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COMUNICADO AO MERCADO 
CERTIFICAÇÃO TIER-IV DO CENTRO DE OPERAÇÕES ESPACIAIS 

 
Brasília, 26 de junho de 2020 - A Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras” ou “Companhia”) 
(B3: TELB3 & TELB4) informa ao mercado que foram concluídos os testes para a certificação de 
seu Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P), localizado em Brasília/DF. 

O COPE-P, construído pela Telebras e operado em parceria com o Ministério da Defesa, é 
um conjunto de edificações que servirá para operar e monitorar os satélites do Programa Espacial 
Brasileiro e o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). O SGDC 
viabiliza comunicações militares em banda X e atende às Políticas Públicas de Telecomunicações 
em banda Ka, com alta velocidade e em todo o território nacional. 

A certificação TIER-IV é a mais elevada em termos de confiabilidade na operação de 
serviços de um datacenter. A Telebras é pioneira no setor público brasileiro na conquista dessa 
certificação.  

Essa certificação, concedida pelo Uptime Institute e reconhecida mundialmente, atesta 
que o COPE-P possui estrutura com manutenção continuada de operação com alta tolerância a 
falhas e capacidade de ultrapassar os mais graves incidentes. Isso significa que o COPE-P possui 
sistemas de alta disponibilidade, sendo dotado de redundância em todos os seus sistemas de 
infraestrutura crítica: energia, climatização, segurança e conectividade. 

Operando segundo Padrões Six Sigma (>99,9997% do tempo), é aceitável que o COPE-P 
fique inoperante por no máximo 6 minutos ao ano, fator fundamental para a operação do sistema 
de satélites estratégicos.  

 A Telebras cumpriu rigorosamente os requisitos para garantir a fidelidade ao projeto 
aprovado. O instituto de certificação realizou visitas periódicas durante toda a execução da obra 
e, ontem, encerrou os testes que demonstram o atendimento às exigências para certificação TIER 
IV.  A emissão do certificado está programada para julho deste ano. 

Informações adicionais poderão ser obtidas no site da Companhia 
(http://www.telebras.com.br) ou junto à área de Relações com Investidores da Companhia, pelo 
telefone (61) 2027-1410 ou pelo e-mail investidores@telebras.com.br. 

 
 

RODRIGO MARTINS PRATES 
Diretor de Governança e Relações com Investidores 
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