
 
 
                                            

Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras 
 

Declaração do Presidente 
 
Apresentamos o Relatório de Gestão da Telecomunicações Brasileiras S.A.  – Telebras – 
referente ao exercício de 2020, elaborado na forma de Relato Integrado, em conformidade 
com o disposto nas Decisões Normativas TCU nº 187 de 9 de setembro de 2020 e TCU nº 188 
de 30 de setembro de 2020, com o objetivo de prestar contas das atividades realizadas e dos 
resultados alcançados pela Companhia.  
 
Em 2020, com a sanção da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, LOA-2020, foi confirmada 
a inclusão da empresa no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS e sua consequente 
classificação como estatal dependente.  
 
No decorrer de 2020, foram envidados esforços para demonstrar aos órgãos competentes, 
que a Telebras não necessitará, a partir de 1º de janeiro de 2021, de recursos financeiros da 
União para custear suas despesas, pré-requisito para a sua reclassificação como empresa 
estatal não dependente, deixando de se enquadrar no conceito de empresa estatal 
dependente, conforme definido pelo art. 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF. A fundamentação apresentada baseou-se em duas 
evidências: a primeira consiste na evolução dos resultados dos últimos anos; a segunda, em 
consonância com a primeira, reflete-se na projeção dos resultados constante do Plano de 
Negócios da Companhia. 
 
A melhora significativa da eficiência da Telebras, traduzida na evolução do EBITDA, motivada 
pelo crescimento superior da receita operacional em relação ao crescimento do custo do 
serviço prestado, evidenciaram a consistência das projeções do Plano de Negócios. 
 
Por outro lado, em um ano impactado pela pandemia COVID-19, a Telebras fortaleceu a sua 
atuação nas políticas públicas de telecomunicações, avançando na ampliação de pontos do 
Programa Governo Eletrônico Serviço ao Cidadão – GESAC, com mais de 13.200 pontos 
vendidos e mais de 2,5 milhões de alunos conectados com serviços de internet de alta 
velocidade.  
 
A revisão e implementação do Plano Estratégico Institucional - PEI 2020-2025, cujas 
diretrizes direcionam esforços essenciais para a execução de políticas públicas de 
telecomunicações e geração de resultados capazes de atender as expectativas da sociedade, 
dos clientes e dos acionistas, majoritários e minoritários, representou um passo significativo 
em termos de aporte de ações estruturantes, altamente relevantes para o crescimento da 
Companhia. 
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As ações estruturantes realizadas e os esforços alcançados em 2020, redundaram nas 
transformações de que a Telebras precisa para garantir seu retorno ao Orçamento de 
Investimento das Empresas Estatais, bem como para gerar os resultados esperados pela 
sociedade e pelos acionistas.  
 
 

Jarbas José Valente 
Presidente da Telebras 
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