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COMUNICADO AO MERCADO 
RENÚNCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA 

Brasília, 05 de novembro de 2020 – A Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras” ou 

“Companhia”, B3: TELB3 & TELB4) comunica ao mercado o pedido de renúncia do senhor 

WALDEMAR GONÇALVES ORTUNHO JUNIOR ao cargo de Diretor Presidente da Telebras a partir 

de hoje, 05.11.2020. 

Conforme Comunicado de 16.10.2020, Waldemar Gonçalves foi indicado para o cargo de Diretor-

Presidente do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com 

mandato de seis anos. Ele foi sabatinado pelo Senado Federal e teve seu nome aprovado em 

21.10.2020. Sua renúncia é condição necessária para que possa tomar posse junto a ANPD. 

Desde 24.01.2019, quando iniciou as atividades na Companhia, Waldemar Gonçalves liderou a 

transformação da Companhia. Em sua gestão, a operação do Satélite Geoestacionário de Defesa 

e Comunicações Estratégicas foi destravada e, desde então, foram instaladas mais de 13 mil 

antenas para acesso de internet via satélite em locais remotos e de interesse público. Waldemar 

Gonçalves liderou ações de reestruturação da Companhia que trouxeram melhorias significativas 

em seus resultados, com sucessivos incrementos na receita operacional líquida e no lucro antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA ou EBIDTA, em inglês), dentre outros 

indicadores.  

A Telebras reconhece a relevância dos serviços prestados à Companhia e, consequentemente, à 

sociedade brasileira. Seus esforços foram fundamentais para o alcance dos resultados 

apresentados pela Companhia ao longo dos últimos 21 meses. Assim, em nome de todos os 

colaboradores da Telebras, a Administração agradece ao Waldemar Gonçalves pela integral 

dedicação durante todo seu mandato como Presidente. 

 

 
RODRIGO MARTINS PRATES 

Diretor de Governança e Relações com Investidores 
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