
 
De: "GRE" <Gre@bvmf.com.br> 
Para: "francisco ziober" <francisco.ziober@telebras.com.br> 
Cc: "SEP" <sep@cvm.gov.br>, "GEA-1" <gea-1@cvm.gov.br>, "GEA-2" <gea-
2@cvm.gov.br>, "GEA-3" <gea-3@cvm.gov.br>, "GEA-4" <gea-4@cvm.gov.br>, "GEA-5" 
<gea-5@cvm.gov.br>, "Cláudia de Oliveira Hasler" <hasler@cvm.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2014 10:01:11 
Assunto: Ofício GAE 0084-14 - Telebrás 

GAE 0084-14 

15 de janeiro de 2014 

  

  

  

Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás 

Diretoria de Relações com Investidores 

Sr. Francisco Ziober Filho 

  

Prezados Senhores, 

  

Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 15/01/2014, consta, entre outras informações, 
que: 

  

�  essa empresa deve fechar 2013 com receita total de R$ 50 milhões; 

�  será preciso o Tesouro aportar recursos na empresa para a construção do satélite mas, fora o satélite, 
a empresa espera poder pagar suas contas em 2014 e 2015. 

  

Solicitamos, até 16/01/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações 
consideradas importantes. 

  

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 
13/12/2011, e 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 

Gerência de Acompanhamento de Empresas 

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

  

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

            Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas 

            Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários 

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se a 
Categoria: Fato Relevante ou a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas 
CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. 

  

Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes 
da resposta dessa empresa. 

  

 
 

 
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta 
mensagem, não deverá utilizar, copiar, alterar, divulgar a informação nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se 
você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. 
Agradecemos sua cooperação. 
 
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, 
you must not use, copy, disclose, change, take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in 
error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 



 
 

 
 
 

CT. nº  03/1000/2014        
Brasília, 15 de janeiro de 2014. 

Ao Senhor  
NELSON BARROSO ORTEGA 
Gerência de Acompanhamento de Emissores 
BM&F BOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
Rua XV de Novembro, 275 
01012-001 São Paulo/SP 
 
 
Referência: OFÍCIO BM&F BOVESPA GAE 0084-14 de 15/01/2014 
Assunto: Receita TELEBRAS ano 2013 e aportes do Tesouro  
 
 
Senhor Gerente, 
 
Fazemos referência ao Ofício da BM&F BOVESPA, GAE 0084-14, de 15/01/2014, para informar que com 
relação à notícia publicada pelo jornal VALOR ECONÔMICO em 15/01/2014, intitulada “ Bonilha sai do 
comando da TELEBRAS” que faz referência a algumas falas do Sr. Caio Cezar Bonilha Rodrigues, 
salientamos que: 
 

a) Em relação ao questionamento de que a empresa deve fechar 2013 com receita total de R$ 50 milhões, 
em momento algum durante a entrevista o Sr. Caio Bonilha  afirmou que esta teria sido a receita 
obtida pela TELEBRAS em 2013. Pelo contrário, ao ser questionado de quanto foi o prejuízo do ano 
passado, afirmou que o balanço da empresa ainda não havia sido fechado. Diante disso a jornalista 
afirma que ele havia mencionado em outra oportunidade, uma receita de R$ 50 milhões. O Sr. Caio 
Bonilha, então, apenas diz ser este valor “basicamente” a receita que obtivemos, mas em momento 
algum transmite uma informação precisa a respeito de valores, o que não poderia fazer, uma vez que 
conforme mencionado anteriormente, a TELEBRAS não possui balanço de 2013 fechado. 
 

b) Quanto ao segundo questionamento referente a afirmação de que será preciso o Tesouro aportar 
recursos na empresa para a construção do satélite mas, fora o satélite, a empresa espera poder pagar 
suas contas em 2014 e 2015,  mais uma vez não foi exatamente o dito pelo Sr. Caio Bonilha.  
Quando perguntado a respeito de até quando a TELEBRAS iria precisar de recursos do tesouro para 
operar, o Sr. Caio Bonilha afirmou que como o projeto do Satélite é um projeto estratégico de 
governo, não tem como a TELEBRAS, com suas receitas próprias, arcar com os investimentos deste 
projeto na sua integralidade. Esclareceu ainda que os projetos da TELEBRAS visam regiões do país 
que são desatendidas, regiões pobres, regiões onde não existe nenhum tipo de infraestrutura e este 
foco social sempre contará com recursos do tesouro. Por fim, deixou claro que em relação à rede 
terrestre já implantada, a parte de longa distância das áreas metropolitanas espera que a empresa 
atinja sua maioridade em 2014 ou 2015 e possa com isso melhorar a posição da empresa.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 

FRANCISCO ZIOBER FILHO 
Presidente e Diretor de Relações com Investidores  

 


