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ATA DA 251ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos 03 (três) dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), às 9h30min, na sala de
videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se virtualmente
e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia: Mesa:
Presidente Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes, Conselheiro Representante do MCTIC.
Participação de Márcio Barreira Campello, Conselheiro Representante dos Acionistas
Preferencialistas. 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 Técnica-Operacional - [1.1.1] Gerência de
Engenharia e Operação de Satélite - [1.1.1.1] - Seguro em Órbita para o SGDC: Após
os esclarecimentos apresentados pelo Diretor Técnico-Operacional, senhor Emílio Carlos
Acocella, e o senhor Sebastiao do Nascimento Neto, Gerente de Engenharia e Operação de
Satélites, o Conselho de Administração da Telebras, deliberou favorável pela continuidade
do processo de licitação, acerca de contratação do "Seguro em Órbita para o SGDC".
Levando em consideração que: a) o SGDC desempenha um papel muito importante no
cenário de políticas públicas de banda larga e para as comunicações do governo brasileiro;
b) O satélite, quando em órbita, está sujeito a danos técnicos e a outros tipos de riscos
durante sua vida útil, tais como, colisão com outros satélites e lixo espacial; c) A Telebras
dispõe de uma equipe técnica, responsável pela operação do SGDC, altamente eficiente.
Entretanto, como os fatores de riscos são altos, danos podem ocorrer; d) Quando o satélite
sofre um dano, não há uma maneira prática de se realizar um reparo. Em vista disso, a
maneira existente para preservar o alto investimento é realizar um seguro que cubra
eventuais danos e preserve o valor investido na execução do projeto; e) Diante de todo o
exposto, pode-se depreender que, neste momento, o mercado de seguros de satélites está
sofrendo os efeitos dos sinistros ocorridos nos anos de 2019 e 2020. Pode ser observado
que as taxas obtidas estão bem mais altas que as praticadas nos últimos anos. Infelizmente,
as estimativas indicam que as taxas de prêmio ainda vão permanecer crescendo ao longo
de 2020, mesmo que não aconteçam novos sinistros. Adicionalmente, as altas taxas
cambiais praticadas no momento ajudam a elevar ainda mais os valores a serem pagos
pelos prêmios dos seguros, e tendo em vista que a não cobertura do SGDC contra possíveis
danos expõe a Telebras a graves riscos de comprometer seu maior ativo e os principais
contratos comerciais que dele decorrem, a contratação de seguro é considerado serviço
contínuo, e tem por objetivo a renovação do seguro do Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações Estratégicas - SGDC contra danos e perdas, por 12 (doze) meses,
observadas as disposições técnicas do documento "Wording do Seguro do Satélite em
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Órbita", conforme Nota Técnica TLB-NTE-2020/00525, de 30/06/2020, em função da
grandeza das estimativas de preços obtidas para o pagamento do prêmio do seguro. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho de Administração deu por
encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente do
Conselho, a qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com a
Lei 6.404/76. Brasília-DF, 03 de julho de 2020.

 

Brasília, 03 de novembro de 2020.
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