
 

 

                                            

Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras 

 

Declaração do Presidente 
 

Apresentamos o Relatório de Gestão da Telecomunicações Brasileiras S.A.  – Telebras 

– referente ao exercício de 2021, elaborado na forma de Relato Integrado, em 

conformidade com o disposto nas Decisões Normativas TCU nº 187 de 9 de setembro 

de 2020 e TCU nº 188 de 30 de setembro de 2020, com o objetivo de prestar contas 

das atividades realizadas e dos resultados alcançados pela Companhia.  

 

O ano de 2021 continuou sendo desafiador para o setor de telecomunicações devido 

a continuidade do Coronavírus e suas mutações. Esta pandemia provocou mudanças 

profundas de comportamento e hábitos na sociedade, principalmente, com relação 

ao trabalho, lazer e ao consumo que demandaram 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.  

 

Para ampliar essa conectividade, a Telebras, por meio das políticas públicas de 

telecomunicações e do programa WiFi Brasil, executado em parceria com o Ministério 

das Comunicações - MCom, 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 14,3 

mil pontos instalados, nos 26 Estados e no Distrito Federal. Dentre esses pontos, mais 

de 9,8 mil foram instaladas em escolas, impactando, aproximadamente, 2,7 milhões 

de alunos em todo o território nacional.   

 

A 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. Dessa forma, a Telebras cumpre e reforça o seu papel estratégico 

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. 

 

Jarbas José Valente 

Presidente da Telebras 
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