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FATO RELEVANTE – INFORMAÇÕES ACERCA DA QUALIFICAÇÃO
DA TELEBRAS NO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS

Brasília, 21 de agosto de 2019 - A Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras” ou
“Companhia”) (B3: TELB3 & TELB4), em seguimento ao fato relevante divulgado hoje às 16h06,
informa que, em coletiva de imprensa ocorrida no início da noite, foi divulgada a qualificação da
Telebras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.
A qualificação da Telebras no Programa de Parcerias de Investimentos se deu na 10ª Reunião do
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, ocorrida na data de hoje, e ainda depende
de Decreto para a referida inclusão.
Em sequência, em coletiva de imprensa, com a participação do Ministro-Chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do Secretário
Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, José Salim Mattar Júnior, informou-se
que a referida qualificação da Telebras tem a finalidade de estudar alternativas de parceria com a
iniciativa privada, bem como propor ganhos de eficiência e resultado para a empresa, com vistas
a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira. Na entrevista, aquelas autoridades
anunciaram que foram inclusas nove estatais no PPI e que cada uma delas será analisada a fim de
se verificar qual seria o melhor modelo econômico a ser adotado para cada ativo.
Ainda que não tenha sido estipulada uma data para a conclusão de tais estudos, as autoridades
informaram que cada projeto poderá levar cerca de dois anos ou mais para análise, considerando
a necessidade de diversas considerações e valuation, dentre outras medidas, o que inclui
autorização legislativa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no caso de
privatização de estatais matrizes, se isso for apontado como o cenário mais viável. O tom do
comunicado foi evidenciar o propósito do Governo Federal em iniciar a realização de tais estudos.
Vale registrar que a Telebras ainda não foi formalmente comunicada de sua qualificação no âmbito
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.
A Telebras manterá informados seus acionistas, o mercado e o público em geral acerca do fato
acima relatado.
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