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1 Mensagem da Administração 

 2020 foi um ano desafiante para as pessoas e para as organizações. Reinventar e 
adaptar passaram a ser os verbos mais conjugados. O acesso aos recursos tecnológicos, 
especialmente os de conectividade, ganharam mais relevância. O isolamento social agravou a 
desigualdade digital no País, acentuando a necessidade de acesso à internet por parte da 
população mais vulnerável.  

 Nesse contexto, coube à Telebras, no cumprimento de sua missão institucional, 
ampliar e intensificar o atendimento às comunidades locais por meio do programa WiFi Brasil, 
executado em parceria com o Ministério das Comunicações, levando internet gratuita e 
ilimitada para regiões remotas do País, onde não há nenhuma ou pouca conexão. Dispor de 
um backbone nacional de 28.880 km de fibras ópticas, cruzando todas as regiões do País, e de 
um Satélite Geoestacionário (SGDC) com cobertura nacional, com o elevado profissionalismo 
dos nossos colaboradores, foi imprescindível para esse atendimento. 

 Na execução do Programa Governo Eletrônico Serviço ao Cidadão - GESAC, a Telebras 
chegou ao final de 2020 com mais de 13 mil pontos, instalados e operacionalizados, nos 26 
estados e no Distrito Federal. Desses, mais de 9.600 em escolas públicas, quase 500 em 
comunidades indígenas e cerca de 400 em unidades de saúde.   

 No preparo para enfrentar os desafios que estão por vir, revisamos e atualizamos o 
Plano Estratégico Institucional para o período de 2020 a 2024, reforçando o papel da Telebras 
como instrumento do Estado na execução de políticas públicas de telecomunicações.  Em 
continuidade ao processo de estruturação da Governança Corporativa, concluímos a 
implantação da Gestão de Processos e do Escritório de Gestão do Portfólio.  

 Mesmo em ambiente desafiador, a Companhia alcançou expressivos resultados 
financeiros, ratificados pela evolução da receita operacional bruta, que atingiu 329 milhões 
de reais, com crescimento de 24% em relação ao ano anterior, melhoria significativa na 
geração de caixa decorrente de sua operação, redução do endividamento. 

 A atenção dispensada à saúde física e mental dos colaboradores, bem como os 
esforços por estes dispendidos para a necessária adaptação ao trabalho remoto foram cruciais 
para o alcance dos resultados mencionados. 

  Estamos preparados para enfrentar desafios ainda maiores em 2021, evoluir de 
maneira sustentável, gerar valor aos nossos clientes, colaboradores, acionistas, parceiros e, 
principalmente, consolidar e reforçar nosso compromisso com a sociedade brasileira. 

 A Administração
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2 Perfil de Atuação 

 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, inscrita no CNPJ sob o nº 00.336.701/0001-04, é 
uma sociedade empresarial de economia mista e de capital aberto, listada na Bolsa de Valores 
B3, vinculada ao Ministério das Comunicações, constituída em 9 de novembro de 1972, de 
acordo com a Lei nº 5.792, de 1 de julho de 1972, autorizada pela ANATEL para a prestação 
do Serviço de Comunicação Multimídia, por meio do Termo PVST/SPV nº 118/2011, publicado 
no Diário Oficial da União em 7 de abril de 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 e demais disposições legais 
aplicáveis. 

 Em 2020, em conformidade com a Lei nº 13.978/2020, Lei Orçamentária Anual, a 
Telebras foi incluída no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), passando a ser 
classificada como empresa estatal dependente. A alteração do enquadramento orçamentário 
não impactou o seu perfil de atuação e a Telebras continuou executando as políticas públicas 
de inclusão digital do Estado e atendendo as demandas de soluções em serviços de conexão 
para a Administração Pública. Além do seu papel social, a Telebras atua também estimulando 
o desenvolvimento do mercado de telecomunicações ao fornecer infraestrutura para internet 
banda larga aos provedores regionais. 

 Neste contexto, em 2020, a Telebras revisou e iniciou a implementação do seu Plano 
Estratégico Institucional - PEI 2020-2024, cujas diretrizes direcionam esforços essenciais para 
a execução de políticas públicas de telecomunicações, com resultados capazes de atender as 
expectativas da sociedade, dos clientes e dos acionistas, majoritários e minoritários. A 
estratégia traçada foi no sentido de dotar a Companhia de mecanismos e instâncias de 
governança integrados e de métodos de gestão e controle que possibilitassem o alcance dos 
objetivos estratégicos estabelecidos.
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3 Finanças 

3.1 Estrutura Patrimonial da Companhia – Principais Rubricas 

 O comportamento das principais rubricas patrimoniais entre os anos de 2018 a 2020 

e as explicações acerca das principais variações estão apresentados a seguir: 

R$ mil Exercícios findos em:     
   

 

    2020   2019  2018 

Rubricas Valor  AV%  
 AH% - 

2019 

 AH% - 

2018 
Valor  AV%  

 AH% - 

2018 
Valor  AV%  

Ativo Circulante 1.316.529 31,0% 11,7% 278,5% 1.179.149 27,4% 239,0% 347.786 9,7% 

Ativo Não Circulante 2.927.484 69,0% -6,1% -9,6% 3.118.837 72,6% -3,7% 3.237.483 90,3% 

Realizável a Longo Prazo 218.236 5,1% -22,2% -35,2% 280.475 6,5% -16,7% 336.906 9,4% 

Investimentos 90.084 2,1% 11,4% 21,6% 80.841 1,9% 9,1% 74.086 2,1% 

Imobilizado 2.591.282 61,1% -5,3% -7,7% 2.737.349 63,7% -2,5% 2.806.288 78,3% 

Intangível 27.882 0,7% 38,2% 38,0% 20.172 0,5% -0,2% 20.203 0,6% 

Ativo Total 4.244.013 100,0% -1,3% 18,4% 4.297.986 100,0% 19,9% 3.585.269 100,0% 

Passivo Circulante 300.964 7,1% 28,7% 57,0% 233.786 5,4% 22,0% 191.679 5,3% 

Passivo Não Circulante 2.389.810 56,3% -1,1% -20,9% 2.417.467 56,2% -20,0% 3.023.156 84,3% 

Passivo Exigível 2.690.774 63,4% 1,5% -16,3% 2.651.253 61,7% -17,5% 3.214.835 89,7% 

Patrimônio Líquido 1.553.239 36,6% -5,7% 319,3% 1.646.733 38,3% 344,5% 370.434 10,3% 

Passivo Total 4.244.013 100,0% -1,3% 18,4% 4.297.986 100,0% 19,9% 3.585.269 100,0% 

Fonte: Demonstrações Contábeis Individuais da Telebras 

Tabela 1 - Principais rubricas patrimoniais 
 

Indicadores Financeiros Medida 2020 2019 2018 

Liquidez Corrente Índice 6,3519 7,7046 1,8144 

Liquidez Geral  Índice 2,29 2,25 0,84 

Composição do Endividamento % 30,9% 23,7% 23,6% 

Grau de Endividamento % 15,6% 14,9% 22,6% 

Participação de Capital de Terceiros % 18,5% 17,6% 29,3% 

Para fins de cálculo dos indicadores financeiros as rubricas de despesas antecipadas, receitas diferidas e adiantamento para futuro aumento 
de capital foram reclassificadas para o patrimônio líquido. 

Tabela 2 - Indicadores financeiros 
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Ativo Circulante – O Ativo Circulante no final do ano de 2020 apresentou crescimento de 

11,7% e 278,5% em relação aos anos de 2019 e 2018, respectivamente. O aumento em relação 

a 2019 é explicado pelo aumento dos valores a receber do Superavit de Previdência Privada, 

devido à atualização monetária, e das transferências do Não Circulante. Já a evolução em 

relação ao ano de 2018 é justificada basicamente pelo aumento da rubrica de Caixa e 

Equivalentes de Caixa, devido aos aportes financeiros realizados pelo acionista controlador, a 

União, durante o exercício de 2019, no valor de R$ 1,0 bilhão, e pelo reconhecimento do 

superávit de previdência privada no valor de R$ 202,5 milhões. O valor do Ativo Circulante 

reconhecido sobre esse valor foi de R$ 74,1 milhões (R$ 67,5 milhões em 2019). As demais 

rubricas não apresentaram variações relevantes. 

Ativo Não Circulante – O grupo apresentou redução de 6,1% na comparação com o ano de 

2019 e de 9,6% em relação a 2018. Esse comportamento é reflexo das transferências 

realizadas para o Circulante de valores relativos ao Superavit de Previdência Privada, Despesas 

Antecipadas e pelo aumento do valor da Depreciação e Amortização em função da 

transferência de bens da condição de “em andamento” para “em serviço”. O valor dessas 

transferências em 2020 foi de R$ 617,3 milhões. 

Passivo Circulante – O comportamento desta rubrica na comparação entre o ano de 2020 e 

os exercícios de 2019 e 2018, demonstrou uma variação positiva de 28,7% e 57,0%, 

respectivamente, que é justificada, principalmente, pelo reconhecimento de obrigações que 

vencerão nos próximos 12 meses, tais como: i) Empréstimos e Financiamentos; ii) Receitas 

Diferidas relativas à prestação de serviços ao Ministério de Defesa (Banda X) e ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), vinculados ao programa GESAC.  

Passivo Não Circulante – O Passivo não Circulante apresentou redução de 1,1% e 20,9% na 

comparação com os exercícios de 2019 e 2018, respectivamente. Esse comportamento é 

justificado pelas transferências para o Circulante em função dos vencimentos que ocorrerão 

no decorrer dos próximos 12 meses, principalmente das rubricas de Empréstimos e 

Financiamentos e de Receitas Diferidas. 

Patrimônio Líquido – O exercício de 2020, quando comparado ao de 2019, demonstra uma 

queda de 5,7%, explicada basicamente pelo prejuízo apurado no exercício no montante de R$ 
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106,2 milhões. Quando confrontado com o ano de 2018, o Patrimônio Líquido apresenta 

crescimento de 319,3%, justificado pelo aumento de capital realizado em 2020 com recursos 

recebidos da União na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, no 

valor de R$ 1,5 bilhões. 

3.2 Estrutura Econômica da Companhia – Principais Rubricas 

 O resultado obtido pela Companhia no exercício de 2020 comparado com os 

exercícios de 2019 e 2018 está apresentado a seguir com explicações sobre as principais 

variações ocorridas entre os períodos apresentados. 

R$ mil 2020 2019 2018 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 328.961 264.543 260.002 

  Serviços de Comunicação Multimídia 274.871 217.136 169.442 

  Locação de Capacidade Satelital 36.480 36.545 78.240 

  Aluguéis e Locações 16.640 10.862 12.320 

  Compartilhamento de Receita 970 - - 

 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA  (62.138) (60.290) (60.350) 

  Tributos s/ Receita Operacional Bruta (61.934) (59.489) (59.743) 

   Descontos Incondicionais (204) (801) (607) 

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 266.823 204.253 199.652 

 RECEITAS/(CUSTOS/DESPESAS) OPERACIONAIS (123.747) (135.884) (262.459) 

    Meios de Conexão e Transmissão (103.529) (78.449) (77.709) 

    Pessoal (Exclui PISP) (95.880) (80.914) (76.075) 

    Serviços de Terceiros (93.021) (86.271) (67.351) 

    Aluguéis, Locações e Seguros (28.633) (11.036) (10.419) 

    Compartilhamento de Instalações (13.004) (45.357) (42.983) 

    Tributos (3.753) (3.152) (2.386) 

    Equivalência Patrimonial (3.621) (1.034) (1.716) 

    Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP) (708) (2.137) (220) 

    Material  (151) (2.400) (865) 

    Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa 1.053 (9.024) (3.048) 

    Outras Despesas Operacionais (9.120) (21.008) (13.498) 

    Outras Receitas Operacionais 226.620 204.898 33.811 

 EBITDA 143.076 68.369 (62.807) 

    Margem EBITDA 53,62% 33,47% -31,46% 

   Depreciação e Amortização (214.811) (191.266) (126.688) 
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 EBIT (71.735) (122.897) (189.495) 

   Resultado Financeiro (34.491) (114.629) (35.356) 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (106.226) (237.526) (224.851) 

Prejuízo por Ação (R$) (1,7195%) (3,8449%) (3,6397%) 

Tabela 3 - Resultado da Telebras 

3.2.1 Receita Operacional Líquida 

R$ mil 2020 2019 2018 
Δ 2020 X 

2019 

Δ 2020 X 

2018 

Serviços de Comunicação Multimídia 274.871 217.136 169.442 26,6% 62,2% 

Locação de Capacidade Satelital 36.480 36.545 78.240 -0,2% -53,4% 

Aluguéis e Locações - Outras 16.640 10.862 12.320 53,2% 35,1% 

Compartilhamento de Receita 970 - - 100,0% 100,0% 

Receita Operacional Bruta 328.961 264.543 260.002 24,4% 26,5% 

Deduções da Receita  (62.138) (60.290) (60.350) 3,1% 3,0% 

Receita Operacional Líquida 266.823 204.253 199.652 30,6% 33,6% 

Tabela 4 - Receita Operacional Líquida 
  
 Em 2020, a receita líquida atingiu 266,8 milhões (R$ 204,3 milhões em 2019 e R$ 

199,7 em 2018), um crescimento de 30,6% e 33,6% em relação aos anos de 2019 e 2018, 

respectivamente. O crescimento é explicado: i) pela expansão da banda ativada e faturada em 

2020, que alcançou uma média de 496.496Mbps (362.567Mbps em 2019 e 305.638Mbps em 

2018); e ii) o aumento e expansão dos circuitos vinculados à geração de receita – 15.695 em 

dezembro de 2020 contra 12.578 em dezembro 2019 e 12.781 em dezembro de 2018. 

 O comportamento da receita bruta por produto nos 12M20 em relação aos 12M19 

foi o seguinte: 

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM): Apresentou aumento de 26,6%, devido ao maior 

volume de receitas geradas pelo segmento satelital com a utilização do satélite SGDC. A 

principal receita desse segmento é a do programa GESAC. Nos 12M20, a Telebras tinha um 

total de 12.688 pontos/circuitos do programa vinculados à geração de receita da Companhia 

(9.763 nos 12M19). O montante da receita gerada por esses circuitos no período foi de R$ 

103,9 milhões (R$ 45,5 milhões nos 12M19). 
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Locação de Capacidade Satelital: este produto permaneceu estável em relação ao exercício 

de 2019, com receita de R$ 36,5 milhões em 2020. Na comparação com o ano de 2018, houve 

uma redução de 53,4%, que é explicada pelo reconhecimento no exercício de 2019 do 

adiantamento realizado pelo MCTI para reserva de banda no valor de R$ 60,0 milhões para 

atendimento do programa GESAC. 

Aluguéis e Locações – Outras:  compreende o aluguel de cabos ópticos, locação de roteadores 

e aluguel de infraestrutura do segmento satelital (contrato de parceria com a Viasat). No 

exercício de 2020, a receita reconhecida dessa rubrica totalizou R$ 16,6 milhões (R$ 10,9 

milhões em 201 e R$ 12,3 milhões em 2018), crescimento de 53,2% e 35,1% em relação a 2019 

e 2018 respectivamente. O aumento é explicado basicamente pelo reconhecimento da receita 

de aluguel de infraestrutura da parceria com a Viasat (R$ 2,5 milhões em 2020). 

Compartilhamento de Receita: Em 2020, a Telebras reconheceu o montante de R$ 1,0 milhão 

relativo ao compartilhamento de receita com a parceria que tem com a Viasat na exploração 

dos serviços do satélite SGDC. 

3.2.2 Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização) 

R$ mil 2020 2019 2018 
Δ 2020 X 

2019 

Δ 2020 X 

2018 

Meios de Conexão e Transmissão   (103.529)   (109.553)   (108.479) -5,5% -4,6% 

Pessoal (exclui PISP)     (95.880)     (80.914)     (76.075) 18,5% 26,0% 

Serviços de Terceiros     (93.021)     (86.271)     (67.351) 7,8% 38,1% 

Aluguéis, Locações e Seguros     (28.633)     (11.036)     (10.419) 159,5% 174,8% 

Compartilhamento de Instalações     (13.004)     (14.253)     (12.213) -8,8% 6,5% 

Tributos       (3.753)       (3.152)       (2.386) 19,1% 57,3% 

PISP1           (708)       (2.137)           (220) -66,9% 221,8% 

Materiais            (151)       (2.400)           (865) -93,7% -82,5% 

PECLD2         1.053        (9.024)       (3.048) -111,7% -134,5% 

Total   (337.626)   (318.740)   (281.056) 5,9% 20,1% 

1 Programa de Indenização por Serviços Prestados 
2 Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa 

Tabela 5 - Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização) 
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 Os Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização) totalizaram 

no exercício de 2020 R$ 337,6 milhões, crescimento de 5,9% em relação ao ano de 2019 e 

20,1% na comparação com o ano de 2018.   

 As principais ocorrências entre os períodos referentes aos itens de Custos e Despesas 

Operacionais foram as seguintes: 

Meios de Conexão e Transmissão: Em 2020, houve uma redução de 5,5% em relação ao ano 

de 2019 e de 4,6% em comparação com o ano de 2018. A diminuição é justificada 

principalmente pela redução dos custos com contratação de Exploração Industrial de Linha 

Dedicada (EILD). Em 2020, os custos com EILD totalizaram R$ 56,8 milhões (R$ 63,25 milhões 

em 2019 e R$ 66,4 em 2018). Essa redução é efeito das ações da Companhia para redução 

desses custos (renegociação de contratos e utilização do SGDC).  

Pessoal: No ano de 2020, os custos e despesas com pessoal tiveram aumento de 18,5% e 

26,0% na comparação com os exercícios de 2019 e 2018, respectivamente. O crescimento é 

explicado pelos seguintes eventos: i) concessão do reajuste salarial ocorrido no mês de julho 

de 2020, devido ao dissídio julgado favorável aos empregados da Companhia relativo aos 

acordos coletivos dos anos 2018/2019 e 2019/2020. Com a decisão, foram concebidos 

reajustes de 3,5% e 1,02% do INPC acumulado nos períodos, respectivamente. O reajuste do 

acordo coletivo de 2018/2019 foi pago de forma retroativa, e o de 2019/2020 não foi pago 

com efeitos retroativos; ii) reclassificação dos valores registrados no ativo a receber relativo 

ao pessoal cedido a outros Órgãos para o resultado do exercício no montante de R$ 13,4 

milhões, tendo em vista a condição da Telebras de empresa dependente; e iii) concessão de 

promoções por merecimento e antiguidade no quarto trimestre de 2020. 

Serviços de Terceiros: Apresentou crescimento de 7,8% na comparação entre 2020 e 2019. 

Em relação ao ano de 2018, houve um aumento de 38,1%. O aumento é justificado 

basicamente pelos seguintes eventos: i) elevação dos custos com manutenção da planta, em 

função da expansão de rede e reajustes contratuais; e ii) pelo reconhecimento dos custos 

vinculados ao contrato de parceria firmado entre a Telebras e a Viasat para exploração do 

satélite SGDC. 
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Compartilhamento de Instalações: Em 2020, o custo de Compartilhamento de Instalação 

totalizou R$ 13,0 milhões (R$ 14,3 milhões em 2019 e R$ 12,2 milhões em 2018), redução de 

8,8% e crescimento de 6,5%, respectivamente.  

Aluguéis, Locações e Seguros: A rubrica apresentou crescimento de 159,5%, na comparação 

entre os 2020 e 2019, e de 174,8% em relação a 2018. Esse comportamento é explicado pelos 

seguintes eventos: i) reconhecimento dos custos com o seguro do satélite SGDC, que teve sua 

contratação de apólice renovada para o período de agosto de 2020 a agosto de 2021. O valor 

da nova apólice foi de R$ 19,0 milhões (a apólice anterior foi de R$ 5,2 milhões) e o custo 

mensal apropriado no resultado da Telebras é de R$ 1,6 milhão. Em 2020, o valor reconhecido 

no resultado da Telebras relativo ao seguro e à garantia foi de R$ 19,0 milhões (R$ 5,8 milhões 

em 2019 e R$ 2,4 milhões em 2018); e ii) reconhecimento dos custos com locação de 

equipamentos para operacionalização do satélite, conforme contrato firmando entre a 

Telebras e a Viasat (R$ 7,0 milhões nos 12M20 – R$ 2,7 milhões nos 12M19). 

Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa: Em 2020, o valor da PECLD foi 

positivo no montante de R$ 1,0 milhão, explicado pela reversão de provisão ocorrida no ano 

de 2020 no valor de R$ 10,1 milhões ante uma constituição de provisão de R$ 9,1 milhões. Na 

comparação com 2019, houve uma queda de 111,7%, devido ao reflexo da mudança de 

critério na apuração do montante da PECLD. 

3.2.3 Depreciação e Amortização 

R$ mil 2020 2019 2018 Δ 2020 X 2019 Δ 2020 X 2018 

Depreciação e Amortização (214.811) (191.266) (126.688) 12,3% 69,6% 

Tabela 6 - Depreciação e Amortização 

 O crescimento de 12,3% e de 69,6% na comparação entre o ano de 2020 e os anos 

de 2019 e 2018, respectivamente, é explicado pelas transferências de bens e instalações em 

andamento para bens e instalações em serviço realizadas durante o ano de 2020. O montante 

dessa transferência foi de R$ 617,3 milhões, sendo o maior volume vinculado ao segmento 

satelital em virtude das conclusões das obras dos Centros de Operações Espaciais, relativos à 

parte terrestre do projeto SGDC. 
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3.2.4 Resultado de Equivalência Patrimonial 

R$ mil 2020 2019 2018 Δ 2020 X 2019 Δ 2020 X 2018 

Resultado de Equivalência Patrimonial (3.621) (1.034) (1.716) 250,2% 111,0% 

Tabela 7 - Resultado de Equivalência Patrimonial 

 Os resultados negativos de Equivalência Patrimonial apurados nos anos de 2020 e 

2019 refletem a participação da Telebras (49%) nos resultados negativos gerados nesses anos 

pela coligada Visiona. Em 2020, a coligada apresentou um prejuízo líquido de R$ 7,4 milhões 

(R$ 2,1 milhões em 2019).  

 Com relação ao exercício de 2018, a perda com Equivalência Patrimonial aumentou 

em 111,0%. No final do exercício de 2018, a Telebras alienou as participações societárias que 

detinha nas empresas Cabos Brasil Europa S.A e EllaLink Spain S.A. A participação que a 

Telebras detinha no capital social dessas empresas era de 35% e a alienação fazia parte da 

estratégia da Companhia de permutar essas participações pela aquisição do Direito 

Irrevogável de Uso (IRU) do Cabo Submarino a ser lançado pela empresa Ellalink Ireland 

(subsidiária integral da Eulalink S.L.), que interligará diretamente o Brasil a Portugal. 

3.2.5 Outras Receitas / Despesas Operacionais 

R$ mil 2020 2019 2018 
Δ 2020 X 

2019 

Δ 2020 X 

2018 

Outras Receitas Operacionais      

Subvenções Recebidas 216.657 - - 100,0% 100,0% 

Superávit - Previdência Privada - 202.549 - -100,0% n.d 

Ganhos sobre o Passivo 3 8.850 16.352 -100,0% -100,0% 

Receita de Alienação de Ativos - - 9.547 -100,0% -100,0% 

Reversão. Prov. p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais 226 6.523 6.350 -96,5% -96,4% 

Recuperação de Tributos 3.395 5.391 2.485 -37,0% 36,6% 

Outras Receitas Operacionais 6.382 1.099 601 480,7% 961,9% 

Tributos sobre Outras Receitas Operacionais (43) (19.531) (1.524) -99,8% -97,2% 

Total 226.620 204.881 33.811 10,6% 570,3% 

Outras Despesas Operacionais       

Provisão p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais (2.844) (2.408) (4.879) 18,1% -41,7% 

Tributos (116) (1.813) (4.259) -93,6% -97,3% 

Multas sobre Passivos (441) (1.084) (3.514) -59,3% -87,5% 
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Baixas de Ativos por Perdas (4.386) (14.055) (194) -68,8% 2160,8% 

Outras Despesas Operacionais  (1.333) (1.565) (652) -14,8% 104,4% 

Total (9.120) (20.925) (13.498) -56,4% -32,4% 

Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquida 217.500 183.956 20.313 18,2% 970,7% 

Tabela 8 - Outras Receitas / Despesas Operacionais 

 Em 2020, o resultado da rubrica de Outras Receitas Operacionais deduzidas de Outras 

Despesas Operacionais foi positivo no montante de R$ 217,5 milhões (R$ 184,0 milhões em 

2018 e R$ 20,3 milhões em 2018).  

 Em 2020, a Telebras passou a ser classificada como uma Empresa Estatal Dependente 

e, dessa forma, passou a receber recursos orçamentários para o pagamento dos gastos com 

pessoal e outros custeios. Esses recursos estão sendo reconhecidos com base no CPC 07 – 

Subvenções e Assistência Governamentais. No acumulado dos 12M20, a Telebras reconheceu 

o montante de R$ 216,7 milhões, sendo que, desse total, R$ 117,0 milhões foram destinados 

a gastos com pessoal e R$ 99,7 milhões para outros custeios. As demais rubricas não 

apresentaram variações relevantes entre os períodos comparados. Esse evento foi o principal 

responsável pela obtenção do resultado positivo. 

 Em 2019, a Companhia reconheceu o superávit dos planos de previdência privada, 

PBS-A e PBS Telebras, que foram vertidos para a Telebras após autorização do Órgão 

regulador, a PREVIC. O valor destinado à Telebras foi de R$ 202,5 milhões e está sendo 

liquidado em 36 parcelas mensais, sendo o saldo remanescente atualizado mensalmente 

pelos índices de rentabilidade dos planos. No final do exercício de 2020, o valor a receber 

desse superavit é de 147,8 milhões. 

 Ainda no exercício de 2019, a Companhia realizou a baixa de créditos tributários no 

montante de R$ 13,6 milhões. A baixa foi realizada em função da impossibilidade de 

recuperação desses créditos perante os fiscos estaduais e federais, uma vez que houve a 

prescrição do direito de se creditar e, também, devido a incorreções na escrituração. Do 

montante baixado, R$ 11.951 refere-se a créditos de ICMS de bens do imobilizados (CIAP) 

escriturados entre janeiro de 2014 e agosto de 2019 e R$ 1.665 a tributos federais. 

T
LB

A
S

S
20

21
27

68
0

Assinado digitalmente por JOSE MARIA JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES, ANDRE LUIS GOMES
MONTEIRO, BRAULIO DE PAULA MACHADO e JARBAS JOSE VALENTE.
Documento Nº: 200828-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 

 

19 

 

3.2.6 Resultado Financeiro 

R$ mil 2020 2019 2018 
Δ 2020 X 

2019 

Δ 2020 X 

2018 

Receitas Financeiras        

Juros sobre Superavit Previdência Privada        22.298                 -                  -   100,0% 100,0% 

Juros sobre Aplicação Financeira        33.284         15.016           4.967  121,7% 570,1% 

Juros sobre Tributos          4.078           1.863           4.186  118,9% -2,6% 

Juros sobre Depósitos Judiciais          2.583           2.323           2.511  11,2% 2,9% 

Outras Receitas             594              478              528  24,3% 12,5% 

Tributos sobre Receitas Financeiras         (2.208)            (776)            (577) 184,5% 282,7% 

Total        60.629         18.904         11.615  220,7% 422,0% 

Despesas Financeiras 
     

Juros sobre Adiantamento/Cauções e Retenções       (40.620)     (111.131)       (52.964) -63,4% -23,3% 

Compensação Financeira - Financiamento FINEP       (21.397)                -                  -   100,0% 100,0% 

Juros e Variação Monetária de Acordos Judiciais       (19.383)       (20.871)       (16.124) -7,1% 20,2% 

Juros/VM s/ Prov. p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais         (5.857)         (5.091)         (5.924) 15,0% -1,1% 

Juros sobre Empréstimos e Financiamentos         (7.081)         (8.402)         (3.840) -15,7% 84,4% 

Reversão de Encargos Financeiros                -          13.847         32.733  -100,0% -100,0% 

Outras Despesas            (782)         (1.885)            (852) -58,5% -8,2% 

Total       (95.120)     (133.533)       (46.971) -28,8% 102,5% 

Resultado Financeiro       (34.491)     (114.629)       (35.356) -69,9% -2,4% 

Tabela 9 - Resultado Financeiro 

 No exercício de 2020, o resultado financeiro foi negativo no valor de R$ 34,5 milhões 

(R$ 114,6 milhões em 2019 e R$ 35,4 milhões em 2018), uma redução do resultado negativo 

de R$ 80,1 milhões entre 2020 e 2019. A redução é explicada pelos seguintes eventos: i) 

crescimento das receitas de aplicações financeiras em função do maior volume de recursos 

financeiros disponíveis para aplicação devido aos aportes de AFAC realizados pela União em 

dezembro de 2019, no montante de R$ 822,3 milhões (esses recursos estão impossibilitados 

para uso como investimento, conforme Fato Relevante publicado em 06 de maio de 2020); ii) 

redução dos juros de AFAC, em decorrência do processo de aumento de capital social, em que 

houve a transferência do valor de R$ 1.512,7 milhões do Passivo Exigível (Não Circulante) para 

o Patrimônio Líquido, deixando de incidir juros com base na variação da taxa SELIC sobre esse 

valor, e também devido à redução da taxa Selic entre os períodos comparados; e iii) redução 

dos encargos sobre Credores por Acordo Judiciais (PREVI e FUNCEF) em função das 

amortizações das parcelas de principal no período. 
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 Esses pontos positivos foram parcialmente impactados pelo reconhecimento dos 

encargos de compensação financeira do financiamento vinculado à Finep e que consta no 

segundo aditamento contratual. O valor contabilizado dessa compensação foi de R$ 21,4 

milhões e ocorreu em junho de 2020. 

3.2.7 Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado 

R$ mil 2020 2019 2018 Δ 2020 X 2019 Δ 2020 X 2018 

Prejuízo Líquido do Exercício   (106.226)   (237.526)   (224.851) 5,60% -17,00% 

Ajuste de Eventos Não Recorrentes:      

(-) Ganho na Baixa de Passivo                -          (8.850)     (15.949) -100,0% -100,0% 

(-) Superávit de Previdência Privada                -      (202.549)    -    -100,0% n.d 

(+) Tributos sobre Superávit                -          18.736                   -     -100,0% n.d 

(-) Reversão de Encargos Financeiros                -        (13.847)     (32.733) -100,0% -100,0% 

(+) Perda na Baixa de Ativos         4.386        14.055             194  -68,8% 2160,8% 

(-) Receita de Alienação de Investimentos                  -                      -           (9.547) n.d -100,0% 

Prejuízo do Exercício Ajustado   (101.840)   (429.981)   (282.886) -76,3% -64,0% 

Margem Líquida -38,20% -210,50% -141,70% -81,9% -73,0% 

Prejuízo por Ação (R$) -1,5006 -6,9602 -4,5791 -78,4% -67,2% 

Tabela 10 - Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado 

 Em 2020, o Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado foi de R$ 101,8 milhões (R$ 429,9 

milhões em 2019 e R$ 282,9 milhões em 2018), redução de 76,3% em relação a 2019 e 64,0% 

na comparação com 2018. A redução do Prejuízo entre os exercícios comparados é explicada 

pelas seguintes ocorrências: i) aumento da Receita Operacional Líquida (R$ 62,6 milhões na 

comparação com o ano de 2019 e R$ 67,2 milhões em relação ao ano de 2018); ii) crescimento 

dos Custos e Despesas Operacionais  em menor volume em relação ao aumento das Receitas 

(R$ 18,9 milhões e R$ 56,6 milhões em relação aos anos de 2019 e 2018, respectivamente); 

iii) recebimento de Subvenções Orçamentárias no valor de R$ 216,7 milhões; e iv) melhora no 

resultado financeiro líquido, principalmente pelo aumento das receitas de aplicações 

financeiras, bem como pela redução dos encargos financeiros de AFAC e da dívida com 

Credores por Perdas Judiciais. 
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3.2.8 EBITDA/LAJIDA 

R$ mil 2020 2019 2018 
Δ 2020 X 

2019 

Δ 2020 X 

2018 

Prejuízo Líquido do Exercício (106.226) (237.526) (224.851) -55,3% -52,8% 

(+/-) Resultado Financeiro 34.491 114.629 35.356 -69,9% -2,4% 

(+) Depreciação e Amortização 214.811 191.266 126.688 12,3% 69,6% 

EBITDA 143.076 68.369 (62.807) 109,3% 327,8% 

Ajustes:      

(-) Ganho na Baixa de Passivos (3) (8.850) (15.949) -100,0% -100,0% 

(-) Superávit de Previdência Privada - (202.549) - -100,0% n.d 

(+) Tributos sobre Superávit - 18.736 - -100,0% n.d 

(-) Depreciação - CPC 6(R2) / IFRS 16 (5.263) (5.569) - -5,5% 100,0% 

(-) Despesas Financeiras - CPC 6(R2) / IFRS 16 (497) (822) - -39,5% 100,0% 

(-) Receita de Alienação de Investimentos - - (9.547) n.d -100,0% 

(+) Perdas na Baixa de Ativos 4.386 14.055 194 -68,8% 2160,8% 

(+/-) Equivalência Patrimonial 3.621 1.034 1.716 250,2% 111,0% 

EBITDA Ajustado 145.320 (115.596) (86.393) 225,7% 268,2% 

Margem EBITDA 53,6% 33,5% -31,5% 60,0% 270,2% 

Margem EBITDA Ajustado  54,5% -56,6% -43,3% 196,3% 225,9% 

Tabela 11 - EBITDA/LAJIDA 

 O EBITDA não é uma medida definida pelas práticas contábeis internacionais (IFRS) e 

representa o lucro / (prejuízo) antes do pagamento de juros, imposto de renda e contribuição 

social, depreciação e amortização. A Companhia divulga seu EBITDA Ajustado, conforme 

Instrução CVM N° 527, de 4 de outubro de 2012, e estes ajustes incluem a adição/exclusão do 

Resultado de Equivalência Patrimonial, da Depreciação e das Despesas Financeiras originadas  

das alterações do CPC 6(R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil e Outros 

Eventos não Recorrentes que possam vir a ocorrer no curso dos negócios da Companhia, para 

proporcionar melhores informações sobre sua capacidade de pagamento de dívidas, 

manutenção de seus investimentos e possibilidade de cobertura de suas necessidades de 

capital de giro. Ambas as medidas desse agregado (EBITDA e EBITDA Ajustado) não devem ser 

consideradas como alternativas ao Lucro Operacional e ao Fluxo de Caixa Operacional, quando 

utilizados como indicador de liquidez. Destaca-se ainda que o EBITDA Ajustado pode não ser 

comparável com o mesmo indicador divulgado por outras empresas. 
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 No exercício de 2020, o EBITDA Ajustado da Telebras foi positivo no valor de R$ 145,3 

milhões (R$ 115,6 milhões negativo em 2019 e R$ 86,4 milhões negativo em 2018). O 

crescimento de 225,7% e 268,2%, respectivamente, entre os anos comparados é justificado 

pelo aumento da Receita Operacional Líquida (30,6% e 33,6% em relação aos anos de 2019 e 

2018, respectivamente), pelo recebimento/reconhecimento de Subvenções do Orçamento 

Federal para pagamento dos gastos com pessoal e outros custeios, bem como pelo aumento 

dos Custos e Despesas Operacionais em 5,9% e 20,1%, em relação aos anos de 2019 e 2018, 

com percentuais inferiores ao crescimento da receita no ano de 2020.   

 A Margem EBITDA Ajustada em 2020 foi de 54,5% (-56,6% em 2019 e -43,3% em 

2018), aumento de 196,3% em relação ao ano de 2019 e de 225,9% na comparação com o ano 

de 2018.  

 Desconsiderando o efeito da Subvenções Orçamentárias Recebidas no ano de 2020 

(R$ 216,7 milhões) do cálculo do EBITDA Ajustado, teríamos um EBITDA negativo de R$ 71,3 

milhões, e uma Margem EBITIDA Ajustada de -26,7%.   
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4 Políticas Públicas 

 Consoante com a Constituição Federal de 1988, art. 173: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

 E com o Decreto nº 9.612, de dezembro de 2018:  

Art. 12. As políticas públicas de telecomunicações de que trata este Decreto substituem, para 
todos os fins legais, o Programa Nacional de Banda Larga e o Programa Brasil Inteligente, 
mantidas as seguintes atribuições da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras: 

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 

IV - prestação de serviço de conexão à internet em banda larga para usuários finais 

  
 No exercício de suas atribuições, em 2020, a Telebras atuou na implementação e 
operacionalização das principais políticas públicas de telecomunicações, tais como o projeto 
de inclusão digital - Programa de Inovação Educação Conectada, do Ministério da Educação, e 
Programa Governo Eletrônico – Serviços de Atendimento ao Cidadão - GESAC, do então 
MCTIC, atual Ministério das Comunicações (MCom), disponibilizando o seu serviço de internet 
banda larga, via satélite, para cerca de 2,5 milhões de alunos, distribuídos em 11,6 mil pontos, 
dos quais cerca de 80% em área rural e 79% nas regiões Norte e Nordeste.  
 Foram iniciadas operações do Programa Wi-Fi Brasil, coordenado pelo Ministério das 
Comunicações, oferecendo conexão gratuita à internet em banda larga por satélite ou via 
terrestre, com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro.  
 Em apoio à Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Semiárido, a Telebras 
apresentou projetos para a melhoria da conectividade da região por meio da ampliação de 
seu backbone e da utilização de soluções satelitais do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas. 
 Suportou, mediante contratos celebrados com mais de 40 clientes do Governo 
Federal, serviços essenciais para a sociedade brasileira, provendo redes privativas de 
comunicação e serviços de telecomunicação para atendimento dos serviços previdenciários, 
preservação e conservação da biodiversidade, promoção do trabalho, soberania e defesa 
nacional, proteção da Amazônia, serviço de apoio à micro e pequenas empresas, entre outros. 
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 Forneceu aos Prestadores de Pequeno Porte - PPP - o serviço IP Telebras, viabilizando 
o acesso à banda larga aos consumidores finais em localidades onde inexiste a oferta 
adequada de internet.  Incentivou, assim, o desenvolvimento dessas empresas e ampliou o 
atendimento das políticas públicas de telecomunicações.  
 A partir da identificação da necessidade de soluções de telecomunicações que a 
Telebras pudesse ser prontamente utilizada em situações de emergência, como no caso da 
tragédia de Brumadinho ou da Operação Acolhida, a Telebras desenvolveu e disponibilizou 
para órgãos de segurança e defesa, entre outros, solução transportável de acesso à internet 
de alta velocidade, o que permite rápida mobilização e atuação em todo o território nacional.  
 Durante a pandemia, a Telebras se colocou à disposição para auxiliar na prestação de 
serviços para Unidades Básicas de Saúde, bem como em apoio à atuação de todos os órgãos 
do Governo Federal. 
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5 Governança Corporativa, Relações com Investidores e Mercado 

5.1 Integridade, Riscos e Conformidade 

 Em 2020, a Alta Administração da Empresa determinou a implementação de 
mecanismos, ações e atividades, em atendimento às imposições legais ou em caráter 
voluntário, com o intuito de estabelecer melhores práticas de governança corporativa 
alinhadas à estratégia da Companhia, de modo a contribuir para o seu fortalecimento perene 
e duradouro. 

 Em setembro do referido ano, foi avaliada a implementação na Telebras das práticas 
recomendadas no Código Brasileiro de Governança Corporativa, conforme Instrução CVM nº 
586/2017. Constatou-se que a Telebras adota a maioria dos princípios e práticas 
recomendadas pelo Código. Com o intuito de aperfeiçoar as práticas, em 2020, houve 
melhorias em cinco práticas:  

 Assembleia Geral (1.3.1); 
 Avaliação do Conselho e dos Conselheiros (2.4.1); 
 Integração dos Novos Conselheiros (2.6.1); e 
 Avaliação do Diretor-Presidente e da Diretoria (3.3.1 e 3.3.2).  

 Portanto, ao longo do ano, a Telebras deu prosseguimento às ações para manter um 
ambiente de controle efetivo e implementou melhorias nos controles em diversas áreas 
organizacionais.  

 A Política de Integridade, aprovada pelo Conselho de Administração, apresenta os 
princípios e diretrizes que orientam a promoção dos valores éticos e de transparência na 
condução dos nossos negócios, com tolerância zero à fraude, à corrupção e à lavagem de 
dinheiro.  

 O Programa de Integridade traz um conjunto de diretrizes para assegurar a entrega 
dos resultados esperados pela sociedade, por meio do fortalecimento e aprimoramento da 
estrutura de governança, gestão de riscos e controles e de procedimentos de integridade. 

 Para a efetivação da Política e do Programa de Integridade, a Telebras implementou 
o Plano de Integridade, para o biênio 2019-2020, que reúne, de maneira sistêmica, as diversas 
iniciativas para prevenir, detectar e mitigar as possibilidades de ocorrências de fraudes, atos 
de corrupção, irregularidades e desvios éticos e de conduta. Para a execução do seu Plano de 
Integridade, a Empresa seguiu as etapas sugeridas no Guia de Integridade, publicado pela 
Controladoria-Geral da União, ressaltando as diretrizes, os objetivos e os fundamentos do 
Programa de Integridade da Telebras em seus cinco eixos de atuação: comprometimento e 
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apoio da alta administração; instâncias responsáveis; análise de perfil e riscos; políticas e 
procedimentos; e capacitação, comunicação e monitoramento. O Plano Integra + encerrou o 
ano com 34 iniciativas de integridade concluídas e mais 28 ações iniciadas, reforçando o 
compromisso da Telebras com a integridade. 

 A Telebras segue os princípios da Transparência Ativa, conforme a Lei de Acesso à 
Informação. Divulga, independentemente de solicitações, informações de interesse geral ou 
coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja prevista no texto legal. Nesse contexto, 
temos o compromisso de manter um diálogo transparente, respeitoso e proativo com todos 
os públicos de interesse, com estreita atenção às orientações legais em vigor.  

 Em 2020, a Telebras foi reavaliada pela Controladoria-Geral da União – CGU – e 
Tribunal de Contas da União – TCU – em relação ao cumprimento de requisitos de 
Transparência Ativa. O primeiro órgão avaliou 49 pontos, enquanto o segundo avaliou 211 
pontos considerando itens e subitens. Segundo o resultado da avaliação promovida pela CGU, 
a Companhia apresentou uma evolução de 22,45% em relação aos requisitos integralmente 
cumpridos. Até o momento de elaboração deste Relatório, não havíamos recebido 
posicionamento em relação à avaliação do TCU.  

 A Companhia foi listada no primeiro quadrante na avaliação dos Indicadores de 
Governança – IG-SEST – estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Economia. O IG-SEST é um instrumento aplicado 
para avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei das Estatais, Lei nº 13.303 de 30 
junho de 2016, e das diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, 
que busca implementar as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência em 
governança corporativa nas Empresas Estatais Federais. 

 No 4° ciclo de avaliação, ocorrido em 2019, a Telebras atingiu a nota 8,76, sua maior 
nota histórica, superior à média geral de 8,48 das 61 estatais e um incremento de 
aproximadamente 21% comparado com 2018. Essa situação garantiu o alcance do Nível 1 no 
indicador. O resultado representa um avanço de aproximadamente 264% na gestão 
empresarial desde a realização do 1º ciclo, em 2017. Em 2020, o indicador não foi mensurado, 
portanto, a última nota permanece sendo do 4º ciclo. 

 Devido a pandemia mundial, a Telebras implementou um plano de contingência 
aplicado ao Coronavírus. O Plano contém: a contextualização da situação no mundo, no Brasil, 
em Brasília e na Telebras; a estrutura de crise com responsabilidades definidas; processos, 
funções e contratos críticos da organização; análise de cenários e níveis de respostas 
recomendados.  
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 A Telebras identificou os possíveis impactos da crise na Companhia, em termos de 
riscos e oportunidades relacionados ao contexto. Os riscos identificados e escalonados em 
níveis de impacto, os indicadores selecionados para a efetiva medição dos impactos e o 
estabelecimento de red flags foram aprovados pelo Comitê de Crise.  Ao longo do ano, a 
Telebras monitorou diariamente a situação do COVID-19 nos pontos de interesse da 
Companhia, expondo as informações em boletins periódicos para subsidiar as decisões do 
Comitê de Gestão de Crise e da Diretoria Executiva. 

 Além disso, o ano de 2020 ensejou a revisão integral do Estatuto Social. As mudanças 
propostas foram motivadas, principalmente, pela necessidade de alinhamento com as 
diretrizes da OCDE e as melhores práticas de governança, conforme modelo estabelecido pela 
Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (SEST). Ainda nesse período, houve a 
atualização do Regimento Interno da Telebras.  

 No decorrer do ano, a equipe de conformidade conduziu o processo de publicação 
de 38 normas internas (instrumentos novos ou atualizações de versão). Isso representou um 
aumento de 77,27% no quantitativo de normas publicadas na Telebras, frente às 22 normas 
publicadas em 2019. 

  A Companhia continua aperfeiçoando seus processos de Governança. Demonstra, 
assim, a conscientização de toda a Empresa sobre a importância da integridade, da 
conformidade, da transparência ativa, da efetividade na gestão de riscos e no controle interno 
e, também, o comprometimento da alta administração e dos colaboradores com o 
aperfeiçoamento da estrutura de governança. 

 

5.2 Relações com Investidores e Mercado 

 Atualmente, a União detém mais de 90,7% das ações da Companhia, enquanto a 
Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP – e outros acionistas minoritários detém 9,3%. 
Ao todo, são 4.431 acionistas. A maior parte – 82,16% – é composta de pessoas físicas que 
representam 2,5% do as ações da Companhia. As tabelas abaixo apresentam a relação dos 
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principais investidores e informações sobre ações e acionistas.  

 
Tabela 12 - Principais Investidores 

 
Tabela 13 - Ações e Acionistas 

 As ações ordinárias nominativas (ON) e preferenciais nominativas (PN) de emissão da 
Telebras são escrituradas pelo Banco Bradesco e vêm sendo negociadas regularmente na B3 
– a Brasil, Bolsa, Balcão sob os códigos TELB3 e TELB4. Ao longo do ano, as ações ordinárias 
tiveram oscilação de preço entre R$ 50,00 e R$ 209,99 e as ações preferenciais tiveram 
variação entre R$ 12,00 e R$ 38,98. 

 
Tabela 14 - Ações 

 Em 2020, as ações da Companhia movimentaram mais de R$ 370 milhões na B3. A 
Tabela abaixo apresenta os quantitativos de negociações e o volume de recursos 
movimentados ao longo do ano. 

 
Tabela 15 - Quantitativos de negociações e recursos movimentados 

 Em julho de 2020, a Assembleia Geral da Companhia homologou o processo de 
aumento de capital iniciado em 2019. Foram emitidas 10.184.492 (dez milhões, cento e 

Papel Preço Mínimo Preço Máximo

TELB3 R$ 50,00 R$ 209,99
TELB4 R$ 12,00 R$ 38,98

Mercado de Ações Negociações Volume (R$)

Lote-Padrão 46.249 353.100.714,00
Mercado a Termo 54 390.371,91
Mercado Fracionário 29.352 20.812.776,26
Total Geral 75.655 374.303.862,17
Participação Empresa/Setor 0,36% 0,29%
Participação Setor/BOVESPA 2,34% 1,74%
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oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e duas) ações ordinárias ao preço unitário de 
R$117,59 (cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) e 8.074.780 (oito milhões, 
setenta e quatro mil e setecentos e oitenta) ações preferenciais ao preço unitário de R$39,02, 
todas nominativas, na forma escritural e sem valor nominal.  

 Ainda há um montante superior a R$1,5 bilhão de reais classificados como Recursos 
Capitalizáveis. A publicação de Decreto Presidencial autorizativo é necessária para realizar a 
nova operação de aumento de capital. Em setembro de 2020, o processo foi iniciado e os 
documentos encontram-se sob análise do Ministério das Comunicações e do Ministério da 
Economia. 

 Os acionistas e investidores que desejarem mais informações podem entrar em 
contato com a Assessoria de Relações com Investidores pelo e-mail 
investidores@telebras.com.br ou pelo telefone (61) 2027-1210. 

 

5.3 Gestão Empresarial 

5.3.1 Planejamento Estratégico 

 Em face das mudanças ocorridas no ambiente político e econômico no ano de 2019 
resultantes da troca do Governo Federal, a Companhia revisou seu Plano Estratégico para o 
período de 2020 a 2024.  

 O processo de revisão definiu que como posicionamento estratégico da Companhia 
“atuar como instrumento de Estado para a Execução de políticas públicas de 
telecomunicações”, que é sustentado pelos imperativos legais. 

 Destaca-se, ainda, o aperfeiçoamento das declarações de Missão, Visão e do Mapa 
Estratégico e o consequente ajuste dos objetivos, metas e indicadores.  

 O Mapa Estratégico foi estruturado em quatro perspectivas, representando o 
encadeamento lógico de sua estratégia de atuação. Cada perspectiva engloba um conjunto de 
objetivos estratégicos que retrata os principais desafios da Telebras. 
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Figura 1 - Mapa Estratégico 2020-2024 

 

 Para mensurar o desempenho da Companhia em direção aos Objetivos Estratégicos, 
foram definidos os indicadores relacionados na tabela 16. 
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Tabela 16 - Objetivos Estratégicos x Indicadores 

 Os objetivos estratégicos foram desdobrados em iniciativas e agrupadas por área de 
negócio, nos seguintes Planos Diretores: 

 Plano Diretor de Governança – PDG; 
 Plano Diretor de Econômico-Financeiro – PDEF; 
 Plano Diretor de Comercial – PDC; 
 Plano Diretor de Administrativo – PDA; 
 Plano Diretor de Técnico Operacional – PDTO; e 
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 Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. 

 Cada Plano Diretor conta com um conjunto de ações orientadas para o atingimento 
dos objetivos estratégicos estabelecidos no PEI 2020-2024. 

 Foram implementadas ações estruturantes votadas para a eficiência da gestão da 
estratégia e consequente execução da estratégia empresarial estabelecida.   

 As projeções do Plano Financeiro da Companhia, materializadas no seu Plano de 
Negócios, foram ajustadas, sendo os resultados monitorados e reportados mensalmente pela 
Diretoria Executiva ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.  

  

5.3.2 Gestão de Processos 

Em 2020, os esforços foram concentrados na implantação da gestão de processos, 
incluindo a estruturação do Escritório de Processos. Para tanto foram executadas as seguintes 
atividades:   

 Reformulação da cadeia de valor sintética e analítica; 
 Definição de metodologia; 
 Normatização; 
 Identificação dos processos de negócio e processos de trabalho; 
 Capacitação de equipes; e 
 Início do mapeamento “As Is”. 

 A figura 2 apresenta as entregas realizadas no decorrer de 2020: 

 
Figura 2 - Entregas do Projeto de Gestão de Processos 
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5.3.3 Gestão de Projetos 

 A Companhia encerrou o ano de 2020 com a Gestão Organizacional de Projetos – 
GOP – implantada. A GOP é a estrutura de execução da estratégia empresarial que utiliza o 
gerenciamento do portfólio de programas e projetos, bem como outras práticas 
organizacionais facilitadoras para realizar a estratégia organizacional de maneira consistente 
e previsível, melhorando o desempenho e levando a resultados e vantagens competitivas 
sustentáveis. Para tanto, foi definida a metodologia de gestão de portfólio e seus 
componentes (programas e projetos), compreendendo: 

a. A estrutura e os processos de gestão; 

b. Os indicadores dos componentes; 

c. Normativo de Governança e Gerenciamento do Portfólio, Programas e 
Projetos, cujo objetivo é institucionalizar o modelo de governança, as 
competências e a metodologia para o gerenciamento do portfólio, programas 
e projetos da Telebras, visando o ordenamento e integração das partes e o 
alinhamento ao planejamento estratégico da empresa;  

d. Regimento Interno do Comitê Consultivo do Portfólio, cuja finalidade é 
assessorar a Diretoria Executiva nos processos decisórios relacionados à 
gestão de portfólio;  

e. Capacitação de recursos humanos para o gerenciamento de projetos; e 

f. Operação do Escritório de Gestão do Portfólio: o Plano de Transição dos 
Projetos e o Plano de Comunicação do EGP e Estratégia, ambos foram 
implantados e estão em execução e continuarão com suas ações no ano de 
2021. 
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6 Os Negócios da Telebras 

6.1 Conjuntura Econômica Setorial 

 Durante o atípico ano de 2020, houve algumas movimentações que geraram 
impactos significativos na conjuntura do setor de Telecomunicações.  

 Com a aprovação do Projeto de Lei Orçamento 2020, a Telebras passou a ser 
classificada como estatal dependente, integrando o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS), não mais o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, numa condição singular 
na administração pública. A inclusão no OFSS implicou em mudanças decorrentes das 
necessárias adaptações das atividades da Companhia.  

 Em junho de 2020, a pasta do Ministério das Comunicações foi recriada, a partir do 
desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o intuito de 
fortalecer as áreas de política nacional de telecomunicações, política nacional de radiodifusão 
e serviços postais.  

 No âmbito da iniciativa privada registrou-se por parte das operadoras do setor, 
movimentos de especialização segmentada, com desmembramentos ou criação de novas 
empresas a partir de unidades (spin-off) para atuação independente em infraestrutura, 
telefonia móvel, telefonia fixa e serviços de dados. 

 Em um processo de recuperação judicial iniciado ainda em 2016, a empresa Oi leiloou 
ativos de data center, torres e rede móvel, o que mudou a configuração de participantes dos 
respectivos mercados do setor de telecomunicações. 

 O mercado de banda larga foi marcado pela manutenção do crescimento da 
participação provedores regionais, registrada desde 2019, ano em que o conjunto dos 
Provedores de Serviços de internet - ISPs - de pequeno e médio porte alcançou a liderança, 
provocando o fortalecimento econômico e o desenvolvimento institucional dos principais 
atores deste segmento com fusões e investimentos de fundos estrangeiros. 

 Como consequência desses movimentos, pode-se antever um cenário com uma 
atuação mais intensa e direta do Governo Federal nas políticas públicas de telecomunicações, 
bem como um ambiente mais competitivo na oferta de infraestrutura de rede, com as 
empresas derivadas das grandes operadoras atuando independentemente com possibilidade 
de servir provedores concorrentes. 
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6.2 Vendas  

 Em um ano impactado pela pandemia, com restrições de circulação de pessoas e 
diversos estabelecimentos comerciais fechados durante grande parte do período, a Telebras 
avançou na ampliação de pontos do Programa Governo Eletrônico Serviço ao Cidadão – 
GESAC, alcançando mais de 13.200 pontos vendidos, conectando mais de 2,6 milhões de 
alunos. 

 Além de atingir a expressiva marca de 2.989 links terrestres e mais 13.300 links 
satelitais, ainda foram celebrados contratos com o Centro Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia – CENSIPAM  –  e com o Comando Militar da Amazônia  –  CMA  – 
para fornecimento de um total de 62 unidades de conexão à internet satélite transportável 
(T3SAT), auxiliando nas missões institucionais e de inteligência do Censipam e na comunicação 
de frações da tropa, do CMA, empregadas em ambientes remotos de selva sem sinal de 
internet. 

 Demonstrando a capacidade da Telebras de prestar serviços terrestres de 
comunicação de dados de alta qualidade, com preços competitivos e a confiança dos clientes 
nos serviços prestados, foi assinado contrato, no valor total de mais de R$ 25 milhões, com o 
Ministério da Economia, para prestação de serviços de telecomunicações. Por meio de uma 
rede IP multisserviços, utilizando o protocolo MPLS (Multi Protocol Label Switching), com 
capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem entre as unidades daquele Ministério, 
em todo território nacional. Esse contrato substituiu os contratos com o Ministério do 
Trabalho, com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. 

 Apoiando as iniciativas do INSS e da Dataprev na melhoria dos serviços ao cidadão, 
foi realizada a ampliação de velocidade (upgrade) em 1.000 circuitos Com a Presidência da 
República, foi firmado contrato para prover rede corporativa e de acesso à internet no valor 
total de R$ 1.7 milhões. 

 Na área de parcerias, estabeleceu-se o Termo de Cooperação Técnica para integração 
de redes com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Termo de Autorização de uso de 
infraestruturas do Projeto Xingu Conectado, possibilitando início de vendas nos respectivos 
trechos. Ainda se avançou nas negociações para renovação dos contratos de cessão de fibras 
ópticas com as empresas do Sistema Eletrobras e Furnas e foram celebrados os primeiros 
contratos de Venda com Equipagem, com os clientes MOB Telecom, SEA Telecom e WSP. 

 Reforçando o foco no cliente e melhoria contínua dos serviços, a Telebras realizou 
pesquisa piloto de satisfação do cliente, modernizou o Call Center com novos scripts e suporte 
ao atendimento remoto, automatizou processos na busca por agilidade e menor tempo de 

T
LB

A
S

S
20

21
27

68
0

Assinado digitalmente por JOSE MARIA JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES, ANDRE LUIS GOMES
MONTEIRO, BRAULIO DE PAULA MACHADO e JARBAS JOSE VALENTE.
Documento Nº: 200828-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 

 

36 

resposta e implantou plano de tratamento de riscos operacionais em busca da continuidade 
da operação de atendimento ao cliente.  

6.3 Escritórios Regionais 

 Os Escritórios Regionais atuam no atendimento comercial aos provedores regionais, 
oferecendo produtos de transporte e de conectividade à internet de alta velocidade. 

 Em 2020, foram encerradas as atividades do Escritório Regional do Rio de Janeiro 
sendo as mesmas absorvidas pelo Escritório Regional de São Paulo, sem aumento do efetivo 
daquele escritório, que teve sua sede alterada para novo local, proporcionando significativa 
redução de despesas, adequado acesso para clientes e colaboradores e melhor 
representatividade para a empresa. 

 Em ação de massificação da divulgação de informações da Telebras, as 1.668 
prefeituras municipais da região Sudeste e 1.270 da região Sul foram contempladas com uma 
correspondência apresentando a Companhia com suas ofertas de solução satelital para acesso 
à internet nas áreas remotas ou desprovidas de infraestrutura. 

 O Escritório Regional de Belém ampliou a participação da rede satélite da Telebras na 
região Norte por meio do contrato com a PRODEPA, que prevê a instalação de 50 pontos em 
cerca de 20 municípios do Pará, com previsão anual de R$ 1.345.838,00. 

6.4 Inovação e Desenvolvimento de Produtos e Serviços 

 Para cumprir o previsto no Estatuto Social da Telebras com maior efetividade, foi 
definido, no Plano Diretor Técnico-Operacional da Telebras para o quinquênio de 2020 a 2024, 
a implantação de uma Gerência de Inovação (GI), ligada à Diretoria Técnico Operacional – 
DTO, como de fundamental importância para garantir a existência de um ambiente de 
inovação aberto na empresa bem como para sistematizar o desenvolvimento tecnológico 
inovador em pesquisa aplicada. 

 Na 460ª Reunião do Conselho de Administração, em 30 de julho de 2020, foi 
aprovado o novo Regimento Interno da Telebras, com criação da Gerência de Inovação - GI, 
que assumiu os compromissos relacionados a inovação até então conduzidos pela Gerência 
de Planejamento Controle e Inovação - GPCI. Entre outras ações complementares, foi 
elaborada a minuta de Política de Inovação Telebras que, uma vez aprovada, alçará a Telebras 
ao patamar de Instituição Científica e Tecnológica - ICT pública, ampliando o leque de 
oportunidades de negócios e de otimização da rede de telecomunicações da empresa.  

 A GI é responsável pela condução das atividades normativas e operativas para 
consolidar a Telebras como Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) pública, relacionadas aos 
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seguintes temas de interesse: o desenvolvimento de soluções inovadoras para o portfólio de 
produtos e serviços, alinhado ao negócio e em conjunto com as áreas técnicas; à gestão do 
ambiente de inovação aberta, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico; à promoção da 
disseminação interna do conhecimento; e ao uso de novas tecnologias oriundas de 
universidades e institutos de pesquisa.  

 Um exemplo do trabalho da GI é o desenvolvimento, pela equipe de engenheiros da 
área de Inovação da Telebras, em parceria com uma empresa privada, do equipamento 
denominado T3SAT – Terminal Transportável Telebras SAT –, que garante maior elasticidade 
ao atendimento de serviços satelitais. Essa solução visa à oferta de produtos e serviços de 
telecomunicações em banda larga a clientes Telebras, em modo nômade, em qualquer ponto 
do território nacional, por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas – SGDC, na banda Ka. O produto entrou recentemente em escala de produção 
industrial, oportunidade em que já foram comercializadas. 

 Estão em andamento Provas de Conceito (PoC) com parceiros e fornecedores de 
tecnologias para o desenvolvimento de soluções de conectividade, utilizando o satélite SGDG 
da Telebras, com objetivo de atender às políticas públicas de conectividade do Governo e, 
também, para o mercado privado.  

 Para viabilizar o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços para a rede 
terrestre e satelital da Telebras, bem como avaliar novas soluções de segurança da 
informação, estão sendo desenvolvidas parcerias com o CPQD (Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações) e o LARC (Laboratório de Arquitetura de Redes de 
Computadores) da USP (Universidade de São Paulo). 

 Foi desenvolvido projeto técnico e arquitetônico para montagem do laboratório de 
Inovação. O laboratório será utilizado como infraestrutura para a realização de PoC, bem 
como de testes de soluções inovadoras e de novos produtos adquiridos para as redes, 
terrestre e satelital. 

 Além disso, a Telebras possui um representante da Gerência de Inovação no Comitê 
Consultivo de Fotônica – CCFOTO, instituído pelo Decreto Presidencial no 10.137, de 28 de 
novembro de 2019. Há, também, um representante da Gerência de Inovação na Câmara do 
AGRO 4.0, que é uma Instância de articulação entre o governo federal e o setor produtivo. Do 
Conselho Superior dessa Câmara, participam o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI. A função da 
Câmara do AGRO 4.0 é formular diretrizes para promover a inovação e o desenvolvimento 
produtivo no agronegócio.   

 

T
LB

A
S

S
20

21
27

68
0

Assinado digitalmente por JOSE MARIA JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES, ANDRE LUIS GOMES
MONTEIRO, BRAULIO DE PAULA MACHADO e JARBAS JOSE VALENTE.
Documento Nº: 200828-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 

 

 

38 

7 Evolução da Rede de Telecomunicações 

7.1 Rede Terrestre 

 A Telebras possui atualmente um backbone nacional de 28.880 km de fibras ópticas 
percorrendo todas as regiões do País para a prestação de seus serviços de conectividade. 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, sendo, aproximadamente: 

 2.433,5 km de fibras próprias; 
 17.623,7 km do sistema Eletronorte; 
 2.229,5 km da Petrobras; e 
 6.593,5 km de outras parcerias ou de swap. 

  Além disso, um total de 3.611 km de novos trechos de fibra óptica está sendo 
projetado ou implantado, com a perspectiva de utilização de linhas do sistema Eletrobras. 
Esses totais não incluem os trechos de última milha contratados de fornecedores diversos nos 
pontos atendidos pela Telebras em que não dispõe de rede metropolitana. 

 O mapa a seguir ilustra em azul a rede nacional em operação e em vermelho o 
planejamento para ampliação da rede nos anos de 2019 a 2022. 

 
Figura 3 - Rede Nacional 
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 No ano de 2020, a Telebras atuou no replanejamento de suas redes ópticas 
metropolitanas, visando substituir a contratação de circuitos Exploração Industrial de Linhas 
Dedicadas – EILDs – por atendimento através de redes próprias. Foram emitidas as Notas 
Técnicas de Planejamento – NTP – para as regiões Norte e Nordeste, e iniciada a NTP da região 
Centro-Oeste, além das NTPs das redes para Maceió e Fortaleza. 

 Foram elaboradas as NTPs para atendimento às Emendas Parlamentares para 
implantação de rede GPON – Gigabit Passive Optical Network – nas localidades de Soledade 
(RS), Palmeira dos Índios (AL), Paulo de Frontin (RJ), Guapimirim (RJ), Campo Alegre (SC) e 
Sapucaia do Sul (RS). 

 Além disso, foi iniciada a implantação do Projeto 100 Gbps que consiste na 
implantação de dois canais de 100 Gbps em diversos trechos da rede DWDM ao longo do 
backbone. Este Projeto foi viabilizado através de uma parceria com a organização RNP. Já 
foram finalizados os trechos entre Manaus-Macapá e Macapá-Belém, e iniciada a implantação 
do trecho Belém-Brasília. 

 O processo de licitação foi realizado para aquisição dos novos roteadores de EDGE 
que irão substituir os atualmente em operação e que estão em fim de vida útil, sem suporte 
técnico do fornecedor.     

 Dessa forma, a rede Telebras obteve aumento de sua cobertura em 2020, passou a 
ter potencial de 511 municípios atendidos diretamente e 1.454 municípios atendidos 
indiretamente por meio de seus clientes provedores de acesso à internet. 

 

7.2 Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 

 O único meio de atender a integralidade do território nacional com serviços de 
telecomunicações de alta qualidade é por meio de serviços de comunicação via satélite. Em 
2012, a Telebras iniciou as atividades para construção do Satélite Geoestacionário de Defesa 
e Comunicações Estratégicas – SGDC. Lançado em maio de 2017, o SGDC é o único satélite de 
alta capacidade com cobertura em todo território nacional. Sua tecnologia avançada permite 
à Telebras massificar o acesso à internet em banda larga via satélite em todo o Brasil.  

 O satélite é utilizado com finalidades civil e militar. No uso civil, realizamos o 
atendimento de comunidades digitalmente isoladas como, por exemplo, escolas, centros de 
saúde, postos de fronteira, aldeias indígenas e outros pontos de interesse coletivo. O uso 
militar é exclusivo do Ministério da Defesa. 
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 O sistema de comunicação via satélite também inclui os Centros de Operações 
Espaciais, as Estações de Acesso, as Estações de Monitoramento e Controle e os Terminais de 
Usuário. 

 Os Centros de Operações Espaciais (COPE-P, principal em Brasília, e COPE-S, 
secundário no Rio de Janeiro) coordenam, de maneira única, utilizando informações de 
posicionamento de outros satélites em órbita e de lixo espacial, o posicionamento correto 
visando a segurança do SGDC no espaço. 

 

Figura 4 - Centro de Operações Espaciais – Brasília 

 O Centro Principal, localizado em Brasília (COPE-P), possui o mais alto nível de 
disponibilidade e confiabilidade para a infraestrutura de uma instalação de missão crítica. Por 
isso ele é classificado como tolerante a falhas conforme a norma norte-americana ANSI/TIA. 

 Isto posiciona o centro no mais alto nível de resiliência a qualquer paralisação de 
infraestrutura. Quaisquer componentes ou sistemas podem ser retirados de serviço – seja por 
defeito, manutenção, reparo ou substituição – sem que haja impacto aos processos de 
tecnologia da informação dos ambientes críticos. 
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Figura 5 - Centro de Operações Espaciais – Rio de Janeiro 

 As Estações de Acesso (EA) permitem a comunicação entre os elementos da rede em 
terra e o satélite. Elas têm a função de monitorar, analisar e orientar as estações terrenas 
dentro dos padrões adequados para a transmissão de dados, bem como controlar as 
configurações do satélite, a fim de otimizar os recursos em função das demandas dos usuários. 

 Essas estações estão localizadas nas cidades de Campo Grande (MS), Florianópolis 
(SC) e Salvador (BA). O COPE-P, em Brasília, e o COPE-S, no Rio de Janeiro, também atuam 
como estações de acesso. As estações de acesso são geograficamente distribuídas porque 
buscam melhor utilização das frequências de comunicação. 
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Figura 6 - Estação de Acesso – Salvador/BA, Florianópolis/SC e Salvador/BA 

 As Estações de Monitoramento e Controle são responsáveis por auxiliar no 
monitoramento dos parâmetros do satélite para que eles sejam integrados com as 
informações do COPE-P e do COPES para prover o controle e a telemetria de todo o sistema. 
As Estações de Monitoramento e Controle estão 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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Figura 7 - Estação de Monitoramento 

 Os Terminais de Usuário – também conhecidos como VSAT – são as estações de 
pequeno porte que, instalados nas localidades remotas, acessam o satélite. Os Terminais de 
Usuário enviam e recebem dados do SGDC, que retransmite as informações às Estações de 
Acesso. O restante da comunicação é completado por meio da Rede Nacional de Banda Larga 
da Telebras. 

 A figura 8 apresenta cada um dos componentes do sistema de comunicações via 
satélite da Telebras. 

 
Figura 8 - Componentes do sistema de comunicação via satélite 

7.3  Circuitos GESAC 

 Em relação ao GESAC, o contrato com o MCom é de 15.000 pontos. Até o final de 
dezembro de 2020, foram autorizados 13.211 pontos para instalação. Desses, 98,58% já foram 
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instalados. Dos 187 restantes, 139 estão em backlog (1,05%). Isso se deve, principalmente, à 
suspensão temporária de instalações em terras indígenas. Além disso, para a maioria das 
instalações pendentes, existe um alto grau de dificuldade de acesso, necessitando, em muitos 
casos, de locação de veículos especiais tais como: viaturas com tração 4x4, barcos, voadeiras 
e até aviões. Isso demanda tempo para o planejamento e a elaboração dos orçamentos por 
parte da instaladora. 

 A próxima figura apresenta as previsões mensais de instalação de pontos satelitais, 
no âmbito do GESAC, acordadas com o MCom. Foram instalados, até o final de dezembro, 
13.024 pontos GESAC. Desse total, foram recebidos, pela Telebras, 13.020 Termos de 
Instalação de Ponto de Presença (TIPP), o que corresponde a 99,97% dos instalados. Do total 
de TIPP enviados para aprovação do MC, 12.689 foram aceitos até o final de dezembro de 
2020. 

 
Gráfico 1 - Ativações GESAC 

A figura abaixo apresenta o acompanhamento do projeto GESAC acumulado no tempo, com 
base na previsão inicial. 

 
Gráfico 2 - Instalações GESAC acumuladas 
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 Constata-se que, da previsão inicial de 15.000 pontos, foram demandados 13.211, 
dos quais 13.024 já foram instalados, o que corresponde a 98,58% da demanda. 

 A figura abaixo apresenta as instalações acumuladas até dezembro de 2020. Pode-se 
notar a importância do programa GESAC, a partir de 2019, no total de instalações realizadas 
pela Telebras. 

 
Gráfico 3 - Instalações acumuladas 

 

7.4 Operação e Manutenção 

A operação e manutenção da Rede Nacional de Telecomunicações da Telebras 
compreende a manutenção da planta em campo, com equipes distribuídas em todo o 
território nacional e a operação centralizada no Centro Integrado de Gerência de Rede – 
CIGR/NOC, localizado em Brasília. O CIGR/NOC é responsável pelas atividades de 
monitoramento, desempenho e análise de tráfego, tratamento e escalonamento de 
incidentes, aceitação de estações, gestão de mudanças, ativação, configuração e 
gerenciamento proativo de clientes e circuitos de rede, com os respectivos níveis de serviço.  

 
Gráfico 4 -  Volumetria mensal de acionamentos corretivos 
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 No final de 2020, a quantidade de equipamentos gerenciados na Rede Nacional da 
Telebras era de 4.683 elementos, ficando praticamente estável em relação ao ano de 2019, 
com um decréscimo de 1,33%. 

 Durante 2020, foi possível identificar o efeito da pandemia do COVID-19 na 
volumetria mensal de acionamentos corretivos. Durante 2019, houve uma média mensal de 
615 acionamentos. Em função do fechamento de locais, da limitação dos deslocamentos e da 
diminuição da atividade econômica em geral, a quantidade média mensal em 2020 caiu para 
cerca de 500 acionamentos, redução de 18,70%. Houve significativa redução dos 
acionamentos a partir de março/abril e um aumento no final do ano, com a retomada das 
atividades nos diversos setores. 

7.5 Tecnologia da Informação 

 Em 2020, a Telebras passou por mudanças significativas em seus processos e forma 
de trabalho, iniciando o ano com o projeto de gestão documental, com implantação do 
sistema SIGA-DOC, imagem abaixo, em que a tramitação de processos e documentos ocorre 
de forma digital. Em números, foram produzidos mais de 150.000 processos e documentos. 

 
Figura 9 - Sigadoc 
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 No início do ano, ocorreu a ativação do novo Datacenter da Telebras, instalação com 
certificação TIER IV, localizada nas instalações do COPE-P. Na ativação, foi realizada a migração 
de mais de 190 ativos em operação, mais de 1.000 conexões físicas, mais de 300 ambientes 
virtuais e mais de 100 sistemas e serviços. A atividade, que teve duração superior a 60 horas 
ininterruptas e contou com a participação de mais de 50 pessoas, foi considerada um sucesso, 
registrando zero intercorrências pós migração. 

 Ademais, devido à mudança do regime jurídico da Telebras para empresa estatal 
dependente da União, foram necessários ajustes na solução de Gestão Empresarial, bem 
como execução de atividades de integração com ferramentas governamentais e ajuste em 
processos internos. 

 Na solução de relacionamento com clientes - CRM (Customer Relationship 
Management), durante o ano, foram disponibilizadas melhorias no âmbito: das parcerias, das 
cotações e de novos serviços. Em números, foram mais de 10.000 oportunidades, 2.500 
contratos/circuitos registrados e quase 50.000 Ordens de Serviços emitidas em 2020. 

 Durante o ano, também foram disponibilizadas novas funcionalidades nos sistemas:  
FIORI, BO/BW, Portal de Clientes e no Site Institucional, que trouxeram melhorias para 
execução das atividades institucionais da empresa.  

7.6 Segurança da Informação e Comunicações 

 Em 2020, a Telebras intensificou a monitoração de sua rede e realizou a atualização 
do regimento do Comitê de Segurança da Informação além de criar o Comitê Permanente de 
Governança de Dados Pessoais para atendimento dos requisitos da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais. 
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8 Gestão de Pessoas 

 Nesta seção são apresentadas as informações sobre o quadro de pessoal da Telebras, 
remuneração dos dirigentes, acordo coletivo de trabalho, concurso público, avaliação de 
desempenho e capacitação dos empregados da Companhia.   

8.1 Quadro de Pessoal e Remuneração 

 A Telebras encerrou o exercício de 2020 com um quadro de pessoal composto por 
348 (trezentos e quarenta e oito) empregados, entre efetivos, Ad Nutuns e requisitados, 3 
(três) empregados movimentados para compor a força de trabalho em outros órgãos da 
Administração Pública e 43 (quarenta e três) empregados do quadro transitório (cedidos), 
totalizando 394 empregados. 

 
Gráfico 5 - Quadro de pessoal em dezembro/2020 

 Comparando-se os dados do quadro de pessoal entre os meses de dezembro de 2019 
e dezembro de 2020, observou-se: 

 decréscimo de 0,7% no número de empregados efetivos; 
 acréscimo de 2,1% no número de empregados ad nutuns; e  
 manutenção do número de empregados requisitados. 

 

 
Gráfico 6 - Comparativo do quadro de empregados em efetivo exercício – 2019/2020 

Quadro de Pessoal

Quadro de pessoal dez/20 nov/20 ∆ % dez/19 ∆ %

Efetivo 295 303 -2,6% 297 -0,7%
Ad Nutum 49 49 0,0% 48 2,1%
Requisitado 4 4 0,0% 4 0,0%
Total 356 349

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas

T
LB

A
S

S
20

21
27

68
0

Assinado digitalmente por JOSE MARIA JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES, ANDRE LUIS GOMES
MONTEIRO, BRAULIO DE PAULA MACHADO e JARBAS JOSE VALENTE.
Documento Nº: 200828-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 

 

49 

 Até 31 de dezembro de 2020, as admissões e desligamentos ocorreram conforme 
segue: 

Admissões em 2020 Quantidade 

Efetivos 19 

Conselheiros 2 

Executivos (Diretores e Presidente) 2 

Ad Nutum 8 

Total 31 

Tabela 17 - Admissões em 2020 

Desligamentos em 2020 Quantidade 

Cedidos (quadro transitório) 9 

Efetivos  18 

Ad Nutum 7 

Conselheiros 3 

Executivos (Diretores/Presidente) 3 

Total 40 

Tabela 18 - Desligamentos em 2020 

8.2 Remuneração de Dirigentes 

 Em 31 de dezembro de 2020, a maior e a menor remuneração paga a empregados do 
quadro de pessoal da Companhia, relativas ao mês, foram de R$ 26.657,37 e R$ 3.404,40, 
respectivamente (R$ 27.547,42 e R$ 2.391,46 reais em dezembro de 2019, respectivamente). 
O salário médio foi de R$ 11.908,37 reais (R$ 10.923,89 em dezembro de 2019). 

 Para os dirigentes, a maior remuneração paga, relativa ao mês de dezembro de 2020, 
foi de R$ 38.748,78 reais (R$ 38.748,78 reais em dezembro de 2019), a menor foi de R$ 
35.226,16 (R$ 35.226,16 em dezembro de 2019) e a média foi de R$ 36.106,82 (R$ 35.930,68 
em dezembro de 2019). 

8.3 Acordo Coletivo de Trabalho 

 Os Acordos Coletivos de Trabalho – ACT 2018/2019 e ACT 2019/2020, com vigências 
de 1/11/2018 a 31/10/2019 e de 1/11/2019 a 31/10/2020, respectivamente, tiveram 
sentenças normativas resultantes de dissídios coletivos julgadas e publicadas em agosto e 
setembro de 2020, estando assim encerrados.  
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 A negociação para o fechamento do ACT 2020/2021 foi exitosa, sendo assinado pela 
Telebras e pelo Sinttel/DF, em 27 de outubro de 2020, com vigência para o período de 
1/11/2020 a 31/10/2021. 

8.4 Concurso Público 

 O segundo concurso público, realizado pela Telebras em 2013, teve vigência até 6 de 
maio de 2017 com 75 (setenta e cinco) vagas declaradas para provimento, sendo 27 (vinte e 
sete) para Especialistas em Gestão de Telecomunicações -EGT, para admissão em Brasília, 44 
(quarenta e quatro) vagas para os Escritórios Regionais, além de 4 (quatro) vagas para 
Técnicos em Gestão de Telecomunicações – TGT, para Brasília-DF. 

 Desse concurso, foram admitidos 190 (cento e noventa) candidatos classificados, 
sendo que, até o final do exercício de 2020, desligaram-se 73 (setenta e três) empregados 
concursados admitidos. 

 O terceiro concurso público, realizado pela Telebras em 2015, teve vigência até 16 de 
fevereiro de 2020 com 41 (quarenta e uma) vagas declaradas para provimento, sendo 37 
(trinta e sete) vagas para Especialistas em Gestão de Telecomunicações -EG e 4 (quatro) vagas 
para Técnicos em Gestão de Telecomunicações – TGT, sendo todas as vagas destinadas para 
Brasília-DF.  

 No período de 2015 até o final de 2020 foram admitidos 175 (cento e setenta e cinco) 
candidatos classificados, dos quais 20 (vinte) eram cotistas negros e 3 (três) eram candidatos 
na condição de pessoa com deficiência. Desse concurso, do total de 175 (cento e setenta e 
cinco) admitidos, 38 (trinta e oito) se desligaram da empresa até o final de 2020. 

 Nos dois concursos, 2013 e 2015, foram admitidos 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
empregados concursados, até dezembro de 2020, dos quais se desligaram 111 (cento e onze), 
cerca de 30,41% do total. Os concursados que estão na empresa representavam, na data de 
31 de dezembro de 2020, 72,98% do quadro de efetivos. 

8.5 Avaliação de Desempenho 

 O Processo de Avaliação de Desempenho por Competências e Resultados realizado 
em 2020 teve como objetivo diagnosticar o desempenho dos empregados no período de 13 
de maio de 2020 a 30 de setembro de 2020 e promover o seu desenvolvimento na carreira. 

 No exercício de 2020, foram concedidas Promoções Horizontais por Antiguidade e 
por Mérito. Participaram do processo de avaliação 348 (trezentos e quarenta e oito) 
empregados, sendo 293 (duzentos e noventa e três) elegíveis. Ao final, 22 (vinte e dois) 
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empregados foram contemplados com Promoção Horizontal por Antiguidade e 83 (oitenta e 
três) por Mérito. 
 Dentre os empregados eleitos à Promoção Horizontal por Mérito, 12 (doze) foram 
contemplados com um nível salarial; 33 (trinta e três) com dois níveis; e 38 (trinta e oito) com 
três níveis salariais. 

8.6 Capacitação 

 No ano de 2020, a Telebras investiu 3.252 horas em capacitação para os empregados, 
apresentando uma média anual de 0,59 horas de capacitação por empregado. 

 O gráfico abaixo apresenta o indicador de horas médias mensais de capacitação por 
empregado em 2020: 

 
Gráfico 7 - Média de horas de capacitação por mês 
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9 Licitações e Contratos 

 Em 2020, ocorreram contratações para aquisição de bens, produtos e serviços, no 
valor de R$ 117 milhões, distribuídos conforme tabela abaixo: 
 

Contratos de Aquisição e Serviços por Modalidade R$ Mil % 
Pregão Eletrônico SRP R$ 80.006.132,69  68% 
Pregão Eletrônico R$ 25.903.519,93 22% 
Inexigibilidade R$ 8.951.443,11 8% 
Dispensa Inc. IV, Art. 112, RELIC R$ 1.949.830,00  2% 
Dispensa Inc. II Art. 112, RELIC e Inc. II Art. 29, Lei 
13.303/2016 

R$ 66.348,54 0% 

Dispensada R$ 702.102,00 1% 
Total R$ 117.579.376,27  100% 

Tabela 19 - Contratos de aquisição e serviços por modalidade 

 Os casos de inexigibilidade explicam-se pelas contratações por notória 
especialização, tais como capacitações e outros serviços especializados; e por inexistência de 
concorrência, como no fornecimento de energia elétrica e extensões de rede elétrica. Os casos 
de contratação por dispensa explicam-se pelo pequeno valor da aquisição, conforme Inc. II 
Art. 112, RELIC e Inc. II Art. 29, Lei nº 13.303/2016 ou pela ocorrência do previsto no Inc. IV, 
Art. 112, RELIC, cuja instrução autoriza dispensa de licitação “quando as propostas 
apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes”. 
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10 Auditoria Externa 

 Em atenção aos termos da Instrução CVM 381/03, a Telebras esclarece que, em 

15.08.2019, contratou pelo período de três anos a empresa Consult – Auditores 

Independentes, para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações 

contábeis, ora apresentada ao mercado. O valor total dos honorários contratados não excede 

a  quantia de 5% da remuneração global pelos serviços de auditoria externa. 

 Na contratação dos serviços de auditoria independente, as políticas adotadas pela 

Companhia fundamentam-se nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses 

princípios consistem, de acordo com os padrões internacionalmente aceitos, em: (a) o auditor 

não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer função de gerência no 

seu cliente; e (c) o auditor não deve representar legalmente os interesses de seus clientes. 

 A Consult – Auditores Independentes declarou que a prestação dos serviços foi feita 

em estrita observância das normas contábeis que tratam da independência dos auditores 

independentes em trabalhos de auditoria e não representaram situação que poderia afetar a 

independência e a objetividade ao desempenho de seus serviços de auditoria externa. 
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11 Declaração dos Diretores sobre os Relatórios de Auditoria e 
Demonstrações Contábeis 

 Em atendimento ao disposto no art. 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM 

nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores da Telecomunicações Brasileiras S.A. – 

Telebras, inscrita no CNPJ nº 00.336.701/0001-04, declaram:  

 

(I) baseados em seus conhecimentos, no relatório apresentado pelos auditores e nas 

discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, que concordam com as opiniões 

expressas no relatório elaborado pelos auditores da empresa Consult – Auditores 

Independentes, emitido em 24 de fevereiro de 2021, não havendo qualquer discordância com 

relação às Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020. 

 

(II) que revisaram o relatório dos referidos auditores sobre as Demonstrações Contábeis 

relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, da Telecomunicações Brasileiras 

S.A - Telebras e, baseados nas discussões subsequentes, concordam que tais demonstrações 

refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

correspondente ao exercício apresentado. 
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