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QUEM 
SOMOS?

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, sediada no Setor de Indústrias 
Gráficas - SIG - Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Salas 211 a 224, 
Edifício Capital Financial Center - CEP 70610-440 – Brasília-DF, endereço 
eletrônico www.telebras.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 00.336.701/0001 
- 04, é uma sociedade empresarial de economia mista e de capital aberto, 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
constituída em 9/11/1972, de acordo com a Lei nº 5.792, de 1/07/1972, devida-
mente autorizada pela ANATEL para a prestação do Serviço de Comunicação 
Multimídia, por meio do Termo PVST/SPV Nº 118/2011, publicado no DOU 
em 7/04/2011; rege-se, portanto, pela Lei nº 6.404/76, por disposições es-
peciais de leis federais e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM –, pela 
legislação de telecomunicações, pelas leis e usos do comércio e demais 
disposições legais aplicáveis.

A Política Pública de Telecomunicações (decreto nº 9.612/2018) é o principal 
decreto que define as linhas de atuação da Telebras. Entre outras atribui-
ções destacam-se:

I. Implementação da rede privativa de comunicação da admi-
nistração pública federal;

II. Prestação de apoio e suporte às políticas públicas de cone-
xão à internet em banda larga para universidades, centros de 
pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, tele centros 
comunitários e outros pontos de interesse público;

III. Provisão de infraestrutura e de redes de suporte a serviços 
de telecomunicações prestados por empresas privadas, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por entidades 
sem fins lucrativos; e

IV. Prestação de serviço de conexão à internet em banda larga 
para usuários finais, apenas em localidades onde inexista oferta 
adequada daqueles serviços.

Desta forma, os principais clientes da Telebras são órgãos e entidades da 
administração pública, operadoras de telecomunicações e provedores de 
Internet. Usuários finais são atendidos em localidades com inexistência de 
oferta adequada.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Nosso Planejamento Estratégico define as diretrizes da Telebras e prepara 
a organização para lidar com as incertezas do futuro, com a escolha de ob-
jetivos e o detalhamento de como eles serão alcançados. O atual ciclo de 
Planejamento Estratégico tem como horizonte o período de 2018 até 2026.

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

Visão
Ser referência na adoção de tecnologias inovadoras visando o desenvolvi-
mento nacional e a redução das desigualdades sociais, com sustentabilidade.

Valores
Os valores da Telebras são elementos que direcionam o comportamento 
de nossos colaboradores, pois consolidam um conjunto de convicções do-
minantes ou crenças básicas necessárias ao cumprimento da estratégia da 
empresa. 

A definição clara dos valores visa tornar previsível o modo de agir dos in-
tegrantes da Telebras perante a sociedade e aos diversos públicos com os 
quais a Companhia se relaciona.

Os valores compartilhados pelos colaboradores da Telebras são:

Satisfação dos clientes: Os serviços prestados pela empresa devem aten-
der plenamente às expectativas dos clientes e fortalecer os seus laços de 
confiança com a Telebras.

Compromisso com resultados: Buscar atingir e exceder os resultados pla-
nejados, de forma a criar valor para os clientes, a empresa e a sociedade.

Excelência empresarial: Empregar práticas de gestão que assegurem os 
mais altos padrões disponíveis de qualidade e nível de serviço, procurando 
satisfazer nossos clientes e acionistas.
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Excelência Tecnológica: Utilizar e estimular o desenvolvimento de tecnolo-
gias de alto desempenho, a partir de uma inteligência própria de engenharia.

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

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

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

GRANDES PROJETOS DA TELEBRAS

Os projetos da Telebras são agrupados em três grandes projetos: 

(I) O Backbone nacional; 
(II) O projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas; 
(III) O Projeto do Cabo Submarino Brasil-Europa.

Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação da Telebras são 
considerados estratégicos para fins de contratação de bens e serviços rela-
cionados à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento, conforme o 
Plano Nacional de Segurança da Informação (Decreto nº 9.612/18).

I. Backbone Nacional Telebras

A Telebras possui atualmente um backbone nacional de 26.000 km de fibras 
ópticas percorrendo todas as regiões do país. Essas fibras estão, em sua 
maioria, em cabos OPGW (Optical Ground Wire) existentes nas linhas de 
transmissão das concessionárias de energia, mas, também, em gasodutos 
e rodovias estaduais e federais. O mapa a seguir ilustra essa rede nacional 
e a as empresas parceiras no backbone:

FIG. 01: Rede Nacional Telebras
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A Telebras realiza constantes investimentos na ampliação da capacidade de 
seu backbone, além da expansão em novos trechos das abordagens neces-
sárias às estações de comunicação satelital para o SGDC. 

Foram efetuadas diversas ampliações com foco na substituição de canais de 
40Gbps por canais de 100Gbps em partes específicas da rede. Outro ponto 
importante foi a continuação de projetos focados na melhoria contínua da 
rede, entre eles a ampliação do núcleo de rede IP/MPLS com capacidade de 
até 25,6Tbps, com conclusão prevista para o início de 2019. Foram também 
concluídos projetos visando à melhoria da infraestrutura, como a troca de 
bancos de baterias e implantação de grupo motor gerador em estações 
Telebras. Todos esses investimentos garantem o aumento da disponibili-
dade e da confiabilidade da nossa rede, melhorando, por consequência, a 
qualidade dos serviços prestados.

Também já realizamos a ativação da rede de serviço satelital terrestre do 
SGDC, que interconecta todas as estações de monitoramento, Teleportos e 
Centros de Operação Espacial. Os dados do SGDC são transportados pelo 
mesmo backbone que atende as Políticas Públicas de Telecomunicações. 

Essas estações estão presentes nas cinco regiões do país e em estações 
terrestres presentes nos estados de Rondônia, Acre, Piauí, Roraima, Campo 
Grande, Santa Catarina, Paraíba, Brasília, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e 
Rio de Janeiro.

A rede Telebras teve aumento de sua cobertura ampliada em 2018 e passou 
a ter um potencial de atendimento de 490 municípios diretamente, e 1158 
municípios atendidos indiretamente por provedores clientes, com abran-
gência de aproximadamente 64% da população brasileira.

II. Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas

O SGDC é o único satélite de alta capacidade (HTS – High Throughput 
Satellite) com cobertura em todo território nacional. Lançado em maio de 
2017, sua avançada tecnologia permite à Telebras massificar o acesso à in-
ternet em banda larga via satélite em todo o Brasil. O satélite possui duas 
bandas de frequência, uma de uso exclusivo militar (banda X) e outra civil 
(banda Ka). A banda Ka possibilita o atendimento de comunidades digital-
mente isoladas como, por exemplo, escolas, centros de saúde, postos de 
fronteira, aldeias indígenas e outros pontos de interesse coletivo. 

Cumpre ressaltar que o SGDC é o único satélite operado e controlado por 
uma empresa totalmente brasileira, sem controle acionário estrangeiro.

A Telebras é executora das principais políticas públicas de telecomunicações 
e de inclusão digital, tais como o Programa Governo Eletrônico – Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (GESAC) e o programa Internet para Todos, ambos 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

FIG. 02: Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P) de Brasília FIG. 03: Lançamento do satélite SGDC pelo Foguete Arianne5 em Kourou, na Guiana Francesa. 
Parceria: Agência Espacial Brasileira e Telebras
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III. Cabo submarino Brasil-Europa

O principal motivo para a construção do cabo submarino, que irá interligar 
diretamente o Brasil à Portugal, é o interesse em uma rota alternativa para a 
saída internacional de dados no país. Atualmente, o tráfego de dados entre 
o Brasil e a Europa depende, necessariamente, da passagem pelos Estados 
Unidos. Nesse sentido, o Cabo EllaLink é uma solução estratégica, com rota 
única e baixa latência para a comunicação entre os dois continentes.

A Telebras e a Eulalink, empresa espanhola, detinham uma sociedade nas 
empresas EllaLink Spain S.A. e Cabos Brasil Europa S.A, que seriam respon-
sáveis por construir o Cabo.  

A concretização da operação estava condicionada à entrada em vigor do 
contrato de fornecimento de cabo entre a EllaLink Ireland e a ASN (Alcatel 
Submarine Networks), fornecedora do Cabo, o que ocorreu em 31 de de-
zembro de 2018. Tal condição visava conferir à Telebras a garantia de que 
apenas permutaria suas ações nas empresas EllaLink Spain S.A. e Cabos 
Brasil Europa S.A após a certeza de que o Cabo seria construído.

A concretização da operação estava condicionada à entrada em vigor do 
contato de fornecimento de cabo entre a EllaLink Ireland e a ASN (Alcatel 
Submarine Networks), fornecedora do Cabo, o que ocorreu em 31 de de-
zembro de 2018. Tal condição visava conferir à Telebras a garantia de que 
apenas permutaria suas ações nas empresas EllaLink Spain S.A. e Cabos 
Brasil Europa S.A após a certeza de que o Cabo seria construído.

Em decorrência desta negociação a Telebras tem garantida uma conexão 
via cabo submarino com a Europa a partir de 2021, o que lhe dará grande 
flexibilidade comercial e de interconexão para o escoamento de sua deman-
da de tráfego IP, além de atender os requisitos estratégicos de segurança e 
roteamento de dados que nortearam o início do projeto.

AS AÇÕES DA TELEBRAS PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA

É fato que o uso da Internet é fundamental, principalmente em momentos 
de crises e calamidade. Os serviços da Telebras auxiliam as comunicações 
nessas situações. Em importantes momentos da história nacional, estivemos 
presentes. São eles: 

Durante a crise humanitária que resultou na Operação Acolhida, em Roraima, 
fronteira com a Venezuela. A Telebras ativou mais de 70 pontos de acesso 
à Internet, envolvendo postos de fronteira, abrigos humanitários e outras 
instalações de agentes governamentais envolvidos. Tal experiência mostrou 
que a Telebras está preparada para atuar em qualquer situação, em âmbito 
nacional, provendo rapidamente conectividade onde se fizer necessário. 

 

FIG. 04: Ação da Telebras no Projeto Acolhida, em Pacaraima-RR
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A Telebras também demonstrou seu compromisso com o Brasil e com os 
brasileiros, se associando ao esforço humanitário na tragédia ocorrida em 
Brumadinho, e atendendo sua função social de levar internet de alta velo-
cidade e qualidade nos lugares mais necessitados.

Após uma semana de atividades no apoio às autoridades civis e militares no 
trabalho de resgate e salvamento de vítimas do rompimento da barragem da 
Vale, em Brumadinho, a Telebras disponibilizou um total de 22 antenas para 
oferta de serviços de comunicações satelitais com redes de acesso sem fio 
WiFi de 20 Mbps cada, providos pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas.

Durante os primeiros dias de buscas por vítimas do rompimento da barra-
gem da Vale, nove profissionais, entre engenheiros e técnicos da Telebras, 
atuaram incansavelmente em Brumadinho para viabilizar a conectividade 
do serviço de internet rápida e gratuita via WiFi ao Comando Central de 
Operações, às Polícias Federal e Militar de Minas Gerais, à Força Aérea, Corpo 
de Bombeiros, Defesa Civil, aos militares israelenses no apoio às operações 
de campo, ao serviço de cadastramento das famílias necessitadas e à co-
munidade na região.

FIG. 05: A Telebras disponibilizou internet in loco com acesso a 20Mbps para conexão das equipes 
de resgate de Brumadinho-MG. A ação proporcionou agilidade para as comunicações entre as 
equipes de resgate da Defesa Civil e auxiliou nas comunicações da população. 
Créditos: Helton Alves Moreira (Gerente de Engenharia de Clientes)

FIG. 06: Ação da Telebras garantiu agilidade nas comunicações das Equipes de 
resgate em Brumadinho-MG.  Créditos: Assessoria de Imprensa CMBMG
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SOBRE A CARTA DE 
SERVIÇOS AO USUÁRIO 

Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços 
à sociedade, direta ou indiretamente, devem elaborar e divulgar Carta de 
Serviços ao Usuário. 

Esta carta descreve informações gerais, claras e precisas sobre os serviços 
que nós prestamos, as suas formas de acesso, os compromissos e padrões 
de qualidade de atendimento ao usuário.

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, sociedade empresarial de 
economia mista e de capital aberto, ao ser contratada por órgãos e entidades 
da administração pública, operadoras de telecomunicações e provedores 
de Internet, presta indiretamente serviços ao cidadão. 

Ressalte-se, contudo, que, em localidades com inexistência de oferta ade-
quada de internet, a Telebras possui a competência de atender diretamente 
ao consumidor final. Ainda assim, a Telebras incentiva o desenvolvimento 
de empresas prestadoras de serviços nestas localidades de modo que elas 
possam se tornar parceiras da estatal, cabendo a elas a missão de atender 
diretamente o usuário final. 

Por serem serviços prestados aos órgãos ou entidades públicas, cabe exclu-
sivamente a essas instituições fornecer quaisquer informações sobre seus 
serviços nos seus respectivos canais de atendimento ao usuário.

Descreveremos, neste documento, os serviços e produtos disponíveis para 
contratação pelos clientes da Telebras, sejam eles provedores de acesso à 
Internet ou clientes governamentais.

Marcos Regulatórios:

Decreto nº 9.094/2017 - Dispõe sobre a simplificação do atendimento presta-
do aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento 
de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a
Carta de Serviços ao Usuário.

Lei nº 13.460/2017 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direi-
tos do usuário dos serviços públicos da
administração pública.

Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de 
bens e serviços à população, exercida por órgão ou entidade da 

Administração Pública.

 Pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva 
ou potencialmente, de serviço público.

Pode ser um cidadão, empresa, órgão ou entidade do governo.

FIG. 07: Incisos I e II do art. 2º da Lei nº 13.460/2017 – Dispõe sobre 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos da Administração Pública)

SERVIÇO PÚBLICO

USUÁRIO
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COMPROMISSOS

•  Atendimento aos clientes realizado com empenho, respeito, 
urbanidade e cortesia;

•  Atendimento eletrônico e telefônico para canal de diálogo 
permanente com o Cliente na Ouvidoria com respeito à data de 
acionamento e aos prazos de respostas;
(http://www.telebras.com.br/ouvidoria.php) 

•  Equipes qualificadas e em constante aperfeiçoamento que 
observam a legalidade, o Código de Ética e o Guia de Conduta 
da Telebras;

• Orientação aos clientes em todas as fases do atendimento e 
da prestação do serviço;

•  Modernização da estrutura física e tecnológica para garantir 
segurança, acessibilidade e limpeza nas unidades de atendi-
mento aos clientes;

•  Fortalecimento da participação e controle social com trans-
parência das informações;

•  Identificação dos problemas a serem corrigidos e das melhorias 
a serem implementadas para constante evolução da prestação 
do serviço;

•  Divulgação de informações institucionais de interesse geral ou 
coletivo na página: www.telebras.com.br/acessoainformacoes

•  Fornecimento de soluções inovadoras aos clientes internos 
e externos; 
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CANAIS DE
ATENDIMENTO

ACESSO À INFORMAÇÃO

A área de Acesso à Informação das Telecomunicações Brasileiras S.A. - 
Telebras disponibiliza o maior número possível de informações de interesse 
coletivo ou geral de forma espontânea e proativa, independente de solicita-
ções, de acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

http://www.telebras.com.br/acessoainformacao.php

OUVIDORIA

A Ouvidoria da Telebras está integrada ao sistema eletrônico e-OUV, vincu-
lado à Ouvidoria-Geral do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 
da União. Por meio desse sistema, o público externo e interno pode regis-
trar, com sigilo e segurança, sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 
denúncias. Essas manifestações poderão ser anônimas ou não. 

http://www.telebras.com.br/ouvidoria.php

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC

O Serviço de Informação ao Cidadão — SIC é o setor adequado para for-
necer informações públicas com base na Lei de Acesso à Informação - LAI.

• Localização: SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco 
A - Salas 201, 202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center;

• Horário de funcionamento: das 9h às 18h;
• Contato para orientação e esclarecimento de dúvidas, tais 

como sobre a protocolização de requerimentos de acesso 
à informação; a tramitação de solicitação de informação: 

       sic@telebras.com.br;
• O responsável pelo monitoramento da implementação da 

Lei de Acesso à Informação na Telebras é o ouvidor Alberto 
Angerami.

http://www.telebras.com.br/servicoinformacaocidadao.php

FALE CONOSCO

Fale conosco é o espaço reservado ao público para a manifestação de soli-
citações de serviço, pedidos de informação, reclamação, sugestão e elogio..

Telefone: (61) 2027-1000
http://www.telebras.com.br/fale_conosco.php

ATENDIMENTO À IMPRENSA

O atendimento à imprensa é realizado pela Assessoria de Comunicação da 
Telebras (ASCOM), que também é responsável pela definição e implantação 
do Plano de Comunicação da Empresa, além de orientar e apoiar a elabora-
ção das comunicações internas e externas da instituição. 

Telefone: (61) 2027-1053
E-mail: ascom@telebras.com.br

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

A Telebras é uma empresa de sociedade anônima de capital aberto, de eco-
nomia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações. Assim, a companhia 
está sujeita às regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa).

Você pode acompanhar os comunicados ao mercado, demonstrações finan-
ceiras, fatos relevantes, composição do capital social,  e outras informações 
deliberadas pelos conselhos e assembleias da Telebras que são de interesse 
dos investidores, por meio do site a seguir.

Telefone: (61) 2027-1055
E-mail: investidores@telebras.com.br
http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=375
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SERVIÇOS
PRESTADOS

CONEXÃO À INTERNET - IP TELEBRAS/PNBL

O IP Telebras é um serviço de acesso à internet que foi concebido para 
atendimento a partir de um Backbone Óptico com abrangência nacional, 
utilizando o conceito de Carrier Ethernet. 

O IP Telebras é utilizado para atendimento à demanda dos clientes Provedores 
de Internet Regionais, Governo e Clientes Corporativos/Grandes Clientes.

Características:

• Atendimento em rede carrier ethernet;
• Garantia da banda contratada, dedicada e exclusiva;
• Possibilidade de alocação de até 14 endereços IPv4 públicos;
• Disponibilização de endereçamento IPv6;
• Solução de mitigação de ataque DoS e DDoS sem custo adicional;
• Acesso diretamente na estação de atendimento (sem custo de acesso) 

ou no endereço do cliente (com custo de acesso); 

 P2P – CONEXÃO PONTO A PONTO

O serviço de conexão ponto a ponto, também conhecido como L2VPN, tem 
como função formar redes virtuais privativas em camada 2, na configuração 
ponto-a-ponto, com transparência a protocolo (clear channel).

Para transmissão a grandes distâncias, utiliza-se da rede IP; ou para trans-
missões de links de grande capacidade pode se utilizar um circuito dedi-
cado DWDM.

Características:

• Tecnologia transparente a protocolos de camada superior (clear channel);
• Facilidade para prover links de alta capacidade ;
• Rapidez na configuração de upgrades;
• Baixa latência na rede;
• Menor custo de implementação: equipamentos com porta ethernet;
• Menor conversão de protocolo entre portas (LAN). Menor overhead e 

melhor desempenho.

REDES PRIVATIVAS MPLS - L3VPN

O produto L3VPN é a solução de redes corporativas convergentes da Telebras 
baseado na tecnologia MPLS - O Multi Protocol Label Switching, que combina 
a inteligência do roteamento com o desempenho da comutação. 

Com essa solução, as empresas podem integrar as suas aplicações de da-
dos, voz e vídeo usando uma única infraestrutura, ganhando qualidade e 
economia na condução dos seus negócios. A L3VPN é utilizada pelos clien-
tes para criação de redes corporativas privativas sem a necessidade do 
investimento para a construção da rede física, com o uso da infraestrutura 
existente da Telebras.

VPN – Virtual Private Network 

A implementação de VPN em MPLS é baseada na RFC 2547. Essa técnica é 
bastante utilizada em soluções corporativas devido à quantidade de serviços 
agregados que podem ser disponibilizados para os clientes da Telebras. A 
VPN nos oferece uma segurança implícita por causa do confinamento exis-
tente baseado em communities do MP-BGP.

- MPLS é um protocolo baseado em método de rotulagem de pacotes, que 
simplifica e agiliza o processo de roteamento no backbone IP, o que aumenta 
a sua performance.
- Implementa separação de tráfegos, permitindo a criação de redes privativas 
virtuais (VPNs) seguras através do backbone IP (Internet) compartilhado.
- O controle de banda feito é feito por QoS para priorizar serviços, sendo 
assim os pacotes que chegam com prioridade no controle de banda, pas-
sam a frente na fila.

Características: 
• Baseadas em tecnologia MPLS;
• Segurança: todos os dados são trafegados em VPNs, de modo a isolar a 

informação de outras VPNs e da Internet dentro do Backbone IP;
• O cliente poderá optar pelas topologias full mesh, hub-spoke e partial mesh;
• Permitimos a configuração de até 5 classes de serviço: Voz, Vídeo, Dados 

críticos, Dados prioritários e Melhor Esforço.
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SERVIÇOS PRESTADOS

IP SATÉLITE - SGDC

O SGDC, Satélite geoestacionário de defesa e comunicação, opera nas ban-
das X e KA e cobre todo o território brasileiro, inclusive uma parte das 200 
milhas náuticas do mar territorial.

O SGDC permite prover conexão à internet especialmente em regiões mais 
remotas e regiões não atendidas com qualidade por redes terrestres con-
vencionais. Nesses casos, o serviço de conexão à internet pode atender 
100% do território nacional com conexões de banda larga e com boa dis-
ponibilidade de serviços.

O produto IP satélite preenche a lacuna do mercado consumidor, corpora-
tivo, ou governamental que hoje não é atendido, ou é atendido com limita-
ções de qualidade devido às dimensões continentais do território nacional. 

Características:

• Permite navegação na internet, troca de arquivos, envio de mensagens, 
uso de serviços corporativos via WEB, VOIP, streaming de vídeos, vídeo 
conferencias, entre outros;

• Atendimento com antenas a partir de 0,6m de diâmetro;
• Garantia de Banda Larga com disponibilidade alta do serviço.
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SERVIÇOS DIRETOS
AO USUÁRIO

A Telebras não presta seus serviços finalísticos diretamente ao usuário final. 
Focamos o atendimento aos provedores, órgãos e entidades governamentais.

O acesso aos serviços prestados pela Telebras é realizado por meio de pro-
vedores e órgãos e entidades da administração pública. Entretanto, em lo-
calidades com inexistência de oferta adequada de internet, a Telebras possui 
a competência de atender diretamente ao consumidor final. 

Ainda assim, a Telebras incentiva o desenvolvimento de empresas presta-
doras de serviços nestas localidades de modo que elas possam se tornar 
clientes e parceiras da estatal, cabendo a elas a missão de atender direta-
mente o usuário final. 
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NOSSOS
ENDEREÇOS

SEDE - BRASÍLIA 

Atendimento:
Governo Federal
Provedores do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins
 
Contato: 
E-mail: vendas.sede@telebras.com.br
Telefone: 61-2027-1000
Endereço: SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A,  Salas 201, 202, 
214 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440.

ESCRITÓRIO REGIONAL DE BELÉM

Atendimento:
Provedores do Estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima

Contato: 
E-mail: vendas.pa@telebras.com.br
Telefone: 61-2027-1934
Endereço: Travessa Dom Rumualdo de Seixas, 1476, Edifício Evolution, sala 
2305, Bairro Umarizal - CEP 66055-200

FORTALEZA

Atendimento:
Provedores dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe

Contato: 
E-mail: vendas.ce@telebras.com.br 
Telefone: 61-2027-1901
Endereço: Rua Costa Barros, 915, sala 801, Edifício Ébano,
Bairro Aldeota - CEP 60160-280

RIO DE JANEIRO

Atendimento:
Provedores dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Contato: 
E-mail: vendas.rj@telebras.com.br
Telefone: 21-2555-0347
Endereço:  Avenida República do Chile, 330, Torre Oeste, 15º andar, 
Centro – CEP 20031-170

SÃO PAULO

Atendimento:
Provedores do Estado de São Paulo

Contato: 
E-mail: vendas.sp@telebras.com.br
Telefone: 61-2027-1955
Rua Paes Leme, 524, Conjunto 71, Edifício Passarelli, CEP 05424-010

PORTO ALEGRE

Atendimento:
Provedores dos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina

Contato: 
E-mail: vendas.rs@telebras.com.br
Telefone: 61-2027-1983
Avenida Ipiranga, 6681, Prédio 99 A, sala 804, Bairro Partenon CEP 90619-900
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