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COMUNICADO AO MERCADO 

OSCILAÇÃO ATÍPICA  
 

Telecomunicações Brasileiras S.A.- TELEBRÁS (“Companhia”) informa a seus 

acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados, que recebeu o Ofício 
411/2017-SAE de 21/03/2017, cuja resposta seguirá após a sua integral 

transcrição: 
“21 de março de 2017 
411/2017-SAE 
Telecomunicações Brasileiras S.A.-TELEBRAS 
Sr. Antonio Klinger Loss Leite 
Diretor de Relações com Investidores 
 Ref.: Movimentação atípica de Ações 
 Prezado Senhor, 
 Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa 
empresa, o número de negócios e quantidade negociada, conforme abaixo, vimos 
solicitar que seja informado, até 22/03/2017, se há algum fato, do conhecimento 
de V.S.a. que possa justifica-los. A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao 
disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, deve ser 
enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao 
Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/BM&FBOVESPA e o 
Assunto: Negociações atípicas de valores mobiliários, o que resultará na 
transmissão simultânea para a BM&FBOVESPA e CVM. 
 Ressaltamos a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM 
nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da 
companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de 
informações que deveriam ser divulgadas ao mercado. 

 Ações PN 

Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil. 

% 

Nº 

neg. 

Quantidade Volume 

08/03/2017 37,80 36,51 37,80 37,20 37,30 0,54 57 9.500 353.373,00 

09/03/2017 37,01 37,01 38,45 37,71 37,61 0,83 46 7.100 267.758,00 

10/03/2017 37,61 37,40 38,40 37,82 37,50 -0,29 28 4.800 181.527,00 

13/03/2017 38,29 36,70 39,00 37,36 37,01 -1,31 98 18.200 679.910,00 

14/03/2017 37,30 36,72 37,51 37,11 37,05 0,11 53 9.700 359.996,00 

15/03/2017 37,65 36,05 37,65 36,91 37,10 0,13 73 12.700 468.779,00 

16/03/2017 38,15 37,90 40,80 39,05 38,30 3,23 255 53.800 2.100.732,00 

17/03/2017 39,10 37,61 40,00 38,71 38,50 0,52 111 22.400 867.107,00 

20/03/2017 39,53 38,55 43,20 40,76 42,00 9,09 196 36.000 1.467.514,00 

21/03/2017* 44,04 43,77 49,20 46,52 48,82 16,23 350 72.000 3.349.803,00 

* Atualizado até ás 14h31. 
 No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada 

antes da resposta dessa empresa. 
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, 
firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não 
atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa 
cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, 
respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 
Atenciosamente, 
Nelson Barroso Ortega 
Superintendência de Acompanhamento de Empresas 
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c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários 
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas 
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado 
e Intermediários.” 

 

Em resposta ao Ofício em epígrafe, a Companhia, pelo que conseguiu apurar, 
acredita que as últimas oscilações registradas com ações de sua emissão, 

estejam possivelmente relacionadas aos comunicados abaixo: 

1. Comunicado do dia 17/02/2017: audiência pública com objetivo de colher 
sugestões e contribuições sobre seleção de empresas concessionárias, 

permissionárias ou autorizatárias de serviços de telecomunicações para 
celebração de contrato comercial de cessão de capacidade satelital em 

banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas- SGDC;  

2. Dia 13/03/2017: Encaminhamento à CVM e BM&FBOVESPA dos dados 

econômicos-financeiros – Demonstrações Financeiras Anuais Completas da 
Telebras; 

3. Comunicado do dia 15/03/2017: Assinatura de contrato com a DATAPREV 
para prestação de serviços de comunicação para rede de acesso por um 
período de 60 (sessenta) meses, objetivando a interligação de endereços de 

interesse da DATAPREV situados em todo o território nacional, com 
fornecimento opcional de equipamentos de roteamento e otimização WAN, 
ao preço total estimado de R$ 292.814.722,18 (duzentos e noventa e dois 

milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais e dezoito 
centavos); 

4. Comunicado do dia 20/03/2017: Decisão da Arianespace, empresa 
lançadora do SGDC, em adiar o lançamento do satélite em decorrência de 
movimentos sociais na Guiana Francesa, local em que ocorrerá o 

lançamento do satélite; 
5. Comunicado do dia 21/03/2017: Em razão da continuidade do movimento 

social na Guiana Francesa, decisão da Arianespace, empresa lançadora do 
SGDC, em adiar novamente o lançamento do SGDC. 

Tais fatos foram replicados em diversos veículos de comunicação e objeto de 

variadas análises ao longo do tempo.  

Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de 

governança, a Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados. 
Brasília-DF, 21 de março de 2017. 

ANTONIO LOSS 

Presidente e Diretor de Relações com Investidores 


