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ATA DA 284ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS 
 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte dois), às 10h00min, na 

sala de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniu-se 

virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da 

Companhia: Presidente Maximiliano Salvadori Martinhão. Secretária: Mariza Soares 

Neves. Convocação: na forma do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia, para 

deliberar sobre o assunto da pauta: [1] MATÉRIA DELIBERATIVA [1.1] Diretoria 

Comercial [1.1.1] Gerência de Vendas [1.1.1.1] Contrato Dataprev/Migração: O 

Diretor Comercial, senhor Marcos Bafutto, Gerente de Vendas, Mauro Teixeira, fez um 

sumário do contrato atual entre a Telebras e a Dataprev, vigente desde 2017 e com 

finalização no próximo dia 13 de março de 2022. Como as contratações da Dataprev 

são regidas pela Lei 13.303/16, não existe a possibilidade de uma contratação 

emergencial e, desta forma, o contrato que está sendo agora trazido para análise do 

Conselho de Administração é uma nova relação comercial, totalmente diversa da que 

está se encerrando. Além dos aspectos legais, o Gerente de Vendas também explicou 

que contrato em análise possui outros aspectos que o diferenciam do contrato em final 

de vigência, como o fato de iniciar com um total de cerca de 1.800 circuitos já ativados, 

porém que serão totalmente desativados durante a sua vigência, de somente 18 

(dezoito) meses, o que traz custos muito mais altos e com um prazo muito menor para 

a sua recuperação. Considerando esses fatores, o Gerente de Planejamento e 

Marketing, Ido Alexandre Rodrigues, iniciou a apresentação da análise 

econômico/financeira do projeto, apresentando cenários com variações de parâmetros 

tais como aumento dos valores das EILDs, multas pelo cancelamento das EILDs antes 

do final do contrato e indicando os impactos de tais variações nos resultados financeiros 

(EVA, payback, TIR) do projeto. Com a apresentação foi mostrada a alta sensibilidade 

do projeto a custos, assim como a sua alta dependência com relação à programação 

da desativação dos circuitos a serem realizados pela Dataprev. Entretanto, apesar 

destas dependências, em todos os cenários apresentados, o projeto atende aos 

critérios de admissibilidade da avaliação econômico-financeira. O modelo 

econômico/financeiro prever, em seus parâmetros, um percentual de multas e glosas 

de 8%. Os representantes da área comercial explicaram que o contrato atual com a 

Dataprev possui um nível histórico de multas na ordem de 10% da receita, multas estas 

que não foram pagas pela Telebras, estando em processo de recurso junto à Dataprev. 

Como durante a negociação do novo contrato a Gerência de Vendas conseguiu 

flexibilizar alguns aspectos das multas, foi considerada uma redução neste percentual 

para 8% no modelo. O Conselho de Administração recomenda reforçar os aspectos do 

controle de recebimento, atrasos e atenção ao acompanhamento das tratativas da 

Telebras com relação às multas impostas pela Dataprev. Nada mais havendo a tratar, 

o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião, que foi lida, aprovada e assinada 
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pelos presentes, a qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de 

acordo com a Lei 6.404/76. Brasília, DF, 10 de março de 2022. 

 

 
  
 

 
Maximiliano Salvadori Martinhao 

Presidente do Conselho de Administração 
Representante do Ministério das Comunicações - MCom 
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