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1 APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES 

 Consolidação estrutural e operacional. Esses foram os pilares estratégicos da 

Telebras em 2018. Durante o ano, focamos nossa atuação no fortalecimento da 

infraestrutura satelital e no gerenciamento de desempenho econômico-financeiro para 

garantir a rota de estabilidade e de qualidade em nossos serviços. Diante dos bons 

resultados conquistados ao fim do exercício, esse alinhamento mostrou-se assertivo, 

o que não significa que tenha sido um ano fácil.  

 A conclusão da infraestrutura terrestre dos Centros de Operações Espaciais 

(em Brasília e no Rio de Janeiro) e mais três Estações de Acesso Gateways passa a 

permitir a ativação da plena capacidade do Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas (SGDC) em todo o território brasileiro.  

 A Telebras vivenciou embates nas mais diversas instâncias da justiça 

brasileira, alcançando, por fim, o reconhecimento legal da parceria estratégica com a 

Viasat Brasil, viabilizando em larga escala comercial e social a operação do SGDC.  

 Num salto estratégico por novas competências e oportunidades de negócios, 

a Telebras substituiu sua participação societária pelo direito de uso irrevogável de 

parte da capacidade do cabo submarino, que se tornará realidade na interligação 

direta entre o Brasil e a Europa. 

 Dois dos principais projetos da Telebras passam a formar a mais moderna e 

abrangente rede de telecomunicações do Brasil: o projeto SGDC e a rede terrestre de 

fibras ópticas para cobrir o território nacional com seus 26 mil quilômetros oferecem 

soluções integradas para garantir segurança nas comunicações estratégicas do 

Estado, consolidar as políticas públicas e sociais e promover a inclusão digital, 

preenchendo lacunas de conectividade nas regiões mais remotas e carentes que não 

são atendidas com acesso à internet. A iniciativa prevê o atendimento a milhares de 

pontos de interesse público, como escolas públicas, postos de saúde, postos de 

fronteira, órgãos públicos federais, comunidades indígenas e quilombolas. 

 Alcançamos o número de 3.654 circuitos instalados e em operação: 111% a 

mais do que os 1.731 circuitos em operação no ano de 2017. São 195 os provedores 
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parceiros nas 27 unidades da Federação que chegam junto aos cidadãos por meio da 

rede de fibra óptica da Telebras, estruturada em cinco anéis geográficos, distribuídos 

no Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-oeste e Sul do país. 

 O surgimento da Política Nacional de Segurança da Informação (Decreto 

9.637/18) estabelece à Telebras a demanda por novas competências e 

oportunidades, além de desafios futuros no âmbito da administração pública federal, 

com a finalidade de assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e 

a autenticidade da informação em nível nacional.  

 Hoje, a Companhia soma um Patrimônio Líquido de R$ 370 milhões. Sua 

receita operacional líquida passou de R$ 73 milhões, em 2017, para R$ 199 milhões, 

em 2018, o que representa um expressivo aumento de 172%. 

 O quadro da Telebras é composto por 379 colaboradores e mais de 500 

prestadores de serviços indiretos, distribuídos em cerca de 50 empresas contratadas. 

 Ao longo de 2018, presenciamos uma grande evolução na governança 

corporativa, pautada por princípios de transparência, prestação de contas e 

responsabilidade empresarial, e na gestão da estratégia da Telebras, com a 

consolidação da aplicação de políticas de gestão empresarial no dia a dia. As práticas 

de compliance também estão em constante aprimoramento, com a intenção de zelar 

pela atuação ética em todas as instâncias da empresa. 

 Prova disso é a performance apresentada pela Telebras no Indicador de 

Governança IG-Sest, da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais – 

SEST, do Ministério da Economia. Entre 2017 e 2018 a Telebras cresceu 300% no 

IG-Sest, estando hoje, no grupo das 30 melhores estatais federais do Brasil. 

 Como forma de prestação de contas a toda a sociedade, este documento 

apresenta uma síntese dos objetivos de Políticas Públicas operacionalizadas pela 

Telebras, em especial quanto às Políticas Públicas de Telecomunicações. Essa carta 

apresenta também os recursos utilizados pela Telebras na consecução de seus 

objetivos estratégicos. 
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 Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei n° 13.303, de 30 de junho 

de 2016, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração subscrevem a presente 

Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa. 

TABELA 1 - Relação de Administradores que subscrevem esta Carta 

Administradores que subscrevem esta Carta CPF 

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior  

Presidente 

499.XXX.XXX-72 

Antônio José Mendonça de Toledo Lobato 

Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores 

016.XXX.XXX-29 

Emilio Carlos Acocella 

Diretor Técnico Operacional 

934.XXX.XXX-15 

Hélcio Vieira Junior 

Diretor Comercial 

123.XXX.XXX-90 

Rômulo Barbosa 

Diretor de Governança 

312.XXX.XXX-04 

TABELA 2 - Relação de Conselheiros que subscrevem esta Carta 

Membros do Conselho de Administração que subscrevem esta Carta CPF 

Maximiliano Salvadori Martinhão  

Presidente do Conselho de Administração 

158.XXX.XXX-69 

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior  

Presidente da Telebras – Membro nato do Conselho 

499.XXX.XXX-72 

André Müller Borges 

Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação 

034.XXX.XXX-76 

Lauro Arcângelo Zanol 

Acionistas Minoritários 

198.XXX.XXX-20 

Márcio Barreira Campelo 

Acionistas Preferencialistas 

078.XXX.XXX-89 

Renato Rodrigues Vieira 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

007.XXX.XXX-50 

Hélio Marcos Machado Graciosa 

Conselheiro Independente 

239.XXX.XXX-53 

Fabrício de Souza Duarte 

Representante dos Empregados 

739.XXX.XXX-15 

 

https://www.telebras.com.br/bio.php#1
callto:499.061.197-72
https://www.telebras.com.br/bio.php#2
callto:016.208.178-29
https://www.telebras.com.br/bio.php#3
callto:934.370.138-15
https://www.telebras.com.br/bio.php#4
callto:123.431.948-90
https://www.telebras.com.br/bio.php#5
callto:312.137.074-04
https://www.telebras.com.br/bio.php#1
callto:499.061.197-72
callto:198.625.390-20
callto:198.625.390-20
callto:007.535.324-50
callto:007.535.324-50
callto:007.535.324-50
callto:239.045.427-53
callto:239.045.427-53
callto:239.045.427-53
callto:739.323.967-15
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2 RESUMO DE INFORMAÇÕES 

 As informações solicitadas pela citada Lei, conhecida como “Lei das Estatais”, 

estão detalhadas a seguir. 

2.1 A COMPANHIA 

TABELA 3 - Quadro Resumo de Informações da Companhia 

Razão Social: Telecomunicações Brasileiras S.A 
CNPJ: 00.336.701/0001-04 
NIRE: 533.0000.223/1 
Sede: Setor de Indústrias Gráficas - SIG - Quadra 04, Lotes 075, 083, 

125 e 175 - Bloco A, Salas 211 a 224, Edifício Capital Financial 
Center 

Tipo de Estatal: Sociedade de Economia Mista 
Acionista Controlador: União 
Tipo Societário Sociedade Por Ações 
Abrangência de Atuação: Nacional 
Setor de Atuação: Telecomunicações 

2.2 POSIÇÃO ACIONÁRIA 

Capital Social totalmente integralizado: R$ 1.594.666.570, representado por 

49.605.351 ações, sendo: 

39.272.779 – Ações ordinárias; e 

10.332.572 – Ações preferenciais. 

Em Tesouraria (ON): 193 ações. 

TABELA 4 - Quadro resumo de ações e acionistas 

 

Tabela 1 - Quadro de totais de ações e acionistas

Custodias Bradesco E B3 - Brasil, Bolsa, Balcão

Tipo Pessoa ON ACIONISTAS % PN ACIONISTAS % TOTAL ACIONISTAS %

F¹ 74.270            2.332            0,1891% 1.533.981     3.508            14,85% 1.608.251    5.840            3,2421%

J² 4.711.483      1.470            11,9968% 606.906        257                5,87% 5.318.389    1.727            10,7214%

I3 34.486.858   62                  87,8136% 8.172.508     4                     79,09% 42.659.366 66                  85,9975%

N4 10                    2                     0,0000% 7                     1                     0,00% 17                  3                     0,0000%

R5 158                  12                  0,0004% 19.170           16                  0,19% 19.328          28                  0,0390%

TOTAL 39.272.779   3.878            100,0000% 10.332.572  3.786            100,00% 49.605.351 7664 100,00%
Fonte: Assessoria de Relações com Investidores/Banco Custodiante, Posição da Base em 31/01/2018

3 I - Institucionais
4 N - Não identificados
5 R - Residentes no exterior

1 F - Física
2 J - Jurídica
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3 INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 

 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, devidamente 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 especiais de leis federais e da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM –, pela legislação de telecomunicações, pelas leis e usos do 

comércio, pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e demais disposições legais 

aplicáveis. 

 Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação da Telebras são 

considerados estratégicos para fins de contratação de bens e serviços relacionados à 

implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento, conforme o Plano Nacional de 

Segurança da Informação (Decreto nº 9.612/18). 

 Os projetos da Telebras são agrupados em três grandes grupos: (i)  Backbone 

Nacional; (ii) Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas; (iii) e 

Cabo Submarino Brasil-Europa. 

3.1 BACKBONE NACIONAL TELEBRAS 

 Atualmente, a Telebras possui 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: 
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FIGURA 1 -  Rede Nacional Telebras 

 

 A Telebras realiza constantes investimentos na ampliação da capacidade de 

seu backbone, além da expansão de novos trechos das abordagens necessárias às 

estações de comunicação satelital para o SGDC.  

 Foram efetuadas diversas ampliações com foco na substituição dos 

equipamentos de rede. Foram concluídos projetos visando à melhoria da 

infraestrutura, como a troca de bancos de baterias e implantação de grupo moto-

gerador em diversas estações da Telebras. Todos esses investimentos garantem o 

aumento da disponibilidade e da confiabilidade da nossa rede, melhorando, por 

consequência, a qualidade dos serviços prestados. 

 Também já foi realizada 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 às 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. 
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3.2 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 internet 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 digitalmente isoladas, escolas, centros de saúde, 

postos de fronteira, aldeia indígenas e outros pontos de interesse coletivo. O SGDC 

possui como objetivos principais:  

i. Garantir a independência internacional do país no segmento satelital;  

ii. Assegurar que o segmento de defesa e comunicações estratégicas estejam sob 

controle nacional;  

iii. Atender às necessidades de comunicação do Ministério da Defesa;  

iv. Ampliar o atendimento das Políticas Públicas de Telecomunicação; e,  

v. Estimular a transferência e absorção de tecnologias. 

 

 Cumpre ressaltar que o SGDC é o único satélite operado e controlado por 

empresa totalmente brasileira, sem controle acionário estrangeiro. 

 A Telebras também é executora das principais políticas públicas de 

telecomunicações e de inclusão digital, como o Programa Governo Eletrônico – 

Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações. 

3.3 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 
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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 responsáveis 

por construir o Cabo.  Em 12 de setembro de 2018, a Telebras celebrou contratos 

para permutar a totalidade de sua participação acionária nessas empresas, por Direito 

Irrevogável de Uso (IRU) no Cabo Submarino a ser lançado pela empresa Ellalink 

Ireland S.L., que é subsidiária integral da Eulalink S.L. 

 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 dezembro 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 demanda de tráfego IP, além 

de atender os requisitos estratégicos de segurança e roteamento de dados que 

nortearam o início do projeto: rota alternativa de tráfego, aumento da redundância da 

rede e a redução da latência nos acessos entre Brasil e a Europa. 

3.4 AÇÕES DA TELEBRAS PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA. 

 É fato que o uso da Internet é fundamental, principalmente, em momentos de 

crises e calamidade. Com o projeto SGDC, a Telebras consegue instalar serviços de 

comunicação e acesso à Internet de forma ágil e eficaz. Em  momentos críticos da 

estivemos presentes.  

 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.  
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 Em outro momento difícil, a Telebras também demonstrou seu compromisso 

com o Brasil. A Companhia auxiliou o esforço humanitário para socorro às vítimas 

após a tragédia ocorrida em Brumadinho (MG). A Telebras instalou um total de 22 

antenas com acesso sem fio WiFi de 20 Mbps cada, providos pelo Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, para que as equipes de 

resgate pudessem se comunicar.  

 Tais experiências mostraram que a Telebras está preparada para atuar em 

qualquer situação, em âmbito nacional, provendo rapidamente conectividade onde se 

fizer necessário. Ao mesmo tempo, a Telebras cumpre sua função social de levar 

acesso à Internet de alta velocidade e qualidade aos lugares mais necessitados.  

3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 As Políticas Públicas de Telecomunicações são definidas, atualmente, pelo 

Decreto n° 9.612/18, que, por sua vez, tira de cena o Decreto n° 7175/10 e, por 

consequência, o Programa Nacional de Banda Larga. Ao mesmo tempo, o novo 

decreto, além de definir as linhas de atuação da Telebras, reafirma e revigora as 

configurações da missão da Empresa e cada uma das diretrizes e fundamentos de 

sua atuação. 

 Em paralelo, o surgimento da Política Nacional de Segurança da Informação 

(Decreto 9.637/18) estabelece à Telebras a demanda por novas competências e 

oportunidades, além de desafios futuros no âmbito da administração pública federal, 

com a finalidade de assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e 

a autenticidade da informação em nível nacional.  

 Entre as atribuições dispostas no Decreto 9.637/18, destacam-se: 

I - implementação da rede privativa de comunicação da administração 
pública federal; 
II - prestação de apoio e suporte às políticas públicas de conexão 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 
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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. 

 As informações contábeis relativas às receitas e despesas da Telebras 

encontram-se disponíveis no Relatório da Administração, no endereço < 

https://www.telebras.com.br/inst/wp-

content/uploads/2011/03/Demonstra%c3%a7%c3%b5es-Cont%c3%a1beis-Anuais-

Completas_2018.pdf> 
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4 METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE 
ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 A Telebras realiza ciclos de planejamento estratégico e monitora metas e 

iniciativas, de modo a garantir o cumprimento da finalidade estabelecida no Estatuto 

da empresa e a conformidade com as Políticas Públicas de Telecomunicações. O 

referencial estratégico da Telebras está alinhado às orientações de governo 

consignadas no Plano Plurianual (PPA), estabelecidas pelo Ministério de Ciência, 

Tencologia, Inovações e Comunicações. 

A Telebras participa do PPA 2016-2019, com iniciativas vinculadas ao Programa 

2025 – Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia: Objetivo 

– 1020 – Expandir o acesso à internet em banda larga para todos promovendo o uso 

das tecnologias da Informação e Comunicação e as seguintes iniciativas: 

 Iniciativa O2YT – Disponibilização das comunicações estratégicas e de banda 
larga por meio do lançamento de um Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas – SGDC e a correspondente implantação dos 
sistemas em terra para o seu controle e utilização:  

 Ação 146Z – Aquisição de Um Satélite em Posição Orbital. 

 Iniciativa 0552 – Implantação da Rede Privativa da Administração Pública 
Federal:  

 Ação 12OF – Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga. 
 

4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 O Planejamento Estratégico da Telebras, formulado para o período 2018-

2026, foi elaborado com base na ferramenta de proposição e monitoramento Balanced 

Scorecard – Measures that drive performance – BSC (medidas que impulsionam o 

desempenho). Essa metodologia consiste na construção de um Mapa, a partir da 

definição de objetivos estratégicos, e na adoção de um conjunto de indicadores inter-

relacionados que permite uma visão integrada da organização, fundamentada em 

quatro perspectivas-chave: (i) econômico-financeira; (ii) mercadológica; (iii) de 

processos internos; e (iv) de aprendizado e crescimento. 

 O Planejamento Estratégico é um instrumento de direcionamento estratégico 

da empresa.  Nele constam a Missão, a Visão, os Valores, os seis objetivos 
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estratégicos, os 14 desafios estratégicos, as metas e as iniciativas estratégicas para 

os próximos anos. 

 O Planejamento foi formulado de modo a catalisar todos em torno da missão, 

proporcionar a estrutura de pessoas, processos e tecnologia adequada à visão, 

demandar ou estimular novas formas de trabalhar, pensar e sentir, respeitar a 

diversidade e, ao mesmo tempo, aglutinar e recompensar os talentos individuais, além 

de proporcionar a manutenção de um constante ambiente de aprendizado, de modo 

a garantir o cumprimento do papel para o qual a empresa foi reativada. 

4.1.1 Mapa Estratégico 

 O Mapa Estratégico é a representação visual de todas as dimensões da 

estratégia, compreendida como o conjunto de soluções que dará novo rumo à 

instituição.  A hierarquização de soluções – que impulsionarão a Telebrás nos 

próximos oito anos em direção ao alcance de metas futuras – compreendeu o 

estabelecimento de: 

  
 Objetivos e Desafios: fins específicos a serem alcançados, diretamente 

relacionados à essência das funções da Telebrás e que abrangem os aspectos 

mais relevantes da sua missão. São passíveis de mensuração por indicadores 

e possuem metas realistas e viáveis face aos recursos disponíveis; e 

 

 Iniciativas: soluções concretas, ordenadas e priorizadas. Pode ser uma ação, 

um programa ou um projeto que dará forma e conteúdo a um conjunto de 

medidas relacionadas, oriundas das análises pré-ativas, proativas e reativas do 

processo de planejamento. 

 O Mapa Estratégico consiste, portanto, na diagramação dos objetivos e 

desafios constantes do Plano Estratégico sob suas respectivas perspectivas, com a 

finalidade de sintetizar e traduzir visualmente a estratégia da organização, visando 

facilitar a sua compreensão pelo público interno e externo e demonstrar a correlação 
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existente entre os diversos objetivos buscados. A figura a seguir espelha o Mapa 

Estratégico da Telebras. 

FIGURA 2 -  MAPA ESTRATÉGICO TELEBRAS 

 

Desdobramento da Estratégia 

 O motivo pelo qual se desdobra a estratégia é torná-la executável, assimilável 

e passível de transformar o comportamento de toda empresa. Na Telebras, a 

estratégia está desdobrada em indicadores e iniciativas: 

4.1.2 Indicadores Estratégicos 

 O uso de indicadores estratégicos e sua vinculação com os Objetivos e 

Desafios Estratégicos permitem a transparência na divulgação de resultados e 

alinhamento dos esforços por meio do estabelecimento de linguagem e objetivos 

comuns, definindo critérios objetivos reconhecidos pela Telebras.  
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 A expressão numérica dos indicadores é realizada por meio de metas, que 

servem para mensurar o desempenho e estabelecer o esforço de melhoria necessária 

à Telebras.  Os indicadores e metas visam medir efetivamente o sucesso ou fracasso 

da estratégia e precisam estabelecer um esforço efetivo para alcance dos Desafios e 

Objetivos Estratégicos.  

TABELA 5 - Relação de Indicadores de Desempenho por Desafio Estratégico 

Desafio Promover a Mudança Cultural Exigida Pela Estratégia 
Indicador Descrição 

Índice de ações de desenvolvimento 

(orientação ao mercado) 

Mede o % das ações orientadas ao mercado 

desenvolvidas. Exemplo: ações de marketing, 

eventos e outros.  

Índice de resultado por empregado 

(orientação para resultado) 

Resultado operacional (média por empregado.)  

Índice de objetos avaliados pela gestão 

de risco 

(gestão de riscos) 

Mede o % de objetivos que passaram pelas 

etapas da gestão de risco desde o 

estabelecimento do contexto até a elaboração do 

plano de tratamento  

 

Desafio Dispor das Competências Técnicas e de Gestão Demandadas pela 
Telebras 

Indicador Descrição 
Índice de Competências Mede a quantidade de empregados com o 

mínimo de horas previstas para os treinamentos 

nas competências técnicas e de gestão 

demandadas pela estratégia, em relação ao 

número de total de empregados.   

 

Desafio Assegurar a Atualização e a Integração da Telebras por meio das Novas 
Tecnologias de Informação e de Comunicação 

Indicador Descrição 
 Índice de processos críticos integrados   Mede o % dos processos críticos integrados  

 

Desafio Dispor de Processos de Negócio Adequados à Estratégia 
Indicador Descrição 

Índice de processos de negócio aderentes à 

estratégia  

Mede o % dos processos implementados  



 19 

Desafio Inovar Conjuntamente com os Clientes Internos e Externos 
Indicador Descrição 

 Índice de inovação conjunta  Mede o % das propostas inovadoras 

apresentadas em relação ao total de propostas 

apresentadas.  

 

Desafio Inovar Conjuntamente com os Clientes Internos e Externos 
Indicador Descrição 

 Índice de inovação conjunta  Mede o % das propostas inovadoras 

apresentadas em relação ao total de propostas 

apresentadas.  

 

Desafio Assegurar Disponibilidade de Infraestrutura em Telecomunicações 
Indicador Descrição 

 Índice de tempo médio para reparo (TMR) Tempo médio entre a falha ocorrida até a sua 

resolução. 

 Indicador de disponibilidade  Mede a disponibilidade da rede 

 

Desafio Ser Eficiente na Gestão de Terceiros e Parceiros 
Indicador Descrição 

Índice de qualificação de terceiros e 

parceiros (iqtp)  

É um modelo de avaliação que tem como 

objetivo classificar seus parceiros e terceiros de 

modo a avaliar se eles estão aptos a fornecer 

insumos para a Telebras.  

 

Desafio Fornecer Soluções Inovadoras 
Indicador Descrição 

 Índice de quantidade de soluções 

inovadoras lançadas  

Mede a quantidade de soluções inovadoras 

lançadas.   

 Índice de venda de soluções inovadoras 

lançadas  

Mede a quantidade de soluções novas vendidas.  

 

 

 

Desafio Aumentar a Base de Clientes 
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Indicador Descrição 
 Índice de adições líquidas de clientes  Mede o total de adições brutas deduzidas das 

baixas de clientes.  

 Índice de churn  Mede o número de clientes desligados da base 

de clientes durante um determinado período de 

tempo.  

 

Desafio Ser Reconhecida pela Segurança e Qualidade das Soluções 
Indicador Descrição 

 Índice de satisfação do cliente em relação 

ao serviço contratado  

Mede, por meio de pesquisa específica, o grau 

de satisfação dos clientes com os serviços 

prestados  

Índice de reclamações  Mede o grau de reclamações dos clientes com 

os serviços prestados  

 Índice dos SLAs médios atendidos  Mede o atendimento dos SLAs contratados  

 

Desafio Aumentar a Venda das Soluções Disponíveis 
Indicador Descrição 

Total de vendas Mede o total de vendas no período  

 

Desafio Ter Estrutura de Custos Competitivas 
Indicador Descrição 

 Custo operacional da atividade  Mede as despesas às despesas associadas à 

operação de uma empresa.  

 Índice de custos e despesas operacionais  Demonstra os custos e despesas operacionais  

 

Desafio Assegurar a Autonomia Financeira no Curto, Médio e Longo Prazo 
Indicador Descrição 

EBITDA  Permite analisar o desempenho da Telebras, 

medindo a produtividade e a eficiência da 

empresa.   

 Índice de custos e despesas operacionais  Demonstra os custos e despesas operacionais  
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Desafio Assegurar Receitas com Rentabilidade 
Indicador Descrição 

 Índice de valor econômico agregado (EVA)  Mede o desempenho financeiro de uma empresa 

com base na sua criação de valor  

 Índice de retorno sobre o investimento (ROI)  Mede a taxa de retorno obtida pela empresa para 

seus financiadores, seja capital próprio ou capital 

de terceiros.  

 Índice de lucratividade  Mostra o quanto da receita total produzida nos 

negócios efetivamente se converteu em lucro 

depois de pagos todos os custos e encargos.  

 Resultado líquido  Mede o rendimento real de uma empresa  

 EBITDA ajustado  Representa a geração operacional de caixa da 

companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de 

recursos apenas em suas atividades 

operacionais, sem levar em consideração os 

efeitos financeiros e de impostos.  

 Margem EBITDA ajustado  Mede o indicador de lucratividade operacional da 

empresa. Permite a comparação de empresas 

de diferentes tamanhos e modos de operar 

dentro do mesmo ramo  

 Margem líquida  Revela o percentual de lucro ou prejuízo obtido 

nas vendas (receitas)  
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5 RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 O Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018, que dispõe sobre políticas 

públicas de telecomunicações, tem o objetivo principal de promover: o acesso às 

telecomunicações em condições econômicas que viabilizem o uso e a fruição dos 

serviços; a inclusão digital, para garantir à população o acesso às redes de 

telecomunicações, sistemas e serviços baseados em tecnologias da informação e 

comunicação - TIC, observadas as desigualdades sociais e regionais; e um mercado 

de competição ampla, livre e justa. 

 O Artigo 12 do Decreto atribui as competências da Telebras: implementação 

da rede privativa de comunicação da administração pública federal; prestação de 

apoio e suporte às políticas públicas de conexão à internet em banda larga para 

universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, tele 

centros comunitários e outros pontos de interesse público; 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 prestação de serviço de conexão à internet em banda larga para 

usuários finais, apenas em localidades onde inexista oferta adequada daqueles 

serviços. 

 A fim de cumprir com as suas atribuições, a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 

2019, LOA/2019, aprovou para a Ação 12OF (Implantação da Infraestrutura da Rede 

Nacional de Banda Larga) a dotação orçamentária de R$ 852 milhões, e para a Ação 

146Z (Aquisição de um Satélite em Posição Orbital) a dotação orçamentária de R$ 

148 milhões. Os dois projetos de investimentos têm como fonte de recurso aprovada 

a participação da União no capital (62110000 – Direto). 

 A empresa também contraiu uma linha de financiamento privado com a 

Financiadora de Inovação e Pesquisa - FINEP, da ordem de R$ 256 milhões para a 

construção do satélite SGDC. Em 2018 houve receita operacional bruta de R$ 260 

milhões advindo de suas atividades. 

 Os repasses dos recursos deverão ser realizados a partir das Ações do 

Orçamento Fiscal da União 00PA (Implementação da Infraestrutura para a Prestação 
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de Serviços de Comunicação de Dados) e da Ação 00P8 (Desenvolvimento e 

Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica – 

SGDC). 

 Quanto aos recursos provenientes dos repasses da União, esses são 

direcionados exclusivamente para os respectivos dispêndios de capital relacionados 

aos Grandes Projetos da Telebras.  

 A Tabela 6 apresenta os dados da Execução Orçamentária com base no 

Programa de Dispêndios Globais – PDG/2018, aprovado (reprogramação) pela 

Portaria nº 381, de 23/11/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão: 

TABELA 6 - Execução Orçamentária com Base no PDG/2018 

Fontes e Usos (Em R$ milhões) PDG 
Realizado 

 PDG 
Aprovado  

Realização % 

Fontes de Recursos 791,24 695,57 114% 

Receita 341,24 245,57 139% 

Aumento de Capital 450,00 450,00 100% 

Usos de Recursos 646,88 976,21 66% 

Dispêndios Correntes 433,05 501,49 86% 

Dispêndios de Capital 213,83 474,72 45% 

 

 Como se observa as fontes de recursos tiveram aumento médio de 114% 

justificado pelo aumento da receita realizada ao longo do ano, que teve valores 

aprovados da ordem de R$ 245 milhões e realizado da ordem de R$ 341 milhões. 

Além da receita operacional, é computado como fonte de receita a baixa de passivo, 

cujo objeto era obrigação originada do processo de cisão do Sistema Telebras, 

conforme notas explicativas das demonstrações financeiras disponíveis no site 

<https://www.telebras.com.br/inst/?page_id=474> 

 

 A Tabela 7 apresenta o Orçamento de Investimento (OI) da Telebras realizado 

versus o aprovado. A tabela refere-se à versão final aprovada pela Lei 13.587/2018, 

Portaria nº 318, de 15/10/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e Lei nº 13.764/2018, elaborado com as seguintes ações, distribuição de 

limites e realização: 
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TABELA 7 - Orçamento de Investimento Realizado x Aprovado 

Dispêndios de Capital (Em R$ 
milhões) 

 OI Realizado   OI Aprovado  Realização % 

Investimentos 212,84  462,22  46% 

12OF - Projeto PNBL 33,16  102,00  33% 

146Z - Projeto SGDC 175,12  347,00  50% 

4101 - Bens Imóveis -    -    0% 

4102 - Bens Móveis 0,06  0,60  10% 

4103 - Tecnologia da 
Informação 

4,50  12,62  36% 

Inversão Financeira - Cabo 
Submarino 

0,99  1,00  99% 

Total 213,83  463,22  46% 

 

 A Tabela 8, a seguir, detalha o Orçamento de Investimento na Ação 12OF – 

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga por região: 

TABELA 8 - Orçamento de Investimento na Ação 12OF por região 

Região (Em R$ milhões)  OI Realizado   OI Aprovado  Realização 
% 

Norte 4,31  18,74  23% 

Nordeste 4,42  18,14  24% 

Sudeste 16,03  21,74  74% 

Sul 2,66  18,14  15% 

Centro-Oeste 5,74  25,24  23% 

Total 33,16  102,00  33% 

 

 Conforme observado na tabela acima, o investimento por região da federação, 

ficou abaixo do aprovado para o ano de 2018. A região sudeste foi a que mais recebeu 

investimentos, uma vez que as conexões originadas nos diversos Estados da 

federação têm interesse de tráfego nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O 

maior investimento nessa região foi o projeto de ampliação dos roteadores Inner Core 

da rede. 
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6 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A TOMADA DE DECISÃO DE 
INVESTIMENTO 

 As Iniciativas Estratégicas são, em sua maioria, projetos que se transformam 

em ações concretas a serem realizadas. É através das Iniciativas Estratégicas que 

alcançamos os Objetivos e Desafios Estratégicos definidos pela Alta administração da 

Telebras. E assim, a Telebras torna possível a consecução das Políticas Públicas. 

 

 A Telebras possui oito iniciativas estratégicas, que se desdobram em 42 

projetos estratégicos. As iniciativas estratégicas são: (i) implementar soluções de TI 

para suporte aos processos de negócio; (ii) desenvolver novos produtos; (iii) atualizar 

tecnologias; (iv) expandir redes metropolitanas; (v) expandir backbone/backhaul; (vi) 

implementar ações estruturantes; (vii) ações relacionadas ao SGDC; (viii) garantir a 

disponibilidade da rede. 

 

 As Iniciativas são priorizadas em conformidade com critérios estabelecidos 

pela Administração da Companhia. Como as iniciativas traduzem-se, em sua maioria, 

pelos projetos executados pela empresa, os critérios de priorização transformam-se 

em critérios para a decisão dos projetos a serem executados, e por consequência, 

dos investimentos a serem realizados. 
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7 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 A estrutura de controles internos e de gestão de riscos da Telebras é 

conduzida por todos os níveis da empresa, sendo constituída por três linhas: o 

conjunto das unidades organizacionais da Telebras (1ª linha); as áreas de 

Conformidade, de Integridade e de Gestão de Riscos alocadas na Diretoria de 

Governança (2ª linha) e a Auditoria Interna (3ª linha).  

 Em complemento às estruturas de controles internos foi desenvolvida a nova 

versão Política de Gestão de Riscos. Ao longo de 2019, a Telebras implementará a 

gestão de riscos de todos os seus contratos, projetos, processos e atividades, de 

forma sistemática e transparente. Isso disponibilizará à alta administração as 

melhores informações para a tomada de decisão. 

 Também foram elaborados os seguintes normativos ligados diretamente à 

gestão de integridade: A Política de Integridade e o Programa de Integridade da 

Telebras, ambos aprovados em agosto de 2018. O Programa de Integridade seguiu 

as diretrizes dos guias de integridade, publicados pelo Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.  

 Esse conjunto de iniciativas tem como principal objetivo minimizar a 

materialização de eventos que possam vir a impactar negativamente os objetivos 

estratégicos da empresa, em prol da geração e preservação de valor e do provimento 

de informações transparentes à alta administração da Telebras, ao mercado e aos 

seus acionistas. 

7.1 FATORES DE RISCO 

 Durante o processo de formulação da estratégia da Telebras, alguns fatores 

de risco foram identificados. Esses fatores, se negligenciados, poderão impactar 

negativamente  seus negócios e, consequentemente, a realização de seus propósitos. 

 Seis importantes fatores de riscos identificados são:  
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i. Falhas em nossos sistemas de tecnologia da informação, segurança da informação e 
sistemas e serviços de telecomunicações podem impactar negativamente nossas operações 
e reputação. 

ii. Passivos expressivos que podem ser expostos a restrições de liquidez significativas em curto 
e médio prazos. 

iii. Garantir o fornecimento de seus serviços para contrapartes inadimplentes, causando 
redução temporária de receita. 

iv. Os fornecedores podem não desempenhar, conforme expectativa, impactando 
adversamente os nossos resultados. 

v. Os projetos de investimento da Telebras possuem riscos inerentes que podem afetar o 
retorno econômico-financeiro originalmente previstos. 

vi. Deficiência na capacidade de desenvolver, se adaptar e ter acesso a novas tecnologias pode 
comprometer a competitividade da empresa. 
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8 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 O Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, elaborado pela Telebras, 

contempla, entre outros índices, o atendimento de indicadores de políticas públicas. 

No entanto, como já foi dito anteriormente, um dos pré-requisitos para a 

implementação da Remuneração Variável Anual é o resultado financeiro positivo, 

critério não alcançado pela Telebras nos últimos anos. 

 

 Considerando o contexto econômico-financeiro no qual a Companhia se 

insere, atualmente a Telebras não distribui Remuneração Variável aos seus dirigentes 

e empregados. 

 

 A política de remuneração na Telebras para empregados é estabelecida pelo 

Plano de Carreira e Remuneração - PCR, aprovado pela Secretaria pela Secretaria 

de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.  

 

 O componente variável da remuneração, contido no Programa de Participação 

nos Lucros e Resultados, deveria estar alinhado ao atendimento de indicadores de 

políticas públicas. No entanto, um dos pré-requisitos para a implementação da 

Participação nos Lucros e Resultados é o resultado financeiro positivo, critério não 

cumprido pela Telebras nos últimos anos. 

 

 Do mesmo modo, a política de remuneração para Administradores é aprovada 

anualmente pela Secretaria pela Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais.  
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