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Deliberação do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, considerando 
as disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, artigo 8º, incisos I, III e VIII e a 
regulamentação dada pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, artigo 13, incisos I, 
III e VIII, deliberou, em sua 471ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de junho de 2021 por 
subscrever a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Telebras – 
exercício 2020, em observância aos requisitos de transparência. 
 
 
 

Brasília, 29 de junho de 2021. 
 
 
 
Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes                               Maximiliano Salvadori Martinhão 
                      Presidente                                                                      Representante do MC 
 
    Hélio Marcos Machado Graciosa                                             Lauro Arcângelo Zanol 
         Conselheiro Independente                                      Representante dos Minoritários Ordinaristas 
 
             Amir George Francis Matta                                                 Romero Pinto Pedrosa 
Representante dos Minoritários Preferencialistas              Representante dos Empregados 
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Mensagem do Conselho de Administração 

A Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, sociedade anônima de economia mista e 
capital aberto, vinculada ao Ministério das Comunicações - MCom, apresenta sua Carta Anual 
de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021, ano base 2020. O documento reúne 
informações relevantes sobre as principais realizações da Telebras, com o objetivo de 
apresentar sua saúde empresarial e sua importância no contexto nacional como viabilizadora 
das políticas públicas de telecomunicações. 
 
Em 2020, um ano impactado pela pandemia COVID-19, a Telebras fortaleceu a sua atuação 
nas políticas públicas de telecomunicações, ampliando os pontos do Programa Governo 
Eletrônico Serviço ao Cidadão – GESAC atendendo mais de 13 mil pontos de banda larga, 
instalados e operacionalizados em todos os Estados e no Distrito Federal. Desses, mais de 
9.600 pontos estão em escolas públicas, 500 em comunidades indígenas e cerca de 400 em 
unidades de saúde. 
 
Essa realização é uma das ações orientada pelo Plano Estratégico Institucional - PEI 2020-2025, 
cujas diretrizes direcionam esforços da Empresa para a execução de políticas públicas de 
telecomunicações e geração de resultados capazes de atender as expectativas da sociedade, 
um passo importante das ações estruturantes e relevantes para o crescimento da Companhia. 
 

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes 
Presidente do Conselho de Administração  
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Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 

Em conformidade com as disposições da Lei nº13.303, de 30 de junho de 2016, art. 8º, incisos 
I, III e VIII; e a regulamentação dada pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, art. 
13, incisos I, III e VIII, o Conselho de Administração da Telecomunicações Brasileiras S.A., 
subscreve a presente Carta Anual sobre políticas Públicas e Governança Corporativa referente 
ao exercício social de 2020. 
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e-mail: paulo.silva@crowe.com.br e irineu.homan@crowe.com.br  
 

ADMINISTRAÇÃO 

Conselho de Administração (CA) – composição atual  

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes – Presidente CA 
CPF 808.xxx.xxx-72 

José Afonso Cosmo Júnior – Representante MCom 
CPF 785.xxx.xxx-10 

Maximiliano Salvadori Martinhão – Representante MCom 
CPF 158.xxx.xxx-69  

Hélio Marcos Machado Graciosa – Independente 
CPF 239.xxx.xxx-53  

Romero Pinto Pedrosa – Representante Empregados 
CPF 910.xxx.xxx-20 

 

T
LB

A
S

S
20

21
34

44
3

Assinado com senha por VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES.
Documento Nº: 256041-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 
 

Lauro Arcângelo Zanol – Representante dos Minoritários Ordinaristas 
CPF 198.xxx.xxx-20 

Amir George Francis Matta - Representante dos Acionistas Minoritários Preferencialistas 
CPF: 075.xxx.xxx-81 

 
 
Conselho de Administração (CA) – composição em 31.12.2020 
Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes – Presidente CA 
CPF 808.xxx.xxx-72 

Maximiliano Salvadori Martinhão – Representante MCom 
CPF 158.xxx.xxx-69 

Hélio Marcos Machado Graciosa – Independente 
CPF 239.xxx.xxx-53 

Romero Pinto Pedrosa – Representante Empregados 
CPF 910.xxx.xxx-20 

Lauro Arcângelo Zanol – Representante dos Minoritários Ordinaristas 
CPF 198.xxx.xxx-20 

Amir George Francis Matta – Representante dos Acionistas Minoritários Preferencialistas 
CPF: 075.xxx.xxx-81 

 
Diretoria Executiva – Composição atual 
Jarbas José Valente – Presidente da Telebras 
CPF 184.xxx.xxx-68 

André Luís Gomes Monteiro – Diretor Administrativo Financeiro 
CPF 621.xxx.xxx-53 

Marcos Bafutto – Diretor Comercial  e Diretor Técnico-Operacional Interino 
CPF 288.xxx.xxx-68 

José Maria Junqueira Sampaio Meirelles – Diretor de Governança e Relações com Investidores 
CPF 106.xxx.xxx-01 

  
Diretoria Executiva – composição em 31.12.2020 
Jarbas José Valente – Presidente da Telebras 
CPF 184.xxx.xxx-68 

André Luís Gomes Monteiro – Diretor Administrativo - Financeiro 
CPF 621.xxx.xxx-53 

Bráulio de Paula Machado – Diretor Comercial e Diretor Técnico-Operacional Interino 
CPF 497.xxx.xxx-00 

Rodrigo Martins Prates – Diretor de Governança e Relações com Investidores 
CPF 500.xxx.xxx-87 

 

T
LB

A
S

S
20

21
34

44
3

Assinado com senha por VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES.
Documento Nº: 256041-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 
 

A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Telebras, subscrita pelo 
Conselho de Administração, destina-se à sociedade, e reúne as principais informações 
relativas à consecução de objetivos de políticas públicas e às práticas de governança 
corporativa adotadas pela empresa, conforme detalhado a seguir. 
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1. Interesse Público Subjacente às atividades empresariais 

A Telecomunicações Brasileiras S.A., criada pela Lei nº 5.792 de 11 de julho de 1972, 
rege-se pela Lei nº 6.404/76, por disposições especiais de leis federais e da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM, pela legislação de telecomunicações, pelas leis e usos 
do comércio, pela Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais - e demais disposições legais 
aplicáveis. 
 
Ao longo de seus 48 anos de existência, passou por diversas mudanças para atender 
demandas estruturais e de Governo. Em 1997, a Lei nº 9.472, de 16 de Julho, 
determinou a reestruturação e desestatização das Empresas Federais de 
Telecomunicações, entre elas a Telebras. Em 2010, o Decreto nº 7.175, de 12 de maio, 
instituiu o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL, atribuindo à Telebras, dentre 
outras, a responsabilidade de prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão 
à Internet em banda larga.  
 
Em 2018, o Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro, revogou o Decreto nº 7175/2010, 
mantendo as atribuições da Telebras, conforme descrito a seguir: 

 
“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, apenas em 
localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços.  

§ 1º A Telebras exercerá suas atividades nos termos da legislação.  

§ 2º Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação destinados às atividades de que 
tratam os incisos I e II do caput são considerados estratégicos para fins de contratação de bens 
e serviços relacionados à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento.  

§ 3º A implementação da rede privativa de comunicação da administração pública federal de 
que trata o inciso I do caput consistirá na provisão de serviços, infraestrutura e redes de suporte 
à comunicação e à transmissão de dados, na forma da legislação em vigor.  
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§ 4º O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações definirá as localidades onde 
inexista a oferta adequada de serviços de conexão à internet em banda larga a que se refere o 
inciso IV do caput.  

§ 5º A Telebras permanece autorizada a usar, fruir, operar e manter a infraestrutura e as redes 
de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse da administração pública 
federal e a firmar o correspondente contrato de cessão, na hipótese de uso de infraestrutura 
detida por entidade da administração pública federal indireta.  

§ 6º As ações executadas ou em execução com fundamento nos programas indicados no caput 
não serão prejudicadas pela entrada em vigor deste Decreto.”  

Em consonância com suas atribuições legais, a Telebras atua como agente de inclusão 
digital do Estado, com o propósito de levar conectividade e internet de alta capacidade 
e excelente qualidade às localidades não atendidas ou com baixo atendimento, bem 
como atender às demandas de soluções em serviços de conexão para a Administração 
Pública, cumprindo sua função social. 
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2. Atividades desenvolvidas 

Os produtos e serviços da Telebras são revisados e adequados de forma a suportar o seu 
modelo de Negócio.  Em 2020 as atribuições legais da Telebras foram atendidas com o 
seguinte portfólio de produtos e serviços: 

Telebras SAT 

Único serviço de banda larga via satélite de alta capacidade em banda Ka com cobertura em 
100% do território nacional. No ponto mais distante, na comunidade mais remota ou na 
empresa mais isolada: todos são cobertos pelos 67 feixes do nosso satélite. 

Os planos corporativos do Telebras Sat são indicados para conexão em banda larga em 
qualquer área do país carente de cobertura de internet por meio das tecnologias terrestres, 
com alto grau de qualidade e níveis de serviço garantidos. 

Atualmente é o maior satélite em banda Ka em órbita com cobertura sobre o Brasil, 
específico para o tráfego de dados, acesso à internet em alta velocidade e é o único satélite 
com cinco estações de acesso (gateways) localizadas em áreas militares brasileiras. 

Possui dois centros de Operações Espaciais com classificação TIER IV e TIER III, os mais altos 
níveis de segurança disponíveis no mercado. 

IP Telebras – Conexão à Internet 

O IP Telebras é a solução mais acessível de serviço banda larga ao mercado corporativo. Ágil, 
seguro e efetivo, garante a provedores, escolas, universidades, escritórios regionais, centros 
de pesquisa, hospitais, postos de atendimento, telecentros comunitários e muitos outros uma 
conexão sem complicação. O IP Telebras é uma solução tão rápida e tão simples, que já faz 
parte da vida de milhares de brasileiros. 

Os principais benefícios são velocidade simétrica para download e upload, possibilidade de 
alocação de endereços IP públicos e escolha IPv4 ou IPv6 com até 280 endereços de IP. 

L3VPN – MPLS – Redes Privativas 

O L3VPN possibilita a criação de redes privativas virtuais – VPNs – para cada cliente adicionado 
à rede, o que garante que toda informação dentro da VPN do cliente fique totalmente isolada 
de outras VPNs, outros clientes, e da Internet dentro do Backbone IP Telebras. Solução 
baseada na tecnologia Multi Protocol Label Switching - MPLS, que combina a inteligência do 
roteamento com o desempenho da comutação. Essa tecnologia é utilizada para convergência 
de redes, com a finalidade de integrar aplicações de dados, voz e vídeo, usando classes de 
serviço diferenciadas e uma única infraestrutura. 
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É uma solução que permite a oferta de diversos serviços agregados em uma rede privativa 
virtual para maximizar a comunicação entre os pontos de um órgão ou entidade. 

Os principais benefícios são: redução de investimento em ativos tecnológicos; gestão sobre o 
tráfego de dados com autonomia de funcionamento de aplicações prioritárias; transporte de 
aplicações críticas com alto desempenho; transporte de aplicações multimídia: 
videoconferência, e-learning e simplificação na formação de VPNs com Qualidade de Serviço 
– QoS - e classes de serviço diferenciadas. 

P2P – Conexão Ponto a Ponto 

O Ponto a Ponto Telebras é uma solução de transmissão de dados que disponibiliza circuitos 
dedicados, para interligação de pontos de interesse dos clientes em nível nacional, 
metropolitano ou regional com transparência e segurança. Uma solução dedicada, escalável 
e de alta disponibilidade, que atende empresas ou órgãos do governo que precisam realizar 
uma conexão entre dois pontos, ou mesmo para conectar postos de trabalho em distantes 
localidades dentro de uma mesma cidade.  

Os principais benefícios são: sem risco de incompatibilidade com sua aplicação e múltiplas 
velocidades de transmissão digital de dados. 

Infraestrutura 

Para suportar e atender todas as demandas das políticas públicas de telecomunicações e 
clientes, por meio dos produtos e serviços, a Companhia conta com uma infraestrutura de 
abrangência nacional composta por uma rede integrada pelo segmento terrestre e satelital. 
  
Rede Terrestre 

A Telebras conta atualmente com um backbone nacional de 32 mil km de fibras ópticas que 
atravessam todas as regiões do País. Essas fibras estão, em sua maioria, em cabos OPGW 
(Optical Ground Wire) existentes nas linhas de transmissão das concessionárias de energia, 
mas, também, em gasodutos e rodovias estaduais e federais. O mapa a seguir, figura 1, ilustra 
em azul a rede nacional em operação e, em vermelho, a ampliação da rede planejada para os 
anos 2020 a 2022. 
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Figura 1 - Backbone Telebras 

 
Tendo replanejado a sua rede em 2019, o que engloba a revisão, alteração e atualização de 
todos os projetos relacionados ao segmento terrestre, a Telebras, em 2020, deu 
prosseguimento com a sua execução, dedicando maior prioridade para desativações, redes 
metropolitanas, projeto de parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 
atualização do Backbone IP/MPLS e DWDM.  

Além disso, foram priorizadas algumas atividades essenciais relativas ao Backbone IP/MPLS 
(até o nível equipamento): implantação do novo Sistema Anti-DDoS, conclusão das 
abordagens terrestres do SGDC, modernização e capacitação dos principais sites da rede: 
Barueri, Brasília Geral, Fortaleza e Adrianópolis e retrofit dos contêineres que foram utilizados 
nos COPEs. 

A rede Telebras teve aumento de sua cobertura em 2020, passando de 1.454 municípios 
para, aproximadamente, 2.900 municípios atendidos em programas sociais, por meio de 
seus clientes provedores de acesso à internet. 

Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas - SGDC 

O satélite SGDC, lançado em maio de 2017, está totalmente operacional, tanto na banda X 
quanto na banda Ka, desde abril de 2018. Os equipamentos de banda base na banda Ka estão 
instalados nas 5 estações de acesso (gateways).  Ao final de 2020, a Telebras possuía mais de 
12,82 mil VSAT instaladas em escolas públicas, postos de fronteira do Exército Brasileiro e 
unidades de saúde em todo território brasileiro. 

As obras de infraestrutura do Centro de Operações Espaciais Secundário - COPE-S, localizado 
no Rio de Janeiro, foram finalizadas e a estação está totalmente operacional. As obras de 
infraestrutura do Centro de Operações Espaciais Principal - COPE-P, figura 2, localizado em 
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Brasília, foram finalizadas tendo a sua cerimônia de inauguração realizada em 23 de junho de 
2020.  

 
Figura 2 - Inauguração COPE-P 

 
O COPE-P possui o segundo data center com certificação TIER IV no Brasil e o primeiro com 
essa certificação no setor público. A certificação TIER IV é a mais alta em relação a 
confiabilidade na operação de serviços de um data center e atesta uma infraestrutura com 
manutenção continuada de operação, com alta tolerância a falhas e capacidade de 
ultrapassar os piores incidentes técnicos. 

Projetos e ações de aperfeiçoamento, ampliação e otimização da infraestrutura 

Backbone DWDM 

O projeto de ampliação da capacidade de interconexão dos roteadores de Inner-Core prevê a 
ativação de 23 circuitos de 40Gbps, reutilizando transponders e regeneradores DWDM 
empregados no Projeto da Copa do Mundo de 2014. Até o final do mês de dezembro de 2020, 
19 circuitos haviam sido colocados em operação, atingindo o percentual de conclusão de 83%. 

Durante o ano de 2020, foram disponibilizadas as seguintes capacidades na Rede DWDM, para 
atendimento das respectivas demandas: 1 canal de 40Gbps (4x10Gbps) entre COPE-P e 
Brasília Geral - ampliação da capacidade de interconexão do Roteador de Acesso do COPE-P; 
1 canal de 40Gbps (4x10Gbps) entre COPE-P e Samambaia - ampliação da capacidade de 
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interconexão do Roteador de Acesso do COPE-P e 1 canal de 8Gbps (8x1Gbps) entre COPE-P 
e Brasília Geral - move do Datacenter para o COPE-P. 

Em relação ao acordo de parceria firmado entre a Telebras e a Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa - RNP, os prazos de entrega previstos no cronograma, tabela 1, para os trechos e 
rotas estão sendo cumpridos. 
 

 
Tabela 1 - Cronograma de entregas Parceria RNP 

 

 
Backbone IP 

Durante o ano de 2020, destacam-se as seguintes ações: 

1. Ampliação das conexões entre os roteadores de Outer-Core de Campinas e os 
roteadores de Inner-Core de Brasília Geral e Guarulhos Furnas para 20Gbps; 

2. Implantação do 3º roteador (em Campo Grande) do projeto de melhoria da estrutura 
da Rede MAGNET de monitoração e controle dos equipamentos Gilat das 3 estações 
gateways; 

3. Ampliação da conexão entre o roteador de Peering e o roteador de Inner-Core, ambos 
em Barueri, de 40Gbps para 50Gbps; 

4. Ampliação da conexão com o PTT de São Paulo de 40Gbps para 60Gbps; 

5. Ampliação de 50Gbps para 90Gbps das conexões entre os roteadores RTED-BSA59-01 
(COPE-P) e RTIC-BSA01-03 (Brasília Geral) e RTIC-BSA02-01 (Samambaia); 

6.  Migração dos circuitos out-of-band da Viasat, que atendem o Core Node e os 
equipamentos de “Banda Base” de Brasília, para nova estrutura do Datacenter do 
COPE-P; 
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7. Implantação do circuito de trânsito de 20Gbps da Mob Telecom em Fortaleza; 

8. Adequações na rede DCN da Telebras para o atendimento da RNP e envolvendo 6 
centros de distribuição da estrutura da Rede DCN (Teresina, Campinas, Vitória, Rio de 
Janeiro, Barueri e Curitiba); 

9. Desativação do PoP do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, envolvendo a 
retirada de todos os equipamentos de infraestrutura (retificadores, racks, ar-
condicionado, esteiramento etc.) e comunicação de dados, bem como o recolhimento 
dos cabos ópticos e as fusões necessárias para manter a continuidade da rede; 

10. Ampliação das conexões entre os roteadores de Peering e os roteadores de Inner-Core 
das estações de Brasília Geral e Samambaia para 20Gbps; 

11. Implantação na nova topologia dos circuitos de atendimento à Thales no COPE-P; 

12. Ampliação das conexões com o cache do Google e do Netflix para 30Gbps e ativação 
da conexão de peering com a Amazon; 

13. Ampliação da conexão entre o switch Agregador e o roteador de Edge da estação de 
Brasília Geral para 30Gbps; 

14. Ampliação da conexão entre o switch Agregador e o roteador de Edge da estação de 
Belém-Guamá para 20Gbps; 

15. Desmobilização da estação de Grajaú (RJRJO0PM002), adequação da topologia da 
Rede Metropolitana (DWDM e IP) e migração de 26 circuitos, 2 concentradores de 
circuitos EILD e 10 equipamentos CPEs de clientes que eram atendidos por esta 
estação; 

16. Ampliação da capacidade de portas dos Switches de Acesso de Paraíso do Tocantins e 
de Araguaína, com a inserção de uma placa de 4x10Gbps em cada um deles; 

17. Ampliação da conexão entre os roteadores de Inner-Core de Duque de Caxias e 
Gravataí ELS para 50Gbps; 

18. Ampliação da conexão entre os roteadores de Inner-Core e Peering das estações de 
Duque de Caxias e Adrianópolis para 20Gbps; 

19. Instalação de um switch na estação de São Mateus/ES para atendimento de dois 
clientes com banda contratada superior à 1Gbps, através de portas de 10Gbps; 

20.   Ampliação da conexão entre os roteadores de Inner-Core e Peering da estação de 
Barueri para 60Gbps; 

21. Alteração da conexão de uplink do roteador do Teleporto de Florianópolis para um 
novo circuito redundante, garantindo a segunda abordagem efetiva da Gateway; e 

22. Instalação dos 2 roteadores ASR1006 no Datacenter do COPE-P, para substituir os 
atuais equipamentos de HUB da Rede DCN e saída Internet da Rede Corporativa. 
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Atualização e ampliação da solução Anti-DDoS 

Visando manter a rede da Telebras protegida quanto a ataques de negação de serviço 
direcionadas para exaurir os recursos disponíveis da rede, aplicação e serviços e manter a sua 
disponibilidade, foi projetado a atualização e ampliação da solução Anti-DDoS. 

No ano de 2020, foi realizado o processo de aquisição via pregão eletrônico, com redução de 
valor estimado, mas durante o teste de amostra, verificou-se a inviabilidade de requisito 
técnico previsto, o que levou a retornar à fase interna do processo. 
 
Ampliação dos elementos Edge e demais equipamentos do Backbone IP da Telebras 

O valor estimado foi reduzido em 22,83%. A empresa com o melhor lance foi aprovada no 
Teste de Amostra e a sua proposta foi adjudicada e homologada. Em 31/08/2020, foi assinado 
o primeiro contrato e iniciado o processo de planejamento de instalação dos roteadores.  

Com a assinatura do contrato, foi dado andamento à elaboração do Serviço de Planejamento 
Técnico do High Level Definition (HLD)/Low Level Definition (LLD) deste projeto, além do 
planejamento das instalações dos roteadores nas estações localizadas nas cidades de Brasília 
(COPE-P, Setor Comercial Sul e Brasília Geral), Fortaleza, Maracanaú e Belém.  

Durante o mês de dezembro de 2020, foram concluídas as instalações físicas dos novos 
roteadores das estações de COPE-P, Setor Comercial Sul, Belém, Maracanaú e Fortaleza, 
ficando pendente a instalação dos insumos de material desses equipamentos. A previsão para 
conclusão destas instalações e das demais estações, previstas na primeira fase de atividades, 
é no início de fevereiro de 2021. Foram realizados os testes da primeira fase de elaboração 
do HLD/LLD deste projeto, estando agora em processo de elaboração e aprovação dos 
documentos.  
 
Desativação dos PoPs dos aeroportos  

Com o objetivo de otimizar custos, algumas estações da Telebras instaladas em aeroportos 
foram desativadas e seus equipamentos desmobilizados e encaminhados para os Centros de 
Manutenção mais próximos e com espaço suficiente para armazenagem. As estações 
desmobilizadas durante o ano de 2020 foram: Estádio Castelão (Fortaleza); Aeroporto Pinto 
Martins (Fortaleza); Aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre); Aeroporto de Jacarepaguá (Rio 
de Janeiro); Aeroporto Carlos Prates (Belo Horizonte); Aeroporto Afonso Pena (Curitiba); 
Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro); Aeroporto da Pampulha (Belo Horizonte); 
Aeroporto Internacional Afonso Pena (São José dos Pinhais); Aeroporto Marechal Rondon 
(Cuiabá); Aeroporto Eduardo Gomes (Manaus); e Aeroporto Guararapes (Recife). 

As desativações das estações dos aeroportos de Salvador/BA e do Galeão/RJ foram 
canceladas e as estações serão mantidas.  
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Redes Metropolitanas das Capitais das Regiões Norte e Nordeste 

O projeto das Redes Metropolitanas envolve a construção de redes ópticas, bem como a 
aquisição de transceivers ópticos e conversores de mídia, para migração de clientes atendidos 
por acessos via EILD. 

Para as redes ópticas, estão sendo desenvolvidas as seguintes ações: 

1. Boa Vista, Macapá, Porto Velho e Rio Branco - Está sendo utilizado o contrato vigente 
com a empresa Meta Empreendimentos e Serviços Ltda. Os projetos já foram 
elaborados pelo fornecedor e aprovados pela equipe de engenharia. Está em 
andamento a construção dos acessos até o ambiente dos clientes, nas cidades de 
Macapá e Rio Branco. A tabela 2 abaixo mostra um resumo destas 4 capitais: 

 

Cidade/UF 
Total de 
Clientes 

Clientes Utilizando 
Acessos via EILD 

Clientes Utilizando a 
Rede Óptica Telebras 

Boa Vista/RR 8 8 - 
Macapá/AP 11 10 1 

Porto Velho/RO 14 14 - 
Rio Branco/AC 11 6 5 

Tabela 2 - Estados x Redes ópticas 

2. Belém, Manaus e Palmas - O Termo de Referência encontra-se na etapa de 
precificação. 

3. Maceió - O Termo de Referência finalizado. 

4. Demais capitais da região Nordeste - Em processo de elaboração do Termo de 
Referência. 

A aquisição de transceivers e conversores de mídia que atenderão as demandas das duas 
regiões, estão em trâmites internos. 
 
Ampliação da Infraestrutura do Backbone 

No primeiro semestre de 2020 foram finalizados os processos licitatórios de todas as regiões 
planejadas. 
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3. Políticas Públicas 

No ano de 2020 a Telebras atuou como protagonista nos principais programas, projetos e 
inciativas do Governo na área de Telecomunicações: 

 Programa de Inovação Educação Conectada e Programa Governo Eletrônico Serviços 
de Atendimento ao Cidadão – GESAC: Em 2020, A Telebras disponibilizou 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, por meio do Programa de Inovação Educação Conectada, Projeto de 
inclusão digital, do Ministério da Educação e Programa Governo Eletrônico – Serviços 
de Atendimento ao Cidadão - GESAC, do então MCTIC, atual MCom, 

 Programa Wi-Fi Brasil: Foram iniciadas provas de conceito, do Programa Wi-Fi Brasil, 
coordenado pelo MCom, oferecendo conexão gratuita à internet em banda larga, por 
satélite ou via terrestre, com o objetivo de conectar comunidades que estavam 
isoladas, promovendo a inclusão digital em todo o território brasileiro. 

 Desenvolvimento do Semiárido: 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 
SGDC. 

 Rede Privativa de Comunicação: 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 às micro e pequenas empresas, entre outros. 

 Acesso à banda larga em localidades onde inexiste a oferta dos serviços: Por meio do 
fornecimento de serviço IP aos Prestadores de Pequeno Porte – PPP, a Telebras 
viabilizou o acesso à banda larga aos consumidores finais em localidades não 
atendidas, contribuindo   com o desenvolvimento dessas empresas e ampliando o 
atendimento das políticas públicas de telecomunicações. 

 Comunicações Estratégicas: A Telebras forneceu conexão à internet satelital, por meio 
do Terminal Transportável Telebras SAT – T3SAT -, nas missões institucionais e de 
inteligência do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – 
CENSIPAM – e na comunicação de frações da tropa do Comando Militar da Amazônia 
– CMA.  
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4. Metas relativas ao desenvolvimento das atividades que atendam aos 
objetivos de políticas públicas 

As mudanças ocorridas no ambiente político e econômico no ano de 2019 demandaram 
ajustes nas diretrizes e a revisão do referencial estratégico da Telebras, de forma a melhorar 
a articulação das ações de curto, médio e longo prazos, conferir constância aos propósitos 
institucionais e aumentar a capacidade de resposta da Companhia. 

A Telebras reformulou o seu Planejamento Estratégico para o período de 2020 a 2024 e 
resultou no seguinte Mapa Estratégico, figura 3: 

 

Figura 3 - Mapa Estratégico 
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Para o acompanhamento do Plano Estratégico Institucional foram definidos 14 indicadores 
estratégicos, tabela 3. 
 

 
Tabela 3 - Indicadores Estratégicos 

 

 
  

OE.1
DISPOR DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E DE GESTÃO 

REQUERIDAS
1.1.1

MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO 
POR COMPETÊNCIAS

OE.2
FORTALECER CRENÇAS E VALORES DISSEMINANDO A 

CULTURA REQUERIDA
1.2.2

INTERNALIZAÇÃO DAS CRENÇAS E VALORES NA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

OE.3
ASSEGURAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
1.3.3

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

2.4.4 PROCESSOS DE NEGÓCIOS REQUERIDOS INSTITUCIONALIZADOS

2.4.5
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA AOS PROCESSOS DE NEGÓCIO REQUERIDOS 

PELA ESTRATÉGIA

OE.5
IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO COM ÊNFASE EM 

RESULTADOS, CONTROLES E LIDERANÇA
2.5.6 DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

OE.6
DISPOR DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA
2.6.7

DISPONIBILIDADE NO PORTFÓLIO, DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA  

OE.7
ASSEGURAR INFRAESTRUTURA QUE ATENDA AOS 

REQUISITOS DA ESTRATÉGIA
2.7.8

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS

OE.8 BUSCAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTE 3.8.9 NET PROMOTER SCORE - NPS

OE.9
TORNAR-SE O PRINCIPAL PROVEDOR DE 

TELECOMUNICAÇÕES PARA SEGURANÇA NACIONAL
3.9.10

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO 
PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A 

SEGURANÇA NACIONAL.

OE.10
TORNAR-SE O PRINCIPAL AGENTE DE ESTADO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES
3.10.11

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE  GESTÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DA TELEBRAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE TELECOMUNICAÇÕES.

4.11.12 MARGEM EBITDA AJUSTADO

4.11.13 CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS

4.11.14 FCT (FLUXO DE CAIXA TOTAL)
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OE.11
ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRA COM O AUMENTO DE RECEITA E 
COMPATIBILIZAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS
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In
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OE.4
GARANTIR A IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS 

REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA E AS MUDANÇAS 
ESTRUTURAIS DECORRENTES

ID.I INDICADORPE
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IV
A
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As metas estratégicas, tabela 4, constituem o parâmetro de desempenho a ser alcançado pela Telebras até 2025. 
 

 
Tabela 4 - Metas Estratégicas 

1.1.1 MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 63% 100% -------- -------- -------- --------

1.2.2 INTERNALIZAÇÃO DAS CRENÇAS E VALORES NA CULTURA ORGANIZACIONAL 50% 100% -------- -------- -------- --------

1.3.3 EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 63% 100% -------- -------- -------- --------

2.4.4 PROCESSOS DE NEGÓCIOS REQUERIDOS INSTITUCIONALIZADOS -------- 55% 85% 95% 100% 100%

2.4.5 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA AOS PROCESSOS DE NEGÓCIO REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA -------- -------- 55% 85% 95% 100%

2.5.6 DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA 70% 76% 80% 100% 100% 100%

2.6.7 DISPONIBILIDADE NO PORTFÓLIO, DOS PRODUTOS E SERVIÇOS REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA  41% 66% 83% 91% 100% 100%

2.7.8 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 70% 80% 90% 90% 100% 100%

3.8.9 NET PROMOTER SCORE - NPS
1ª Pesquisa

NPS < zero ⇒Meta > 0
NPS > zero ⇒ Meta +2,5 p.p.

1ª Pesquisa
NPS < zero ⇒Meta > 0

NPS > zero ⇒ Meta +2,5 p.p.
+ 2,5 p.p. + 2,5 p.p. + 2,5 p.p. + 2,5 p.p.

3.9.10
EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO PARA PROVIMENTO DE 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEGURANÇA NACIONAL. 63% 100%  --------  --------  --------  -------- 

3.10.11
EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE  GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 

TELEBRAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICAÇÕES. 63% 100%  --------  --------  --------  -------- 

4.11.12 MARGEM EBITDA AJUSTADA 44,00% 1% 13% 19% 23% 30%

4.11.13 CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS1 < 4 < 4 < 3 < 2 < 2 < 2

4.11.14 FCT (FLUXO DE CAIXA TOTAL)2  -------- R$ 61 MM R$ 50 MM > 0 > 0 > 0

Total de metas estabelecidas 10 13 9 9 9 9
Previsão de Perdas 3 3 2 0 0 0

Meta 70% 76% 77% 100% 100% 100%
2.5.6

2020 2025INDICADORID.I 2021 2022 2023 2024
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O Planejamento Estratégico da Telebras considera indicadores de esforço e de resultado.  
 Indicador de esforço é apropriado para verificar se planos, projetos ou ações ligadas 

aos fatores críticos de sucesso estão sendo cumpridos. Mede a causa antes de o efeito 
acontecer. 

 Indicador de resultado é apropriado para verificar se os objetivos estão sendo 
atendidos, ou seja, medir o alcance dos objetivos. Mede um efeito após um tempo 
determinado. 

 
Indicador Execução do Projeto de Gestão por Competência (1.01.01) 

Trata-se de um indicador de esforço para acompanhamento da meta estabelecida para o 
Objetivo Estratégico “Dispor das competências técnicas e de gestão requeridas”.  

A reformulação da estratégia evidenciou que a Telebras não dispõe de um processo 
institucionalizado para mapear, captar, desenvolver e reter competências, requisito 
imprescindível para dispor das competências requeridas pela estratégia, restando clara a 
necessidade de iniciar um projeto cuja entrega vise preencher tal lacuna estratégica. 

O Termo de Abertura do Projeto “Mapeamento de Competências”, com entrega final prevista 
para dezembro de 2021, contempla os seguintes objetivos: 

1. Identificar as competências organizacionais, de gestão e das funções, requeridas pela 
estratégia;  

2. Mapear as competências existentes; 
3. Propor ações para suprir as lacunas de competências identificadas no mapeamento; e 
4. Subsidiar as ações posteriores para a implementação da Gestão por Competências, 

registradas no Relatório Final.  

Face a imprescindibilidade das entregas do projeto em questão para que se estabeleçam 
indicadores de resultado, o Conselho de Administração aprovou metas para a execução do 
projeto, com previsão de finalização em 2021, conforme representado na figura 4. 

 

Figura 4 - Metas - OE.01 

OE.01

1.01.01

DISPOR DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E DE GESTÃO REQUERIDAS

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Consiste na identificação das competências requeridas pela estratégia e na atuação para que sejam 
disponibilizadas

2025

--------

MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIASINDICADOR

2020

63%

2021 2022

--------100%

2023

--------

2024

--------
METAS
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Com a aprovação do Termo de Abertura do Projeto e do Plano do, em novembro de 2020, a 
meta de 63% estabelecida para 2020 foi alcançada. 

Indicador Internalização das crenças e valores na cultura organizacional (1.02.02) 

Trata-se de um indicador de resultado para acompanhamento da meta estabelecida para o 
Objetivo Estratégico “Fortalecer crenças e valores disseminando a cultura requerida”.  

Para 2020 planejou-se aferir a cultura organizacional e, a partir do resultado obtido, promover 
intervenções culturais que possibilitassem chegar ao final do exercício com os valores e 
crenças institucionais internalizados por, no mínimo, 50% dos colaboradores.  

Estas ações seriam objeto de um projeto. Entretanto, após realizados os primeiros estudos 
para emissão do Termo de Abertura, concluiu-se que o principal objetivo do projeto seria 
desenvolver uma metodologia capaz de medir e compreender a cultura organizacional da 
Telebras e que as intervenções necessárias para o alcance da meta estabelecida para 2020, 
dependeriam da identificação de GAP entre a meta de internalização da cultura e a cultura de 
fato internalizada.  

Donde concluiu-se que um indicador de esforço seria o mais adequado para o Objetivo 
Estratégico “Fortalecer crenças e valores disseminando a cultura requerida”. Estabelecer 
metas de resultado para este objetivo, requer a existência prévia de uma metodologia para 
aferição da cultura, bem como do resultado desta aferição. 

Posto que o esforço requerido para o alcance da meta, mostrou ser muito superior ao que foi 
dimensionado, não foi possível a realização da meta proposta para 2020, tendo o Conselho de 
Administração, aprovado as seguintes alterações: 

1. Estabelecer, para 2021, meta a evolução das ações estruturais necessárias para o 
fortalecimento das crenças e valores requeridos pela estratégica (meta de esforço) e, 
consequentemente, definir um indicador para acompanhar o esforço dispendido para 
o patamar de avanço estabelecido pela meta; 

2. Definir, em dezembro de 2021, metas de resultado para os exercícios subsequentes;  
3. Alterar o nome do indicador para: Execução do projeto de medição e compreensão da 

cultura organizacional; e 
4. Aprovar a proposta de metas estratégicas representada na figura 5. 
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Figura 5 - Metas - OE.02 

Indicador Execução do Projeto de Implementação da gestão da informação e do 
conhecimento (1.03.03) 

Trata-se de um indicador de esforço para acompanhamento da meta estabelecida para o 
Objetivo Estratégico “Assegurar a efetividade na gestão da informação e do conhecimento”. 

O processo de reformulação da estratégia apontou o capital humano altamente qualificado 
como uma força e as restrições na captação de competências funcionais específicas como uma 
fraqueza, evidenciando como lacuna estratégica a indisponibilidade de um modelo de gestão 
da informação e do conhecimento, passível de impulsionar essa força, potencializando 
oportunidades.   

Com vistas a implementação da gestão da informação e do conhecimento na Telebras, a 
Diretoria Executiva aprovou o Termo de Abertura do Projeto Gestão da Informação e do 
Conhecimento, com prazo de conclusão em dezembro de 2021, com os seguintes objetivos:  

1. Realizar um diagnóstico, a fim de identificar os problemas relacionados à Gestão da 
Informação e do Conhecimento a serem solucionados; e 

2. Institucionalizar a Política de Gestão da Informação e do Conhecimento da Telebras. 

Considerando a imprescindibilidade das entregas do projeto em questão, para que se 
estabeleçam indicadores de resultado, o Conselho de Administração aprovou indicador de 
esforço e como meta o acompanhamento da evolução do projeto, com previsão de finalização 
em 2021, conforme representado figura 6. 

 

OE.02

1.02.02

2025

--------

FORTALECER CRENÇAS E VALORES DISSEMINANDO A CULTURA REQUERIDA

Pressupõe a construção de uma cultura organizacional consistente com os valores e a estratégia da Telebras, identificando 
comportamentos e hábitos destoantes e atuando sobre eles para corrigi-los ou melhorá-los.

INTERNALIZAÇÃO DAS CRENÇAS E VALORES NA CULTURA ORGANIZACIONALINDICADOR

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

2023 20242020 20222021
METAS

-------- -------- --------50% 100%
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Figura 6 - Metas - OE.03 

 
Com a aprovação do Termo de Abertura do Projeto e do Plano do Projeto pela Diretoria 
Executiva, a meta de 63% estabelecida para 2020 foi alcançada. 
 
Indicador Disponibilidade no portfólio, dos produtos e serviços requeridos pela estratégia 
(2.06.07) 

Trata-se de indicador de resultado que mensura a disponibilidade, no portfólio da Telebras, 
de produtos e serviços em conformidade com os requisitos estratégicos.  Está diretamente 
relacionado ao Objetivo Estratégico “Dispor de portfólio de produtos e serviços requeridos 
pela estratégia”.   

A disponibilidade a ser alcançada pela Companhia no período de 2021 a 2025, está 
representada na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Metas - OE.03 

OE.03

1.03.03

2025

--------

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

ASSEGURAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

Consiste na implementação de políticas, processos  e sistemas que garantam a efetividade na gestão 
do conhecimento e da informação.

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTOINDICADOR

2023 20242020 20222021
METAS

-------- -------- --------63% 100%

Descrição 2021 2022 2023 2024 2025

1. Serviço - IP terrestre 1 1 1 1 1

2. Serviço - IP satelital 1 1 1 1 1

3. Serviço - L2VPN 1 1 1 1 1

4. Serviço - L3VPN 1 1 1 1 1

5. Produto T3SAT 1 1 1 1 1

6. Serviço - IX CONNECT 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

Total 8 10 11 12 12

Meta 66% 83% 91% 100% 100%

12. Serviço a ser lançado

7. Serviço a ser lançado

8. Serviço a ser lançado

9. Serviço a ser lançado

10. Serviço a ser lançado

11. Serviço a ser lançado
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A meta para 2020 consistiu em chegar ao final do exercício com 05 produtos disponíveis no 
Portfólio da Companhia, o que corresponde a 41 % do total de disponibilidade prevista até 
2024, conforme figura 7. 

 
Figura 7 - Metas - OE.06 

Em 2020 foi incluído no Portfólio de Produtos e Serviços, o produto Terminal Transportável 
Telebras Sat - T3SAT, visando atender comunidades e órgãos que necessitam de conexão à 
internet em locais isolados, podendo ser utilizado, por exemplo, em operações de combate a 
crimes ambientais na Amazônia.  

Com a inclusão do produto T3SAT no Portfólio de produtos e serviços da Companhia, a meta 
estabelecida foi alcançada. 

Indicador Adequação da Infraestrutura ao Portfólio de Produtos e Serviços (2.05.06) 

Trata-se de indicador de resultado que mensura a adequação da infraestrutura aos requisitos 
dos produtos e serviços que compõem o portfólio da Telebras. Está diretamente relacionado 
ao Objetivo Estratégico “Assegurar a infraestrutura que atenda aos requisitos da estratégia”.   

Alcançar 70% de disponibilização da infraestrutura requerida pelo portfólio de produtos e 
serviços, foi a meta estabelecida para 2020. 

Ao iniciar o processo de aferição de compatibilidade da infraestrutura (rede, processos, 
sistemas) aos requisitos do Portfólio de Produtos e Serviços, constatou-se ser necessário para 
tal, estabelecer metodologia com parâmetros complexos, ainda não disponível na Companhia.  

Posto que o esforço a ser dispendido para o alcance da meta foi superior ao previsto, 
requerendo o desenvolvimento e a aplicação da metodologia mencionada, não foi possível 
alcançar a meta estabelecida para 2020, tendo o Conselho de Administração ratificado a 
manutenção da meta estabelecida para 2021, conforme figura 8. 
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Figura 8 - Metas - OE.05 

 
Indicador Net Promoter Score (3.08.09) 
 
Trata-se de indicador de resultado que mensura o grau de lealdade dos clientes para com a 
Companhia. Está relacionado ao Objetivo Estratégico “Buscar a satisfação do cliente. ”   
A metodologia de cálculo do NPS, classifica os clientes, de acordo com as notas que atribuem 
a empresa, nas 3 categorias relacionadas a seguir: 

1. Detratores (atribuem notas de 0 a 6) – Criticam a empresa em público e jamais 
voltariam a fazer negócio com a empresa, exceto em situações extremas. 

2. Neutros (atribuem notas 7 e 8) – Não são leais e não são entusiastas da empresa. 
3. Promotores (atribuem notas 9 e 10) – São leais, oferecem feedbacks e são 

entusiasmados. 

(% NPS) = % Clientes Promotores – % Clientes Detratores 

Para 2020 planejou-se realizar uma pesquisa para obtenção do NPS inicial e, a partir do 
resultado obtido, realizar intervenções para positivar o NPS, caso o resultado obtido fosse 
negativo e para um alcance de 2.5 pp caso o resultado obtido fosse positivo. 

Entretanto, ao iniciar o levantamento de requisitos para realizar a pesquisa inicial junto aos 
clientes, constatou-se a necessidade de um aprofundamento na estruturação da pesquisa, de 
modo a abranger todas as áreas envolvidas com o atendimento ao cliente. 

Posto que o prazo se mostrou insuficiente para realização da pesquisa de aferição do NPS 
inicial e posteriores ações de intervenção, não foi possível realizar a mensuração necessária 
para aferir o alcance da meta estabelecida para 2020, tendo Conselho de Administração 
aprovado as seguintes alterações:  

OE.05

2.05.06

2025

100%

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

Consiste na implementação de políticas, processos e sistemas orientados por um modelo de gestão 
com ênfase em resultados.

IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO COM ÊNFASE EM RESULTADOS, CONTROLES E LIDERANÇA

Perspectiva: Processos Internos

INDICADOR

METAS
2020 2021 2022 2023 2024

70% 78% 80% 100% 100%
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1. Transferir para 2021 a meta de 2020; e 
2. Manter as metas estabelecidas para 2022, 2023 e 2024. 

A figura 9 representa a projeção das metas para este indicador. 

 
Figura 9 - Metas - OE.08 

Indicador Execução do projeto de implantação de modelo de negócio para provimento de 
serviços de telecomunicações para a segurança nacional (3.09.10) 

Trata-se de um indicador de esforço para acompanhamento da meta de evolução do projeto 
de implantação de modelo de negócio para provimento de serviços de telecomunicações para 
a segurança nacional. Está relacionado ao Objetivo Estratégico “Tornar-se o principal provedor 
de telecomunicações para a segurança nacional”. 

Considerando a necessidade de definir previamente um novo modelo de negócio, o Conselho 
de Administração aprovou indicador de esforço e como meta o acompanhamento da evolução 
do projeto de implementação do novo modelo de negócio, com previsão de finalização em 
2021, conforme representado na figura 10.  

 
Figura 10 - Metas - OE.09 

OE.08

3.08.09

2025

+ 2,5 p.p.

NET PROMOTER SCORE - NPS

Garantir a excelência no atendimento ao cliente em todo o processo (pré-vendas, vendas e pós-vendas), proporcionando-lhe a melhor 
experiência possível no consumo dos produtos e serviços da Telebras, pela qualidade, presteza, segurança e rigoroso cumprimento das 

obrigações contratadas.

BUSCAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTE

Perspectiva: Clientes

INDICADOR

METAS

2020 2021 2022 2023 2024

--------
1ª Pesquisa

NPS < zero ⇒Meta > 0
NPS > zero ⇒  Meta +2,5 p.p.

+ 2,5 p.p. + 2,5 p.p. + 2,5 p.p.

OE.09

3.09.10

2025

--------

Perspectiva: Clientes

TORNAR-SE O PRINCIPAL PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEGURANÇA NACIONAL

Consiste na implementação de políticas, processos e sistemas, necessários para que a Telebras seja parceira do 
governo no provimento de telecomunicações para a segurança nacional.

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO PARA PROVIMENTO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEGURANÇA NACIONAL.

INDICADOR

METAS

2020 2021 2022 2023 2024

63% 100% -------- -------- --------
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A necessidade de conhecer modelos similares em outras instituições, associado a insuficiência 
do prazo de execução, impactaram a estruturação do projeto e consequente realização da 
meta estabelecida para 2020, tendo o Conselho de Administração ratificado a meta fixada 
para 2021, mantendo o prazo para conclusão do projeto em dezembro de 2021, data em 
deverão ser definidas as metas de resultado para os anos subsequentes. 

Indicador Execução do projeto de implantação de modelo de gestão da participação da 
Telebras em Políticas Públicas de Telecomunicações (3.10.11) 

Trata-se de um indicador de esforço para acompanhamento da meta de evolução do projeto 
de implantação de modelo de gestão da participação da Telebras na implementação das 
políticas públicas de telecomunicações. Está relacionado ao Objetivo Estratégico “Tornar-se o 
principal agente do Estado na implementação das políticas públicas de telecomunicações”. 

Considerando a necessidade de definir previamente um modelo de gestão de Políticas 
Públicas, o Conselho de Administração aprovou indicador de esforço e como meta o 
acompanhamento da evolução do projeto de implementação do novo modelo de negócio, 
com previsão de finalização em 2021, conforme representado na figura 11.  

 
Figura 11 - Metas - OE.10 

A necessidade de aprofundar as análises sobre o tema, considerando inclusive, conhecer 
modelos similares em outras instituições, associado a insuficiência do prazo de execução, 
impactaram a estruturação do projeto e consequente realização da meta estabelecida para 
2020, tendo o Conselho de Administração ratificado a meta fixada para 2021, mantendo o 
prazo para conclusão do projeto em dezembro de 2021, data em que deverão ser definidas as 
metas de resultado. 

Indicador Margem EBITDA Ajustada (4.11.12) 

Trata-se de indicador de resultado para mensurar o resultado entre o EBITDA ajustado e a 
receita operacional líquida.  

OE.10

3.10.11
EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE  GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO DA TELEBRAS 

NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Garantir a implementação de políticas e processos que facultem à Telebras ser percebida pelo governo e pelos clientes como principal 
agente de Estado na implementação das políticas públicas de telecomunicações. 

TORNAR-SE O PRINCIPAL AGENTE DE ESTADO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES

Perspectiva: Clientes

2025

--------

INDICADOR

METAS

2020 2021 2022 2023 2024

63% 100% -------- -------- --------
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A meta estabelecida para 2020 é 44%, conforme representado na figura 12. 

 
Figura 12 - Metas - OE.11 

A Margem EBITDA Ajustada de 2020 foi de 54,5%, aumento de 196,2% em comparação com 
2019, portanto a meta foi alcançada. O crescimento é justificado pelo aumento da Receita 
Operacional Líquida (30,6%), pelo recebimento de Subvenções do Orçamento Federal para 
pagamento dos gastos com pessoal e outros custeios e pelo aumento dos custos e despesas 
operacionais em 5,9%, percentual inferior ao crescimento da receita no período. 

Indicador Capacidade de Pagamento das dívidas (4.11.13) 

Trata-se de indicador de resultado para mensurar o tempo necessário para quitar as dívidas 
(financiamentos e acordos judiciais) utilizando o fluxo de caixa operacional da empresa. 

O Plano de negócios 2020 a 2024 projeta uma dívida líquida negativa a contar do ano de 2024 
e não há previsão para novos financiamentos e acordos judiciais a serem tomados. 

A meta estabelecida para 2020 é dispor de recursos que possibilitem quitar as dívidas da 
Companhia em até 4 anos, conforme representado na figura 13. 

 
Figura 13 - Metas - OE.11 

OE.11

4.11.12

2025

30%

MARGEM EBITDA AJUSTADO

Este objetivo consiste em pautar a eficiência, a eficácia e a efetividade na utilização racional e com qualidade dos recursos, atrelando 
investimentos e custos a resultados sociais, econômicos e financeiros sustentáveis.

ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA COM O AUMENTO DE RECEITA E 
COMPATIBILIZAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS

Perspectiva: Econômico - Financeira

INDICADOR

METAS

2020 2021 2022 2023 2024

44% 1% 13% 19% 23%

OE.11

4.11.13

2025

< 2

Perspectiva: Econômico - Financeira

ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA COM O AUMENTO DE RECEITA E 
COMPATIBILIZAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS

Este objetivo consiste em pautar a eficiência, a eficácia e a efetividade na utilização racional e com qualidade dos recursos, atrelando 
investimentos e custos a resultados sociais, econômicos e financeiros sustentáveis.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDASINDICADOR

METAS

2020 2021 2022 2023 2024

< 4 < 4 < 3 < 2 < 2
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Em 2020 a Companhia encerrou o exercício com disponibilidades – aplicações financeiras, 
investimentos e caixa disponível - acima da sua dívida bruta, razão pela qual o resultado da 
capacidade de pagamento das dívidas não é apresentado em 2020, tabela 6. 

Essa situação é explicada pelo maior volume de recursos financeiros disponíveis ao final de 
2020, reflexo dos aportes realizados pela União em dezembro de 2019 e valores recebidos a 
títulos de subvenções orçamentárias em 2020. Baseado nas informações apresentadas, 
consideramos que a meta foi atingida.  

 
Tabela 6 - Capacidade de pagamento das dívidas 

Ressalta-se que os indicadores financeiros foram estabelecidos em um contexto em que se 
considerava a perspectiva de retorno da empresa ao Orçamento de Investimento já em 2021. 

Indicador Desempenho Organizacional (2.05.06) 

Trata-se de indicador de resultado consolidador do atingimento das metas estratégicas 
estabelecidas para o período, diretamente relacionado ao Objetivo Estratégico “Implantar 
modelo de gestão com ênfase em resultados, controle e liderança”.   

Entendendo que o amadurecimento organizacional é um processo evolutivo e que em 
decorrência o alcance das metas obedece a uma tendência progressiva, o Conselho de 
Administração aprovou metas progressivas para o desempenho organizacional, fixando em 
70% o alcance das metas estratégicas em 2020, considerando aceitável uma perda de até 3 
do total de 10 metas estabelecidas. 

A figura 14 representa a projeção da meta até 2025. 

Dívida Bruta I 427.910.000,00R$         

Apl ica ções  Financeiras  - Garantias a 62.311.000,00R$                 

Investimentos  Temporários b 822.352.000,00R$               

Caixa  Disponível c 143.883.000,00R$               

Disponibilidades II 1.028.546.000,00R$      

Dívida Líquida ( I - II) 600.636.000,00-R$         

Fluxo de Caixa Operacional (FCO) III 28.751.000,00R$            

Dívida Líquida/FCO (I - II) / III -

CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS
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Figura 14 - Metas - OE.05 

A tabela 7 representa o resultado consolidado das metas estratégicas de 2020. 

 
Tabela 7 - Consolidado das Metas Estratégicas 

OE.05

2.05.06

2025

100%

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

Consiste na implementação de políticas, processos e sistemas orientados por um modelo de gestão 
com ênfase em resultados.

IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO COM ÊNFASE EM RESULTADOS, CONTROLES E LIDERANÇA

Perspectiva: Processos Internos

INDICADOR

METAS
2020 2021 2022 2023 2024

70% 78% 80% 100% 100%

META REALIZADO

1.01.01
MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Monitorar a evolução do projeto de implementação da 

gestão por competências
Percentual de atividades executadas do 

projeto 63% 63%

1.02.02
INTERNALIZAÇÃO DAS CRENÇAS E VALORES NA 

CULTURA ORGANIZACIONAL
MENSURAR O PERCENTUAL DE INTERNALIZAÇÃO DAS 

CRENÇAS E VALORES PELOS COLABORADORES

= ( nº de colaboradores com as crenças e 
valores internalizados / nº total de 

colaboradores ) x 100
50% Não aferido

1.03.03
EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO

Percentual de atividades executadas do 
projeto 63% 63%

2.05.06 DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA
MONITORAR O ATINGIMENTO DAS METAS 

ESTRATÉGICAS ESTABELECIDAS

= ( total de metas absolutas alcançadas / 
total de metas estratégicas estabelecidas 

) x 100
70% 50%

2.06.07
DISPONIBILIDADE NO PORTFÓLIO, DOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA  

MENSURAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA 

NO PORTFÓLIO DA TELEBRAS

= ( total de produtos/serviços do 
portfólio) / ( total de produtos/serviços 

requeridos pela estratégia ) x 100
41% 41%

2.07.08
ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO PORTFÓLIO DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS

MENSURAR O PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA AO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS

= ( total de requisitos atendidos /total de 
requisitos requeridos ) x 100

*requisitos do portfólio, considerando 
rede, sistemas e processos.

70% Não auferido

3.08.09 NET PROMOTER SCORE - NPS
MENSURAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO E FIDELIDADE DOS 

CLIENTES PARA COM A TELEBRAS
= % Promotores - % Detratores

1ª Pesquisa
NPS < zero ⇒Meta > 0

NPS > zero ⇒ Meta +2,5 p.p.
Não auferido

3.09.10

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 
MODELO DE NEGÓCIO PARA PROVIMENTO DE 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A 
SEGURANÇA NACIONAL.

MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO PARA 

PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
PARA A SEGURANÇA NACIONAL

Percentual de atividades executadas do 
projeto. 63% 0%

3.10.11

EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 
MODELO DE  GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO DA TELEBRAS 

NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES.

MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE 
IMPLANTANÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

TELECOMUNIÇÕES

Percentual de atividades executadas do 
projeto. 63% 0%

4.11.12 MARGEM EBITDA AJUSTADO MENSURAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA EMPRESA
= ( EBITDA Ajustado / Receita 
Operacional Líquida ) x 100 44,00% 54,50%

4.11.13 CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS
MEDIR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DA 

TELEBRAS
= Dívida Líquida / Fluxo de Caixa 

Operacional < 4 --------

2020
MÉTRICAID.I INDICADOR FINALIDADE

T
LB

A
S

S
20

21
34

44
3

Assinado com senha por VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES.
Documento Nº: 256041-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 
 

Das metas não atingidas, duas estão relacionadas à execução de projetos estruturantes cuja 
entrega irá eliminar importantes lacunas estratégicas e, uma vez que o prazo de encerramento 
foi mantido, não houve prejuízo para o alcance dos Objetivos Estratégicos relacionados. 

Por outro lado, o estabelecimento de metas de resultado para Objetivos Estratégicos que 
demandam a execução previa de ações estruturantes, situação em que metas de esforço 
seriam mais apropriadas, resultou na impossibilidade de mensurar indicadores de três metas 
estratégicas estabelecidas. 

Neste contexto e, considerando que a gestão estratégica se encontra em processo de 
amadurecimento, o alcance de 50% das metas estabelecidas para o exercício de 2020, deve 
ser considerado um desempenho satisfatório, ressaltando que o resultado do exercício não 
compromete as metas de médio e longo prazo.  
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5. Recursos para custeio das políticas públicas 

As fontes de financiamento dos investimentos em 2020 originaram-se da Lei Orçamento Anual 
de 2020 - Lei nº 13.978/20 – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS. Os valores 
aprovados estão identificados nas ações: 

15UI - Implantação da infraestrutura para a prestação de Serviços de Comunicação de dados 
PNBL - R$ 41,73 milhões; 

15UJ - Desenvolvimento e Lançamento do SGDC - R$ 31,72 milhões; 

2000 – Administração da Unidade - R$ 7,95 milhões.  

Para viabilizar o cumprimento das suas atribuições, a Telebras está inserida no Programa 
Conecta Brasil do Ministério das Comunicação – MCom. –  por meio das ações 15UI - 
Implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de Dados para 
inclusão Digital e 15UJ - Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicação Estratégica – SGDC. Essas ações permitem que a Companhia seja 
entregue seus serviços e produtos, atuando como protagonista. 
 
Abaixo o Programa Finalístico Conecta Brasil sancionado no Plano Plurianual de 2020 a 2023: 
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Figura 15 - Programa Conecta Brasil - PPA 2020-2023 

 
Figura 16 - Projeto Norte e Nordeste Conectados - PPA 2020-2023 
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Figura 17 - Projeto Centro Oeste Conectado - PPA 2020-2023 
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6. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas 

Em 2020, foi autorizado, para a Telebras, R$ 81,4 milhões para despesas de capital, deste 
montante foram empenhados R$ 75,11 milhões, liquidados R$ 35,77 e pagos R$ 35,75 milhões 
distribuídos entre as ações 15UI (Implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço 
de Comunicação de Dados – PNBL) e 15UJ (Desenvolvimento e Lançamento de Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégia – SGDC) e 2000 (Administração da 
Unidade), conforme tabela 8. 

 
Tabela 8 - Despesas das Ações 15UI e 15UJ 

Os dispêndios com a Ação 15UI estão relacionados a ampliação da rede terrestre de banda 
larga, aumento da capacidade e manutenção e operação. Com a Ação 15UJ, as despesas são 
destinadas ao término do Projeto SGDC e a manutenção da infraestrutura e operação do 
satélite. Para a Ação 2000, os investimentos estão relacionados com bens móveis, tecnologia 
da informação, comunicação e outras despesas correntes.  

A Tabela 9 abaixo detalha os dispêndios correntes e de capital da Ação 15UI – Implantação da 
Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de Dados – PNBL. 

 
Tabela 9 - Dispêndios correntes e de capital da Ação 15UI 

Em R$ M ilhões

GND Ação (Cod/Desc)  (Ajustada) Autorizado Empenhado Liquidado Pago

3-ODC 15UI – Implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de Dados – PNBL 222,53       196,01        159,75     159,44      

4-INV 15UI – Implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de Dados – PNBL 41,73        41,53          12,05       12,03       

3-ODC 15UJ – Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica – SGDC 52,27        52,26          39,97       39,97       

4-INV 15UJ – Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica – SGDC 31,72        28,40          20,55       20,55       

3-ODC 2000 – Administração da Unidade 197,76       42,30          31,90       31,65       

4-INV 2000 – Administração da Unidade 7,95          5,18            3,17         3,17         

Total        553,95         365,69      267,40       266,82 

Fonte: Sistema Siga Brasi l
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7. Dados econômico-financeiros 

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.  
 

 
Tabela 10 - Principais rubricas patrimoniais 

 

 
Tabela 11 - 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$106,2 milhões. Quando confrontado com o ano de 2018, o Patrimônio Líquido apresenta 
crescimento de 319,3%, justificado pelo aumento de capital realizado em 2020 com recursos 
recebidos da União na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, no 
valor de R$ 1,5 bilhões. 
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8. Políticas e práticas de governança corporativa 

A Governança na Telebras orienta, propõe e promove a conformidade, transparência, 
integridade, gestão de riscos, controle interno, gestão estratégica, gestão de processos e 
gestão de projetos. O modelo de governança adotado pela Telebras viabiliza a aplicação das 
boas práticas de governança, seguindo os princípios de legitimidade, equidade, 
responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e prestação de contas, com foco na 
realização da estratégia empresarial e aprimoramento do relacionamento com as partes 
interessadas.  
 
A estrutura de governança da Companhia é constituída pelos seguintes órgãos estatutários: 
Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva que 
buscam alinhamento às boas práticas, bem como atos de gestão com transparência e 
prestação de contas (accountability). A estrutura conta ainda com os comitês de apoio, como 
o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração.  

A figura 18 apresenta a arquitetura da Governança Corporativa da Telebras. 

 
Figura 18 - Arquitetura da Governança Corporativa da Telebras 

Alguns documentos constituem instrumentos de governança com os quais a Telebras conta 
para padronizar, normatizar e orientar procedimentos. O Regimento Interno, Código de Ética, 
Guia de Conduta e os demais normativos internos fortalecem os valores da Telebras, além de 
estabelecerem regras, direitos e obrigações para os colaboradores, funcionando como 
mecanismos para orientações das atividades internas.  
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Os relatórios produzidos para os órgãos de controle também são considerados instrumentos 
de governança corporativa, pois examinam e expõem a situação da Companhia, permitindo 
constantes reavaliações do direcionamento estratégico. Alinhado às boas práticas de 
governança, o Conselho de Administração da Telebras avalia mensalmente os resultados 
financeiros e não financeiros da Companhia e acompanha, por meio de Relatório de 
Acompanhamento da Gestão, os aspectos mais relevantes que requerem controle e eventuais 
ajustes. Nas reuniões do Conselho, são discutidas possibilidades de melhoria da estratégia 
com vistas a alinhar as expectativas das partes interessadas e gerar resultados significativos 
para a sociedade. 

A estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos principalmente 
pela participação proativa no processo de tomada de decisão estratégica, na gestão de riscos 
e controles internos realizada periodicamente, na gestão e no relacionamento com a 
sociedade e partes interessadas.  

A gestão de riscos é autoavaliada conforme modelo composto por quatro dimensões: 
ambiente, processo, parcerias e resultados. No ano de 2020, foi realizada uma avaliação da 
maturidade de gestão de riscos. A avaliação em 2020 apresentou uma evolução de 10% no 
índice de maturidade global em gestão de riscos, se comparada com o ano anterior. O 
resultado da autoavaliação é detalhado e comunicado às partes interessadas e serve de 
insumo para a definição de prioridades e aprimoramento dos processos.  

Adicionalmente, a Lei nº 13.303/2016 estabeleceu o estatuto jurídico das empresas estatais e 
a obrigatoriedade de adoção de medidas direcionadas à integridade. Dentre os principais 
mecanismos e procedimentos sobre esse tema existentes na Companhia podemos destacar: 
a política, o programa e o plano de integridade; estabelecimento, manutenção e divulgação 
dos canais de denúncia; apurações internas; gerenciamento de riscos relacionados à 
integridade; guia conduta que versa sobre recebimento e oferecimento de presentes e 
brindes; dentre outros.  

A Política de Integridade, aprovada pelo Conselho de Administração, apresenta os princípios 
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 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 – Plano Integra +, 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 segue as etapas sugeridas no Guia de Integridade, 
publicado pela Controladoria-Geral da União e as orientações do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), ressaltando seus cinco eixos de atuação: comprometimento 
e apoio da alta administração; instâncias responsáveis; análise de perfil e riscos; políticas e 
procedimentos; e capacitação, comunicação e monitoramento. O Plano Integra + encerrou o 
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ano de 2020 com 34 iniciativas de integridade concluídas e mais 28 ações iniciadas, 
reforçando o compromisso da Telebras com o tema. 
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9. Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos 

A Telebras adota o Modelo Referencial de Linhas de Defesa, que reforça as competências e 
responsabilidades de todas as áreas na gestão de riscos e controles.  

O referido modelo promove maior inter-relação entre negócios, gestão de riscos, controles e 
auditoria, na busca contínua pela mitigação dos riscos, redução de perdas, melhoria dos 
processos, sustentabilidade e, por consequência, melhores resultados para os acionistas e 
para a sociedade.  

No que tange às práticas adotadas pelo Companhia para tratar eventuais atos suspeitos de 
desvios éticos, a Telebras disponibiliza os seguintes canais de denúncia:  

a) Por e-mail: etica@telebras.com.br; coaud@telebras.com.br; 
ouvidoria@telebras.com.br. 

b) Através do Fala.br (https://www.cgu.gov.br/falabr) que é uma plataforma integrada 
de ouvidoria e acesso à informação. 

c) Pelo portal da Telebras (https://www.telebras.com.br/acesso-a-
informacao/ouvidoria/); 

d) Por telefone: (61) 2027-1161; 
e) Presencialmente, na ouvidoria da Telebras, no endereço SIG Quadra 04, Lotes 075, 

083, 125 e 175 - Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224, Edifício Capital Financial Center - 
Brasília - DF 

Por fim, no âmbito da Governança Corporativa, a Telebras possui um conjunto de políticas 
específicas de gestão dos riscos e controles internos aprovadas e revisadas bianualmente no 
âmbito do Conselho de Administração (CA).  

Informações detalhadas sobre as estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos, 
podem ser encontradas na seção 5 do Formulário de Referência (disponível em 
telebras.com.br › Investidores › Formulário de Referência). 
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10.  Fatores de Risco 

A Telebras expõe no Formulário de Referência, os fatores de risco relacionados às políticas, 
aos processos, aos procedimentos, aos sistemas e modelos adotados na gestão de riscos, aos 
controles internos, ao compliance e à governança corporativa e às questões socioambientais 
que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, àqueles relacionados com o 
emissor e seu controlador, suas controladas e coligadas, seus fornecedores, seus clientes, 
setores da economia nos quais a Telebras atua.  
 
Informações adicionais sobre fatores de riscos podem ser encontradas na seção 4 do 
Formulário de Referência - https://www.telebras.com.br/investidores/formulario-referencia/  
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11.  Remuneração  

A política de remuneração dos administradores e empregados, vigente em 2020, não 
estabeleceu, diretamente, relação entre a remuneração e o desempenho empresarial. 
 
Todavia, encontra-se em andamento Projeto estratégico cuja entrega será um modelo 
integrado de monitoramento do desempenho empresarial que estabelecerá relação de 
dependência entre os diversos indicadores, do nível estratégico ao funcional. O modelo, que 
será implementado, é pré-requisito para o estabelecimento de uma política de remuneração 
que varie em conformidade com os resultados entregues à sociedade. 
 
A Telebras possui os seguintes órgãos estatutários: I – Conselho de Administração; II – 
Diretoria Executiva; III – Conselho Fiscal; IV – Comitê de Auditoria; e V – Comitê de Pessoas, 
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Sua administração é realizada pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos 
pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da empresa. 
 
Por determinação do Estatuto, os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração, não possuem remuneração adicional. Os demais casos são regulados pela 
Secretaria de Governança das Empresas Estatais – SEST. A Telebras elabora proposta de 
remuneração que é remetida ao Ministério das Comunicações para apreciação e 
encaminhamento à SEST, com vistas a subsidiar a decisão do acionista majoritário por ocasião 
da realização da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.  
 
A remuneração destes órgãos, tabela 12, é composta por honorários, gratificação natalina, 
adicional de férias, remuneração compensatória – quarentena, seguro de vida, indenização 
de transferência, auxílio alimentação, auxílio moradia, plano de saúde, previdência 
complementar, fundo de garantia por tempo de serviço e INSS patronal. Os honorários dos 
membros conselheiros são fixados em 10% da média dos honorários dos diretores da 
Companhia. 
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Tabela 12 - Distribuição e remuneração da Alta Administração da Telebras 

  

Cadastro de pessoal e folha de pagamento 

Em 2020, em função da classificação da empresa como estatal dependente do Tesouro 
Nacional, a Telebras preparou a migração do processamento de sua folha de pagamento para 
o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). O processamento da 
folha de pessoal no SIAPE visa permitir a centralização pelo Governo Federal das informações 
relativas ao pagamento de pessoal de diversos órgãos e empresas da Administração Pública 
Federal. 

A alteração, um trabalho conjunto entre Ministério da Economia, MCTIC/MC, SERPRO e 
Telebras, exigiu a exportação da base cadastral de colaboradores da empresa, adequações 
operacionais e de sistemas que possibilitaram o sucesso do processamento da folha no SIAPE 
a partir de janeiro de 2021.  

Algumas rotinas administrativas e normativos internos precisaram ser ajustados, causando 
impactos para empresa e empregados, tais como tempo para solicitação de reembolso de 
benefícios, planejamento de férias e outras atividades, com reflexo na folha de pagamentos. 

Data 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Nº de membros 5 5 4,75 8 8 8

Nº de membros remunerados 5 5 4,75 7 8 8
Valor da maior remuneração 

(Reais)
629.420,99 675.546,04 666.262,45 58.387,32 58.192,70 60.176,72

Valor da menor remuneração 
(Reais)

444.613,19 215.574,44 636.391,09 32.696,93 46.709,88 46.165,34

Valor médio da remuneração 
(Reais)

514.347,42 390.631,82 615.067,98 53.270,64 54.191,49 51.654,25

Data 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Nº de membros 5 5 5 3 3 3

Nº de membros remunerados 5 5 5 3 3 3
Valor da maior remuneração 

(Reais)
56.051,88 56.051,88 57.324,13 56.051,88 56.051,88 28.493,04

Valor da menor remuneração 
(Reais)

47.644,11 28.025,94 57.324,13 56.051,88 56.051,88 28.493,04

Valor médio da remuneração 
(Reais)

52.501,93 38.924,92 60.825,83 56.051,88 56.051,88 28.493,04

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Conselho Fiscal Comitê de Auditoria
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12. Comentário dos Administradores 

Como empresa fundamental na execução de Políticas Públicas voltadas para a inclusão digital 
e conectividade das regiões mais remotas, a Telebras apresentou ao final de 2020, os 
seguintes resultados: 

 Conectou à internet de qualidade, mais de 2,6 milhões de alunos de escolas públicas 
afastadas; 

 Garantiu conexão à internet a postos de saúde, postos de fronteira, órgãos públicos 
federais, comunidades indígenas e quilombolas; 

 Instalou 98,58% dos 13.211 pontos do programa GESAC autorizados pelo MCom.  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 Margem EBITDA Ajustada de 2020 foi de 54,5%, aumento de 196,2% em comparação 
com 2019, portanto a meta foi alcançada. O crescimento é justificado pelo aumento da 
Receita Operacional Líquida (30,6%), pelo recebimento de Subvenções do Orçamento 
Federal para pagamento dos gastos com pessoal e outros custeios e pelo aumento dos 
custos e despesas operacionais em 5,9%, percentual inferior ao crescimento da receita no 
período. 

O exercício de 2020, quando comparado ao de 2019, demonstra uma queda de 5,7% no 
Patrimônio Líquido, explicada basicamente pelo prejuízo apurado no exercício no 
montante de R$ 106,2 milhões;  

A Telebras encerrou o exercício de 2020 com um quadro de pessoal composto por 295 
empregados efetivos, 49 de livre provimento, 4 requisitados e 43 (quarenta e três) 
empregados do quadro transitório (cedidos), totalizando 394 empregados.  

 

Desempenho das metas de resultados 

Durante o ano de 2020, a Telebras conseguiu atingir bons resultados no alcance dos objetivos 
traçados. Das metas não atingidas, duas estão relacionadas à execução de projetos 
estruturantes cuja entrega irá eliminar importantes lacunas estratégicas e, uma vez que o 
prazo de encerramento foi mantido, não houve prejuízo para o alcance dos Objetivos 
Estratégicos relacionados. 
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O estabelecimento de metas de resultado para Objetivos Estratégicos que demandam a 
execução previa de ações estruturantes resultou na impossibilidade de mensurar indicadores 
de três metas estratégicas estabelecidas em 2020. 

Neste contexto e, considerando que a gestão estratégica se encontra em processo de 
amadurecimento, o alcance de 50% das metas estabelecidas para o exercício de 2020, deve 
ser considerado um desempenho satisfatório, ressaltando que o resultado do exercício não 
compromete as metas de médio e longo prazo. 
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