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1 Mensagem da Administração 

 O ano de 2021, a exemplo de 2020, foi atípico e desafiante para o setor de 

telecomunicações. O coronavírus, além de modificar a si mesmo, seguiu provocando 

mutações na forma que a sociedade trabalha e consome, em uma revolução que demandou 

ações políticas e regulatórias capazes de garantir conectividade resiliente, continuidade de 

negócios e entrega de serviços, respondendo às comunicações e, em particular, ao aumento 

do tráfego de dados. Mantendo a continuidade de serviços vitais e garantindo acesso seguro 

e confiável a serviços online.  Neste contexto, os cidadãos com pouco ou nenhum acesso aos 

serviços de internet de alta velocidade se tornaram ainda mais vulneráveis e a posição da 

Telebras, enquanto executora das políticas públicas de telecomunicações, se fortaleceu. 

 Por meio do programa WiFi Brasil, executado em parceria com o Ministério das 

Comunicações - MCom, a Telebras conectou regiões remotas do país, levando internet de alta 

velocidade a comunidades e localidades em situação de vulnerabilidade social, onde há 

nenhuma ou pouca conexão. Sua presença impulsionou o desenvolvimento em áreas como a 

Educação, Saúde, Segurança e Economia, tendo ultrapassado 14 mil pontos instalados, nos 26 

Estados e no Distrito Federal. Dentre esses pontos, mais de 9 mil foram instaladas em escolas, 

impactando, aproximadamente, 2,7 milhões de alunos em todo o território nacional.   

 Em 2021, Telebras e o MCom assinaram termo aditivo para expansão do programa 

WiFi Brasil, e a quantidade de pontos de inclusão digital espalhados pelo país poderá 

ultrapassar a marca de 26,5 mil. 

 A companhia atingiu em 2021, uma receita operacional bruta, que atingiu 344 

milhões de reais, com crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. 

 Com uma estratégia voltada para execução de políticas públicas, segurança nacional, 

gestão sustentável, diversificação do portfólio de produtos e serviços e gestão eficiente dos 

recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, a Telebras planeja para 2022, 

expandir sua atuação e encerrar o ano com melhora significativa dos resultados, com impactos 

positivos para os investidores e para a sociedade.  

    

 

 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 75, 83, 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 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 atuação da Telebras respeita a Lei nº 9.612/18, 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.  
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§ 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.  

§ 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 executor 

de políticas públicas de telecomunicações visando à inclusão digital dos cidadãos, 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. 

 Em 2021, a Telebras implementou 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 2019 e 2021 

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

 

R$ mil Exercícios findos em:  
   

    
 

       2021       2020   2019 

Rubricas Valor  AV%  
 AH% - 
2020 

 AH% - 
2019 

Valor  AV%  
 AH% - 
2019 

 AH% - 
2018 

Valor  AV%  

Ativo Circulante      1.457.061  35,5% 10,7% 23,6% 1.316.529 31,0% 11,7% 278,5% 1.179.149 27,4% 

Ativo Não Circulante      2.641.993  64,5% -9,8% -15,3% 2.927.484 69,0% -6,1% -9,6% 3.118.837 72,6% 

Realizável a Longo Prazo      153.772  3,8% -29,5% -45,2% 218.236 5,1% -22,2% -35,2% 280.475 6,5% 

Investimentos        88.152  2,2% -2,1% 9,0% 90.084 2,1% 11,4% 21,6% 80.841 1,9% 

Imobilizado   2.368.459  57,8% -8,6% -13,5% 2.591.282 61,1% -5,3% -7,7% 2.737.349 63,7% 

Intangível        31.610  0,8% 13,4% 56,7% 27.882 0,7% 38,2% 38,0% 20.172 0,5% 

Ativo Total      4.099.054  100,0% -3,4% -100,0% 4.244.013 100,0% -1,3% 18,4% 4.297.986 100,0% 

Passivo Circulante         323.710  7,9% 7,6% 38,5% 300.964 7,1% 28,7% 57,0% 233.786 5,4% 

Passivo Não Circulante      2.344.586  57,2% -1,9% -3,0% 2.389.810 56,3% -1,1% -20,9% 2.417.467 56,2% 

Passivo Exigível      2.668.296  65,1% -0,8% 0,6% 2.690.774 63,4% 1,5% -16,3% 2.651.253 61,7% 

Patrimônio Líquido      1.430.758  34,9% -7,9% -13,1% 1.553.239 36,6% -5,7% 319,3% 1.646.733 38,3% 

Passivo Total      4.099.054  100,0% -3,4% -100,0% 4.244.013 100,0% -1,3% 18,4% 4.297.986 100,0% 

Fonte: Demonstrações Contábeis Individuais da Telebras  

Tabela 3-1 Principais rubricas patrimoniais 

 

Indicadores Financeiros Medida 2021 2020 2019 

Liquidez Corrente Índice 8,41719 6,3519 7,7046 

Liquidez Geral  Índice 2,86587 2,29 2,25 

Composição do Endividamento % 30,96% 30,90% 23,70% 

Grau de Endividamento % 13,46% 15,60% 14,90% 

Participação de Capital de Terceiros % 15,69% 18,50% 17,60% 

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 3-2 Indicadores financeiros 

Ativo Circulante – O Ativo Circulante no final do ano de 2021 apresentou crescimento de 

10,7% e 23,6% em relação aos anos de 2020 e 2019, respectivamente. O aumento em relação 

aos exercícios de 2020 e 2019 é explicado pelos aumentos das disponibilidades financeiras, 

dos tributos a recuperar/compensar e dos valores a receber do Superavit de Previdência 

Privada, devido à atualização monetária.  
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Ativo Não Circulante: O grupo apresentou redução de 9,8% na comparação com o ano de 

2020 e de 15,3% em relação a 2019. 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$ 714,5 milhões.  

Passivo Circulante: O comportamento desta rubrica na comparação entre o exercício de 2021 

e os exercícios de 2020 e 2019 demonstrou uma variação positiva de 7,6% e 38,5%, 

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 MCom, 

vinculados ao programa GESAC.  

Passivo Não Circulante: O Passivo não Circulante apresentou redução de 1,9% e 3,0% na 

comparação com os exercícios de 2020 e 2019, 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, de Receitas Diferidas e de Credores por Perdas Judiciais.  

Patrimônio Líquido: O exercício de 2021, quando comparado aos exercícios de 2020 e 2019, 

demonstra uma queda de 7,9% e 13,1%, respectivamente, e é explicada basicamente pelo 

prejuízo apurado no exercício no montante de R$ 126,8 milhões.  

3.2 Estrutura Econômica da Companhia – Principais Rubricas 

 O resultado obtido pela Companhia no exercício de 2021 comparado com os 

exercícios de 2020 e 2019 está apresentado a seguir com explicações sobre as principais 

variações ocorridas entre os períodos apresentados. 

  



 

15 

 

R$ mil 2021 2020 2019 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA    344.222     328.961     264.543  

  Serviços de Comunicação Multimídia    283.497     274.871     217.136  

  Locação de Capacidade Satelital       36.481        36.480        36.545  

  Aluguéis e Locações       16.246        16.640        10.862  

  Compartilhamento de Receita         7.099             970                  -     

  Outras Receitas            899                 -                   -    

 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA      (58.569)     (62.138)     (60.290) 

  Tributos s/ Receita Operacional Bruta     (58.161)     (61.934)     (59.489) 

   Descontos Incondicionais/Outros           (408)           (204)           (801) 

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA    285.653     266.823     204.253  

 RECEITAS/(CUSTOS/DESPESAS) OPERACIONAIS     (98.245)   (123.747)   (135.884) 

    Meios de Conexão e Transmissão   (116.669)   (112.780)   (115.816) 

    Pessoal      (85.729)     (95.880)     (80.914) 

    Serviços de Terceiros     (84.088)     (93.021)     (86.271) 

    Aluguéis, Locações e Seguros     (48.186)     (28.633)     (11.036) 

    Compartilhamento de Instalações       (3.538)       (3.753)       (7.990) 

    Tributos       (5.804)       (3.753)       (3.152) 

    Equivalência Patrimonial       (6.273)       (3.621)       (1.034) 

    Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP)           (644)           (708)       (2.137) 

    Material        (3.903)           (151)       (2.400) 

    Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa            515          1.053        (9.024) 

    Outras Despesas Operacionais     (20.792)       (9.120)     (21.008) 

    Outras Receitas Operacionais    276.866     226.620     204.898  

 EBITDA    187.408     143.076        68.369  

    Margem EBITDA 65,6% 53,6% 33,5% 

   Depreciação e Amortização   (254.336)   (214.811)   (191.266) 

 EBIT     (66.928)     (71.735)   (122.897) 

   Resultado Financeiro     (59.891)     (34.491)   (114.629) 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   (126.819)   (106.226)   (237.526) 

Prejuízo por Ação (R$)      (1,8687)      (1,5653)      (3,4999) 

Tabela 3-3 Resultado da Telebras 

3.2.1 Receita Operacional Líquida 

R$ mil 2021 2020 2019 
Δ 2021 X 
2020 

Δ 2021 X 
2019 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA    344.222     328.961     264.543  4,6% 30,1% 

  Serviços de Comunicação Multimídia    283.497     274.871     217.136  3,1% 30,6% 

  Locação de Capacidade Satelital       36.481        36.480        36.545  0,0% -0,2% 

  Aluguéis e Locações       16.246        16.640        10.862  -2,4% 49,6% 

  Compartilhamento de Receita         7.099             970                 -    631,9% 100,0% 

  Outras Receitas            899                 -                   -    100,0% 100,0% 

 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA      (58.569)     (62.138)     (60.290) -5,7% -2,9% 

  Tributos s/ Receita Operacional Bruta     (58.161)     (61.934)     (59.489) -6,1% -2,2% 

   Descontos Incondicionais/Outros           (408)           (204)           (801) 100,0% -49,1% 

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA    285.653     266.823     204.253  7,1% 39,9% 

Tabela 3-4 Receita Operacional Líquida 
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 Em 2021, a receita líquida atingiu 285,7 milhões (R$ 266,8 milhões em 2020 e R$ 204,3 em 

2019), um crescimento de 7,1% e 39,9% em relação aos anos de 2020 e 2019, respectivamente. O 

crescimento é explicado: i) pela expansão da banda ativada e faturada em 2021, que alcançou uma 

média de 585.428Mbps (496.496Mbps em 2020 e 362.567Mbps em 2019); e ii) pelo reconhecimento 

em dezembro de 2021 do reajuste retroativo do programa Gesac no valor de R$ 14,0 milhões.  

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM): Apresentou aumento de 3,1% em relação a 2020 e 30,6% 

na comparação com 2019. Esse comportamento é 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, que ao final 2021 apresentou um total de 13.420 pontos/circuitos do programa 

vinculados à geração de receita da Companhia (12.688 em 2020 e 9.763 em 2019). O montante da 

receita gerada reconhecida do programa GESAC em 2021 foi de R$ 127,8 milhões (R$ 103,9 milhões 

em 2020 e R$ 45,5 milhões em 2019). 

Locação de Capacidade Satelital: este produto permaneceu estável em relação ao exercício de 2020 e 

2019, com receita de R$ 36,5 milhões para os três exercícios. Nessa rubrica é registrada a receita obtida 

com a Banda X do satélite SGDC usada pelo Ministério da Defesa.  

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 

2021, a receita reconhecida dessa rubrica totalizou R$ 16,2 milhões (R$ 16,6 milhões em 2020 e R$ 

10,9 milhões em 2018), redução de 2,4% em relação a 2020 e crescimento de 49,6% na comparação 

com 2019.   

Compartilhamento de Receita: Em 2021, a Telebras reconheceu o montante de R$ 7,1 milhões (R$ 1,0 

milhão em 2020) relativo ao compartilhamento de receita com a parceria que tem com a Viasat na 

exploração dos serviços do satélite SGDC. O crescimento é explicado pelo maior volume de recursos 

recebidos da Viasat no período, devido ao crescimento do faturamento.   

Outras Receitas: Representa o valor reconhecido relativo aos serviços prestados de instalação e 

manutenção do programa Wi-Fi Brasil. O montante reconhecido em 12021 foi de R$ 0,9 milhão.  
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3.2.2 Custos e Despesas Vinculadas às Funções: Custo dos Serviços Prestados, 
Comercialização dos Serviços e Despesas Gerais e Administrativas (Exceto 
Depreciação e Amortização) 

R$ mil 2021 2020 2019 
Δ 2021 X 
2020 

Δ 2021 
X 2019 

Meios de Conexão e Transmissão   (116.669)   (112.780)   (115.816) 3,4% 0,7% 

Pessoal      (85.729)     (95.880)     (80.914) -10,6% 6,0% 

Serviços de Terceiros     (84.088)     (93.021)     (86.271) -9,6% -2,5% 

Aluguéis, Locações e Seguros     (48.186)     (28.633)     (11.036) 68,3% 336,6% 

Tributos       (5.804)       (3.753)       (3.152) 54,6% 84,1% 

Materiais        (3.903)           (151)       (2.400) 2484,8% 62,6% 

Compartilhamento de Instalações       (3.538)       (3.621)       (1.034) -2,3% 242,2% 

PISP           (644)           (708)       (2.137) -9,0% -69,9% 

1PECLD2            515          1.053        (9.024) -51,1% -105,7% 

Total   (348.046)   (337.494)   (311.784) 3,1% 11,6% 
1 Programa de Indenização por Serviços Prestados 

2 Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa 

Tabela 3-5 Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização) 

 

 Os Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização) totalizaram 

no exercício de 2021 R$ 348,0 milhões, crescimento de 3,1% em relação ao ano de 2020 e 

11,6% na comparação com 2019. 

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

Operacionais foram as seguintes: 

Meios de Conexão e Transmissão: Em 2021, houve um crescimento de 3,4% em relação ao 

exercício de 2020 e de 0,7% em comparação com ao exercício de 2019. Os principais 

componentes dessa rubrica são os custos com Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD) 

e custos com Backbone. 
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Pessoal: No ano de 2021, os custos e despesas com pessoal tiveram redução de 10,6% em 

relação ao ano de 2020, explicada pela redução do quadro de pessoal no decorrer do ano de 

2021. Na comparação com o exercício de 2019, houve um aumento de 6,0%.  

Serviços de Terceiros: Apresentou redução de 9,6% e 2,5% na comparação com 2020 e 2019, 

respectivamente. Esse comportamento foi influenciado pelo estorno da provisão de custos 

com manutenção dos equipamentos da Viasat no exercício de 2021, que foram revisados e 

considerados como custos de locação de equipamentos. Assim, quando da emissão do 

documento fiscal (Nota de Débito), esses custos provisionados como manutenção foram 

corrigidos e registrados como locação. O montante desta reclassificação de manutenção para 

locação foi de R$ 7,2 milhões. Outro ponto a destacar foi a redução dos custos com energia 

elétrica e manutenção da planta, que tiveram queda de 10,9% e 10,4%, respectivamente em 

relação ao exercício de 2020.  

Compartilhamento de Instalações: Em 2021, o custo de Compartilhamento de Instalação 

totalizou R$ 3,5 milhões (R$ 3,6 milhões em 2020 e R$ 1,0 milhões em 2019), redução de 2,3% 

em relação ao ano de 2020 e crescimento de 242,2% quando comparado ao exercício de 2019.  

Aluguéis, Locações e Seguros: A rubrica apresentou crescimento de 68,3%, na comparação 

entre os anos 2021 e 2020, e de 336,6% em relação a 2019. Esse comportamento é explicado 

pelos seguintes eventos: i) contratação de apólice de seguro e garantias estendidas para 

cobertura dos equipamentos do satélite SGDC; e ii) reconhecimento dos custos com locação 

de equipamentos para operacionalização do satélite, conforme contrato firmando entre a 

Telebras e a Viasat no valor de R$ 22,0 milhões em 2021 (R$ 9,1 milhões em 2020 – R$ 4,9 

milhões em 2019). 

3.2.3 Depreciação e Amortização 

R$ mil 2021 2020 2019 
Δ 2021 X 
2020 

Δ 2021 X 
2019 

Depreciação e Amortização   (254.336)   (214.811)   (191.266) 18,4% 33,0% 

Tabela 3-6 Depreciação e Amortização 

 O crescimento de 18,4% e de 33,0% na comparação entre o ano de 2021 e os anos 

de 2020 e 2019, respectivamente, é explicado pelas transferências de bens e instalações em 

andamento para bens e instalações em serviço realizadas durante os anos de 2021 e 2020. O 

montante dessa transferência em 2021 foi de R$ 714,5 milhões e em 2020 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 2021 2020 2019 
Δ 2021 X 
2020 

Δ 2021 X 
2019 

Resultado de Equivalência Patrimonial       (6.273)       (3.621)       (1.034) 73,2% 506,7% 

Tabela 3-7 Resultado de Equivalência Patrimonial 

 Os Resultados negativos de Equivalência Patrimonial apurados nos anos de 2021, 2020 e 

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

coligada visiona. Em 2021, a coligada apresentou um prejuízo líquido de R$ 12,8 milhões (R$ 7,4 

milhões em 2020 e R$ 2,1 milhões em 2019). 

3.2.5 Outras Receitas / Despesas Operacionais 

R$ mil 2021 2020 2019 
Δ 2021 X 
2020 

Δ 2021 
X 2019 

Outras Receitas Operacionais           

Subvenções Recebidas (i) 250.357 216.657                -    15,6% -100,0% 

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

Ganhos sobre o Passivo (iii) 15.501 3 8.850 - 75,2% 

Recuperação de Tributos (iv) 9.087 3.395 5.391 167,7% 68,6% 

Outras Receitas Operacionais 1.921 6.565 -11.909 -70,7% -116,1% 

Total 276.866 226.620 204.881 22,2% 35,1% 

Outras Despesas Operacionais       

Provisão p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais (1.801) (2.844) -2.408 -36,7% -25,2% 

Tributos (v) (15.533) (2.373) -15.429 554,6% 0,7% 

Multas sobre Passivos (2.667) (738) -1.084 261,4% 146,0% 

Outras Despesas Operacionais  (791) (3.165) -2.004 -75,0% -60,5% 

Total (20.792) (9.120) -20.925 128,0% -0,6% 

Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquida 256.074 217.500 183.956 17,7% -239,2% 

Tabela 3-8 Outras Receitas / Despesas Operacionais 

 Em 2021, o resultado da rubrica de Outras Receitas Operacionais deduzidas de Outras 

Despesas Operacionais foi positivo no montante de R$ 256,1 milhões (R$ 217,5 milhões em 2020 e R$ 

184,0 milhões em 2019). Os principais eventos que impactaram esta rubrica foram: 

(i) Subvenções Recebidas:  A partir de 1 de janeiro de 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. Em 2021, a Telebras reconheceu o 

montante de R$ 250,4 milhões (R$ 216,7 milhões em 2020), sendo que, desse total, R$ 107,1 milhões 

(R$ 117,0 milhões em 2020) foram destinados a gastos com pessoal e R$ 143,3 milhões (R$ 99,7 

milhões em 2020) para outros custeios/investimentos.  
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(ii) Superávit – Previdência Privada: Em 2019, a Companhia reconheceu o superávit dos 

planos de previdência privada, PBS-A e PBS Telebras, que foram revertidos 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. 

(iii) Ganho na Baixa de Passivos: Em 2021, a Telebras realizou a baixa para resultado dos 

seguintes valores registrados no passivo:  i) baixa relativa à prescrição dos valores objeto do 

processo de grupamento de ações realizado no exercício de 2011, devido à prescrição do 

direito de os acionistas não controladores exercerem o direito de reclamar tais valores. O valor 

baixado foi de R$ 13,1 milhões; ii) baixa de valores relativos a fornecedores em função da 

realização de conciliação dos saldos das contas de fornecedores, esta baixa foi de R$ 0,8 

milhão; e iii) baixa de R$ 1,3 milhão relativo a valores de passivo de tributos realizada durante 

o processo de conciliação de contas. 

(iv) Recuperação de Tributos: Em 2021, a Companhia realizou o reconhecimento dos valores 

relativos aos créditos de PIS e COFINS sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo dessas 

contribuições. O valor reconhecido foi de R$ 6,1 milhões. 

(v) Tributos: Nos anos de 2021, 2020 e 2019 a Companhia realizou baixa de créditos tributários 

vinculados a tributos estaduais (ICMS CIAP e ICMS sobre transferência de ativos) devido à 

impossibilidade de recuperação/compensação perante os fiscos Estaduais. O montante 

baixado em 2021 foi de R$ 13,5 milhões (R$ 2,4 milhões em 2020 e R$ 13,6 milhões em 2019). 

3.2.6 Resultado Financeiro 

R$ mil 2021 2020 2019 Δ 2021 X 
2020 

Δ 2021 X 
2019 

Receitas Financeiras        

Juros sobre Superavit Previdência Privada (i)       17.374        22.298                  -     -22,1% 100,0% 

Juros sobre Aplicação Financeira (ii)       24.877        33.284        15.016  -25,3% 65,7% 

Juros sobre Tributos         6.460          4.078          1.863  58,4% 246,8% 

Juros sobre Depósitos Judiciais         2.616          2.583          2.323  1,3% 12,6% 

Outras Receitas            720             594             478  21,2% 50,6% 

Tributos sobre Receitas Financeiras        (2.580)        (2.208)           (776) 16,8% 232,5% 

Total       49.467        60.629        18.904  -18,4% 161,7% 

Despesas Financeiras      

Juros sobre Adiantamento/Cauções e Retenções (iii)      (66.953)      (40.620)    (111.131) 64,8% -39,8% 

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

Juros e Variação Monetária de Acordos Judiciais      (25.904)      (19.383)      (20.871) 33,6% 24,1% 

Juros/VM s/ Prov. p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais        (8.847)        (5.857)        (5.091) 51,1% 73,8% 

Juros sobre Empréstimos e Financiamentos        (6.538)        (7.081)        (8.402) -7,7% -22,2% 
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Reversão de Encargos Financeiros                 -                     -           13.847  n.d -100,0% 

Outras Despesas        (1.116)           (782)        (1.885) 42,7% -40,8% 

Total    (109.358)      (95.120)    (133.533) 15,0% -18,1% 

Resultado Financeiro      (59.891)      (34.491)    (114.629) 73,6% -47,8% 

Tabela 3-9 Resultado Financeiro 

 No exercício de 2021, o resultado financeiro foi negativo no valor de R$ 59,9 milhões 

(R$ 34,5 milhões em 2020 e R$ 114,6 milhões em 2019), crescimento de 73,6% na comparação 

com o ano de 2020 e redução de 47,8% em relação ao ano de 2019. A principais rubricas do 

resultado financeiro apresentaram os seguintes comportamentos: 

(i) Juros sobre Superávit – Previdência Privada:  apresentou redução de 22,1% devido aos 

recebimentos das parcelas quando do reconhecimento do direito.  

(ii) Juros sobre Aplicações Financeiras:  o comportamento é reflexo da rentabilidade dos 

fundos nos períodos apresentados. 

(iii) Juros sobre Adiantamentos/Cauções e Retenções: reflete basicamente a variação da taxa 

SELIC sobre os aportes recebidos do controlador (a União). A redução apresentada em 2021 e 

2020 em relação ao ano de 2019, além da variação da SELIC é devido à capitalização dos 

recursos de AFAC ocorrida no ano de 2020. 

3.2.7 Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado 

R$ mil 2021 2020 2019 Δ 
2021 
X 
2020 

Δ 
2021 
X 
2019 

Prejuízo Líquido do Exercício   (126.819)   (106.226)   (237.526) 5,60% -17,00% 

Ajuste de Eventos Não Recorrentes:      

(-) Exclusão do ICMS na BC do PIS e COFINS       (6.933)                -                   -    100,0% 100,0% 

(-) Ganho na Baixa de Passivo     (15.501)                 -           (8.850) 100,0% 75,2% 

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

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

(-) Reversão de Encargos Financeiros                 -                     -         (13.847) n.d -100,0% 

(+) Baixa de Ativos - Tributos (ICMS)       13.488          2.258        13.616  497,3% -0,9% 

(+) Perda na Baixa de Ativos                -            2.128             439  -100,0% -100,0% 

Prejuízo do Exercício Ajustado   (135.765)   (101.840)   (429.981) 33,3% -68,4% 

Margem Líquida -47,5% -38,2% -210,5% 24,4% -77,4% 

Prejuízo por Ação (R$) -2,005 -1,5006 -6,9602 33,6% -71,2% 

Tabela 3-10 Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado 

 Em 2021, o Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado pelos eventos não recorrentes foi 

de R$ 135,8 (R$ 101,8 milhões em 2020 e R$ 430,0 milhões em 2019). A redução do Prejuízo 
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em relação ao exercício de 2019 é explicado: i) pelo crescimento da Receita Operacional 

Líquida nos anos de 2021 e 2020; ii) pelo recebimento de Subvenções Orçamentárias devido 

à classificação da Telebras com Empresa Estatal Dependente a partir do exercício de 2020; e 

iii) pela estabilização dos Custos e Despesas Operacionais. 

3.2.8 EBITDA/LAJIDA 

R$ mil 2021 2020 2019 Δ 
2021 
X 
2020 

Δ 
2021 
X 
2019 

Prejuízo Líquido do Exercício   (126.819)   (106.226)   (237.526) 19,4% -46,6% 

(+/-) Resultado Financeiro       59.891        34.491     114.629  73,6% -47,8% 

(+) Depreciação e Amortização    254.336     214.811     191.266  18,4% 33,0% 

EBITDA    187.408     143.076        68.369  31,0% 174,1% 

Ajustes:           

(-) Ganho na Baixa de Passivos     (15.501)               (3)       (8.850) - 75,2% 

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

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

(-) Exclusão do ICMS na BC do PIS e COFINS       (6.933)                -                   -    100,0% 100,0% 

(-) Depreciação - CPC 6(R2) / IFRS 16       (4.443)       (5.263)       (5.569) -15,6% -20,2% 

(-) Despesas Financeiras - CPC 6(R2) / IFRS 16           (755)           (497)           (822) 51,9% -8,2% 

(+) Baixa de Créditos Tributários       13.488          2.258        13.616  497,3% -0,9% 

(+) Perdas na Baixa de Ativos                -            2.128             439  -100,0% -100,0% 

(+/-) Equivalência Patrimonial         6.273          3.621          1.034  73,2% 506,7% 

EBITDA Ajustado    179.537     145.320    (115.596) 23,5% 255,3% 

Margem EBITDA 65,6% 53,6% 33,5% 22,4% 95,8% 

Margem EBITDA Ajustado  62,9% 54,5% -56,6% 15,4% 211,1% 

Tabela 3-11 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 2021, o EBITDA Ajustado da Telebras foi positivo no valor de R$ 179,5 

milhões (R$ 145,3 milhões em 2020 e R$ 115,6 milhões negativo em 2019). O crescimento foi 

de 23,5% e 255,3%, respectivamente, entre os anos comparados. A justificativa para esse 

aumento é o incremento da Receita Operacional Líquida (7,1% e 39,9% em relação aos anos 

de 2020 e 2019, respectivamente), pelo recebimento/reconhecimento de Subvenções do 

Orçamento Federal para pagamento dos gastos com pessoal e outros custeios (15,6% em 

relação ao ano de 2020), bem como pelo aumento dos Custos e Despesas Operacionais em 

3,1% e 11,6%, em relação aos anos de 2020 e 2019, com percentuais inferiores ao crescimento 

da receita nos anos de 2021 e 2020.   

 A Margem EBITDA Ajustada em 2021 foi de 62,9% (54,5% em 2020 e -56,6% em 

2019), aumento de 15,4% em relação ao ano de 2020 e de 211,1% na comparação com o ano 

de 2019.  

 Desconsiderando o efeito das Subvenções Orçamentárias Recebidas no ano de 2021 

(R$ 250,4 milhões) do cálculo do EBITDA Ajustado, teríamos um EBITDA negativo de R$ 70,8 

milhões (R$ 71,3 milhões em 2020), e uma Margem EBITDA Ajustada de -24,8% (-26,7% em 

2020).   

 

3.3 Execução Orçamentária 

 Com a entrada da Telebras no Orçamento Fiscal (OF) e da Seguridade Social (OSS) da 

União em 2020 e a sua continuidade no exercício de 2021, a Companhia passou a ser obrigada 

a registrar as suas operações nos Sistemas Estruturantes do Governo Federal, por exemplo: 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e Sistema 

Integrado de Planejamento Orçamento (SIOP).  

 Os dados aqui apresentados demonstram compatibilidade com os registrados no 

SIAFI e foram extraídos do portal Siga-Brasil (Senado Federal). A execução orçamentária neste 

exercício foi viabilizada pelos valores aprovados na Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021 (LOA 

2021), os antecipados pelo art. 65 da Lei 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (LDO 2021) e os 

inscritos em restos a pagar não processados e processados. 

3.3.1 Execução da Receita Pública por Categoria Econômica 

  Até dezembro de 2021, a receita realizada (arrecadada líquida) foi de R$ 401,5 

milhões. Para a realização das despesas públicas, no exercício de 2021, a unidade 
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orçamentária estimou a necessidade de arrecadação de R$ 692,9 milhões e teve a 

reestimativa de receita de R$ 374,4 milhões, conforme aprovado na Reunião da Diretoria 

Executiva (REDIR) nº 1624, de 21 de outubro de 2021. A empresa arrecadou 107,2% dos 

recursos reestimados para o exercício. 

 

Tabela 3-12 Receita Prevista x Arrecadada 

3.3.2 Execução da Despesa Pública por Categoria Econômica 

 Primeiramente, faz-se necessário explicar o que é executar o Orçamento Público para 

as unidades orçamentárias inseridas no Orçamento Fiscal. Executar o orçamento é realizar as 

despesas públicas nele previstas, seguindo à risca os três estágios da execução das despesas 

expressos na Lei nº 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento.  

 Seguem abaixo informações detalhadas da Unidade Orçamentária - Telebras: 

 

Tabela 3-13 Execução da Despesa por Categoria Econômica 

 Para o exercício de 2021, a Telebras foi autorizada a executar R$ 852,8 milhões de 

recursos orçamentários. Sendo R$ 511,8 milhões para Despesas Correntes, R$ 122,1 milhões 

para Despesas de Capital e R$ 218,8 milhões em Reserva de Contingência. Até dezembro, a 

empresa empenhou R$ 574,0 milhões, que representam 90,5% do orçamento disponível, 

sendo R$ 457,6 milhões com despesas correntes e R$ 116,4 milhões com despesas de capital. 

 Importante citar que o empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser 

conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a 

obrigação de pagamento, pendente, ou não, de implemento de condição. Do valor total 

empenhado; R$ 458,9 milhões foram liquidados e pagos, sendo R$ 399,9 milhões com 

Despesas Correntes e R$ 59,0 milhões com Despesas de capital. Ressalta-se que a empresa 

também teve execução com restos a pagar, portanto os valores apresentados não 
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representam a totalidade dos valores pagos até o mês. Os restos a pagar serão apresentados 

mais adiante. 

 Observa-se, ainda, que parcela significativa dos gastos está relacionada às Despesas 

Correntes. Essas despesas visam a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos em 

geral, ou seja, são dispêndios que não contribuem diretamente para a formação e/ou 

aquisição de bens de capital. 

 

Tabela 3-14 Ações Orçamentárias 

Ação 0283, Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna, visa a 

amortização e o pagamento de juros do financiamento firmado com a FINEP, Financiadora de 

Estudos e Projetos, destinado ao Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações, SGDC. 

Ação 0022, Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais, visa o pagamento de despesas 

decorrentes do cumprimento de decisões judiciais, devidas por Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista. 

Ação 2000, Administração da Unidade, visa agregar as despesas que não são passíveis de 

apropriação em ações finalísticas, com fornecimento de produtos e serviços e demais 

atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade. 
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Ação 20TP, Ativos Civis da União, visa cumprir os compromissos com a folha de pagamento 

dos empregados ativos civis da União. 

Ação 2004, Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e 

seus Dependentes, concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-

hospitalar e odontológica aos empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. A 

concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médico-hospitalares e 

odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão 

ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. 

Ação 212B, Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes: 

Auxílio-Alimentação - Concessão em caráter indenizatório do auxílio-alimentação aos 

empregados públicos federais ativos; 

Auxílio-Transporte - Pagamento pela União de auxílio-transporte destinado ao custeio parcial 

das despesas realizadas com transporte coletivo pelos empregados públicos federais, nos 

deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa; e 

Assistência Pré-Escolar - Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente 

no contracheque, a partir de requerimento, aos empregados públicos federais que tenham 

filhos em idade pré-escolar. 

Ação 216H, Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos, visa a ajuda 

de custo para moradia ou auxílio-moradia. 

Ação 15UI, Implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de 

Dados para Inclusão Digital, visa proporcionar o acesso à Internet em banda larga aos 

cidadãos, instituições, Governo, entidades da sociedade civil e empresas. Expandir a cobertura 

do serviço, elevar a velocidade de transmissão e reduzir o preço final para o consumidor. Para 

isso, o Governo Federal instituiu o Programa CONECTA BRASIL, mediante o Decreto nº 9.612, 

de 17 de dezembro de 2018. O principal objetivo é massificar o acesso à Internet em banda 

larga para os cidadãos, instituições do governo, entidades da sociedade civil e empresas. O 

resultado é a melhoria da infraestrutura de rede do governo, de modo a criar oportunidades, 

acelerar o desenvolvimento econômico e social, promover a inclusão digital, reduzir as 

desigualdades social e regional, promover a geração de emprego e renda, ampliar os serviços 

de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado, promover a 
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capacitação da população para o uso das tecnologias de informação e aumentar a autonomia 

tecnológica e a competitividade brasileiras. 

Ação 15UJ, Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicação Estratégica – SGDC, visa atender a demanda de comunicações estratégicas do 

Ministério da Defesa; prover cobertura em 100% do território nacional, em especial aos 

municípios que não serão atendidos pelo backhaul de rádio e fibra óptica da Telebras; e 

atender aos órgãos federais, estaduais e municipais.  

Ação 21C8, Operação da Infraestrutura da Rede de Serviço de Comunicação de Dados do 

Programa Conecta Brasil, visa a disponibilização e fornecimento dos serviços de comunicação 

multimídia contratados pelos clientes da Telebras, em observância às políticas públicas de 

telecomunicações e à finalidade e missão institucional da Telebras; monitoramento das 

condições de funcionamento das redes de telecomunicações terrestre e satelital; análise do 

desempenho operacional dos equipamentos e instalações que dão suporte às redes terrestre 

e satelital e avaliação de necessidades de troca de equipamentos e sistemas operacionais; 

realização de projetos de otimizações da infraestrutura de telecomunicações, promovendo o 

aprimoramento da qualidade dos serviços prestados; aquisições de bens e serviços 

correlacionados à manutenção das condições operacionais das redes terrestre e satelital, 

mantendo a necessária disponibilidade dessas redes de telecomunicações, impedindo a 

degradação de sua infraestrutura e preservando os níveis mínimos aceitáveis de desempenho; 

atendimento a demandas ambientais e regulatórias provenientes dos processos de 

licenciamento e fiscalização necessárias para cumprir as condicionantes dos órgãos de 

controle ambiental e de regulação, respectivamente; e contratação de seguros dos ativos de 

telecomunicações da empresa.  

Ação 0Z00, Reserva de Contingência – Financeira, é regulamentada pelo artigo 91 do Decreto-

Lei nº 200, de 1967, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.763, de 1980: “Art. 91. Sob a 

denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global 

não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou 

categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.” 

3.3.3 Execução dos Restos a Pagar (Processados e Não Processados) 

 A empresa inscreveu em restos a pagar (RP) processados e não processados 

(empenhos de 2020) o montante de R$ 107,9 milhões e desses cancelou R$ 22,7 milhões. 

Pagou R$ 77,6 milhões no exercício de 2021. Restando um saldo de RP a pagar de R$ 7,4 

milhões. 
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 Dos restos a pagar, as Ações que mais foram pagas são: 15UI, 15UJ, 2000 e 20TP. As 

duas primeiras estão relacionadas com investimentos, manutenção da rede e do satélite, a 

Ação 2000 está relacionada com a parte administrativa e a última com folha de pagamento de 

pessoal. 

 

Tabela 3-15 Execução dos Restos a Pagar 

  

3.4 Investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas 

 A Telebras detém participação societária na coligada VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL 

S.A. (“VISIONA” ou Coligada), constituída em 14 de junho de 2011, com sede na cidade de São 

José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, tem por objeto atuar, no Brasil ou no exterior, 

nas atividades de pesquisa, especificação, projeto, desenvolvimento, certificação, fabricação, 

prestação de serviços de manutenção, de engenharia, modernização, seleção e contratação 

de fornecedores, integração, logística, treinamento, operação, comercialização, locação, 

importação e exportação de satélites, estações de terra e outros equipamentos e sistemas 

aeroespaciais, voltados, inclusive, para atividades relacionadas ao atendimento das 

necessidades do Governo Federal relativas ao plano de desenvolvimento de satélite brasileiro, 

em especial no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, e à comunicação 

estratégica de defesa e governamental, no âmbito da Estratégia Nacional de Defesa, assim 

como o suporte logístico contratado para as atividades mencionadas. A coligada tem como 

acionistas as empresas Embraer Defesa e Segurança Participações S.A, que detém 51% do 
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capital social e a Telecomunicações Brasileiras S.A com 49% do capital social. O controle da 

VISIONA é exercido pela Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. 
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4 Interesse coletivo e execução de Políticas Públicas 

 Em 2021, a Telebras seguiu atuando, principalmente, na política pública de 

telecomunicações, por meio do Programa Wi-Fi Brasil, coordenado pelo Ministério das 

Comunicações e operacionalizado pela Telebras. Esse Programa tem como objetivo promover 

a inclusão digital em todo o território brasileiro, oferecendo conexão à internet em banda 

larga, de alta qualidade, às localidades de difícil acesso em todas as regiões brasileiras e outros 

pontos localizados em comunidades em estado de vulnerabilidade social, que não têm outro 

meio de serem inseridos no mundo das tecnologias da informação e comunicação. Até 2021, 

como provedora nacional desse serviço, mais de 14 mil pontos foram instalados pela Telebras 

em todo o Brasil. Esses pontos instalados resultaram: 

a) na Educação:  Aproximadamente 9 mil pontos instalados em escolas, atingindo 

cerca de 2,7 milhões de alunos, possibilitando a estes alunos avançarem e 

melhorarem o seu desempenho escolar, por meio do acesso à informação.  

b) na Saúde: 676 pontos instalados em Unidades de Saúde, possibilitando a 

informatização dessas Unidades. Esse serviço viabiliza, por exemplo, a implantação 

do Prontuário Eletrônico Nacional Interligado que é uma forma de melhorar a 

qualidade no atendimento e diagnóstico de pacientes em todo o país. 

c) na Segurança:  Foram instalados 590 pontos para Segurança Pública e 198 pontos 

em Postos de Fronteira, contribuindo no enfrentamento ao crime. 

d) na Economia: O acesso à internet, além dos serviços disponíveis (cursos, vídeos e 

informações), contribui com a geração de renda. Como exemplo, na prestação de 

serviços de delivery e comercialização de produtos, localmente e ou para grandes 

redes de lojas. 
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5 Governança Corporativa, Relações com Investidores e Mercado 

5.1 Integridade, Riscos e Conformidade 

 Em 2021, a Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade – 

GIRC –  monitorou a situação do COVID nos pontos de interesse da Companhia, expondo as 

informações em boletins periódicos para subsidiar as análises do Comitê de Gestão de Crise e 

as deliberações da Alta Administração.  A Telebras, com o apoio do Comitê de Gestão de Crise, 

identificou os possíveis impactos da crise, 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. Com isso, a Telebras monitorou periodicamente os 

indicadores definidos, reportando os impactos do COVID-19 quanto à manutenção dos 

serviços essenciais prestados pela Companhia. Resumidamente, casos isolados dificultaram, 

em mínima proporção, a ação da Telebras. Tais dificuldades, geralmente, têm sido superadas 

com a implementação de ações mitigadoras dos riscos. 

 A Telebras trabalha na proposta de implementação da Business Impact Analysis (BIA) 

ou Análise de Impacto do Negócio na Companhia, que tem como finalidade oferecer subsídios 

para operacionalização do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio e o 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem minimizar os riscos da Telebras no caso de 

incidentes, crises e desastres.  Foram realizados benchmarkings, estudos teóricos e análises 

de normativos sobre o tema, além de consultas diretas a outras empresas, buscando 

aperfeiçoar os métodos e obter parâmetros para a melhor aplicação deste instrumento na 

Gestão de Continuidade de Negócios.  

 Ao longo de 2021, foram implementadas ações mitigadoras de riscos e, em julho de 

2021, a Telebras verificou a implementação dos planos de tratamento do 1º ciclo de gestão 

de riscos - após 1 ano da sua aprovação. O monitoramento das ações inclui:  

▪ apresentação do status da implementação dos planos de tratamento 

referentes aos riscos operacionais residuais;  

▪ evidências do cumprimento da ação de tratamento do risco;  

▪ a efetividade dos controles sugeridos;  

▪ os possíveis ajustes no tratamento dos riscos, caso não tenha sido possível 

implementar o tratamento previsto; e 

▪ o valor da nova avaliação de criticidade do risco após a implementação do plano 

de tratamento.  
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 Uma vez executadas essas ações, a Telebras encerrou o 1º ciclo de Gestão de Riscos 

Operacionais 2019/2020. Resumidamente, o ciclo foi iniciado em agosto de 2020 e concluído 

em outubro de 2021.  Foram selecionados 57 objetos de risco (contratos, projetos, atividades 

ou processos); identificados e avaliados 476 eventos de riscos; e estavam envolvidas 16 

Gerências da Telebras. Em relação ao grau de criticidade: 

 No último trimestre de 2020, se iniciou o 2º ciclo de identificação, avaliação e 

proposição de planos de tratamento para os riscos acima do apetite a risco organizacional. 

Como previsto, a fase de entrega dos relatórios da 1º, 2º e 3ª fase do ciclo de gestão de riscos 

se encerrou com anexação dos arquivos nos respectivos processos. Em abril 2021, foram 

apresentados à Diretoria Executiva os planos de tratamento dos riscos operacionais do 2º 

Ciclo de Gestão de Riscos 2020/2021. Esses planos de tratamento foram elaborados pelas 

gerências da Telebras para os riscos residuais que estavam acima do apetite de riscos da 

Companhia. Em 27 de julho 2021 foram aprovados os planos de tratamento (TLB-DES-

2021/53489; TLB-DES-2021/53489; TLB-MEM-2021/04343; TLB-MEM-2021/04318). Com a 

aprovação dos planos, caberá a cada gerência a sua execução, com o acompanhamento da 2ª 

linha de defesa. Portanto, resumidamente, o 2º ciclo foi iniciado em outubro de 2020 com 

previsão de conclusão em outubro de 2022; foram identificados 304 eventos de riscos, e 

contempla 24 Gerências da Telebras. Em relação ao grau de criticidade dos riscos:  

Tabela 5-1 Grau de Criticidade 
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 Em aprimoramento a Gestão dos Riscos Corporativos, visando a efetividade da 

gestão, será implementado em 2022, o Ciclo de Gestão de Riscos Estratégicos, aprovado na 

1624ª Reunião de Diretoria Executiva, em 21/10/2021.  

 A proposta de metodologia aprovada engloba: 

▪ a priorização para os riscos estratégicos, com monitoramento contínuo até 

dezembro de 2022, quando serão reavaliados os limites de exposição a riscos 

globais da Companhia;  

▪ o monitoramento dos planos de tratamento dos riscos operacionais, sob 

demanda das unidades organizacionais, de forma a assegurar e melhorar a 

qualidade dos resultados do processo; e  

▪ a identificação junto à Diretoria Executiva dos riscos emergentes, sobretudo 

aqueles relacionados às incertezas políticas e econômicas, bem como as 

questões da relação disrupção/investimentos.  

 Em novembro de 2021, a Telebras realizou análise do ambiente externo, referente 

aos potenciais riscos estratégicos típicos do mercado de Telecomunicações, além da análise 

de documentos internos que forneceram insumos para a identificação de potenciais riscos 

estratégicos. 

 Em relação a Gestão da Integridade Corporativa, informamos que a Telebras está 

alinhada com a pauta de combate à corrupção do governo federal. Na busca de uma atuação 

focada nos princípios da ética e da transparência, a empresa implementa o Plano de 

Integridade, o Integra +, em sua segunda versão (para o biênio 2021-2022). 

Tabela 5-2 Grau de Criticidade 
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 O Plano de Integridade da Telebras reúne, de maneira sistêmica, as iniciativas para 

prevenir, detectar e mitigar as possibilidades de ocorrências de fraudes, atos de corrupção, 

irregularidades e desvios éticos e de conduta. Dessa forma, visa implementar as diretrizes e 

os objetivos da Política e do Programa de Integridade da empresa. 

 A Telebras acompanhou mensalmente no decorrer de 2021 o andamento de 34 

iniciativas elencadas no Plano de Integridade 2021/2022 com o objetivo de monitorar a 

execução pelas áreas responsáveis. O Integra+ encerrou 2021 com: 

▪ 18 ações iniciadas; 

▪ 8 ações concluídas; 

▪ 5 ações não iniciadas; e 

▪ 2 ações que representam atividades contínuas. 

 No decorrer da execução do Plano, a Telebras enfrentou o desafio de praticar a 

Integridade de forma informacional, instrucional e normativa, ainda que de forma remota, a 

fim de manter uma conduta corporativa norteada em princípios e valores éticos. Como 

exemplo, pode-se citar as campanhas relacionadas aos temas de Conflito de Interesses e 

Nepotismo que se encontram disponíveis na Intranet na aba de Integridade.   

 Em 2021, houve intenso esforço para alinhar conteúdos abordados em instrumentos 

internos da Companhia, nomeada internamente como análise de conformidade, frente a 

demais normas internas e externas. No decorrer do ano, foram publicadas 30 normas internas 

(instrumentos novos ou atualizações de versão). Dentre essas, destacam-se:  

▪ Política de Inovação da Telebras; 

▪ Diretriz referente ao Plano de Resposta a Incidentes de Segurança de Dados 

Pessoais; 

▪ Política de Segurança da Informação e Dados Pessoais (POSI); e 

▪ Política de Gestão do Conhecimento.  

 Foram ainda analisadas as seguintes normas: D-278 - Progressão Funcional (versão 

3.0), PR-044 - Progressão Funcional (versão 3.0), Regulamento de Licitações e Contratos da 

Telebras (RELIC), Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, Política de 

Transações com Partes Relacionadas e diversas práticas referentes ao mapeamento de 

processos. 

 Esse cenário é resultado do fortalecimento da cultura de conformidade na empresa, 

iniciada em 2019, com a aprovação da PR-046 - Elaboração, Atualização e Revogação de 
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Instrumentos Normativos e da revisão da D-254 – Características Gerais do Sistema Normativo 

Telebras.  

 A transparência ativa prevê que as informações de interesse coletivo ou geral devem 

ser divulgadas de forma espontânea e proativa, independente de solicitações. Além disso, há 

um arcabouço legal que prevê um rol mínimo de informações que a administração pública 

deve, obrigatoriamente, divulgar em seu portal da Internet. Ressalte-se que a divulgação 

espontânea do maior número de informações, além de facilitar o acesso dos cidadãos às 

informações de seu interesse, é vantajosa para a Telebras, na medida em que reduz o trabalho 

e custos com o processamento de pedidos de acesso à informação. Em 2021, a Telebras 

trabalhou ativamente para aprimorar as informações divulgadas no seu Portal, gerando maior 

transparência ativa. 

 Adicionalmente, cumpriu a proposta de reunir mensalmente todos os Gerentes da 

Telebras para tratar de assuntos transversais à organização e impactantes a todas as 

gerências. De fevereiro a dezembro foram realizadas 11 reuniões gerenciais, nas quais foram 

abordados os seguintes assuntos relacionados a Gestão do Conhecimento, Mapeamento de 

Competências, Metas estratégicas, questões financeiras e contábeis, avaliação de 

desempenho, parcerias, normas relevantes, dentre outros. 

 

5.2 Gestão Ambiental, Social e de Governança - ESG 

 A importância e a relevância das estratégias de Gestão Ambiental, Social e de 

Governança (ESG), para o alcance, pela Telebras, de seus objetivos coorporativos e sociais por 

intermédio da adoção das melhores práticas nesses temas colaborou para que o Conselho de 

Administração solicitasse uma análise da perspectiva atual da Telebras sobre o assunto.  Tal 

informação foi apresentada pela Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos e 

Conformidade em junho de 2021, na qual houve deliberação acerca da atualização "Política 

Ambiental de Responsabilidade Social" contemplando os aspectos do ESG.  

 Em decorrência da deliberação, a Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos 

e Conformidade (GIRC) desenvolveu a Política Ambiental, Social e de Governança (ESG), que 

tem como objetivos: 

a) Estabelecer princípios e diretrizes orientadores das ações da Telebras no que diz 

respeito à responsabilidade socioambiental e de governança. 
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b) Instituir o desenvolvimento do Programa de ESG da Telebras, com a finalidade de 

promover a detecção e aprimoramento das práticas relacionadas ao tema na 

Companhia. 

c)  Implementar uma cultura prevencionista do gerenciamento de riscos relacionados 

às questões ESG necessárias ao atendimento dos objetivos estratégicos da Empresa, e 

garantir um ambiente de responsabilidade socioambiental e de governança, com forte 

mobilização e participação ativa dos gestores da Telebras. 

d) Reforçar, a todos os colaboradores da Empresa, conceitos e princípios que deverão 

ser adotados relativos à responsabilidade ambiental, social e de governança. 

 A atualização da Política permitiu à Telebras comunicar o compromisso com um 

conjunto de ações e práticas que visam educar, informar e preparar todos os membros e 

agentes para agirem de acordo com os princípios da ESG. Para a promoção eficaz das ações 

direcionadas ao tema, é imprescindível tornar explícito os princípios, as diretrizes e os 

principais conceitos relacionados ao tema, visando dirimir os riscos de atitudes não 

condizentes com os valores da Companhia. A referida Política foi apresentada e aprovada pelo 

Conselho de Administração da Companhia em julho de 2021 e publicada em agosto de 2021. 
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5.3 Relações com Investidores e Mercado 

 O ano de 2021 foi marcado por significativa queda no índice B3/Bovespa. As ações 

da Telebras mantiveram correlação positiva com o índice Bovespa, apresentando 

significativa queda de preço. As ações ordinárias (TELB3) iniciaram o ano com preço de 

R$88,10 e encerraram com o preço de R$44,30, representando queda de 49,7% ao longo do 

ano. As ações preferenciais (TELB4) iniciaram o ano com preço de R$30,55 encerraram o ano 

com o preço de R$14,50, representando queda de 52,5% ao longo do ano.  

Telebras – Negociações na B3 – janeiro a dezembro de 2021  

 

Figura 5-1 Negociações na B3 Telebras 

 Fonte: Resumo Mensal de Negociações – B3 e Relatório parametrizado da base de investidores  

 

(Bradesco) – posição 31.12.2021

 

Tabela 5-3 Principais Investidores 
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Tabela 5-4 Ações e Acionistas 

 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. 

 

5.4 Gestão Empresarial 

5.4.1 Desempenho Estratégico 

 O processo de reformulação do Planejamento Estratégico, realizado no decorrer do 

2º semestre de 2019 e 1º semestre de 2020, resultou nas escolhas dos projetos e ações 

passíveis de assegurar o cumprimento da missão institucional e conduzir a organização na 

direção de sua visão de futuro e de seus desafios para o período de 2020 a 2024. 

 Em dezembro de 2020, face à atualidade do diagnóstico organizacional, considerados 

aspectos do ambiente interno e externo, dos cenários construídos, associados à identificação 

dos riscos da execução da estratégia de longo prazo, a Diretoria Executiva e o Conselho de 

Administração, entenderam que os elementos estratégicos então vigentes, reuniam as 

condições necessárias para orientar a ações organizacionais até 2025. 

 O mapa estratégico, representando na figura abaixo, serve de bússola para guiar a 

atuação da Telebras no período estratégico estabelecido, definindo e comunicando a todos os 

níveis gerenciais e servidores, o foco e a estratégia de atuação escolhidos.   
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Figura 5-2 Mapa Estratégico 

 

 Os objetivos estratégicos, distribuídos de forma balanceada pelas quatro 

perspectivas do mapa estratégico, direcionam os esforços e traduzem as demandas e os 

desafios a serem enfrentados para o cumprimento da missão e alcance da visão de futuro. 
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 Os indicadores estratégicos foram definidos de modo a fornecer as informações 

sobre o resultado dos projetos e ações necessários para o alcance dos Objetivos Estratégicos 

e comunicar o atingimento das metas, sinalizando a necessidade de ações corretivas.  

 A matriz de objetivos e indicadores estratégicos está representada na tabela a seguir. 

 

Figura 5-3 Objetivos Estratégicos x Indicadores 

 As etapas e os prazos para o alcance dos desafios e objetivos foram traduzidos nas 

metas estratégicas. 
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 Os indicadores e metas estratégicas para o período de 2021 – 2025, foram aprovados 

na 461ª Reunião do Conselho de Administração, em 15 de dezembro de 2020. e estão 

representados na tabela 17. 

 

Tabela 5-5 Indicadores e metas estratégicas no período de 2021 a 2025 

 O desempenho estratégico é acompanhado mediante o monitoramento do resultado 

da execução da estratégia refletido nos indicadores estratégicos, que por sua vez, fornecem 

informações que permitem avaliar o alcance das metas e sinalizar a necessidade de ações 

corretivas.  

 Na 477ª Reunião Conselho da Administração, em 17 de dezembro de 2021, o 

Conselho solicitou a atualização, em 2022, do Planejamento Estratégico Empresarial da 

Telebras contemplando os novos projetos estratégicos.  

  

1.01.01 MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 100%

1.02.02 INTERNALIZAÇÃO DAS CRENÇAS E VALORES NA CULTURA ORGANIZACIONAL 100%

1.03.03 EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 100%

2.04.04 PROCESSOS DE NEGÓCIOS REQUERIDOS INSTITUCIONALIZADOS 55%

2.04.05 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA AOS PROCESSOS DE NEGÓCIO REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA --------

2.05.06 DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA 76%

2.06.07 DISPONIBILIDADE NO PORTFÓLIO, DOS PRODUTOS E SERVIÇOS REQUERIDOS PELA ESTRATÉGIA  66%

2.07.08 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 80%

3.08.09 NET PROMOTER SCORE - NPS 25,5%

3.09.10
EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEGURANÇA NACIONAL. 100%

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

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICAÇÕES. 100%

4.11.12 MARGEM EBITDA AJUSTADO 1%

4.11.13 CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS1 < 4

4.11.14 FCT (FLUXO DE CAIXA TOTAL)2 R$ 61 MM

INDICADORID.I 2021
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5.4.2 Gestão de Processos 

 Em 2021, os esforços do Escritório de Processos (E-PROC) continuaram concentrados 

no mapeamento dos processos “AS IS” com o objetivo de obter melhor entendimento de 

como as atividades da Empresa estão integradas. 

Durante o período foram entregues os seguintes resultados:   

▪ 03 Processos de Negócio mapeados; 

▪ 15 Processos de Negócio em andamento; 

▪ 32 Práticas de Processos de Trabalho institucionalizadas; 

▪ 34 Processos de Trabalho em andamento. 

 Ao final do ano, a Diretoria Executiva aprovou a reformulação da Cadeia de Valor, 

com o propósito de alinhar os processos organizacionais às demandas da Estratégia 

Empresarial e refletir os valores entregues pela companhia. 

 

 

Figura 5-4 Cadeia de Valor Analítica 
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5.4.3 Gestão de Projetos 

 Em 2021, foram executados vários projetos e ações estratégicas, com impacto direto 

nos resultados econômico-financeiros, competências organizacionais, cultura, gestão da 

informação e do conhecimento, processos, desenvolvimento de serviços e infraestrutura, 

satisfação dos clientes, políticas públicas e segurança. Estes projetos visam ao atingimento 

dos Objetivos Estratégicos da Companhia. 

 Adicionalmente, esforços da Gestão de Projetos continuaram expressivos na 

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento que focam em diagnosticar a situação da 

organização em seus temas específicos, além de extrair e detalhar a visão futura desejada, 

permitindo a identificação de gaps. Sob esta base, ações, programas e projetos assertivos e 

oportunos dessa perspectiva deverão ser formulados no ano de 2022.
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6 Os Negócios da Telebras 

6.1 Conjuntura Econômica Setorial 

 O faturamento da indústria do setor de telecomunicações, que inclui o mercado de 

infraestrutura e de celulares, foi de R$ 43,9 bilhões em 2021, de acordo com projeção da 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Desta forma, configurou-se 

um aumento de 12% em relação ao ano passado, mas apenas de 1% desconsiderando os 

efeitos da inflação. 

 Do total do setor, houve crescimento de 11% em infraestrutura e 12% considerando 

os celulares. Ainda assim, a projeção de aparelhos novos no mercado foi 3% menor do que em 

2020, com 43,3 mil unidades até dezembro de 2021. A área de infraestrutura foi muito afetada 

por aumento dos custos de serviços e crise nas cadeias de produção fazendo com que o índice 

de ajuste do setor tivesse uma variação anual de 15,53%, maior, portanto, que a inflação 

oficial (IPCA). 

 Adicionalmente, conforme o painel de dados da Agência Nacional de 

Telecomunicações - Anatel, os assinantes de banda larga fixa passaram de 36,3 milhões em 

dezembro de 2020 para 41,4 milhões em dezembro de 2021, crescimento de 14%, superando 

o aumento significativo de 10% observado entre os anos de 2019 e 2020. O destaque ficou 

para os acessos com tecnologia de fibra ótica, que somavam 26 milhões ao final de 2021. 

 No âmbito da operação banda larga houve a consolidação do grupo formado por 

Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) que, segundo a Anatel, tiveram as seguintes notas de 

destaque: 

▪ As PPPs se destacam no mercado de Banda Larga Fixa, sendo responsáveis por 

42,7% dos acessos em âmbito nacional, e por mais de 70% de acessos nos Estados 

do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Amapá. 

▪ Mais de 80% dos acessos de Banda Larga Fixa das PPPs são prestados por fibra 

óptica. 

▪ Na comparação entre 2015 e 2020 observa-se expressivo crescimento da 

participação de mercado das PPPs nos grupos de municípios abaixo de 100 mil 

habitantes. 
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 Como se sabe, as PPPs, bem como os médios provedores, são os principais alvo de 

atuação da Telebras no mercado privado. Isso garante para a empresa um sólido mercado de 

atuação a ser explorado. 

 Complementando esse resumo do cenário setorial, 2021 foi marcado pelo leilão do 

5G. O resultado da licitação das radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 

26 GHz, foi homologado por meio do Acórdão nº 381/2021, onde constam os vencedores do 

pleito. As perspectivas de crescimento do setor relativas à implantação das redes 5G são 

enormes com impactos grandes na área de infraestrutura e backbones IP. Cabe destacar a 

estratégia do governo de criar uma rede segura para a Administração Pública Federal, outra 

área de atuação da empresa. 

 O ano se encerra com uma perspectiva de redução tributária para o setor por meio 

da decisão quase unânime do STF, no último dia 17 de dezembro, sobre a 

inconstitucionalidade de uma alíquota majorada de ICMS para o setor de telecomunicações e 

energia. Com efeitos a partir de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início de 

julgamento de mérito, isto é, 5/2/21, essa decisão caracteriza um cenário tributário bem 

diferente no futuro, o que alterará os planos de negócio de médio e longo prazo de qualquer 

empresa. 

6.2 Vendas  

 Em um ano ainda impactado pela pandemia, com restrições de circulação de pessoas 

e impactos negativos na economia, as áreas de vendas da Telebras (sede e Escritórios 

Regionais) tiveram como principal desafio a manutenção da base de clientes da empresa em 

um mercado cada dia mais competitivo e uma economia com tendência de recessão, sendo 

mantidos 2.945 links terrestres e atingidos 15.272 links satelitais. 

 No final do ano de 2021, a Telebras participou do Encontro Nacional da ABRINT - 

Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações e do Seminário Nacional 

de TIC para Gestão Pública (SECOP), patrocinado pela ABEP - Associação Brasileira de 

Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação,  propiciando o contato 

presencial da área comercial com diversos representantes dos mercados de provedores de 

Internet e de governo, a divulgação da marca da Telebras e uma excelente oportunidade de 

prospecção de novos clientes e da manutenção do relacionamento com os clientes que já 

estão em nossa base. 

 2021 foi marcado também pelo avanço na ampliação de pontos do Programa 

Governo Eletrônico Serviço ao Cidadão – GESAC, com a assinatura de um aditivo contratual, 
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elevando o valor do contrato para cerca de 879 milhões. O quantitativo de pontos poderá 

ultrapassar a marca de 26.500 pontos de acesso à Internet com velocidades de 10, 15 e 20 

megabits por segundo (Mbps). Além disso, a Telebras e o Ministério das Comunicações 

(MCom) assinaram, em Junho/2021, um contrato para a instalação de dois mil pontos do 

Programa Wi-Fi Brasil, com o objetivo de levar conectividade de Internet em alta qualidade e 

velocidade a todas as localidades do país, particularmente onde não há nenhuma ou pouca 

conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicações. 

 Com o objetivo de apoiar a implementação do Programa GESAC/Wi-Fi Brasil, em 2021 

a Telebras negociou a prestação destes serviços com a Fundação Banco do Brasil e com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, após a assinatura de 

Acordos de Cooperação Técnica – ACTs entre estas instituições e o Ministério das 

Comunicações – MCOM, em uma parceria com o objetivo disponibilizar, de forma gratuita, os 

serviços de internet do Programa, em banda larga sem fio, a 1.000 estabelecimentos 

beneficiados, para que possam ser usufruídos pela população. 

 Demonstrando a confiança dos clientes nos serviços prestados pela Telebras, foram 

assinados contratos com o CENSIPAM - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 

da Amazônia, SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, SEDI-GO - Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, ANA - Agência Nacional de Águas, IPEA - 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 4º CTA - Centro Integrado de Telemática do Exército 

e ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, dentre outros. 

 No âmbito do Escritório Regional de Fortaleza, houve o esforço na manutenção de 

clientes privados de grande porte, sendo também trabalhadas as vendas por equipagem com 

as empresas IP2TEL e Turbonet. Além disso, também foi explorado o mercado satélite, com a 

venda de redes no estado da Paraíba, com possibilidade de expansão em 2022. 

 O Escritório Regional de Belém também focou a sua atuação no esforço para 

manutenção de grandes clientes de governo e privados, sendo o processo de venda com 

equipagem exitoso na ampliação da rede nacionalmente, com efetivação de contratos de 

serviço ponto-a-ponto para a empresa WSP Telecom, HRB Lacerda e Click Enter. Já no campo 

satelital, a renovação do contrato com a PRODEPA foi o destaque, com ampliação do 

atendimento para mais 5 municípios do estado do Pará. 

 Em 2021 o Escritório Regional de São Paulo absorveu as atividades do antigo 

Escritório Regional do Rio de Janeiro, que por sua vez operava também nos estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. Uma significativa ampliação do nível de produtividade foi obtida na 

medida em que o quadro de pessoal existente em São Paulo absorveu as novas áreas sem 
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acréscimo de efetivo. As ações de vendas foram aprofundadas em relação aos governos 

municipais priorizando-se a atuação nos conglomerados existentes de municípios 

(consórcios/associações). Com relação as vendas para provedores, apesar das restrições 

ligadas à pandemia, a equipe de vendas do Escritório Regional alcançou um alto nível de 

retenção e, através da ativa participação na ABRINT, propiciará o fortalecimento dos laços 

com os provedores dos quatro estados, cujos reflexos se farão sentir já no primeiro trimestre 

de 2022. 

 Em 2021 o mercado de provedores da região de abrangência da Regional Porto 

Alegre caracterizou-se pelo considerável aumento da capacidade demandada e consequente 

redução significativa do preço do Mbps dos produtos IP e transporte. Neste cenário, o grande 

desafio do Escritório Regional Porto Alegre foi o de manter o nível da receita mensal e 

obtenção de novos contratos, o avanço em suas ações frente ao segmento governo, 

ampliando sua atuação junto aos municípios através das associações e consórcios municipais 

e aos governos estaduais através das empresas de processamento de dados. 

 Na área de parcerias, em 2021 estabeleceu-se o Grupo de Trabalho para revisão, 

otimização e aceleração de parcerias na rede terrestre. Nesse sentido, foram assinados 

diversos Acordos de Confidencialidade e Memorandos de Entendimentos para troca de 

informações e estudos de potenciais projetos conjuntos com a iniciativa privada.  Concluiu-se 

com êxito a renovação dos contratos de cessão de fibras ópticas em cabos OPGW (Optical 

Ground Wire) com as empresas do Sistema Eletrobras (as quais são utilizadas para composição 

do backbone nacional da Telebras), nos termos do Decreto 9.612/2018, sobre as políticas 

públicas de telecomunicações. 

 Por fim, reforçando o foco estratégico de otimizar o relacionamento com o cliente e 

de melhoria contínua dos serviços, a Telebras realizou pesquisa 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 resposta na busca da continuidade da 

operação de atendimento ao cliente. 

 

6.3 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, fundamental para garantir a existência de um ambiente de inovação aberto na empresa 

bem como para sistematizar o desenvolvimento tecnológico inovador em pesquisa aplicada. 
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  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 

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.  

  Como resultado, a GI desenvolveu, em parceria com uma empresa privada, o 

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. Em 2021, foram comercializadas 64 unidades 

para órgãos federais.   

  Encontram-se 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.  

 Os testes de prova de conceito com a solução LTE 4G da empresa Trópico, 

viabilizaram a entrada da Telebras no projeto Semear, em parceria com CPQD, Embrapa, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e governo do estado de São 

Paulo. A Telebras vai fornecer capacidade, através do SGDC, para estabelecer a conexão entre 

os pontos de coleta de dados dos sensores IoT, para processamento em datacenter, onde os 

dados são processados.  

  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 negociadas parcerias com o CPQD (Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações) e as empresas, PADTEC e Kryptus. A Gerência de 

Inovação estabeleceu contatos com os professores do LARC (Laboratório de Arquitetura de 
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Redes de Computadores) da USP (Universidade de São Paulo) para avaliar a possibilidade de 

parceria em projetos de redes seguras.  

 Considerando a oportunidade estratégica em fornecer o Serviço de Comunicação 

Segura de Estado, dentro do escopo do projeto da rede administrativa segura para a 

administração federal, configura-se condição ideal para a Telebras a  parceria com o centro 

de pesquisa (CPQD) e as empresas  nacionais, Kryptus e PADTEC, que dispõem de tecnologia 

e capacidade técnica para o desenvolvimento dos produtos, em conjunto com a Telebras, 

quais sejam hardware e serviços, de forma a manter o projeto restrito e com total controle de 

sigilo e segurança, mas por outro lado dividindo a capacidade de desenvolvimento e 

implantação com os parceiros de forma a aumentar as chances de sucesso e atingir o mais 

alto grau de eficiência e qualidade técnica. 

 Dentro desta perspectiva foi assinado Memorando de Entendimentos com os três 

parceiros, considerados estratégicos, e que configuram o conjunto de empresas capacitadas 

para o desenvolvimento da melhor solução possível no momento. Desta forma a solução 

deverá ser desenvolvida, em conjunto com as três empresas e a Telebras, ficando cada qual 

responsável pelas áreas que possa agregar mais valor ao projeto como um todo. 

 A Gerência de Inovação (GI), coordenou a concepção do projeto de Serviço de 

Comunicação Segura de Estado, (SCSE), contemplando a definição dos requisitos para 

desenvolvimento de um produto de criptografia, integrando as soluções de hardware da 

empresa Kryptus, o software de gerência do CPQD, implantação da PADTEC e requisitos da 

Telebras, bem como o estudo de análise e viabilidade financeira. 

 Foi desenvolvido projeto técnico para montagem do laboratório de Inovação. O 

laboratório já está operacional e está sendo utilizado como infraestrutura para a realização de 

PoC (Prova de Conceito) da solução de criptografia para o projeto de Serviço de Comunicação 

Segure de Estado (SCSE), bem como para 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.   
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7 Evolução da Rede de Telecomunicações 

7.1 Rede Terrestre 

 A Telebras é composta por 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. 

 Encontra-se em planejamento a implantação de 3.611 km de novos trechos de fibra 

óptica, 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 2026. 

 

Figura 7-1 Rede Nacional 
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 Foram concebidos projetos para energização definitiva de 19 estações Telebras que 

ainda são alimentadas pelas cedentes, sendo licitada e concluída a implantação dos projetos 

das estações de Guararema e Cacimbas. 

 Foram instituídos processos de contratação para implantação e complementação de 

das redes ópticas metropolitanas das capitais dos estados das regiões Norte e Nordeste, 

visando substituir a contratação de circuitos Exploração Industrial de Linhas Dedicadas - EILDs 

- por atendimento por meio de redes próprias. Foi dado andamento na NTP para a região 

Centro-Oeste. Para as cidades de Rio Branco e Macapá, a implantação dos projetos foi 

concluída. 

 O processo de licitação para substituição e ampliação da Solução Anti-DDoS da 

Telebras teve o pregão eletrônico realizado em 2021, entrando na etapa de testes em 

laboratório com o licitante aprovado na etapa de qualificação técnica, para validação das 

especificações técnicas contidas no Termo de Referência. 

 Foram iniciados os processos de contratação 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). 

 Foi dada continuidade à 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. Esse Projeto foi viabilizado por meio de uma parceria com a organização RNP. Já 

foram finalizados 50% dos trechos previstos em projeto. 

 Com relação à infraestrutura, foi concluída a instalação do novo contêiner da estação 

Adrianópolis, bem como 20% da instalação dos novos racks de espelhamento óptico. No 

backbone IP/MPLS, foram implantados 33% dos roteadores previstos no projeto, aguardando 

a finalização dos scripts de migração para iniciar o processo de substituição dos equipamentos 

antigos. 

 A Rede Terrestre Telebras fechou 2021 com um potencial de cobertura de 511 

municípios atendidos diretamente e 1.454 municípios atendidos indiretamente por meio de 

seus clientes provedores de acesso à internet.  
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7.2 Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 

                Lançado em maio de 2017, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 

Estratégicas – SGDC, é o único satélite de alta capacidade com cobertura em todo território 

nacional com a mesma qualidade de sinal. Sua tecnologia avançada permite à Telebras 

massificar o acesso à internet em banda larga via satélite em todo o Brasil. 

 O SGDC é utilizado com finalidades civil e militar. No uso civil destina-se ao 

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. 

 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 o posicionamento orbital correto do SGDC visando 

a sua segurança no espaço, de maneira única, utilizando informações de posicionamento de 

outros satélites próximos à sua posição orbital e de lixo espacial em rota com possibilidade de 

colisão. 

 

Figura 7-2 Centro de Operações Espaciais – Brasília 

 O Centro de Operações Espaciais Principal, localizado em Brasília (COPE-P), possui o 

mais alto nível de disponibilidade e confiabilidade para a infraestrutura de uma instalação de 



 

 

53 

missão crítica. Por isso ele é classificado como tolerante a falhas conforme a norma norte-

americana ANSI/TIA, sendo certificado TIER IV pela Uptime Institute. 

 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. 

 

Figura 7-3 Centro de Operações Espaciais – Rio de Janeiro 

 As Estações de Acesso (EA) ou Gateways, permitem a comunicação entre os 

elementos da rede em terra e o satélite. Elas têm a função de monitorar, analisar e controlar 

a comunicação das estações terrenas de forma adequada para a transmissão de dados, de 

acordo com os padrões comissionadas no 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 (DF), e o COPE-S, no Rio de Janeiro (RJ), além de 

servir ao comando e controle do SGDC, também atuam como estações de acesso. Tendo em 

vista que o SGDC possui uma configuração multifeixes, por conta do reuso de frequências, o 

controle dos 67 feixes que cobrem o território brasileiro é distribuído de forma quase 
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equalitária entre as estações de acesso localizadas em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Campo 

Grande (MS) e Florianópolis (SC). A estação de acesso de Salvador (BA) é uma estação backup 

que pode assumir o controle de comunicação de usuários de qualquer uma das outras 4 

estações. As estações de acesso são geograficamente distribuídas porque buscam a melhor 

utilização do reuso das frequências de comunicação. 

 

Figura 7-4 Estação de Acesso – Salvador/BA, Florianópolis/SC e Salvador/BA 

 As Estações de Monitoramento e Controle são responsáveis por auxiliar no 

monitoramento em tempo real dos parâmetros do satélite. As estações de acesso, além de 

realizar o controle da comunicação das estações de usuários (VSAT), também realizam as 

funções de monitoramento dos parâmetros de comunicação do satélite. Todas essas 

informações são centralizadas na estação de Brasília (DF), que junto com as informações de 

comando e controle (telemetria) realizam o controle total de todo o sistema satelital do SGDC. 

As Estações de Monitoramento e Controle individuais 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 7-5 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 para ter acesso 

Internet banda larga. Os Terminais de Usuário enviam ao satélite as solicitações de acesso 

Internet dos usuários e recebem de volta as informações solicitadas, que são enviadas pelas 

Estações de Acesso, as quais possuem acesso direto à Rede Nacional de Banda Larga da 

Telebras. O acesso à Internet banda larga é provido pela Rede Nacional de Banda Larga da 

Telebras . 

 A figura 7-6 apresenta cada um dos componentes do sistema de comunicações via 

satélite da Telebras. 
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Figura 7-6 Componentes do sistema de comunicação via satélite 

 

7.3 Circuitos GESAC 

 Em relação ao GESAC, o contrato com o MCom previu inicialmente 15.000 pontos. 

Até o final de dezembro de 2021, foram autorizados 15.884 pontos para instalação. Desses, 

94,31% já foram instalados. Dos 904 restantes, 233 estão em backlog (1,47%). 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 figura abaixo apresenta a série histórica de instalações mensais dos pontos 

satelitais, no âmbito do GESAC, acordadas com o MCom. Foram demandados 15.884 pontos, 

até o final do ano de 2021, e instalados 14.980 pontos GESAC. Desse total, foram recebidos, 

pela Telebras, 14.964 Termos de Instalação de Ponto de Presença (TIPP), o que corresponde 

a 99,89% dos instalados. Do total de TIPP enviados para aprovação do MCom, 13.485 foram 

aceitos até o final do ano de 2021. Pode ocorrer homologação retroativa pelo MCom, dessa 

forma o número pode variar ao longo do tempo para o mesmo período analisado. 
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Tabela 7-1 Instalações Acumuladas GESAC 

 A figura abaixo apresenta o acompanhamento do projeto GESAC acumulado no 

tempo, com base na previsão inicial. 

 

Tabela 7-2 Projeto GESAC 

 

 A seguir são apresentados os quantitativos de pontos GESAC instalados no mês. 

Observa-se que no último mês foram instalados 220 pontos, recebidos pela Telebras 212 TIPP 

e aceitos pelo MCom 380 circuitos GESAC, conforme quantitativo de Termos de Aceitação de 

Ponto de Presença (TAPP) indicados. 
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Tabela 7-3 Pontos GESAC Instalados no mês 

 

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. 

 

 

Tabela 7-4 Volumetria mensal de acionamentos corretivos 

 No final de 2021, a quantidade de equipamentos gerenciados na Rede Nacional da 

Telebras era de 4.409 elementos, uma pequena redução em relação ao ano de 2019, com um 

decréscimo de 5,85%. 
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 Durante 2021, novamente houve redução na volumetria mensal de acionamentos 

corretivos. Em 2019, houve uma média mensal de 615 acionamentos, em 2020 caiu para cerca 

de 500 acionamentos e em 2021 este número caiu de novo para uma média de 415 

acionamentos mensais, uma redução de 17%. Esta redução pode ser correlacionada com a 

persistência da pandemia da COVID-19, pois houve o fechamento de locais, limitação dos 

deslocamentos e diminuição da atividade econômica em geral. 

 

7.5 Tecnologia da Informação 

 Em 2021 deu-se continuidade ao amadurecimento dos procedimentos de TI – 

Tecnologia da Informação, buscando a evolução dos processos de governança e gestão e o 

atendimento contínuo no aperfeiçoamento dos negócios da Companhia como descrito a 

seguir. 

 A ferramenta de Gestão documental, o SIGA-DOC, continuou sendo uma ferramenta 

de grande apoio operacional responsável pela tramitação de processos e documentos ocorre 

de forma digital. Em números, foram produzidos mais de 140.000 processos e documentos e 

disponibilizados inúmeros modelos de documentos durante o ano. 

 Ainda, motivado pela 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 de novos serviços. 

Em números, foram mais de 7.000 oportunidades, 2000 contratos/circuitos registrados e 

60.000 Ordens de Serviços emitidas em 2021. 

 No que tange a novos produtos foi disponibilizada uma aplicação móvel para ser 

utilizada em conjunto com o produto T3SAT para propiciar a correta configuração e o 

apontamento da antena. 

 Durante o ano, também foram disponibilizadas novas funcionalidades nos sistemas:  

FIORI, Sistema de Avaliação de Desempenho, Portal de Clientes e no Site Institucional, que 

trouxeram melhorias para execução das atividades institucionais da empresa. 
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7.6 Segurança da Informação e Comunicações 

 Em 2021, a Telebras intensificou a monitoração de sua rede e focou na atualização 

de diversos normativos com enfoque a segurança da informação e com relação a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD. No que tange conscientização foi realizado palestra sobre 

Cibersegurança na indústria, incentivado os colaboradores a realizarem treinamento sobre a 

LGPD. Do mesmo modo foi realizada uma pesquisa de percepção com os colaboradores para 

verificar os pontos fracos para novas ações. 
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8 Gestão de Pessoas 

 Nesta seção são apresentadas as informações sobre o quadro de pessoal, 

remunerações, acordo coletivo de trabalho, concurso público, avaliação de desempenho e 

capacitação dos empregados da Companhia. 

 

8.1 Planos de Previdência e Seguridade Social 

 A Telebras é patrocinadora de três planos de previdência complementar que são 

administrados pela Fundação Sistel de Seguridade Social:  

• Plano de Benefícios da Sistel - PBS-A (CNPB: 1991.0010-29); 

• Plano PBS-Telebras (CNPB: 2000.0019-47); e 

• Plano Telebrasprev (CNPB: 2002.0039-47). 

 O PBS-A é estruturado na modalidade de benefício definido, sendo patrocinado, 

dentre outras empresas, pela Telebras. É composto por participantes oriundos do antigo 

Sistema Telebras, assistidos do Plano de Benefícios da Sistel (PBS) já aposentados até 31 de 

janeiro de 2000. O plano oferece rendas vitalícias de aposentadoria e pensão, bem como 

pagamentos únicos de pecúlios por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e abono anual, 

conforme discriminados no regulamento do plano de benefícios. 

 O plano de Benefícios PBS-Telebras é estruturado na modalidade de benefício 

definido, sendo patrocinado, exclusivamente, pela Telebras. O plano está em extinção, 

fechado a entrada de novos participantes. Ele oferece rendas vitalícias de aposentadoria, 

auxílio-doença, auxílio-reclusão, bem como pagamentos únicos de pecúlios por morte, 

conforme discriminados no regulamento do plano de benefícios. 

 O plano de Benefícios Telebrasprev é estruturado na modalidade de contribuição 

variável, sendo patrocinado, exclusivamente, pela Telebras. O plano está em extinção, 

fechado a entrada de novos participantes. Trata-se de um plano de contribuição variável, com 

os Benefícios Programados e os Benefícios de Risco estruturados na modalidade de benefício 

definido. Os benefícios de risco oferecidos no plano são auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez e pensão por morte de participante. Os benefícios programados são aposentadoria 

ordinária, aposentadoria antecipada e as duas são reversíveis em pensão. 

  



 

 

62 

8.2 Quadro de Pessoal e Remuneração 

  A Telebras encerrou 2021 com um quadro de pessoal interno composto por 338 

(trezentos e trinta e oito) empregados: sendo 47 Ad Nutum, 287 efetivos, 3 requisitados de 

outros órgãos para a Telebras, um empregado movimentado para compor a força de trabalho 

em outros órgãos da Administração Pública, e mais 32 (trinta e dois) empregados do quadro 

transitório (cedidos), totalizando 370 empregados. 

 

Tabela 8-1 Quadro de pessoal em dezembro/2021 

 

 Comparando-se os dados do quadro de pessoal entre os meses de dezembro de 2020 

e dezembro de 2021, observou-se: 

▪ decréscimo de 2,71% no número de empregados efetivos; 

▪ decréscimo de 4,08% no número de empregados ad nutuns; e  

▪ decréscimo de 25% no número de empregados requisitados. 
 

 

Tabela 8-2 Comparativo do quadro de empregados em efetivo exercício – 2020/2021 
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 Até 31 de dezembro de 2021, as admissões e desligamentos ocorreram conforme 

segue: 

 

Admissões em 2021 Quantidade 

Efetivos 1 

Requisitados (Cedidas para a Telebras) 1 

Conselheiros 10 

Executivos (Diretores e Presidente) 4 

Ad Nutum 16 

Total 32 

Tabela 8-3 Admissões em 2021 

 

Desligamentos em 2021 Quantidade 

Cedidos (quadro transitório) 10 

Requisitados (Cedidas para a Telebras) 2 

Efetivos  12 

Ad Nutum 18 

Conselheiros 5 

Executivos (Diretores/Presidente) 3 

Total 50 

Tabela 8-4 Desligamentos em 2021 

 

8.3 Remuneração  

 Em 31 de dezembro de 2021, a maior e a menor remuneração que foram pagos aos 

empregados do quadro de pessoal da Companhia, foram de R$ 27.448,82 e R$ 3.404,40, 

respectivamente (R$ 26.657,37 e R$ 3.404,40 em dezembro de 2020, respectivamente). O 

salário médio foi de R$ 12.027,19 (R$ 11.908,37 em dezembro de 2020). 

 Para os dirigentes, a maior remuneração paga, relativa ao mês de dezembro de 2021, 

foi de R$ 38.748,78 (R$ 38.748,78 em dezembro de 2020), a menor foi de R$ 35.226,16 (R$ 

35.226,16 em dezembro de 2020) e a média foi de R$ 35.930,68 (R$ 36.106,82 em dezembro 

de 2020). 
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8.4 Acordo Coletivo de Trabalho 

 A negociação para o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021 

foi exitosa, sendo assinado pela Telebras e pelo Sinttel/DF, em 27/10/2020, com vigência para 

o período de 1º/11/2020 a 31/10/2021. 

 A negociação para o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021/2022, 

até a presente data, não foi concluída. 

 

8.5 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 2021, desligaram-se 79 (setenta e nove) 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 2021 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, 42 (quarenta e dois) se desligaram da empresa até o final de 2021. 

Nos dois concursos, 2013 e 2015, foram admitidos 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

empregados concursados, até dezembro de 2021, dos quais se desligaram 121 (cento e vinte 

e um), cerca de 33,14% do total. Os concursados que estão na empresa representavam, na 

data de 31 de dezembro de 2021, 84,91% do quadro de efetivos. 

 Em 25 de novembro de 2021, foi publicado o Edital de Abertura do 4º Concurso 

Público da Telebras, com 09 vagas declaradas em Edital mais o cadastro Reserva. As provas 

serão aplicadas em 20 de fevereiro de 2022. Serão provas objetivas, discursivas e de títulos 

para nível superior e provas objetivas para nível médio. 
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8.6 Avaliação de Desempenho 

 O Processo de Avaliação de Desempenho por Competências e Resultados, realizado 

em 2021, teve como objetivo diagnosticar o desempenho dos empregados no período de 22 

de abril a 22 de setembro de 2021 e promover o seu desenvolvimento na carreira. 

 No exercício de 2021, foram concedidas Promoções Horizontais por Antiguidade e 

por Mérito. Participaram do processo de avaliação 371 (trezentos e setenta e um) 

empregados, sendo 321 (trezentos e vinte e um) elegíveis. Ao final, 30 (trinta) empregados 

foram contemplados com Promoção Horizontal por Antiguidade e 94 (noventa e quatro) por 

Mérito. Dentre os empregados eleitos à Promoção Horizontal por Mérito, 15 (quinze) foram 

contemplados com um nível salarial e 79 (setenta e nove) com dois níveis salariais. 

 

8.7 Capacitação 

 A Telebras investiu 5.683 horas em capacitação para os empregados, apresentando 

uma média anual de 1,24 horas de capacitação por empregado. 

 O gráfico abaixo apresenta o indicador de horas médias mensais de capacitação por 

empregado em 2021: 

 

 

Gráfico 8-1 Média de horas de capacitação por mês 
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9 Licitações e Contratos 

 Em 2021, ocorreram contratações para aquisição de bens, produtos e serviços, no 

valor de R$ R$ 126.628.173,67 milhões, distribuídos conforme tabela abaixo: 

 

Contratos de Aquisição e Serviços por Modalidade R$ Mil % 

Pregão Eletrônico SRP R$ 59.157.896,10 47% 

Pregão Eletrônico  R$ 51.180.707,57 40% 

Inexigibilidade  R$ 14.685.081,05 12% 

Dispensa Inc. II Art. 112, RELIC e Inc. II Art. 29, Lei 13.303/2016  R$ 1.604.488,95  1% 

Total  R$ 126.628.173,67  100% 

Tabela 9-1 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 13.303/2016. 
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10 Auditoria Externa 

 Em atenção aos termos da Instrução CVM 381/03, a Telebras esclarece que, em 15 

de agosto de 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 para esse 

serviço, conforme contrato firmado entre as partes, foi de R$ 179 mil. 

 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 23 de fevereiro de 2021, não havendo 

qualquer discordância com relação às Demonstrações Contábeis relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

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

Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, 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. 

 


