incentivo adicional 
à migração, esses participantes farão jus a um montante pago à vista em até 30 dias após a 
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opção pela migração, definido em função de sua idade conforme quadro constante do 
Regulamento do Plano. 
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APÊNDICE E  

Valor Justo dos Ativos dos Planos 
As informações financeiras, com posição de 31/12/2011, para a determinação do valor justo 
dos ativos dos planos de benefícios pós-emprego avaliados foram fornecidas por seus 
administradores e pela Empresa. Vale ressaltar que em nenhum momento nosso estudo 
questionou a qualidade dos ativos dos planos, sua política de investimentos ou as taxas de 
rentabilidade obtidas, considerando que os valores informados refletem com precisão o valor de 
mercado (fair value) de cada item dos patrimônios dos planos. 
 
A tabela a seguir identifica o valor justo dos ativos de cada plano de benefício pós-emprego 
avaliados em posição de 31/12/2011. Os valores estão expressos em reais (R$) e consideram a 
totalidade das patrocinadoras de cada plano, quando aplicável. 
 
Valor Justo dos Ativos (R$) PBS-A PBS-Telebrás TelebrásPrev 
a) Ativo total 10.642.207.023  313.926.641  561.179.927  
b) Exigíveis Operacional e 

Contingencial 225.898.867  5.292.570  440.145  

c) Fundos Administrativo e de 
Investimentos 455.483.740  30.331.532  159.238.291  

d) Outros Fundos não destinados 
à cobertura das provisões 
matemáticas (1) 

1.214.468.152  2.303.245  4.864.541  

e) Valor justo dos ativos, incluindo 
saldos de contas individuais  
(a-b-c-d) 

8.746.356.265  275.999.294  396.636.949  

f) Total dos saldos de conta 
individuais (parcela CD do 
plano) (2) 

0  32.526.532  54.405.894  

g) Valor justo dos ativos, líquido 
dos saldos de contas 
individuais (e-f), para fins de 
reconciliações de CVM nº 600 

8.746.356.265  243.472.762  342.231.055  

(1) O item "d" corresponde aos valores dos Fundos constituídos pela Sistel para a cobertura de futuras alterações de premissas e 
contestações judiciais. No Plano PBS-A foi deduzido também o fundo constituído para distribuição do superávit em favor dos 
participantes assistidos. 

(2) No Plano PBS-Telebrás corresponde a superávit distribuído entre os participantes na forma de saldos de conta (contribuição 
definida), ou seja, não representa riscos atuariais para o plano. 

 
Como o patrimônio do Plano PBS-Assistidos não é contabilizado pela Sistel em separado para 
cada empresa patrocinadora, devido ao caráter solidário existente entre elas, torna-se 
necessária a definição de metodologia para efetuar o rateio do patrimônio, de modo a viabilizar 
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a elaboração de divulgações específicas para cada uma destas patrocinadoras. Seguindo 
orientações da própria Comissão de Valores Mobiliários, o patrimônio foi segregado 
proporcionalmente ao valor presente das obrigações atuariais mensurado para cada 
patrocinadora ou grupo considerado com base na avaliação de 2010.  
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APÊNDICE F  

Reconhecimento de Ativos - Limites Aplicáveis 
O Pronunciamento Técnico CPC 33, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
e referendado pela Comissão de Valores Mobiliários, através da Deliberação CVM nº 600/2009, 
determina que, em caso de apuração de um Ativo Atuarial Líquido, este só poderá ser 
reconhecido na forma e condições dispostas no item 58 da referida norma. 
 
A restrição contida na citada alínea dispõe que esse ativo somente seja contabilizado nos livros 
da empresa se for claramente evidenciado que o mesmo poderá se reverter em benefício 
econômico para a empresa, seja na forma de efetiva redução de suas contribuições para o 
plano, ou na forma de reembolso futuro. 
 
Desta forma, o item 58 define um limite acima do qual o Ativo Atuarial Líquido de um plano de 
benefício pós-emprego não pode ser reconhecido nos livros da empresa patrocinadora. Esse 
limite é determinado pelo valor presente dos benefícios econômicos disponíveis para a 
empresa, na forma de redução de contribuições futuras ao plano de benefícios, ou de 
reembolso do ativo apurado. 
 
Para identificarmos o valor presente dos benefícios econômicos passível de reconhecimento 
pelas empresas no Brasil, para fins da correta aplicação da CPC 33, devemos analisar o que 
dispõe a este respeito a legislação Brasileira. De acordo com a Resolução CGPC nº 26/2008, 
aplicável às entidades fechadas de previdência, existem apenas três possibilidades previstas 
para a destinação dos ativos de um plano de benefícios em excesso às suas obrigações 
(superávit): 

a) Melhoria de benefícios 

É permitida a elevação do valor dos benefícios atuais ou a ampliação do rol de benefícios 
oferecidos. Neste caso não há benefício econômico direto para a empresa. 

b) Redução ou suspensão das contribuições 

É permitida a redução parcial ou completa das contribuições para o plano. Contudo, caso o 
empregado, ou o ex-empregado em gozo de benefício, também contribua para o plano, 
suas contribuições devem também ser reduzidas na proporção de sua participação no 
custeio. Neste caso, verifica-se um benefício econômico para a empresa passível de 
reconhecimento em seus livros, com a ressalva de que nem todo o superávit apurado será 
por ela reconhecido, haja vista a necessidade de repartir esses recursos com os 
participantes do plano que efetuam contribuições. 
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c) Reembolso do superávit 

Condicionado a condições bastante específicas e criteriosas, é permitido o reembolso de 
recursos superavitários de um plano de benefício pós-emprego para a empresa. Este 
reembolso deve, obrigatoriamente, ser estendido aos empregados participantes do plano e 
aos assistidos. O reembolso somente é possível nos casos em que o plano não permite 
novas adesões e o valor presente de todas as suas obrigações futuras já se encontra 
coberto pelos ativos garantidores. Além disto, o plano precisa ser auditado por firma 
independente de auditoria com o propósito de ratificar sua situação superavitária. 

O pedido de reembolso deve ser submetido à aprovação da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC e os recursos somente serão distribuídos após a 
comunicação formal de aprovação do processo pela PREVIC. Portanto, haja vista as 
restrições impostas e a necessidade de aprovação prévia do órgão regulador, entendemos 
que a mera possibilidade de reembolso de superávit não deve ser automaticamente 
considerada como benefício econômico para a empresa para fins de apuração do limite de 
reconhecimento de ativos disposto na CPC 33. 

 
A Resolução CGPC nº 26 também determina que, quando identificado um superávit em um 
plano de benefícios, ele primeiramente deve ser destinado à constituição de uma Reserva de 
Contingência no montante de até 25% das obrigações atuariais referentes a benefícios 
definidos, de modo a assegurar o equilíbrio financeiro do plano em função da volatilidade 
destas obrigações. Apenas após a integralização da reserva de contingência é que o montante 
remanescente do superávit é alocado em conta denominada “Reserva Especial para Ajuste de 
Plano”, a qual poderá ser utilizada nas formas descritas nas alíneas “a” a “c” acima. 
 
Outra condição imposta pela Resolução CGPC nº 26 para se permitir a destinação do superávit 
de um plano de benefícios é que as suas obrigações sejam determinadas com base em 
premissas mínimas por ela explicitadas, ou mais conservadoras. Estas premissas são: tábua de 
mortalidade geral AT-2000 e taxa real de desconto das obrigações de 5% ao ano. 
 
É importante salientar que o cálculo da Reserva Especial para Ajuste do Plano, disposto na 
Resolução CGPC nº 26/2008, deve considerar os métodos financeiros e premissas atuariais 
utilizados na avaliação atuarial local deste plano (para atendimento das normas da PREVIC), os 
quais podem divergir significativamente daqueles utilizados para a avaliação atuarial para o 
propósito de apuração do passivo/(ativo) atuarial líquido a ser reconhecido contabilmente pela 
empresa, segundo as normas da CVM nº 600. 
 
Considerando que a opção de destinação do superávit para fins de redução das contribuições 
futuras gera benefício econômico para a empresa, na forma regulamentada pela CPC 33, o 
valor máximo do ativo atuarial líquido apurado, passível de reconhecimento, seria limitado ao 
valor presente das contribuições futuras esperadas da empresa para o plano, como ilustrado a 
seguir. 
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No caso de planos em extinção, ou seja, fechados à adesão de novos participantes ativos, 
poderá haver devolução de recursos à patrocinadora mediante a condução de estudo atuarial 
específico e submissão para análise e aprovação da PREVIC. 
 
As tabelas, a seguir, apresentam os valores máximos do ativo atuarial líquido de cada plano 
avaliado que podem ser reconhecidos nos livros da Empresa em conformidade com o disposto 
na CPC 33 e com base na metodologia descrita no presente Apêndice. Os cálculos foram 
efetuados assumindo a continuidade dos planos de benefícios. Recomendamos que os 
procedimentos utilizados sejam revisados e validados pela auditoria independente da Empresa. 

 

 
 
 

ATIVOS DO 
PLANO 

OBRIGAÇÕES 
ATUARIAIS 

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

EMPRESA  EMPREGADO  

Rateada proporcionalmente  
às contribuições da  

empresa e do empregado 
 

 

 

RESERVA PARA 
AJUSTE DO 

PLANO  

Valor máximo reconhecido pela 
Empresa, limitado ao valor presente 
das contribuições da Empresa 

 

VALOR MÁXIMO DO ATIVO ATUARIAL LÍQUIDO DO PLANO RECONHECIDO PELA 
EMPRESA DE ACORDO COM A NPC 26 E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
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Limite de Reconhecimento dos Ativos (1) (R$) PBS-A PBS-TELEBRÁS TelebrásPrev 
a) Ativo total 7.928.870.148  193.664.342  242.490.086  
b) Provisões Matemáticas 5.334.837.236  102.187.405  232.189.089  
c) Superávit/(Déficit) (a-b) 2.594.032.911  91.476.937  10.300.997  
d) Reserva de Contingência 1.379.026.715  0  10.300.997  
e) Reserva para Ajuste do Plano  

(c-d) 1.215.006.196  91.476.937  0  

f) Participação da Empresa no Custeio do 
Plano (2) N/A N/A N/A 

g) Fundos Constituídos para a Redução de 
Contribuições da Empresa 0  0  0  

h) Valor Presente das Contribuições Futuras 
da Empresa 0  0  0  

i) Limite Máximo de Ativo a ser 
Reconhecido (f x e + g, limitado a h) 0  0  0  

(1) Calculado com base nas normas locais, particularmente com base na Resolução CGPC nº 26/2008. Os valores dos ativos e 
obrigações podem diferir daqueles obtidos com a aplicação das normas dispostas na CPC 33. Valores apurados com base no 
balancete dos planos em posição de 31/12/2010. 

(2) Igual a proporção das contribuições da empresa em relação ao total das contribuições efetuadas por empresa e participantes 
para o plano. 

 
Apuração do Limite de Reconhecimento de Ativos do Plano PBS-A 
Dentre os planos patrocinados pela Telebrás, verificou-se que o Plano PBS-A apresenta 
superávit que poderá gerar benefícios futuros para a patrocinadora na forma de devolução de 
recursos. Conforme informações fornecidas pela Sistel, encontra-se sob análise da PREVIC um 
processo para a utilização do superávit nos termos da Resolução CGPC nº 26. Entendemos 
que o reconhecimento dos ativos referentes a uma eventual devolução somente deverá ocorrer 
após a efetiva aprovação pela PREVIC. 
 
Apuração do Limite de Reconhecimento de Ativos do Plano PBS-
Telebrás 
Conforme informações fornecidas pela Empresa, não há valor de benefício econômico a ser 
reconhecido em 2011. 
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APÊNDICE G  

Definições 
Ativos do plano 
São os ativos mantidos pelo fundo de pensão que satisfaçam às seguintes condições: 

a. O fundo de pensão é legalmente separado da Entidade patrocinadora; 

b. Os ativos do fundo devem ser usados exclusivamente para reduzir as obrigações de 
benefícios aos empregados, não são disponíveis aos credores da patrocinadora e não 
podem ser devolvidos à patrocinadora, exceto os ativos remanescentes no fundo no caso 
de sua liquidação; e 

c. Na extensão que haja ativos suficientes no fundo, a Entidade não terá obrigação legal ou 
constituída a pagar diretamente os benefícios aos empregados. 

 
Não são considerados ativos do plano aqueles utilizados para dar suporte às suas operações 
(edifícios, equipamentos, móveis e utensílios e outros), sendo valorizados ao custo de 
aquisição líquido das depreciações e amortizações, nem os instrumentos financeiros não 
transferíveis emitidos pela patrocinadora e mantidos pelo fundo de pensão.  
 
Aumento do (ativo) / passivo na adoção deste pronunciamento não reconhecido 
Corresponde a parcela do valor presente das obrigações atuariais em excesso ao valor justo 
dos ativos do plano, apurado na data de criação ou primeiro reporte do plano de benefícios, que 
ainda não foi reconhecido na despesa/(receita) anual. 
 
Benefícios a empregados 
São todas as formas de remunerações proporcionadas por uma Entidade a seus empregados 
ou aos seus dependentes em troca dos serviços prestados por esses empregados. 
 
Benefícios de curto-prazo a empregados 
São benefícios devidos inteiramente dentro de um período de doze meses após a prestação do 
serviço pelos empregados (salários, décimo terceiro, férias etc.). 
 
Benefícios pós-emprego 
São benefícios (exceto indenizações por desligamento e benefícios de remuneração em ações) 
a serem pagos após o período de emprego. 
 
Custo do serviço corrente (componente da despesa/(receita) anual) 
É o aumento no valor presente da obrigação de benefício definido resultante do serviço 
prestado pelo empregado no período corrente. 
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Custo do serviço passado 
É o aumento no valor presente da obrigação de benefício definido quando da introdução ou 
mudança no plano de benefício pós-emprego, resultante de serviços prestados pelos 
empregados participantes em períodos passados. 
 
Custo do serviço passado não reconhecido 
Parcela do custo do serviço passado que não foi reconhecida como parte da despesa/(receita) 
anual. 
 
Déficit ou superávit 
O excesso do valor presente das obrigações em relação ao valor justo dos ativos do plano. 
 
Ganhos e perdas atuariais 
Compreendem: 

a. Os efeitos das diferenças entre as premissas atuariais e o que ocorreu efetivamente 
(ajustes advindos da experiência); e 

b. Os efeitos das mudanças nas premissas atuariais. 
 
Ganhos ou perdas atuariais não reconhecidos 
Valor dos ganhos e perdas acumulados que não foram reconhecidos como parte da 
despesa/(receita) anual. 
 
Juros sobre as Obrigações Atuariais (componente da despesa/(receita) anual) 
O crescimento do valor presente das obrigações decorrente da passagem do tempo. 
 
Método Atuarial 
Também chamado de “método de financiamento”, consiste em uma técnica particular utilizada 
pelos atuários para determinar o valor do custo anual dos benefícios, ou custo normal, e o valor 
presente das obrigações atuariais, bem como a forma de financiamento destas obrigações ao 
longo do tempo. Normalmente, as contribuições anuais para o plano compreendem o custo 
normal e valor adicional para a amortização da parcela do valor presente das obrigações 
atuariais não coberta pelo valor justo dos ativos do plano.  
 
Passivo/(Ativo) Atuarial Líquido 
É o valor do passivo/(ativo) do plano efetivamente reconhecido pela empresa em seus livros 
contábeis, de acordo com a NPC 26. Consiste na parcela do valor presente das obrigações 
atuariais em excesso ao valor justo dos ativos do plano, descontada de quaisquer valores ainda 
não reconhecidos na despesa anual e relativos a (ganhos)/perdas atuariais acumulados, custo 
do serviço passado e aumento do passivo/(ativo) na adoção deste pronunciamento. 
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Planos de benefícios pós-emprego 
São acordos formais ou informais pelos quais uma Entidade compromete-se a proporcionar 
benefícios pós-emprego para os seus empregados. 
 
Planos de contribuição definida 
São planos de benefícios pós-emprego em que normalmente a Entidade patrocinadora paga 
contribuições para outra Entidade (um fundo de pensão), não tendo obrigação legal ou 
constituída de pagar contribuições adicionais se o fundo não possuir ativos suficientes para 
pagar todos os benefícios devidos. 
 
Planos de benefícios definidos 
São todos os demais planos para os quais a Entidade patrocinadora assume o compromisso de 
pagar contribuições adicionais, caso o fundo não possua ativos suficientes para pagar todos os 
benefícios devidos. 
 
Planos multipatrocinados 
São os planos de contribuição definida ou de benefício definido que: 

a. Agregam ativos formados por contribuições de várias Entidades patrocinadoras que não 
estão sob o mesmo controle acionário; e 

b. Utilizem aqueles ativos para fornecer benefícios a empregados de mais de uma Entidade 
patrocinadora, de forma que os níveis de contribuição e benefício sejam determinados sem 
identificar as Entidades patrocinadoras. 

 
Rendimento dos ativos do plano 
São os juros, dividendos, aluguéis e outras receitas, ganhos e perdas, realizados ou não, 
derivados dos ativos do plano, deduzidos os custos de sua administração e de todo e qualquer 
tributo incidente sobre as receitas, sobre o resultado e sobre os próprios ativos do plano. 
 
Valor Justo dos Ativos do Plano 
É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre partes 
interessadas, em condições ideais e com a ausência de fatores que pressionem para a 
liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. 
 
Valor Presente 
Também denominado “valor presente atuarial”, consiste no montante equivalente (apurado na 
data da avaliação) de uma série de pagamentos ou créditos futuros. O valor presente é obtido 
descontando-se os pagamentos futuros a uma taxa pré-determinada de juros (taxa de desconto 
das obrigações atuariais), levando-se em consideração a probabilidade de pagamento de cada 
parcela. 
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Valor Presente das Obrigações Atuariais 
Parcela do valor presente dos benefícios futuros atribuída ao tempo de serviço anterior à data 
da avaliação de acordo com o método atuarial utilizado. O valor presente das obrigações 
atuariais é definido na NPC 26 e é determinado com base na taxa de desconto das obrigações 
atuariais e outras premissas, tais como, expectativa de crescimento salarial e de benefícios, 
além de tábuas biométricas aplicáveis a população avaliada. 
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1. Objetivo 

A Política de Investimentos é o instrumento de planejamento de investimentos da 

Fundação Sistel de Seguridade Social e parte integrante do processo de orçamento 

da Entidade. Seu objetivo principal é o de estabelecer a política de aplicação e 

gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados por esta 

Entidade em consonância com as disposições da Resolução CMN 3.792/2009, 

visando alcançar as metas de rentabilidade e resultado previdencial de acordo com 

os requisitos de cada plano.  

A Política de Investimento estabelece diretrizes de longo prazo que visa, sobretudo, 

assegurar: 

� O claro entendimento por parte dos administradores da Sistel, colaboradores, 

participantes, assistidos, prestadores de serviços, órgãos reguladores e 

fiscalizadores quanto aos objetivos e restrições relativas ao investimento dos 

ativos da Fundação; 

� A existência de um instrumento de planejamento que obrigue a identificar e 

definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos 

de retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento; 

� A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de 

ativos, de gestão e de estratégias de investimentos empregados no processo 

de investimento da Fundação; e 

� O estabelecimento de diretrizes que conduzam o processo de investimento 

em conformidade com os objetivos e restrições de investimento. 

No caso específico do PBS Assistidos, plano de benefício definido, a política de 

investimento baseou-se no cenário macroeconômico, para a definição das metas e 

das restrições de investimento dos recursos do plano, estabelecendo as alocações 

estratégicas desses recursos em cada segmento de investimento, bem como os 

ativos passíveis de comporem o portfólio de investimento do plano. 
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2. Cenário Macroeconômico  

� A economia mundial apresentará recuperação muito lenta, mas sem recaída 

recessiva, com as taxa de juros nos países centrais próximas de zero pelos 

próximos dois anos; 

� No Brasil, o ritmo de expansão de atividade econômica será, de modo geral, 

mais moderado que na primeira metade do ano, com taxas de expansão mais 

condizentes com o equilíbrio de longo prazo. Espera-se que a velocidade de 

crescimento do PIB esteja muito próxima do seu potencial de longo prazo 

(estimado em 4,5% ao ano) na passagem de 2010 para 2011; 

� O cenário prevê que a inflação ao consumidor continuará convergindo para a 

meta em 2012 (4,5%), porém, é crucial que o BC retome o controle da 

dinâmica das expectativas de inflação. A significativa elevação das 

expectativas devido à combinação de choques de oferta (que elevaram a 

inflação corrente), demanda aquecida e até mesmo incertezas quanto à 

política econômica do próximo governo tornaram mais urgente a ação do 

Banco Central. O recente aumento dos compulsórios e das exigências de 

capital para operações ativas dos bancos externam a preocupação do BC 

com o continuo crescimento dos elementos que sustentam a demanda, e 

sinaliza que o início de um novo ciclo de aperto se iniciará em janeiro de 

2011. Nosso cenário prevê que este ciclo durará até junho do próximo ano, 

quando a Selic atingirá 12,75% (200 pontos de aperto). 

� Em face da constatação de que a meta de inflação no Brasil é elevada para 

padrões internacionais, e que sua redução é bem vinda do ponto de vista do 

planejamento de longo prazo das empresas e das famílias, o cenário tem 

como premissa que haverá uma redução paulatina da meta de inflação a 

partir de 2014, até atingir 4,0% em 2018, aí permanecendo no longo prazo; 

� Os canais através dos quais o setor externo agirá em favor da estabilidade 

são basicamente dois: (i) o da demanda agregada; e (ii) o do financiamento. 

No primeiro caso, o aumento das importações continuará atuando na 

complementação da oferta doméstica de bens e serviços, principalmente 

diante da necessidade de expansão dos investimentos nos próximos anos. 
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No segundo caso, taxas de juros próximas de zero, em um mundo de baixa 

aversão ao risco, garantirá financiamento para o déficit em conta corrente 

(resultado do aumento das importações), que permanecerá em nível elevado 

nos próximos anos; 

� A abundância de capitais ao redor do mundo implica que as pressões sobre a 

taxa de câmbio R$/U$ continuará sendo de apreciação, a curto prazo. Em 

meio ao mar de economias capengas e juro zero, o Brasil se apresenta como 

uma ótima alternativa de investimentos. A economia segue em expansão, os 

juros são convidativos e há grandes oportunidades de investimento em várias 

áreas, notadamente infraestrutura; 

� A longo prazo, fatores mais fundamentais devem se incumbir de produzir 

certa depreciação do real. Referimo-nos especialmente ao desequilíbrio 

crescente do fluxo de comércio brasileiro, expresso no déficit em conta-

corrente e exacerbado pela própria moeda apreciada. O padrão das três 

últimas décadas sugere que o movimento do câmbio real tem caráter cíclico e 

que, a um período de apreciação se segue um período de depreciação, pela 

ação de forças ligadas à competitividade e ao comércio de bens e serviços; 

� No cenário, optamos por um processo gradual de recuperação da paridade 

real da moeda brasileira a partir de 2012, a despeito de reconhecermos que o 

retorno da taxa de câmbio à paridade de longo prazo freqüentemente é 

abrupto e não suave como suposto. O timing escolhido parte da hipótese de 

que o dólar permaneça estável em relação a sua cesta de moedas em 2011, 

como reflexo da fraqueza da economia norte-americana e da permanência de 

taxas de juro anormalmente baixas. Esse padrão também vale para as 

demais economias desenvolvidas. Só a partir de 2012 a economia mundial 

retomaria crescimento mais robusto na direção do pleno-emprego e da 

normalidade financeira. O real, depois de se apreciar um pouco mais em 

2011, em média, passaria a se depreciar em 2012 e nos anos seguintes; 

� A presença de déficits em conta corrente do balanço de pagamentos decorre, 

como sabemos, da baixa poupança doméstica. Tal situação não haverá de se 

reverter no horizonte relevante, já que não se pode esperar o apoio da 
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poupança pública a médio prazo, dada tendência de expansão dos gastos, 

principalmente a nível federal, que deverá permanecer; 

� No longo prazo, a variável-chave que determina o crescimento do PIB é a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF), que é o motor da oferta agregada. 

Não antevemos alteração significativa do ritmo de expansão do produto 

potencial, que continuará em torno 4,5% ao ano. Esta projeção parte da 

noção de que: (i) o aumento da taxa de investimento adiciona muito pouco ao 

potencial de crescimento, a não ser que seja mais vigoroso e que se sustente 

por longo período e (ii) a Produtividade Total dos Fatores (PTF) continuará 

crescendo pouco. A hipótese é de aumento da PTF perto de sua média mais 

recente, de 2,0% ao ano. Embora consideremos quase certo um aperto fiscal 

no primeiro ano do próximo mandato (que, como dito acima, tende a não 

perdurar nos anos seguintes), o próximo governo não produzirá mudanças 

estruturais capazes de impulsionar a PTF. Este ritmo de expansão da PTF é 

compatível com o aumento da taxa de investimento para 22,5% do PIB a 

longo prazo; 

�  Apesar disso, no horizonte de pouco mais de uma década, é perfeitamente 

possível argumentar que a taxa real de juro no Brasil cairá substancialmente, 

como resultado conjunto da queda da taxa subjetiva de desconto das famílias, 

da taxa de retorno ao capital e da redução da participação do crédito 

direcionado a taxas subsidiadas no crédito total. Sob a hipótese de que a 

renda per capita continuará crescendo, nesse horizonte de tempo, a taxas 

robustas (acima de 3% ao ano, digamos), o aumento do consumo per capita 

deverá reduzir a “impaciência” dos consumidores, ao passo que a 

acumulação de capital físico e humano e o avanço tecnológico irão reduzir, na 

margem, as taxas de retorno ao capital no país. O crédito direcionado, por 

sua vez, tende a perder participação, nem tanto por decisão voluntária de 

política econômica, mas simplesmente pela escassez de recursos para 

manter sua atual expansão. A taxa real poderá situar-se abaixo de 4,0% ao 

ano a longo prazo, em condições sustentáveis. 
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Diante desses pressupostos, segue quadro resumo com os principais indicadores 

econômicos projetados para 2011 e os próximos 4 anos, adotados como premissas 

desta política: 

 

3. Diretrizes Básicas 

O planejamento e execução das atividades de investimento devem obedecer às 

seguintes diretrizes básicas: 

1) Considerando que: 

� já foi constituída uma carteira hedge composta por títulos públicos 

federais, cujos recursos atendem a todos os compromissos futuros de 

pagamento de benefícios do plano; 

� os recursos associados aos investimentos adicionais no plano, por 

estarem desvinculados dos compromissos futuros, podem ser 

direcionados para outros ativos com melhor relação de “risco x retorno” 

no médio e longo prazos; e 

PROJEÇÕES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CRESCIMENTO ECONÔMICO %

PIB - R$ 7,3 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6

INFLAÇÃO - % ANUAL

INPC (IPCA a partir 2012) 6,5 5,1 4,5 4,5 4,4 4,3

IGP-M 11,3 5,6 4,6 4,6 4,5 4,4

TAXA DE CÂMBIO

R$/US$ (FINAL DE ANO) 1,70 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02

RISCO SOBERANO

RISCO BRASIL - EMBI (bps) 210 200 150 100 100 100

ATUARIAL % a.a.

INPC + 5,75% (2010) - INPC + 5,5% (2011 a 2015) 12,36 10,88 10,25 10,25 10,14 10,04

JUROS % a.a.

TAXA DE JURO NOMINAL - SELIC 9,78 12,12 10,75 10,50 10,25 10,00

JURO REAL s/ INFLAÇÃO - INPC / IPCA 3,08 6,68 5,98 5,74 5,60 5,47

BOLSA

IBOVESPA (%) - SELIC + 4 p.p. de prêmio * - 16,12 - - - -

Informações acumuladas no período - MCM 08/12/2010

* Projeções Sistel (média de mercado)

CENÁRIO MACROECONÔMICO DA MCM PROJETADO 
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� a carteira de renda variável apresenta concentração excessiva em 

alguns ativos. 

A estratégia a ser adotada é a continuidade de rebalanceamento da carteira 

de renda variável, visando a composição de carteira de mercado com 

liqüidez, referenciada no Ibovespa e sob gestão terceirizada, através do 

desinvestimento gradual das grandes posições acionárias do plano; e 

Quanto aos investimentos imobiliários, com objetivo de diversificação, 

deverão ser mantidos somente aqueles que apresentarem perspectiva de 

retorno superior à renda fixa, alienando-se os demais e não realizando novas 

aplicações. 

2) Deverão ser previamente submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo 

da Sistel, as alienações ou constituição de ônus ou direitos reais sobre bens 

imóveis e participações societárias relevantes, incluindo debêntures 

conversíveis em ações; 

3) Também deverá ser previamente autorizado pelo Conselho Deliberativo, a 

aquisição de lote único de títulos e valores mobiliários de renda fixa com valor 

superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio do plano. 

4. Alocação de Recursos e Limites por Segmento de A plicação  

A definição de alocação dos recursos é baseada na aplicação do conceito de Asset 

Liability Modeling - ALM, que consiste basicamente, de uma carteira dedicada de 

investimento na modalidade de renda fixa, denominada carteira “hedge”, lastreada 

em títulos de longo prazo de baixo risco de crédito, preferencialmente títulos 

públicos federais indexados à índices de inflação, IGP-M ou IPC-A, com o objetivo 

de minimizar os riscos de descasamento de indexadores do ativo e do passivo, e 

com “duration” compatível com o do passivo atuarial do Plano. Essa carteira tem, 

assim, por objetivo minimizar o risco de liquidez, atendendo ao fluxo de obrigações 

previdenciais, bem como contribuir para o equilíbrio atuarial do Plano. 

O segmento de renda variável apresenta concentração excessiva em determinados 

ativos e que, de acordo com as diretrizes básicas, deve ser adotada a estratégia de 
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rebalanceamento da carteira através da venda desses ativos, com direcionamento 

desses recursos para a constituição de uma carteira de mercado sob gestão 

terceirizada. 

Quanto aos investimentos imobiliários e também em consonância com as diretrizes 

básicas, devem ser desinvestidos os empreendimentos com perspectiva de 

rentabilidade inferior ao atuarial. 

O quadro a seguir refere-se à estratégia de alocação dos recursos do plano entre 

cada um dos seguintes segmentos de aplicação:  
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Máximo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 74,11 100,00 55,00 95,00 75,00

. Títulos Dívida Pública Mobiliária Federal (TDPMF) - 100,00 - 95,00 -

. Conjunto ativos classificados no segmento de Renda Fixa, excluídos o 
TDPMF 

- 80,00 - 25,00 -

  . Títulos Dívida Pública Mobiliária Estadual e Municipal - TDPME/M - 80,00 - - -

  . TVM de Renda Fixa de emissão ou coobrigação de instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen e Depósitos em Poupança

- 80,00 - 10,00 -

  . Obrigações de organismos Multilaterais emitidas no País - 80,00 - - -

  . TVM de Renda Fixa de Cias Abertas (Debêntures) - 80,00 - 10,00 -

  . Cédulas Crédito Bancário (CCB), Certificados Cédulas Crédito 
Bancário (CCCB) e Notas Promissórias

- 20,00 - - -

  . Notas Crédito Exportação (NCE) e Cédula Crédito Exportação (CCE) - 20,00 - - -

  . Cotas Fundos Investimentos Direitos Creditórios (FIDCs) e FIC de 
FIDCs

- 20,00 - - -

  . Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédula Crédito Imobiliário 
(CCI)

- 20,00 - 5,00 -

  . Cédulas Produto Rural (CPR), Certificados Direitos Creditórios 
Agronegócio (CDCA), Certificados Recebíveis Agronegócio (CRA) e 
Warrant  Agropecuário (WA)

- 20,00 - - -

  . Conjunto demais TVM de emissão Cias Abertas ou de Cias 
Securitizadoras, excetuando-se as debêntures 

- 20,00 - - -

Renda Variável 8,88 70,00 10,00 25,00 20,00

 . Ações Segmento Novo Mercado (NM) - 70,00 - 25,00 -

 . Ações Segmento Nível 2 (N2) - 60,00 - 25,00 -

 . Ações Segmento Bovespa Mais - 50,00 - 25,00 -

 . Ações Segmento Nível 1 (N1) - 45,00 - 25,00 -

 . Ações demais Cias Abertas e Cotas de Fundos de Índices 
referenciados em ações admitidas à negociação em Bolsa de Valores

- 35,00 - 25,00 -

 . TVM de emissão de Sociedade Propósito Específico (SPE) - 20,00 - - -

 . Demais Investimentos de Renda Variável (debêntures c/ participação 
nos lucros, Certificados de Potencial Adicional Construção (CEPAC), 
Reduções Certificadas de Emissão (RCE) e Crédito de Carbono (CC)

- 3,00 - - -

Investimentos Estruturados 11,66 20,00 0,00 0,01 0,01

 . Fundo Investimento em Participações (FIP) e Fundo Investimento em 
Cotas de Fundo Investimento em Participações (FIC FIP)

- 20,00 - - -

 . Fundo de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE) - 20,00 - - -

 . Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - 10,00 - 0,01 0,01

 . Fundo de Investimento Multimercado (FIM) e Fundo Investimento em 
Cotas de Fundo Investimento Multimercado (FIC de FIM) para 
investidores que não sejam considerados qualificados

- 10,00 - - -

Investimentos no Exterior - 10,00 - - -

 . Ativos emitidos no exterior pertencentes às carteiras dos fundos 
constituídos no Brasil (Regulamentada pela CVM)

- 10,00 - - -

 . Fundo de Investimento Dívida Externa (FIEX) e Fundo Investimento em 
Cotas de Dívida Externa (FIC de FIEX)

- 10,00 - - -

 . Fundo de Índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de 
valores do Brasil

- 10,00 - - -

 . Brazilian Depositay Receipets (BDR) - 10,00 - - -

 . Ações e emissão de Cias estrangeiras sediadas no MERCOSUL - 10,00 - - -

Imóveis 4,22 8,00 0,00 8,00 4,00

 . Empreendimentos Imobiliários - 8,00 - 5,00 -

 . Imóveis para Aluguel de Renda - 8,00 - 8,00 -

 . Outros Imóveis - 8,00 - 3,00 -

Empréstimos e Financiamentos 1,14 15,00 0,00 3,00 1,00

 . Empréstimos a Participantes e Assistidos - 15,00 - 3,00 -

 . Financiamentos a Participantes e Assistidos - 15,00 - - -

Posição em 
30/10/2010 

(%)
Segmento

Limites (%)

Resolução 
CMN 3.792

Política de Investimentos
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5. Limites Máximos de Diversificação 

 

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Tesouro Nacional 100,00 100,00

. Instituição Financeira autorizada pelo Bacen 20,00 10,00

. Tesouro Estadual ou Municipal 10,00 -

. Cia Aberta com registro na CVM ou assemelhada 10,00 10,00

. Organismo Multilateral 10,00 -

. Companhia Securitizadora 10,00 -

. Patrocinador de Plano de Benefícios 10,00 -

. Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e 
Fundo de Investimentos em Cotas em Direitos Creditórios 
(FIC de FIDC)

10,00 -

. Fundo de Índice referenciado em cesta de ações de Cias 
Abertas

10,00 -

. Sociedade de Propósito Específico (SPE) 10,00 -

. Fundo de Investimentos (FI) ou Fundo de Investimentos em 
Cotas (FIC) classificado no segmento de investimentos 
estruturados (FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo 
Multimercado)

10,00 1,00

. Demais emissores 5,00 -

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Capital total de uma mesma Cia Aberta ou de uma mesma 
Sociedade de Propósito Específico (SPE)

25,00 5,00

. Capital votante de uma mesma Cia Aberta 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de uma mesma instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Bacen (3) 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de índice 
referenciado em cesta de ações de Cias Abertas

25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
classificado no segmento de investimentos estruturados 
(FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo Multimercado)

25,00 -

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
constituído no Brasil que tenha em sua carteira ativos 
classificados no segmento de investimentos no exterior

25,00 -

. Patrimônio líquido de índice admitido à negociação em 
bolsa de valores do Brasil

25,00 10,00

. Patrimônio separado constituído nas emissões de 
certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário

25,00 -

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Uma mesma série de títulos e valores mobiliários 25,00 10,00

. Uma mesma classe ou série de cotas de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

25,00 -

. Um mesmo empreendimento imobiliário 25,00 20,00

Observação:

(3) O percentual de 5% é incidente sobre o patrimônio do banco ou do plano de benefícios, dos dois o menor

(2) Calculados em relação à soma dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Entidade

Diversificação

Concentração por Investimento (2)

Alocação por Emissor (1)

Diversificação

(1) Calculados em relação aos recursos garantidores dos planos de benefícios (Disponível + Ativo de Investimentos -
Exigibilidade de Investimentos)

Concentração por Emissor (2)

Diversificação
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6. Empréstimos de Títulos e Valores Mobiliários 

Operação 

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa são passíveis de empréstimo no âmbito 

de sistemas de compensação e liquidação autorizados a funcionar pelo Banco 

Central, bem como os de renda variável de acordo a regulamentação estabelecida 

pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Garantia 

Em conformidade com a Resolução do Banco Central nº 3.278, de 28/04/2005, e a 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 249, de 11/04/96, o tomador 

do empréstimo deve caucionar na entidade de compensação e liquidação quaisquer 

dos ativos por ela aceitos, em valor equivalente a 100% do preço dos valores 

mobiliários objeto do empréstimo, acrescido do percentual adicional equivalente à 

variação desse preço em 2 (dois) dias úteis consecutivos. 

7. Operações com Derivativos 

A utilização de derivativos na gestão dos investimentos compreende os principais 

instrumentos disponíveis tais como: DI Futuro, swaps de juros e moedas, operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, sendo realizadas somente 

na modalidade com garantia. 

As operações devem ser precedidas, cumulativamente, das seguintes condições: 

a) Avaliação prévia dos riscos envolvidos; 

b) Existência de sistemas de controles internos adequados às suas 

operações; 

c) Registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de 

mercadorias e futuros; 

d) Atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação como contraparte central garantidora da operação; 
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e) Depósito de margem limitado a 15% da posição em títulos da dívida 

pública mobiliária federal, TVM de emissão de instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao Índice 

Bovespa da carteira de cada plano ou FI;  

f) Valor total dos prêmios de opções pagos limitado a 5% da posição em 

títulos da dívida pública mobiliária federal, TVM de emissão de 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN e ações 

pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou FI; e 

g) Para verificação dos limites estabelecidos nos itens “e” e “f” não serão 

considerados os títulos recebidos como lastro em operações 

compromissadas. 

8. Taxa Mínima Atuarial (TMA) 

A alocação dos investimentos entre os segmentos e a posterior gestão dos mesmos 

tem o objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os investimentos e as 

obrigações do plano, através da obtenção de uma rentabilidade mínima atuarial igual 

à variação do INPC + 5,5% ao ano. 

9. Meta de Rentabilidade  

A meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação é acompanhar os 

seguintes benchmarks: 

9.1) Renda Fixa 

Benchmark : 65% IMA-B e 35% IMA-C 

Tipo de Gestão:  Passiva (ALM - Asset Liability Managment) 

9.2) Renda Variável 

Benchmark: 90% Atuarial e 10% IBrX-50 

Tipo de Gestão: Ativa (readequação da carteira) 
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9.3) Investimentos Estruturados 

Benchmark: Atuarial (INPC + 5,5% a.a.) 

Tipo de Gestão: Ativa 

9.4) Imóveis 

Benchmark: Atuarial (INPC + 5,5% a.a.) 

Tipo de Gestão: Governança 

9.5) Empréstimos e Financiamentos 

Benchmark: INPC + 5,75% a.a.  

Tipo de Gestão: Passiva 

10. Metodologia e Fontes de Precificação de Ativos 

O apreçamento de ativos (marcação a mercado) é realizado pela instituição 

financeira, responsável pela custódia e controladoria dos ativos da entidade. A 

metodologia utilizada está descrita no seu Manual de Precificação de Ativos (mark-

to-market), cuja cópia encontra-se em poder desta fundação.     

11. Metodologia e Critérios para Avaliação de Risco s  

11.1 Risco de Crédito 

A avaliação de risco de crédito de instituições financeiras e não financeiras segue a 

metodologia e os critérios desenvolvidos internamente, baseados em ratings 

elaborados por agências de classificação de risco sediadas no país, a qual 

estabelece prazos e limites de aplicação por instituições. 

11.2 Risco de Mercado 

A avaliação de risco de mercado é medido pelo VaR (valor a risco) e é calculado 

pela Consultoria Risk Office. Trata-se de cálculo estatístico que estima uma perda 

máxima esperada (em percentual) da carteira de investimentos sob condições 

normais de mercado, com um grau de confiança para um horizonte de tempo. 
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Seguem abaixo os parâmetros utilizados para o cálculo e as perdas máximas 

esperadas: 

 

Intervalo de Confiança: 95% Horizonte de perda: 21 dias úteis  

Volatilidade: 252 dias úteis  

 

 

 

  

 

11.3 Demais Riscos  

Os riscos de liquidez, operacional, legal e sistêmico são apurados através de 

metodologia própria de quantificação de risco e está baseada na norma Australiana 

e Neozelandesa de gestão de risco, intitulada de AS/NZS 4360:2004, cujo caráter 

genérico de suas orientações permite a aplicação em EFPC. 

12. Responsabilidade Socioambiental 

A Fundação aderiu aos Princípios para o Investimento Responsável - PRI. Trata-se 

de princípios de responsabilidade nos investimentos que visam refletir sobre a 

importância crescente de questões ambientais, sociais e de governança corporativa.  

Este programa estabelece regras de conduta que devem ser seguidas para 

selecionar os investimentos, conforme o comprometimento das companhias com 

essas questões.  

Segmento % Perda máxima 

Renda Fixa 1,97% 

Renda Variável 9,12% 

Carteira Total 2,68% 
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13. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualific ado (AETQ)  

O administrador estatutário tecnicamente qualificado - AETQ para todos os 

segmentos de aplicação do plano é o Diretor de Investimentos e Finanças da 

Entidade. 

 
 

********************************************* 

 

 

Esta Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sistel na 

REDEL nº 140, realizada em 17/12/2010.  
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1. Objetivo 

A Política de Investimentos é o instrumento de planejamento de investimentos da 

Fundação Sistel de Seguridade Social e parte integrante do processo de orçamento 

da Entidade. Seu objetivo principal é o de estabelecer a política de aplicação e 

gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados por esta 

Entidade em consonância com as disposições da Resolução CMN 3.792/2009, 

visando alcançar as metas de rentabilidade e resultado previdencial de acordo com 

os requisitos de cada plano.  

A Política de Investimento estabelece diretrizes de longo prazo que visa, sobretudo, 

assegurar: 

� O claro entendimento por parte dos administradores da Sistel, colaboradores, 

participantes, assistidos, prestadores de serviços, órgãos reguladores e 

fiscalizadores quanto aos objetivos e restrições relativas ao investimento dos 

ativos da Fundação; 

� A existência de um instrumento de planejamento que obrigue a identificar e 

definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos 

de retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento; 

� A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de 

ativos, de gestão e de estratégias de investimentos empregados no processo 

de investimento da Fundação; e 

� O estabelecimento de diretrizes que conduzam o processo de investimento 

em conformidade com os objetivos e restrições de investimento. 

No caso específico do PBS Telebrás, plano de benefício definido, a política de 

investimento baseou-se no cenário macroeconômico, para a definição das metas e 

das restrições de investimento dos recursos do plano, estabelecendo as alocações 

estratégicas desses recursos em cada segmento de investimento, bem como os 

ativos passíveis de comporem o portfólio de investimento do plano. 
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2. Cenário Macroeconômico  

� A economia mundial apresentará recuperação muito lenta, mas sem recaída 

recessiva, com as taxa de juros nos países centrais próximas de zero pelos 

próximos dois anos; 

� No Brasil, o ritmo de expansão de atividade econômica será, de modo geral, 

mais moderado que na primeira metade do ano, com taxas de expansão mais 

condizentes com o equilíbrio de longo prazo. Espera-se que a velocidade de 

crescimento do PIB esteja muito próxima do seu potencial de longo prazo 

(estimado em 4,5% ao ano) na passagem de 2010 para 2011; 

� O cenário prevê que a inflação ao consumidor continuará convergindo para a 

meta em 2012 (4,5%), porém, é crucial que o BC retome o controle da 

dinâmica das expectativas de inflação. A significativa elevação das 

expectativas devido à combinação de choques de oferta (que elevaram a 

inflação corrente), demanda aquecida e até mesmo incertezas quanto à 

política econômica do próximo governo tornaram mais urgente a ação do 

Banco Central. O recente aumento dos compulsórios e das exigências de 

capital para operações ativas dos bancos externam a preocupação do BC 

com o continuo crescimento dos elementos que sustentam a demanda, e 

sinaliza que o início de um novo ciclo de aperto se iniciará em janeiro de 

2011. Nosso cenário prevê que este ciclo durará até junho do próximo ano, 

quando a Selic atingirá 12,75% (200 pontos de aperto). 

� Em face da constatação de que a meta de inflação no Brasil é elevada para 

padrões internacionais, e que sua redução é bem vinda do ponto de vista do 

planejamento de longo prazo das empresas e das famílias, o cenário tem 

como premissa que haverá uma redução paulatina da meta de inflação a 

partir de 2014, até atingir 4,0% em 2018, aí permanecendo no longo prazo; 

� Os canais através dos quais o setor externo agirá em favor da estabilidade 

são basicamente dois: (i) o da demanda agregada; e (ii) o do financiamento. 

No primeiro caso, o aumento das importações continuará atuando na 

complementação da oferta doméstica de bens e serviços, principalmente 

diante da necessidade de expansão dos investimentos nos próximos anos. 
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No segundo caso, taxas de juros próximas de zero, em um mundo de baixa 

aversão ao risco, garantirá financiamento para o déficit em conta corrente 

(resultado do aumento das importações), que permanecerá em nível elevado 

nos próximos anos; 

� A abundância de capitais ao redor do mundo implica que as pressões sobre a 

taxa de câmbio R$/U$ continuará sendo de apreciação, a curto prazo. Em 

meio ao mar de economias capengas e juro zero, o Brasil se apresenta como 

uma ótima alternativa de investimentos. A economia segue em expansão, os 

juros são convidativos e há grandes oportunidades de investimento em várias 

áreas, notadamente infraestrutura; 

� A longo prazo, fatores mais fundamentais devem se incumbir de produzir 

certa depreciação do real. Referimo-nos especialmente ao desequilíbrio 

crescente do fluxo de comércio brasileiro, expresso no déficit em conta-

corrente e exacerbado pela própria moeda apreciada. O padrão das três 

últimas décadas sugere que o movimento do câmbio real tem caráter cíclico e 

que, a um período de apreciação se segue um período de depreciação, pela 

ação de forças ligadas à competitividade e ao comércio de bens e serviços; 

� No cenário, optamos por um processo gradual de recuperação da paridade 

real da moeda brasileira a partir de 2012, a despeito de reconhecermos que o 

retorno da taxa de câmbio à paridade de longo prazo freqüentemente é 

abrupto e não suave como suposto. O timing escolhido parte da hipótese de 

que o dólar permaneça estável em relação a sua cesta de moedas em 2011, 

como reflexo da fraqueza da economia norte-americana e da permanência de 

taxas de juro anormalmente baixas. Esse padrão também vale para as 

demais economias desenvolvidas. Só a partir de 2012 a economia mundial 

retomaria crescimento mais robusto na direção do pleno-emprego e da 

normalidade financeira. O real, depois de se apreciar um pouco mais em 

2011, em média, passaria a se depreciar em 2012 e nos anos seguintes; 

� A presença de déficits em conta corrente do balanço de pagamentos decorre, 

como sabemos, da baixa poupança doméstica. Tal situação não haverá de se 

reverter no horizonte relevante, já que não se pode esperar o apoio da 
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poupança pública a médio prazo, dada tendência de expansão dos gastos, 

principalmente a nível federal, que deverá permanecer; 

� No longo prazo, a variável-chave que determina o crescimento do PIB é a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF), que é o motor da oferta agregada. 

Não antevemos alteração significativa do ritmo de expansão do produto 

potencial, que continuará em torno 4,5% ao ano. Esta projeção parte da 

noção de que: (i) o aumento da taxa de investimento adiciona muito pouco ao 

potencial de crescimento, a não ser que seja mais vigoroso e que se sustente 

por longo período e (ii) a Produtividade Total dos Fatores (PTF) continuará 

crescendo pouco. A hipótese é de aumento da PTF perto de sua média mais 

recente, de 2,0% ao ano. Embora consideremos quase certo um aperto fiscal 

no primeiro ano do próximo mandato (que, como dito acima, tende a não 

perdurar nos anos seguintes), o próximo governo não produzirá mudanças 

estruturais capazes de impulsionar a PTF. Este ritmo de expansão da PTF é 

compatível com o aumento da taxa de investimento para 22,5% do PIB a 

longo prazo; 

�  Apesar disso, no horizonte de pouco mais de uma década, é perfeitamente 

possível argumentar que a taxa real de juro no Brasil cairá substancialmente, 

como resultado conjunto da queda da taxa subjetiva de desconto das famílias, 

da taxa de retorno ao capital e da redução da participação do crédito 

direcionado a taxas subsidiadas no crédito total. Sob a hipótese de que a 

renda per capita continuará crescendo, nesse horizonte de tempo, a taxas 

robustas (acima de 3% ao ano, digamos), o aumento do consumo per capita 

deverá reduzir a “impaciência” dos consumidores, ao passo que a 

acumulação de capital físico e humano e o avanço tecnológico irão reduzir, na 

margem, as taxas de retorno ao capital no país. O crédito direcionado, por 

sua vez, tende a perder participação, nem tanto por decisão voluntária de 

política econômica, mas simplesmente pela escassez de recursos para 

manter sua atual expansão. A taxa real poderá situar-se abaixo de 4,0% ao 

ano a longo prazo, em condições sustentáveis. 
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Diante desses pressupostos, segue quadro resumo com os principais indicadores 

econômicos projetados para 2011 e os próximos 4 anos, adotados como premissas 

desta política: 

 

3. Alocação de Recursos e Limites por Segmento de A plicação  

O quadro a seguir refere-se à estratégia de alocação dos recursos do plano entre 

cada um dos seguintes segmentos de aplicação:  

PROJEÇÕES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CRESCIMENTO ECONÔMICO %

PIB - R$ 7,3 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6

INFLAÇÃO - % ANUAL

INPC (IPCA a partir 2012) 6,5 5,1 4,5 4,5 4,4 4,3

IGP-M 11,3 5,6 4,6 4,6 4,5 4,4

TAXA DE CÂMBIO

R$/US$ (FINAL DE ANO) 1,70 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02

RISCO SOBERANO

RISCO BRASIL - EMBI (bps) 210 200 150 100 100 100

ATUARIAL % a.a.

INPC + 5,75% (2010) - INPC + 5,5% (2011 a 2015) 12,36 10,88 10,25 10,25 10,14 10,04

JUROS % a.a.

TAXA DE JURO NOMINAL - SELIC 9,78 12,12 10,75 10,50 10,25 10,00

JURO REAL s/ INFLAÇÃO - INPC / IPCA 3,08 6,68 5,98 5,74 5,60 5,47

BOLSA

IBOVESPA (%) - SELIC + 4 p.p. de prêmio * - 16,12 - - - -

Informações acumuladas no período - MCM 08/12/2010

* Projeções Sistel (média de mercado)

CENÁRIO MACROECONÔMICO DA MCM PROJETADO 
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Máximo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 87,71 100,00 70,00 95,00 85,00

. Títulos Dívida Pública Mobiliária Federal (TDPMF) - 100,00 - 95,00 -

. Conjunto ativos classificados no segmento de Renda Fixa, excluídos o 
TDPMF 

- 80,00 - 50,00 -

  . Títulos Dívida Pública Mobiliária Estadual e Municipal - TDPME/M - 80,00 - - -

  . TVM de Renda Fixa de emissão ou coobrigação de instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen de Depósitos em Poupança

- 80,00 - 50,00 -

  . Obrigações de organismos Multilaterais emitidas no País - 80,00 - 10,00 -

  . TVM de Renda Fixa de Cias Abertas (Debêntures) - 80,00 - 50,00 -

  . Cédulas Crédito Bancário (CCB), Certificados Cédulas Crédito 
Bancário (CCCB) e Notas Promissórias

- 20,00 - 10,00 -

  . Notas Crédito Exportação (NCE) e Cédula Crédito Exportação (CCE) - 20,00 - 10,00 -

  . Cotas Fundos Investimentos Direitos Creditórios (FIDCs) e FIC de 
FIDCs

- 20,00 - 10,00 -

  . Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédula Crédito Imobiliário 
(CCI)

- 20,00 - 10,00 -

  . Cédulas Produto Rural (CPR), Certificados Direitos Creditórios 
Agronegócio (CDCA), Certificados Recebíveis Agronegócio (CRA) e 
Warrant  Agropecuário (WA)

- 20,00 - 10,00 -

  . Conjunto demais TVM de emissão Cias Abertas ou de Cias 
Securitizadoras, excetuando-se as debêntures 

- 20,00 - 10,00 -

Renda Variável 11,95 70,00 0,00 15,00 12,00

 . Ações Segmento Novo Mercado (NM) - 70,00 - 15,00 -

 . Ações Segmento Nível 2 (N2) - 60,00 - 15,00 -

 . Ações Segmento Bovespa Mais - 50,00 - 15,00 -

 . Ações Segmento Nível 1 (N1) - 45,00 - 15,00 -

 . Ações demais Cias Abertas e Cotas de Fundos de Índices 
referenciados em ações admitidas à negociação em Bolsa de Valores

- 35,00 - 15,00 -

 . TVM de emissão de Sociedade Propósito Específico (SPE) - 20,00 - 3,00 -

 . Demais Investimentos de Renda Variável (debêntures c/ participação 
nos lucros, Certificados de Potencial Adicional Construção (CEPAC), 
Reduções Certificadas de Emissão (RCE) e Crédito de Carbono (CC)

- 3,00 - 1,00 -

Investimentos Estruturados - 20,00 0,00 5,00 2,00

 . Fundo Investimento em Participações (FIP) e Fundo Investimento em 
Cotas de Fundo Investimento em Participações (FIC FIP)

- 20,00 - 2,00 -

 . Fundo de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE) - 20,00 - 1,00 -

 . Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - 10,00 - 1,00 -

 . Fundo de Investimento Multimercado (FIM) e Fundo Investimento em 
Cotas de Fundo Investimento Multimercado (FIC de FIM) para 
investidores que não sejam considerados qualificados

- 10,00 - 2,00 -

Investimentos no Exterior - 10,00 0,00 3,00 1,00

 . Ativos emitidos no exterior pertencentes às carteiras dos fundos 
constituídos no Brasil (Regulamentada pela CVM)

- 10,00 - 3,00 -

 . Fundo de Investimento Dívida Externa (FIEX) e Fundo Investimento em 
Cotas de Dívida Externa (FIC de FIEX)

- 10,00 - - -

 . Fundo de Índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de 
valores do Brasil

- 10,00 - - -

 . Brazilian Depositay Receipets (BDR) - 10,00 - - -

 . Ações e emissão de Cias estrangeiras sediadas no MERCOSUL - 10,00 - - -

Imóveis - 8,00 - - -

 . Empreendimentos Imobiliários - 8,00 - - -

 . Imóveis para Aluguel de Renda - 8,00 - - -

 . Outros Imóveis - 8,00 - - -

Empréstimos e Financiamentos 0,35 15,00 0,00 3,00 1,00

 . Empréstimos a Participantes e Assistidos - 15,00 - 3,00 -

 . Financiamentos a Participantes e Assistidos - 15,00 - - -

Segmento
Posição em 
30/10/2010 

(%)

Limites (%)

Resolução 
CMN 3.792

Política de Investimentos
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4. Limites Máximos de Diversificação 

 

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Tesouro Nacional 100,00 100,00

. Instituição Financeira autorizada pelo Bacen 20,00 10,00

. Tesouro Estadual ou Municipal 10,00 -

. Cia Aberta com registro na CVM ou assemelhada 10,00 10,00

. Organismo Multilateral 10,00 5,00

. Companhia Securitizadora 10,00 5,00

. Patrocinador de Plano de Benefícios 10,00 5,00

. Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e 
Fundo de Investimentos em Cotas em Direitos Creditórios 
(FIC de FIDC)

10,00 10,00

. Fundo de Índice referenciado em cesta de ações de Cias 
Abertas

10,00 10,00

. Sociedade de Propósito Específico (SPE) 10,00 5,00

. Fundo de Investimentos (FI) ou Fundo de Investimentos em 
Cotas (FIC) classificado no segmento de investimentos 
estruturados (FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo 
Multimercado)

10,00 10,00

. Demais emissores 5,00 2,00

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Capital total de uma mesma Cia Aberta ou de uma mesma 
Sociedade de Propósito Específico (SPE)

25,00 5,00

. Capital votante de uma mesma Cia Aberta 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de uma mesma instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Bacen (3) 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de índice 
referenciado em cesta de ações de Cias Abertas

25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
classificado no segmento de investimentos estruturados 
(FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo Multimercado)

25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
constituído no Brasil que tenha em sua carteira ativos 
classificados no segmento de investimentos no exterior

25,00 10,00

. Patrimônio líquido de índice admitido à negociação em 
bolsa de valores do Brasil

25,00 10,00

. Patrimônio separado constituído nas emissões de 
certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário

25,00 -

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Uma mesma série de títulos e valores mobiliários 25,00 10,00

. Uma mesma classe ou série de cotas de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

25,00 20,00

. Um mesmo empreendimento imobiliário 25,00 -

Observação:

(3) O percentual de 5% é incidente sobre o patrimônio do banco ou do plano de benefícios, dos dois o menor

(2) Calculados em relação à soma dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Entidade

Diversificação

Concentração por Investimento (2)

Alocação por Emissor (1)

Diversificação

(1) Calculados em relação aos recursos garantidores dos planos de benefícios (Disponível + Ativo de Investimentos -
Exigibilidade de Investimentos)

Concentração por Emissor (2)

Diversificação
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5. Empréstimos de Títulos e Valores Mobiliários 

Operação 

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa são passíveis de empréstimo no âmbito 

de sistemas de compensação e liquidação autorizados a funcionar pelo Banco 

Central, bem como os de renda variável de acordo a regulamentação estabelecida 

pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Garantia 

Em conformidade com a Resolução do Banco Central nº 3.278, de 28/04/2005, e a 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 249, de 11/04/96, o tomador 

do empréstimo deve caucionar na entidade de compensação e liquidação quaisquer 

dos ativos por ela aceitos, em valor equivalente a 100% do preço dos valores 

mobiliários objeto do empréstimo, acrescido do percentual adicional equivalente à 

variação desse preço em 2 (dois) dias úteis consecutivos. 

6. Operações com Derivativos 

A utilização de derivativos na gestão dos investimentos compreende os principais 

instrumentos disponíveis tais como: DI Futuro, swaps de juros e moedas, operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, sendo realizadas somente 

na modalidade com garantia. 

As operações devem ser precedidas, cumulativamente, das seguintes condições: 

a) Avaliação prévia dos riscos envolvidos; 

b) Existência de sistemas de controles internos adequados às suas 

operações; 

c) Registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de 

mercadorias e futuros; 

d) Atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação como contraparte central garantidora da operação; 
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e) Depósito de margem limitado a 15% da posição em títulos da dívida 

pública mobiliária federal, TVM de emissão de instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao Índice 

Bovespa da carteira de cada plano ou FI;  

f) Valor total dos prêmios de opções pagos limitado a 5% da posição em 

títulos da dívida pública mobiliária federal, TVM de emissão de 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN e ações 

pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou FI; e 

g) Para verificação dos limites estabelecidos nos itens “e” e “f” não serão 

considerados os títulos recebidos como lastro em operações 

compromissadas. 

7. Taxa Mínima Atuarial (TMA)  

A alocação dos investimentos entre os segmentos e a posterior gestão dos mesmos 

tem o objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os investimentos e as 

obrigações do plano, através da obtenção de uma rentabilidade mínima atuarial igual 

à variação do INPC + 5,5% ao ano. 

8. Meta de Rentabilidade  

A meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação é acompanhar os 

seguintes benchmarks: 

8.1) Renda Fixa 

Benchmark: 75% IMA-B, 15% IRF-M e 10% IMA-S 

Tipo de Gestão:  Ativa 

8.2) Renda Variável 

Benchmark: IBrX-50  

Tipo de Gestão : Ativa  
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8.3) Investimentos Estruturados 

Benchmark: 115% do Atuarial (INPC+5,5% a.a.) 

Tipo de Gestão: Ativa  

8.4) Investimentos no Exterior 

Benchmark: 115% do Atuarial (INPC+5,5% a.a.) 

Tipo de Gestão: Ativa 

 

8.5) Empréstimos e Financiamentos 

Benchmark: INPC + 5,75% a.a.  

Tipo de Gestão : Passiva 

9. Metodologia e Fontes de Precificação de Ativos 

O apreçamento de ativos (marcação a mercado) é realizado pela instituição 

financeira, responsável pela custódia e controladoria dos ativos da entidade. A 

metodologia utilizada está descrita no seu Manual de Precificação de Ativos (mark-

to-market), cuja cópia encontra-se em poder desta fundação.     

10. Metodologia e Critérios para Avaliação de Risco s  

10.1 Risco de Crédito 

A avaliação de risco de crédito de instituições financeiras e não financeiras segue a 

metodologia e os critérios desenvolvidos internamente, baseados em ratings 

elaborados por agências de classificação de risco sediadas no país, a qual 

estabelece prazos e limites de aplicação por instituições. 

10.2 Risco de Mercado 

A avaliação de risco de mercado é medido pelo VaR (valor a risco) e é calculado 

pela Consultoria Risk Office. Trata-se de cálculo estatístico que estima uma perda 

máxima esperada (em percentual) da carteira de investimentos sob condições 
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normais de mercado, com um grau de confiança para um horizonte de tempo. 

Seguem abaixo os parâmetros utilizados para o cálculo e as perdas máximas 

esperadas: 

 

Intervalo de Confiança: 95% Horizonte de perda: 21 dias úteis  

Volatilidade: 252 dias úteis 

 

 

 

 

10.3 Demais Riscos  

Os riscos de liquidez, operacional, legal e sistêmico são apurados através de 

metodologia própria de quantificação de risco e está baseada na norma Australiana 

e Neozelandesa de gestão de risco, intitulada de AS/NZS 4360:2004, cujo caráter 

genérico de suas orientações permite a aplicação em EFPC. 

11. Responsabilidade Socioambiental 

A Fundação aderiu aos Princípios para o Investimento Responsável - PRI. Trata-se 

de princípios de responsabilidade nos investimentos que visam refletir sobre a 

importância crescente de questões ambientais, sociais e de governança corporativa.  

Este programa estabelece regras de conduta que devem ser seguidas para 

selecionar os investimentos, conforme o comprometimento das companhias com 

essas questões.  

Segmento % Perda máxima 

Renda Fixa 0,99% 

Renda Variável 14,96% 

Carteira Total 1,94% 
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12. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualific ado (AETQ)  

O administrador estatutário tecnicamente qualificado - AETQ para todos os 

segmentos de aplicação do plano é o Diretor de Investimentos e Finanças da 

Entidade. 

********************************************* 

 

Esta Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sistel na 

REDEL nº 140, realizada em 17/12/2010.  
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1. Objetivo 

A Política de Investimentos é o instrumento de planejamento de investimentos da 

Fundação Sistel de Seguridade Social e parte integrante do processo de orçamento 

da Entidade. Seu objetivo principal é o de estabelecer a política de aplicação e 

gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados por esta 

Entidade em consonância com as disposições da Resolução CMN 3.792/2009, 

visando alcançar as metas de rentabilidade e resultado previdencial de acordo com 

os requisitos de cada plano.  

A Política de Investimento estabelece diretrizes de longo prazo que visa, sobretudo, 

assegurar: 

� O claro entendimento por parte dos administradores da Sistel, colaboradores, 

participantes, assistidos, prestadores de serviços, órgãos reguladores e 

fiscalizadores quanto aos objetivos e restrições relativas ao investimento dos 

ativos da Fundação; 

� A existência de um instrumento de planejamento que obrigue a identificar e 

definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos 

de retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento; 

� A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de 

ativos, de gestão e de estratégias de investimentos empregados no processo 

de investimento da Fundação; e 

� O estabelecimento de diretrizes que conduzam o processo de investimento 

em conformidade com os objetivos e restrições de investimento. 

No caso específico do Telebrás Prev, plano de contribuição definida, a política de 

investimento baseou-se no cenário macroeconômico, para a definição das metas e 

das restrições de investimento dos recursos do plano, estabelecendo as alocações 

estratégicas desses recursos em cada segmento de investimento, bem como os 

ativos passíveis de comporem o portfólio de investimento do plano. 
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2. Cenário Macroeconômico  

� A economia mundial apresentará recuperação muito lenta, mas sem recaída 

recessiva, com as taxa de juros nos países centrais próximas de zero pelos 

próximos dois anos; 

� No Brasil, o ritmo de expansão de atividade econômica será, de modo geral, 

mais moderado que na primeira metade do ano, com taxas de expansão mais 

condizentes com o equilíbrio de longo prazo. Espera-se que a velocidade de 

crescimento do PIB esteja muito próxima do seu potencial de longo prazo 

(estimado em 4,5% ao ano) na passagem de 2010 para 2011; 

� O cenário prevê que a inflação ao consumidor continuará convergindo para a 

meta em 2012 (4,5%), porém, é crucial que o BC retome o controle da 

dinâmica das expectativas de inflação. A significativa elevação das 

expectativas devido à combinação de choques de oferta (que elevaram a 

inflação corrente), demanda aquecida e até mesmo incertezas quanto à 

política econômica do próximo governo tornaram mais urgente a ação do 

Banco Central. O recente aumento dos compulsórios e das exigências de 

capital para operações ativas dos bancos externam a preocupação do BC 

com o continuo crescimento dos elementos que sustentam a demanda, e 

sinaliza que o início de um novo ciclo de aperto se iniciará em janeiro de 

2011. Nosso cenário prevê que este ciclo durará até junho do próximo ano, 

quando a Selic atingirá 12,75% (200 pontos de aperto). 

� Em face da constatação de que a meta de inflação no Brasil é elevada para 

padrões internacionais, e que sua redução é bem vinda do ponto de vista do 

planejamento de longo prazo das empresas e das famílias, o cenário tem 

como premissa que haverá uma redução paulatina da meta de inflação a 

partir de 2014, até atingir 4,0% em 2018, aí permanecendo no longo prazo; 

� Os canais através dos quais o setor externo agirá em favor da estabilidade 

são basicamente dois: (i) o da demanda agregada; e (ii) o do financiamento. 

No primeiro caso, o aumento das importações continuará atuando na 

complementação da oferta doméstica de bens e serviços, principalmente 

diante da necessidade de expansão dos investimentos nos próximos anos. 
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No segundo caso, taxas de juros próximas de zero, em um mundo de baixa 

aversão ao risco, garantirá financiamento para o déficit em conta corrente 

(resultado do aumento das importações), que permanecerá em nível elevado 

nos próximos anos; 

� A abundância de capitais ao redor do mundo implica que as pressões sobre a 

taxa de câmbio R$/U$ continuará sendo de apreciação, a curto prazo. Em 

meio ao mar de economias capengas e juro zero, o Brasil se apresenta como 

uma ótima alternativa de investimentos. A economia segue em expansão, os 

juros são convidativos e há grandes oportunidades de investimento em várias 

áreas, notadamente infraestrutura; 

� A longo prazo, fatores mais fundamentais devem se incumbir de produzir 

certa depreciação do real. Referimo-nos especialmente ao desequilíbrio 

crescente do fluxo de comércio brasileiro, expresso no déficit em conta-

corrente e exacerbado pela própria moeda apreciada. O padrão das três 

últimas décadas sugere que o movimento do câmbio real tem caráter cíclico e 

que, a um período de apreciação se segue um período de depreciação, pela 

ação de forças ligadas à competitividade e ao comércio de bens e serviços; 

� No cenário, optamos por um processo gradual de recuperação da paridade 

real da moeda brasileira a partir de 2012, a despeito de reconhecermos que o 

retorno da taxa de câmbio à paridade de longo prazo freqüentemente é 

abrupto e não suave como suposto. O timing escolhido parte da hipótese de 

que o dólar permaneça estável em relação a sua cesta de moedas em 2011, 

como reflexo da fraqueza da economia norte-americana e da permanência de 

taxas de juro anormalmente baixas. Esse padrão também vale para as 

demais economias desenvolvidas. Só a partir de 2012 a economia mundial 

retomaria crescimento mais robusto na direção do pleno-emprego e da 

normalidade financeira. O real, depois de se apreciar um pouco mais em 

2011, em média, passaria a se depreciar em 2012 e nos anos seguintes; 

� A presença de déficits em conta corrente do balanço de pagamentos decorre, 

como sabemos, da baixa poupança doméstica. Tal situação não haverá de se 

reverter no horizonte relevante, já que não se pode esperar o apoio da 
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poupança pública a médio prazo, dada tendência de expansão dos gastos, 

principalmente a nível federal, que deverá permanecer; 

� No longo prazo, a variável-chave que determina o crescimento do PIB é a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF), que é o motor da oferta agregada. 

Não antevemos alteração significativa do ritmo de expansão do produto 

potencial, que continuará em torno 4,5% ao ano. Esta projeção parte da 

noção de que: (i) o aumento da taxa de investimento adiciona muito pouco ao 

potencial de crescimento, a não ser que seja mais vigoroso e que se sustente 

por longo período e (ii) a Produtividade Total dos Fatores (PTF) continuará 

crescendo pouco. A hipótese é de aumento da PTF perto de sua média mais 

recente, de 2,0% ao ano. Embora consideremos quase certo um aperto fiscal 

no primeiro ano do próximo mandato (que, como dito acima, tende a não 

perdurar nos anos seguintes), o próximo governo não produzirá mudanças 

estruturais capazes de impulsionar a PTF. Este ritmo de expansão da PTF é 

compatível com o aumento da taxa de investimento para 22,5% do PIB a 

longo prazo; 

�  Apesar disso, no horizonte de pouco mais de uma década, é perfeitamente 

possível argumentar que a taxa real de juro no Brasil cairá substancialmente, 

como resultado conjunto da queda da taxa subjetiva de desconto das famílias, 

da taxa de retorno ao capital e da redução da participação do crédito 

direcionado a taxas subsidiadas no crédito total. Sob a hipótese de que a 

renda per capita continuará crescendo, nesse horizonte de tempo, a taxas 

robustas (acima de 3% ao ano, digamos), o aumento do consumo per capita 

deverá reduzir a “impaciência” dos consumidores, ao passo que a 

acumulação de capital físico e humano e o avanço tecnológico irão reduzir, na 

margem, as taxas de retorno ao capital no país. O crédito direcionado, por 

sua vez, tende a perder participação, nem tanto por decisão voluntária de 

política econômica, mas simplesmente pela escassez de recursos para 

manter sua atual expansão. A taxa real poderá situar-se abaixo de 4,0% ao 

ano a longo prazo, em condições sustentáveis. 
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Diante desses pressupostos, segue quadro resumo com os principais indicadores 

econômicos projetados para 2011 e os próximos 4 anos, adotados como premissas 

desta política: 

 

3. Alocação de Recursos e Limites por Segmento de A plicação  

O quadro a seguir refere-se à estratégia de alocação dos recursos do plano entre 

cada um dos seguintes segmentos de aplicação:  

PROJEÇÕES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CRESCIMENTO ECONÔMICO %

PIB - R$ 7,3 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6

INFLAÇÃO - % ANUAL

INPC (IPCA a partir 2012) 6,5 5,1 4,5 4,5 4,4 4,3

IGP-M 11,3 5,6 4,6 4,6 4,5 4,4

TAXA DE CÂMBIO

R$/US$ (FINAL DE ANO) 1,70 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02

RISCO SOBERANO

RISCO BRASIL - EMBI (bps) 210 200 150 100 100 100

ATUARIAL % a.a.

INPC + 5,75% (2010) - INPC + 5,5% (2011 a 2015) 12,36 10,88 10,25 10,25 10,14 10,04

JUROS % a.a.

TAXA DE JURO NOMINAL - SELIC 9,78 12,12 10,75 10,50 10,25 10,00

JURO REAL s/ INFLAÇÃO - INPC / IPCA 3,08 6,68 5,98 5,74 5,60 5,47

BOLSA

IBOVESPA (%) - SELIC + 4 p.p. de prêmio * - 16,12 - - - -

Informações acumuladas no período - MCM 08/12/2010

* Projeções Sistel (média de mercado)

CENÁRIO MACROECONÔMICO DA MCM PROJETADO 
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Máximo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 81.29 100.00 60.00 85.00 76.00

. Títulos Dívida Pública Mobiliária Federal (TDPMF) - 100.00 - 85.00 -

. Conjunto ativos classificados no segmento de Renda Fixa, excluídos o 
TDPMF 

- 80.00 - 50.00 -

  . Títulos Dívida Pública Mobiliária Estadual e Municipal - TDPME/M - 80.00 - - -

  . TVM de Renda Fixa de emissão ou coobrigação de instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen de Depósitos em Poupança

- 80.00 - 50.00 -

  . Obrigações de organismos Multilaterais emitidas no País - 80.00 - 10.00 -

  . TVM de Renda Fixa de Cias Abertas (Debêntures) - 80.00 - 50.00 -

  . Cédulas Crédito Bancário (CCB), Certificados Cédulas Crédito 
Bancário (CCCB) e Notas Promissórias

- 20.00 - 10.00 -

  . Notas Crédito Exportação (NCE) e Cédula Crédito Exportação (CCE) - 20.00 - 10.00 -

  . Cotas Fundos Investimentos Direitos Creditórios (FIDCs) e FIC de 
FIDCs

- 20.00 - 10.00 -

  . Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédula Crédito Imobiliário 
(CCI)

- 20.00 - 10.00 -

  . Cédulas Produto Rural (CPR), Certificados Direitos Creditórios 
Agronegócio (CDCA), Certificados Recebíveis Agronegócio (CRA) e 
Warrant  Agropecuário (WA)

- 20.00 - 10.00 -

  . Conjunto demais TVM de emissão Cias Abertas ou de Cias 
Securitizadoras, excetuando-se as debêntures 

- 20.00 - 10.00 -

Renda Variável 18.06 70.00 10.00 25.00 20.00

 . Ações Segmento Novo Mercado (NM) - 70.00 - 25.00 -

 . Ações Segmento Nível 2 (N2) - 60.00 - 25.00 -

 . Ações Segmento Bovespa Mais - 50.00 - 25.00 -

 . Ações Segmento Nível 1 (N1) - 45.00 - 25.00 -

 . Ações demais Cias Abertas e Cotas de Fundos de Índices 
referenciados em ações admitidas à negociação em Bolsa de Valores

- 35.00 - 25.00 -

 . TVM de emissão de Sociedade Propósito Específico (SPE) - 20.00 - 5.00 -

 . Demais Investimentos de Renda Variável (debêntures c/ participação 
nos lucros, Certificados de Potencial Adicional Construção (CEPAC), 
Reduções Certificadas de Emissão (RCE) e Crédito de Carbono (CC)

- 3.00 - 1.00 -

Investimentos Estruturados - 20.00 0.00 5.00 2.00

 . Fundo Investimento em Participações (FIP) e Fundo Investimento em 
Cotas de Fundo Investimento em Participações (FIC FIP)

- 20.00 - 2.00 -

 . Fundo de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE) - 20.00 - 1.00 -

 . Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - 10.00 - 1.00 -

 . Fundo de Investimento Multimercado (FIM) e Fundo Investimento em 
Cotas de Fundo Investimento Multimercado (FIC de FIM) para 
investidores que não sejam considerados qualificados

- 10.00 - 2.00 -

Investimentos no Exterior - 10.00 0.00 3.00 1.00

 . Ativos emitidos no exterior pertencentes às carteiras dos fundos 
constituídos no Brasil (Regulamentada pela CVM)

- 10.00 - 3.00 -

 . Fundo de Investimento Dívida Externa (FIEX) e Fundo Investimento em 
Cotas de Dívida Externa (FIC de FIEX)

- 10.00 - - -

 . Fundo de Índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de 
valores do Brasil

- 10.00 - - -

 . Brazilian Depositay Receipets (BDR) - 10.00 - - -

 . Ações e emissão de Cias estrangeiras sediadas no MERCOSUL - 10.00 - - -

Imóveis - 8.00 - - -

 . Empreendimentos Imobiliários - 8.00 - - -

 . Imóveis para Aluguel de Renda - 8.00 - - -

 . Outros Imóveis - 8.00 - - -

Empréstimos e Financiamentos 0.65 15.00 0.00 3.00 1.00

 . Empréstimos a Participantes e Assistidos - 15.00 - 3.00 -

 . Financiamentos a Participantes e Assistidos - 15.00 - - -

Segmento
Posição em 
30/10/2010 

(%)

Limites (%)

Resolução 
CMN 3792

Política de Investimentos
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4. Limites Máximos de Diversificação 

 

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Tesouro Nacional 100,00 100,00

. Instituição Financeira autorizada pelo Bacen 20,00 10,00

. Tesouro Estadual ou Municipal 10,00 -

. Cia Aberta com registro na CVM ou assemelhada 10,00 10,00

. Organismo Multilateral 10,00 5,00

. Companhia Securitizadora 10,00 5,00

. Patrocinador de Plano de Benefícios 10,00 5,00

. Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e 
Fundo de Investimentos em Cotas em Direitos Creditórios 
(FIC de FIDC)

10,00 10,00

. Fundo de Índice referenciado em cesta de ações de Cias 
Abertas

10,00 10,00

. Sociedade de Propósito Específico (SPE) 10,00 5,00

. Fundo de Investimentos (FI) ou Fundo de Investimentos em 
Cotas (FIC) classificado no segmento de investimentos 
estruturados (FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo 
Multimercado)

10,00 10,00

. Demais emissores 5,00 2,00

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Capital total de uma mesma Cia Aberta ou de uma mesma 
Sociedade de Propósito Específico (SPE)

25,00 5,00

. Capital votante de uma mesma Cia Aberta 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de uma mesma instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Bacen (3) 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de índice 
referenciado em cesta de ações de Cias Abertas

25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
classificado no segmento de investimentos estruturados 
(FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo Multimercado)

25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
constituído no Brasil que tenha em sua carteira ativos 
classificados no segmento de investimentos no exterior

25,00 10,00

. Patrimônio líquido de índice admitido à negociação em 
bolsa de valores do Brasil

25,00 10,00

. Patrimônio separado constituído nas emissões de 
certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário

25,00 -

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Uma mesma série de títulos e valores mobiliários 25,00 10,00

. Uma mesma classe ou série de cotas de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

25,00 20,00

. Um mesmo empreendimento imobiliário 25,00 -

Observação:

(3) O percentual de 5% é incidente sobre o patrimônio do banco ou do plano de benefícios, dos dois o menor

(2) Calculados em relação à soma dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Entidade

Diversificação

Concentração por Investimento (2)

Alocação por Emissor (1)

Diversificação

(1) Calculados em relação aos recursos garantidores dos planos de benefícios (Disponível + Ativo de Investimentos -
Exigibilidade de Investimentos)

Concentração por Emissor (2)

Diversificação
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5. Empréstimos de Títulos e Valores Mobiliários 

Operação 

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa são passíveis de empréstimo no âmbito 

de sistemas de compensação e liquidação autorizados a funcionar pelo Banco 

Central, bem como os de renda variável de acordo a regulamentação estabelecida 

pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Garantia 

Em conformidade com a Resolução do Banco Central nº 3.278, de 28/04/2005, e a 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 249, de 11/04/96, o tomador 

do empréstimo deve caucionar na entidade de compensação e liquidação quaisquer 

dos ativos por ela aceitos, em valor equivalente a 100% do preço dos valores 

mobiliários objeto do empréstimo, acrescido do percentual adicional equivalente à 

variação desse preço em 2 (dois) dias úteis consecutivos. 

6. Operações com Derivativos 

A utilização de derivativos na gestão dos investimentos compreende os principais 

instrumentos disponíveis tais como: DI Futuro, swaps de juros e moedas, operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, sendo realizadas somente 

na modalidade com garantia. 

As operações devem ser precedidas, cumulativamente, das seguintes condições: 

a) Avaliação prévia dos riscos envolvidos; 

b) Existência de sistemas de controles internos adequados às suas 

operações; 

c) Registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de 

mercadorias e futuros; 

d) Atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação como contraparte central garantidora da operação; 
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e) Depósito de margem limitado a 15% da posição em títulos da dívida 

pública mobiliária federal, TVM de emissão de instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao Índice 

Bovespa da carteira de cada plano ou FI;  

f) Valor total dos prêmios de opções pagos limitado a 5% da posição em 

títulos da dívida pública mobiliária federal, TVM de emissão de 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN e ações 

pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou FI; e 

g) Para verificação dos limites estabelecidos nos itens “e” e “f” não serão 

considerados os títulos recebidos como lastro em operações 

compromissadas. 

7. Taxa Mínima de Rentabilidade  

A alocação dos investimentos entre os segmentos e a posterior gestão dos mesmos 

tem como objetivo atingir uma rentabilidade mínima igual à variação do INPC + 5,5% 

ao ano. 

8. Meta de Rentabilidade  

A meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação é acompanhar os 

seguintes benchmarks: 

8.1) Renda Fixa 

Benchmark: 75% IMA-B, 15% IRF-M e 10% IMA-S 

Tipo de Gestão:  Ativa 

8.2) Renda Variável 

Benchmark: IBrX-50  

Tipo de Gestão : Ativa  
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8.3) Investimentos Estruturados 

Benchmark: 115% do Atuarial (INPC+5,5% a.a.) 

Tipo de Gestão: Ativa  

8.4) Investimentos no Exterior 

Benchmark: 115% do Atuarial (INPC+5,5% a.a.) 

Tipo de Gestão: Ativa 

 

8.5) Empréstimos e Financiamentos 

Benchmark: INPC + 5,75% a.a.  

Tipo de Gestão : Passiva 

9. Metodologia e Fontes de Precificação de Ativos 

O apreçamento de ativos (marcação a mercado) é realizado pela instituição 

financeira, responsável pela custódia e controladoria dos ativos da entidade. A 

metodologia utilizada está descrita no seu Manual de Precificação de Ativos (mark-

to-market), cuja cópia encontra-se em poder desta fundação.     

10. Metodologia e Critérios para Avaliação de Risco s  

10.1 Risco de Crédito 

A avaliação de risco de crédito de instituições financeiras e não financeiras segue a 

metodologia e os critérios desenvolvidos internamente, baseados em ratings 

elaborados por agências de classificação de risco sediadas no país, a qual 

estabelece prazos e limites de aplicação por instituições. 

10.2 Risco de Mercado 

A avaliação de risco de mercado é medido pelo VaR (valor a risco) e é calculado 

pela Consultoria Risk Office. Trata-se de cálculo estatístico que estima uma perda 

máxima esperada (em percentual) da carteira de investimentos sob condições 
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normais de mercado, com um grau de confiança para um horizonte de tempo. 

Seguem abaixo os parâmetros utilizados para o cálculo e as perdas máximas 

esperadas: 

 

Intervalo de Confiança: 95% Horizonte de perda: 21 dias úteis  

Volatilidade: 252 dias úteis 

 

 

 

 

10.3 Demais Riscos  

Os riscos de liquidez, operacional, legal e sistêmico são apurados através de 

metodologia própria de quantificação de risco e está baseada na norma Australiana 

e Neozelandesa de gestão de risco, intitulada de AS/NZS 4360:2004, cujo caráter 

genérico de suas orientações permite a aplicação em EFPC. 

11. Responsabilidade Socioambiental 

A Fundação aderiu aos Princípios para o Investimento Responsável - PRI. Trata-se 

de princípios de responsabilidade nos investimentos que visam refletir sobre a 

importância crescente de questões ambientais, sociais e de governança corporativa.  

Este programa estabelece regras de conduta que devem ser seguidas para 

selecionar os investimentos, conforme o comprometimento das companhias com 

essas questões.  

Segmento % Perda máxima 

Renda Fixa 0,87% 

Renda Variável 15,23% 

Carteira Total 2,53% 
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12. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualific ado (AETQ)  

O administrador estatutário tecnicamente qualificado - AETQ para todos os 

segmentos de aplicação do plano é o Diretor de Investimentos e Finanças da 

Entidade. 

********************************************* 

 

Esta Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sistel na 

REDEL nº 140, realizada em 17/12/2010.  
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1. Objetivo 

A Política de Investimentos é o instrumento de planejamento de investimentos da 

Fundação Sistel de Seguridade Social e parte integrante do processo de orçamento 

da Entidade. Seu objetivo principal é o de estabelecer a política de aplicação e 

gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados por esta 

Entidade em consonância com as disposições da Resolução CMN 3.792/2009, 

visando alcançar as metas de rentabilidade e resultado previdencial de acordo com 

os requisitos de cada plano.  

A Política de Investimento estabelece diretrizes de longo prazo que visa, sobretudo, 

assegurar: 

� O claro entendimento por parte dos administradores da Sistel, colaboradores, 

participantes, assistidos, prestadores de serviços, órgãos reguladores e 

fiscalizadores quanto aos objetivos e restrições relativas ao investimento dos 

ativos da Fundação; 

� A existência de um instrumento de planejamento que obrigue a identificar e 

definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos 

de retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento; 

� A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de 

ativos, de gestão e de estratégias de investimentos empregados no processo 

de investimento da Fundação; e 

� O estabelecimento de diretrizes que conduzam o processo de investimento 

em conformidade com os objetivos e restrições de investimento. 

No caso específico do PAMA, a política de investimento baseou-se no cenário 

macroeconômico, para a definição das metas e das restrições de investimento dos 

recursos do plano, estabelecendo as alocações estratégicas desses recursos em 

cada segmento de investimento, bem como os ativos passíveis de comporem o 

portfólio de investimento do plano. 
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2. Cenário Macroeconômico  

� A economia mundial apresentará recuperação muito lenta, mas sem recaída 

recessiva, com as taxa de juros nos países centrais próximas de zero pelos 

próximos dois anos; 

� No Brasil, o ritmo de expansão de atividade econômica será, de modo geral, 

mais moderado que na primeira metade do ano, com taxas de expansão mais 

condizentes com o equilíbrio de longo prazo. Espera-se que a velocidade de 

crescimento do PIB esteja muito próxima do seu potencial de longo prazo 

(estimado em 4,5% ao ano) na passagem de 2010 para 2011; 

� O cenário prevê que a inflação ao consumidor continuará convergindo para a 

meta em 2012 (4,5%), porém, é crucial que o BC retome o controle da 

dinâmica das expectativas de inflação. A significativa elevação das 

expectativas devido à combinação de choques de oferta (que elevaram a 

inflação corrente), demanda aquecida e até mesmo incertezas quanto à 

política econômica do próximo governo tornaram mais urgente a ação do 

Banco Central. O recente aumento dos compulsórios e das exigências de 

capital para operações ativas dos bancos externam a preocupação do BC 

com o continuo crescimento dos elementos que sustentam a demanda, e 

sinaliza que o início de um novo ciclo de aperto se iniciará em janeiro de 

2011. Nosso cenário prevê que este ciclo durará até junho do próximo ano, 

quando a Selic atingirá 12,75% (200 pontos de aperto). 

� Em face da constatação de que a meta de inflação no Brasil é elevada para 

padrões internacionais, e que sua redução é bem vinda do ponto de vista do 

planejamento de longo prazo das empresas e das famílias, o cenário tem 

como premissa que haverá uma redução paulatina da meta de inflação a 

partir de 2014, até atingir 4,0% em 2018, aí permanecendo no longo prazo; 

� Os canais através dos quais o setor externo agirá em favor da estabilidade 

são basicamente dois: (i) o da demanda agregada; e (ii) o do financiamento. 

No primeiro caso, o aumento das importações continuará atuando na 

complementação da oferta doméstica de bens e serviços, principalmente 

diante da necessidade de expansão dos investimentos nos próximos anos. 
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No segundo caso, taxas de juros próximas de zero, em um mundo de baixa 

aversão ao risco, garantirá financiamento para o déficit em conta corrente 

(resultado do aumento das importações), que permanecerá em nível elevado 

nos próximos anos; 

� A abundância de capitais ao redor do mundo implica que as pressões sobre a 

taxa de câmbio R$/U$ continuará sendo de apreciação, a curto prazo. Em 

meio ao mar de economias capengas e juro zero, o Brasil se apresenta como 

uma ótima alternativa de investimentos. A economia segue em expansão, os 

juros são convidativos e há grandes oportunidades de investimento em várias 

áreas, notadamente infraestrutura; 

� A longo prazo, fatores mais fundamentais devem se incumbir de produzir 

certa depreciação do real. Referimo-nos especialmente ao desequilíbrio 

crescente do fluxo de comércio brasileiro, expresso no déficit em conta-

corrente e exacerbado pela própria moeda apreciada. O padrão das três 

últimas décadas sugere que o movimento do câmbio real tem caráter cíclico e 

que, a um período de apreciação se segue um período de depreciação, pela 

ação de forças ligadas à competitividade e ao comércio de bens e serviços; 

� No cenário, optamos por um processo gradual de recuperação da paridade 

real da moeda brasileira a partir de 2012, a despeito de reconhecermos que o 

retorno da taxa de câmbio à paridade de longo prazo freqüentemente é 

abrupto e não suave como suposto. O timing escolhido parte da hipótese de 

que o dólar permaneça estável em relação a sua cesta de moedas em 2011, 

como reflexo da fraqueza da economia norte-americana e da permanência de 

taxas de juro anormalmente baixas. Esse padrão também vale para as 

demais economias desenvolvidas. Só a partir de 2012 a economia mundial 

retomaria crescimento mais robusto na direção do pleno-emprego e da 

normalidade financeira. O real, depois de se apreciar um pouco mais em 

2011, em média, passaria a se depreciar em 2012 e nos anos seguintes; 

� A presença de déficits em conta corrente do balanço de pagamentos decorre, 

como sabemos, da baixa poupança doméstica. Tal situação não haverá de se 

reverter no horizonte relevante, já que não se pode esperar o apoio da 
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poupança pública a médio prazo, dada tendência de expansão dos gastos, 

principalmente a nível federal, que deverá permanecer; 

� No longo prazo, a variável-chave que determina o crescimento do PIB é a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF), que é o motor da oferta agregada. 

Não antevemos alteração significativa do ritmo de expansão do produto 

potencial, que continuará em torno 4,5% ao ano. Esta projeção parte da 

noção de que: (i) o aumento da taxa de investimento adiciona muito pouco ao 

potencial de crescimento, a não ser que seja mais vigoroso e que se sustente 

por longo período e (ii) a Produtividade Total dos Fatores (PTF) continuará 

crescendo pouco. A hipótese é de aumento da PTF perto de sua média mais 

recente, de 2,0% ao ano. Embora consideremos quase certo um aperto fiscal 

no primeiro ano do próximo mandato (que, como dito acima, tende a não 

perdurar nos anos seguintes), o próximo governo não produzirá mudanças 

estruturais capazes de impulsionar a PTF. Este ritmo de expansão da PTF é 

compatível com o aumento da taxa de investimento para 22,5% do PIB a 

longo prazo; 

�  Apesar disso, no horizonte de pouco mais de uma década, é perfeitamente 

possível argumentar que a taxa real de juro no Brasil cairá substancialmente, 

como resultado conjunto da queda da taxa subjetiva de desconto das famílias, 

da taxa de retorno ao capital e da redução da participação do crédito 

direcionado a taxas subsidiadas no crédito total. Sob a hipótese de que a 

renda per capita continuará crescendo, nesse horizonte de tempo, a taxas 

robustas (acima de 3% ao ano, digamos), o aumento do consumo per capita 

deverá reduzir a “impaciência” dos consumidores, ao passo que a 

acumulação de capital físico e humano e o avanço tecnológico irão reduzir, na 

margem, as taxas de retorno ao capital no país. O crédito direcionado, por 

sua vez, tende a perder participação, nem tanto por decisão voluntária de 

política econômica, mas simplesmente pela escassez de recursos para 

manter sua atual expansão. A taxa real poderá situar-se abaixo de 4,0% ao 

ano a longo prazo, em condições sustentáveis. 
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Diante desses pressupostos, segue quadro resumo com os principais indicadores 

econômicos projetados para 2011 e os próximos 4 anos, adotados como premissas 

desta política: 

 
  

PROJEÇÕES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CRESCIMENTO ECONÔMICO %

PIB - R$ 7,3 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6

INFLAÇÃO - % ANUAL

INPC (IPCA a partir 2012) 6,5 5,1 4,5 4,5 4,4 4,3

IGP-M 11,3 5,6 4,6 4,6 4,5 4,4

TAXA DE CÂMBIO

R$/US$ (FINAL DE ANO) 1,70 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02

RISCO SOBERANO

RISCO BRASIL - EMBI (bps) 210 200 150 100 100 100

ATUARIAL % a.a.

INPC + 5,75% (2010) - INPC + 5,5% (2011 a 2015) 12,36 10,88 10,25 10,25 10,14 10,04

JUROS % a.a.

TAXA DE JURO NOMINAL - SELIC 9,78 12,12 10,75 10,50 10,25 10,00

JURO REAL s/ INFLAÇÃO - INPC / IPCA 3,08 6,68 5,98 5,74 5,60 5,47

BOLSA

IBOVESPA (%) - SELIC + 4 p.p. de prêmio * - 16,12 - - - -

Informações acumuladas no período - MCM 08/12/2010

* Projeções Sistel (média de mercado)

CENÁRIO MACROECONÔMICO DA MCM PROJETADO 



 

 
SEPS/EQ  702/902 - Conj.  B - Bloco A - Ed. Gen. Alencastro - CEP 70.390-025 - Brasília-DF -  Tel.: (061) PABX 317-7000 - Fax.: (061) 224-4715 

 
CNPJ:00.493.916/0001-20 

 

8 

3. Alocação de Recursos e Limites por Segmento de A plicação  

O quadro a seguir refere-se à estratégia de alocação dos recursos do plano entre 

cada um dos seguintes segmentos de aplicação:  

 

Máximo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

. Títulos Dívida Pública Mobiliária Federal (TDPMF) - 100,00 - 100,00 -

. Conjunto ativos classificados no segmento de Renda Fixa, excluídos o 
TDPMF 

- 80,00 - 50,00 -

  . Títulos Dívida Pública Mobiliária Estadual e Municipal - TDPME/M - 80,00 - - -

  . TVM de Renda Fixa de emissão ou coobrigação de instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen de Depósitos em Poupança

- 80,00 - 50,00 -

  . Obrigações de organismos Multilaterais emitidas no País - 80,00 - 10,00 -

  . TVM de Renda Fixa de Cias Abertas (Debêntures) - 80,00 - 50,00 -

  . Cédulas Crédito Bancário (CCB), Certificados Cédulas Crédito 
Bancário (CCCB) e Notas Promissórias

- 20,00 - 10,00 -

  . Notas Crédito Exportação (NCE) e Cédula Crédito Exportação (CCE) - 20,00 - 10,00 -

  . Cotas Fundos Investimentos Direitos Creditórios (FIDCs) e FIC de 
FIDCs

- 20,00 - 10,00 -

  . Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédula Crédito Imobiliário 
(CCI)

- 20,00 - 10,00 -

  . Cédulas Produto Rural (CPR), Certificados Direitos Creditórios 
Agronegócio (CDCA), Certificados Recebíveis Agronegócio (CRA) e 
Warrant  Agropecuário (WA)

- 20,00 - 10,00 -

  . Conjunto demais TVM de emissão Cias Abertas ou de Cias 
Securitizadoras, excetuando-se as debêntures 

- 20,00 - 10,00 -

Segmento
Posição em 
30/10/2010 

(%)

Limites (%)

Resolução 
CMN 3792

Política de Investimentos
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4. Limites Máximos de Diversificação 

 

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Tesouro Nacional 100,00 100,00

. Instituição Financeira autorizada pelo Bacen 20,00 10,00

. Tesouro Estadual ou Municipal 10,00 -

. Cia Aberta com registro na CVM ou assemelhada 10,00 10,00

. Organismo Multilateral 10,00 5,00

. Companhia Securitizadora 10,00 5,00

. Patrocinador de Plano de Benefícios 10,00 5,00

. Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e 
Fundo de Investimentos em Cotas em Direitos Creditórios 
(FIC de FIDC)

10,00 10,00

. Fundo de Índice referenciado em cesta de ações de Cias 
Abertas

10,00 -

. Sociedade de Propósito Específico (SPE) 10,00 -

. Fundo de Investimentos (FI) ou Fundo de Investimentos em 
Cotas (FIC) classificado no segmento de investimentos 
estruturados (FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo 
Multimercado)

10,00 -

. Demais emissores 5,00 2,00

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Capital total de uma mesma Cia Aberta ou de uma mesma 
Sociedade de Propósito Específico (SPE)

25,00 -

. Capital votante de uma mesma Cia Aberta 25,00 -

. Patrimônio líquido de uma mesma instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Bacen (3) 25,00 5,00

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de índice 
referenciado em cesta de ações de Cias Abertas

25,00 -

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
classificado no segmento de investimentos estruturados 
(FIP, FIC de FIP, FIEE, FII e Fundo Multimercado)

25,00 -

. Patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento 
constituído no Brasil que tenha em sua carteira ativos 
classificados no segmento de investimentos no exterior

25,00 -

. Patrimônio líquido de índice admitido à negociação em 
bolsa de valores do Brasil

25,00 -

. Patrimônio separado constituído nas emissões de 
certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário

25,00 -

Resolução CMN 3792 Política Investimentos

Máximo (%) Máximo (%)
. Uma mesma série de títulos e valores mobiliários 25,00 10,00

. Uma mesma classe ou série de cotas de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

25,00 20,00

. Um mesmo empreendimento imobiliário 25,00 -

Observação:

(1) Calculados em relação aos recursos garantidores dos planos de benefícios (Disponível + Ativo de Investimentos -
Exigibilidade de Investimentos)

(2) Calculados em relação à soma dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Entidade

(3) O percentual de 5% é incidente sobre o patrimônio do banco ou do plano de benefícios, dos dois o menor

Diversificação

Alocação por Emissor (1)

Diversificação

Concentração por Emissor (2)

Diversificação

Concentração por Investimento (2)
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5. Empréstimos de Títulos e Valores Mobiliários 

Operação 

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa são passíveis de empréstimo no âmbito 

de sistemas de compensação e liquidação autorizados a funcionar pelo Banco 

Central. 

Garantia 

Em conformidade com a Resolução do Banco Central nº 3.278, de 28/04/2005, o 

tomador do empréstimo deve caucionar na entidade de compensação e liquidação 

quaisquer dos ativos por ela aceitos, em valor equivalente a 100% do preço dos 

valores mobiliários objeto do empréstimo, acrescido do percentual adicional 

equivalente à variação desse preço em 2 (dois) dias úteis consecutivos. 

6. Operações com Derivativos 

A utilização de derivativos na gestão dos investimentos compreende os principais 

instrumentos disponível tais como: DI Futuro, swaps de juros e moedas, operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, sendo realizadas somente 

na modalidade com garantia. 

As operações devem ser precedidas, cumulativamente, das seguintes condições: 

a) Avaliação prévia dos riscos envolvidos; 

b) Existência de sistemas de controles internos adequados às suas 

operações; 

c) Registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de 

mercadorias e futuros; 

d) Atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação como contraparte central garantidora da operação; 

e) Depósito de margem limitado a 15% da posição em títulos da dívida 

pública mobiliária federal, TVM de emissão de instituição financeira 



 

 
SEPS/EQ  702/902 - Conj.  B - Bloco A - Ed. Gen. Alencastro - CEP 70.390-025 - Brasília-DF -  Tel.: (061) PABX 317-7000 - Fax.: (061) 224-4715 

 
CNPJ:00.493.916/0001-20 

 

11

autorizada a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao Índice 

Bovespa da carteira de cada plano ou FI;  

f) Valor total dos prêmios de opções pagos limitado a 5% da posição em 

títulos da dívida pública mobiliária federal, TVM de emissão de 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN; e 

g) Para verificação dos limites estabelecidos nos itens “e” e “f” não serão 

considerados os títulos recebidos como lastro em operações 

compromissadas. 

7. Taxa Mínima de Rentabilidade  

A alocação dos investimentos entre os segmentos e a posterior gestão dos mesmos 

tem como objetivo atingir uma rentabilidade mínima igual à variação do INPC + 5,5% 

ao ano. 

8. Meta de Rentabilidade  

A meta de rentabilidade do segmento de renda fixa é acompanhar o seguinte 

benchmark: 

8.1) Renda Fixa 

Benchmark: 75% IMA-B, 15% IRF-M e 10% IMA-S 

Tipo de Gestão:  Ativa 



 

 
SEPS/EQ  702/902 - Conj.  B - Bloco A - Ed. Gen. Alencastro - CEP 70.390-025 - Brasília-DF -  Tel.: (061) PABX 317-7000 - Fax.: (061) 224-4715 

 
CNPJ:00.493.916/0001-20 

 

12

9. Metodologia e Fontes de Precificação de Ativos 

O apreçamento de ativos (marcação a mercado) é realizado pela instituição 

financeira, responsável pela custódia e controladoria dos ativos da entidade. A 

metodologia utilizada está descrita no seu Manual de Precificação de Ativos (mark-

to-market), cuja cópia encontra-se em poder desta fundação.     

10. Metodologia e Critérios para Avaliação de Risco s  

10.1 Risco de Crédito 

A avaliação de risco de crédito de instituições financeiras e não financeiras segue a 

metodologia e os critérios desenvolvidos internamente, baseados em ratings 

elaborados por agências de classificação de risco sediadas no país, a qual 

estabelece prazos e limites de aplicação por instituições. 

10.2 Risco de Mercado 

A avaliação de risco de mercado é medido pelo VaR (valor a risco) e é calculado 

pela Consultoria Risk Office. Trata-se de cálculo estatístico que estima uma perda 

máxima esperada (em percentual) da carteira de investimentos sob condições 

normais de mercado, com um grau de confiança para um horizonte de tempo. 

Seguem abaixo os parâmetros utilizados para o cálculo e as perdas máximas 

esperadas: 

 

Intervalo de Confiança: 95% Horizonte de perda: 21 dias úteis  

Volatilidade: 252 dias úteis 

 

 

 

 

Segmento % Perda máxima 

Renda Fixa 2,22% 

Carteira Total 2,22% 
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10.3 Demais Riscos  

Os riscos de liquidez, operacional, legal e sistêmico são apurados através de 

metodologia própria de quantificação de risco e está baseada na norma Australiana 

e Neozelandesa de gestão de risco, intitulada de AS/NZS 4360:2004, cujo caráter 

genérico de suas orientações permite a aplicação em EFPC. 

11. Responsabilidade Socioambiental 

A Fundação aderiu aos Princípios para o Investimento Responsável - PRI. Trata-se 

de princípios de responsabilidade nos investimentos que visam refletir sobre a 

importância crescente de questões ambientais, sociais e de governança corporativa.  

Este programa estabelece regras de conduta que devem ser seguidas para 

selecionar os investimentos, conforme o comprometimento das companhias com 

essas questões.  

12. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualific ado (AETQ)  

O administrador estatutário tecnicamente qualificado - AETQ para todos os 

segmentos de aplicação do plano é o Diretor de Investimentos e Finanças da 

Entidade. 

********************************************* 

Esta Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sistel na 

REDEL nº 140, realizada em 17/12/2010.  



file:///home/luiz.megda/Documentos/Relatório de Gestão TELEBRÁS/Retorno das Aplicações_2011-1.xlsx

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE DOS PLANOS
DATA-BASE: 2011

PLANO/SEGMENTO BRUTO (POLÍTICA) MÊS ANO MÊS ANO

02 - PBS ASSISTIDOS 100,00% - 1,45% 19,42% - -
02 - RENDA FIXA 71,41% 74,99% 0,12% 14,46% 0,15% 14,06%
02 - RENDA VARIÁVEL 20,89% 20,00% 6,45% 11,75% 0,98% 9,26%
02 - INV. ESTRUTURADOS 0,05% 0,01% 1,88% 23,23% 0,96% 11,91%
02 - IMÓVEIS 6,55% 4,00% 0,98% 106,33% 0,96% 11,91%
02 - EMPRÉSTIMOS 1,09% 1,00% 1,34% 14,08% 0,98% 12,18%

09 - PBS TELEBRÁS 100,00% - 0,40% 11,51% - -
09 - RENDA FIXA 92,75% 85,00% 0,36% 14,74% 0,37% 14,67%
09 - RENDA VARIÁVEL 6,91% 12,00% 0,98% -16,43% 0,99% -14,06%
09 - EMPRÉSTIMOS 0,34% 1,00% 1,25% 12,93% 0,98% 12,18%

43 - TELEBRÁS PREV 100,00% - 0,47% 10,13% - -
43 - RENDA FIXA 88,90% 76,00% 0,40% 14,94% 0,37% 14,67%
43 - RENDA VARIÁVEL 10,36% 20,00% 1,00% -15,93% 0,99% -14,06%
43 - EMPRÉSTIMOS 0,75% 1,00% 1,15% 12,79% 0,98% 12,18%

50 - PAMA 100,00% - 0,39% 16,33% - -
50 - RENDA FIXA 100,00% 100,00% 0,39% 16,33% 0,37% 14,67%

Indicadores MÊS ANO
CDI 0,91% 11,59%
Selic 0,91% 11,62%
INPC 0,51% 6,08%

-0,21% -18,11%
0,96% 11,91%

129,17% 151,13%

% DO 
PATRIMÔNIO

ALVO DA 
ALOCAÇÃO

RENTABILIDADE 
BRUTA

RENTABILIDADE DO 
BENCHMARK

Ibovespa

Atuarial (INPC + 5,5% a.a.)

Consolid. Sistel x Atuarial
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DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE DOS PLANOS
DATA-BASE: 2011

BENCHMARK

-

65% IMA-B e 35% IMA-C

100% Atuarial

100% Atuarial

INPC + 5,75% a.a.

-

75% IMA-B, 15% IRF-M e 10% IMA-S

INPC + 5,75% a.a.

-

75% IMA-B, 15% IRF-M e 10% IMA-S

INPC + 5,75% a.a.

-

75% IMA-B, 15% IRF-M e 10% IMA-S

90% Atuarial e 10% IBrX-50

100% IBrX-50

100% IBrX-50
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
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TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 
        VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SOBRE 

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRIDAS EM 2011 
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