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o apresentar o Relatório referente
ao exercício social de 1979,
a Administração da TELEBRÄS
colocou suas preocupações

a respeito do nível de investimento que o setor de telecomunicações
deveria realizar para acompanhar o desenvolvimento

sócio-econ6omico do País.
Segundo as previsões de um ano atrás, seria da ordem de 400 mil o ganho

líquido de terminais, em 1980, para todo o Sistema TELEBRÁS.
Encerrado o ano, verifica-se que o ganho líquido real foi de 430 mil

terminais, o que corresponde a um crescimento de 8,8% sobre a planta
existente em dezembro de 1979. Essa taxa é ligeiramente

superior à prevista (8%),  porém muito inferior à taxa média
Do período 1974-80 –18,8%.

O maior receio da Administração da TELEBRÁS era de que o reduzido
crescimento da planta instalada, concomitantemente ao

contínuo crescimento da demanda, viesse a provocar congestionamento
do tráfego telefônico e, por conseguinte, degradação na

qualidade dos serviços prestados.
Evitar que isso efetivamente ocorresse em 1980 exigiu denodado esforço

da parte de todas as empresas do Sistema TELEBRÁS, no
qual a Administração do tráfego teve papel relevante. Com a ampliação dos

horários de tarifas reduzidas, conseguiu-se deslocar parte substancial
do tráfego residencial p[ara o horário noturno.

A maior regularidade no tráfego cursado, durante as 24 horas, possibilitou
ao Sistema TELEBRÁS suportar sem prejuízo da qualidade do serviço,

O alto índice de utilização da planta instalada, que atingiu 88% em 1980.
Neste particular, também não faltou ao Sistema TELEBRÁS,

como contrapartida ao seu esforço para manter a qualidade dos serviços
ofertados, a irrestrita confiança do público usuário, colaborando

na superação daquelas dificuldades e levando-o a conseguir expressivas
realizações, algumas das quais são abaixo relacionadas:

75 telefone operados e mantidos por empregado
(crescimento de 13,6% em relação a 1979);

1.056 mil telefones instalados ( crescimento de 17,0% em relação
aos existentes em 31.12.79);

714 mil terminais de assinantes comercializados ( 74% de aumento
em relação aos comercializados durante 1979);

943 milhões de chamadas interurbanas completadas (43,1% de aumento
em relação às completadas em 1979);

5.771 novos terminais telex instalados (crescimento de 15,1% em
relação aos existentes em 31.12.79);

3.315 municípios atendidos por serviço telefônico (Sistema TELEBRÁS e
demais entidades), correspondendo a 83% do total de

municípios do País.

AA
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sta Administração aponta como
principal  fator, responsável pela
diminuição do ritmo de
investimentos no setor de

telecomunicações, a grande defasagem observada, principalmente a partir
de abril de 1978, entre os índices de reajustes das tarifas dos serviços de

telecomunicações e os índices de evolução de preços,
em particular o dos fatores de produção do Sistema TELEBRÁS.

Tal defasagem tem concorrido para uma continuada perda de recursos
próprios, representa pela insuficiência de remuneração do investimento

a qual somou, apenas no exercício de 1980, a importância de Cr$ 11.262
milhões ( inclusive empresas coligadas ao Sistema TELEBRÁS). Nos últimos

três anos, essa insuficiência de remuneração atinge, a preços médios de
1980, a soma aproximada de Cr$ 44.468 milhões.

Não param aí, porém, os efeitos do reajuste das tarifas em nível menor
que o índice da inflação. Agrava o aporte de recursos do

Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) que, assim, além da evasão
representada pela parte transferida ao Fundo Nacional de

Desenvolvimento (50% em 1980) sofre uma redução real no montante
arrecadado, por ser, esta arrecadação, função da tarifa.

Em conseqüência a todas essas perdas, tem crescido continuamente
o grau de comprometimento dos recursos próprios para expansão
do Sistema TELEBRÁS com o pagamento de amortizações e juros

dos empréstimos tomados. De 64% em 1976 saltou para 86% em 1980,
sendo que era de 71% no ano anterior.

Apesar dessas dificuldades, muito foi realizado pelas empresas do
Sistema TELEBRÁS. Para isso, disciplina de tráfego, esforço na geração
de receita, redução das despesas de custeio e, especialmente, obtenção

de maiores ganhos de produtividade foram instrumentos valiosos
utilizados pelos administradores.

Diante do panorama traçado, crescem sobremodo as responsabilidades
dos dirigentes das telecomunicações brasileiras: nos próximos anos, além
de ter que continuar atendendo à demanda por mais e melhores serviços,
o setor de telecomunicações deverá enfrentar o desafio de dotar o País da

infra-estrutura necessária à sociedade informatizada, desafio esse que
teremos de vencer para não frustrar esta histórica oportunidade para se

acelerar o processo de desenvolvimento da nação brasileira.
O Sistema TELEBRÁS  continuará a cumprir com vontade e eficácia, a parte
Que lhe cabe nesse esforço conjunto de toda a nação em sua marcha para
essa sociedade informatizada que se antevê mais justa e mais forte. Anexo,

relação dos investimentos em sociedades controladas e coligadas.

Brasília, 25 de março de 1981.
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Introdução

partir deste exercício, a
Administração da TELEBRÁS
passará  a apresentar as
Realizações e o Desempenho

Econômico-Financeiro do Sistema TELEBRAS de forma sintética,
Esquemática e articulada. Tal procedimento deve-se ao fato de que a

Administração pretende, após concluir mais um estágio do processo de
desenvolvimento do Sistema de planejamento e Controle do Sistema

TELEBRÁS, dar cumprimento a uma de suas políticas, que é a de dar
conhecimento  das realizações e do desempenho do Sistema TELEBRÁS,

não só aos seus acionistas e aos analistas econômico-financeiros
mas também aos usuários dos serviços de telecomunicações

e ao público em geral, pois considera este procedimento como sendo
parte de suas responsabilidades como administradores de Empresas

Concessionárias de Serviços Públicos.

AA
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aracterização
do Sistema
Telebrás

2.1.
DEFINIÇÃO

O Sistema TELEBRÁS (STB) é um
sistema de empresas brasileiras,
concessionárias de serviços
públicos de telecomunicações,
vinculado ao Governo da união,
através do Ministério das
Comunicações, tendo como
sociedade  controladora a
Telecomunicações Brasileiras S.A.
-TELEBRÁS

CC
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2.2
VINCULAÇÕES DO
SISTEMA TELEBRÁS

O Ministério das
Comunicações definiu em
1972, em empresa pólo de
integração estadual para
cada unidade da Federação.
Elas perfazem um total de
25 concessionárias de
telefonia pública as quais
estão identificadas na
Figura n.º 01.
Entre elas inclui-se a
Companhia Riograndense
de Telecomunicações, que
não é controlada e sim
associada da TELEBRÁS.
A interligação dos sistemas
estaduais daquelas
empresas é efetuada pela
Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A –
EMBRATEL, concessionária
dos serviços de longa
distância (interurbano
nacional e internacional)
bem como os serviços de
telex e comunicação de
dados.
A Figura n.º 02 ilustra, de
forma esquemática, que,
além das já citadas, outras
21 entidades mantêm
vínculo com a TELEBRÁS,
perfazendo um total de 48
entidades integradas ao
STB.

2.3
ENTIDADES
TELEFÔNICAS
INDEPENDENTES

Afora as 48 empresas
integradas ao STB, o
setor de
telecomunicações
contava, em 31.12.80,
com 250 entidades
telefônicas
independentes contra
336 existentes em
31.12.79.
Entretanto, do total de
telefones instalados no
País, o STB responde,
hoje, por 97%, enquanto
as entidades
independentes operam
os 3% restantes –
aproximadamente 230
mil telefones.

2.4
MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

Em 31.12.80, 3.315
municípios brasileiros –
aproximadamente 83% do
total do País – estavam
sendo atendidos pelo
serviço telefônico prestado
por empresas do STB e
por entidades
independentes.
A Tabela n.º 01 n mostra
a situação de atendimento
aos municípios por
Estados e Territórios, com
destaque para 11 (onze)
deles que têm 100% de
seus municípios
atendidos.

Na relação, abaixo, os nomes das
empresas indicadas na figura 01 ao
lado.

TELERON – Telecomunicações de
Rondônia S.A
TELEACRE – Telecomunicações
do Acre S.A
TELAMAZON – Telecomunicações
do Amazonas S.A
TELAIMA – Telecomunicações de
Roraima S.A
TELEPARÁ – Telecomunicações
do Pará S.A
TELEAMAPÁ – Telecomunicações
do Amapá S.A
TELMA – Telecomunicações do
Maranhão S.A
TELEPISA – Telecomunicações  do
Piauí S.A
TELECEARÁ – Telecomunicações
do Ceará S.A
TELERN – Telecomunicações do
Rio Grande do Norte S.A
TELPA – Telecomunicações da
Paraíba S.A
TELPE – Telecomunicações de
Pernambuco S.A
TELASA – Telecomunicações de
Alagoas S.A
TELERGIPE – Telecomunicações
de Sergipe S.A
TELEBAHIA – Telecomunicações
DA Bahia S.A
TELEMIG – Telecomunicações de
Minas Gerais S.A
TELEST – Telecomunicações do
Espírito Santo S.A
TELERJ – Telecomunicações do
Rio de Janeiro S.A
TELESP – Telecomunicações de
São Paulo S.A
TELEPAR – Telecomunicações do
Paraná S.A
TELESC – Telecomunicações de
Santa Catarina S.A
CRT – Cia Riograndense de
Telecomunicações S.A
TELEMAT – Telecomunicações de
Mato Grosso S.A
TELEGOIÁS – Telecomunicações
de Goiás S.A
TELEBRASÍLIA –
Telecomunicações de Brasília S.A
EMBRATEL– Empresa Brasileira
de Telecomunicações S.A

12





FIGURA 2
LEGENDA

Participação Acionária
Concessão

UNIÃO

MINISTÉRIO
DAS

COMUNICAÇÕES

TELEBRÁS
84,7% do capital

votante pertencem
a união

INDEPENDENTES

250 ENTIDADES

CONTROLADAS

Das
independentes

ASSOCIADA

Uma empresa
representativa (pólo de

integração estadual)
(CRT – RS)

CONTROLADAS
31 Empresas

24 Empresas represen-
tativas (pólo de

integração estadual)
1 Empresa de longa

distância (IU nacional)
6 Concessionárias de

telefonia Local

COLIGADAS
8 Concessionárias

coligadas a controladas
da Telebrás

CONTROLADAS

7 CONCESSIONÁRIAS
controladas por
controladas da

Telebrás



        Total Nacional 3.991* 3.315 676 83,1

       * Dados do Censo Demográfico 1980

TABELA 01: MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR SERVIÇO TELEFÔNICO – SITUAÇÃO NACIONAL DEZ,/80

REGIÃO
Unidade

Da
Federação

Total Atendidos
Não

Atendidos

Percentual
Atendimento

%

Municípios

1.375

130
114
141
150
171
164
94
74

336
1

927

47
47

141
150
98

109
94
41

199
1

448

83
67
-
-

73
55
-

33
137

-

67,4

36,1
 41,2
100,0
100,0
 57,3
 66,5
100,0
 55,4
 59,2
100,0

RO
AC
RR
AM
AP
PA

87,6
100,0
  83,3
100,0
75,0

100,0
  92,8

19
-
2
-

11
-
6

134
7
10
2
33
5
77

153
7
12
2
44
5
83

MG
ES
RJ
SP

MA
PI
CE
RN
PB
PE
SE
BA
FN

II - Nordeste

I - Norte

1.410

722
53
64

571

1.298

610
53
64

571

112

112
-
-
-

92,1

  84,6
100,0
100,0
100,0

PR
SC
RS

III - Sudeste

719

290
197
232

719

290
197
232

-
___

-
-
-

100,0

100,0
100,0
100,0

IV - Sul

DF
GO
MT
MS

334

1
223
55
55

237

1
149
35
52

97

-
74
20
3

71,0

100,0
  66,8
  63,6
  94,6

V – Centro-Oeste
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ealizações
do Sistema
  Telebrás

3.1
ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR

3.1.1
PLANEJAMENTO E CONTROLE

O Sistema de Planejamento e
Controle do STB mais uma vez
demonstrou ser um instrumento
de  gerência dos mais eficazes,
pois em 1980, tornou possível
produzir os novos documentos
de planejamento e controle
determinados pelo Governo
Federal.
Possibilitou, ainda, dentro dos
exíguos prazos estabelecidos
adequar os planos e orçamentos
empresariais às decisões do
Governo Federal, sem
comprometer-lhes a eficiência
e a eficácia dos respectivos
processos de execução
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3.1.2
CONGRESSO BRASILEIRO
DE TELECOMUNICAÇÕES

Em 1980, realizou-se o VI
Congresso Brasileiro de
Telecomunicações, cujo tema
central foi “As
Telecomunicações e as
Prioridades do Governo”,
reunindo 585 profissionais de
diferentes áreas das atividades
governamentais e privadas.
Foram geradas 69
Recomendações da maior
importância para o
planejamento do STb, porque
voltadas para uma maior
integração entre as
telecomunicações e os setores
mais diretamente responsáveis
pelos objetivos prioritários do
Governo.

3.1.3
ORIENTAÇÃO JURÍDICA

No campo da orientação
jurídica, além da assessoria
especializada, prestada as
empresas do STB, no sentido
de possibilitar o cumprimento
das normas legais vigentes,
cabe destacar como
realizações importantes:

Obtenção de incentivos fiscais
referentes ao IPI e ao ICM,
que possibilitarão ao STB
economizar considerável
soma de recursos na aquisição
de equipamentos de
telecomunicações durante o
período 1980-84;
Elaboração de várias
propostas de projetos de lei
versando sobre questões
relevantes para as
Telecomunicações.

3.1.4
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Com fundamento nos
pressupostos da política de
Comunicação Social,
aprovada pela Diretoria da
TELEBRÁS em julho de
1980, deu-se atenção
especial a:

Tratamento específico das
imagens fim e institucional da
TELEBRÁS;

Coordenação da Campanha
Mercadológica, em âmbito
nacional, de produtos e
serviços oferecidos pelo STB.
A sua centralização na
TELEBRÁS propiciou
considerável redução de
custos e os bons resultados
obtidos podem ser ilustrados
pela campanha referente ao
código 107 – interurbano a
cobrar via telefone público –
na qual cada cruzeiro aplicado
gerou três cruzeiros de receita
adicional no serviço em
questão.

3.1.5
AUDITORIA

Dando continuidade à
implementação da política
previamente traçada, os
esforços no campo da
Auditoria foram concentrados
nas seguintes atividades:

Acompanhamento do
desempenho dos órgãos  de
auditoria interna das empresas
do STB:

Desenvolvimento do projeto
AUDIPED (técnica de
auditoria em processamento
de dados);

Apoio ao órgão d controle do
Ministério das Comunicações;

Treinamento do corpo de
auditores das empresas do
STB.

3.1.6
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

Tiveram curso no exercício os
programas de cooperação
técnica internacional visando
à transferência de tecnologias
de interesse do Sistema,
determinação a realização de
52 missões internacionais.

Por outro lado, o Sistema
TELEBRÁS participou da
execução de convênios de
cooperação técnica oferecida
pelo Brasil, proporcionando
treinamento a 46 profissionais
das  administrações de
Comunicações da América
Latina e da África.
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3.2
EXPLORAÇÃO DOS
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES

No tocante à exploração dos
serviços de telecomunicações,
cabe destacar a evolução do
Serviço Telefônico, do
serviço Telex e Retransmissão
de Sinais de TV, que são os
de maior utilização dentro do
território nacional

3.2.1
SERVIÇO TELEFÔNICO

3.2.1.1
UTILIZAÇÃO

O Gráfico n. 01 mostra a
utilização do Serviço
Telefônico medida pelo
volume de chamadas
completadas. Em 1980
ocorreu aumento na utilização
total da ordem de 21,6%,
em  relação a 1979. O tipo de
serviço que registrou maior
crescimento relativo,
aproximadamente 43,1%, foi
o interurbano (IU) nacional

Serviço Local e Interurbano Nacional
(milhões de chamadas completadas)

Interurbano Internacional
(milhões de chamadas completadas)

18
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Quando a estrutura do tráfego
apesar da predominância quase
absoluta do tráfego local, pode-
se notar, nos últimos dois anos,
um crescimento relativamente
grande na participação do
tráfego IU nacional, o que é
explicado, em parte, pelo fato
de que, nessa categoria,
passaram a ser computadas, a
partir d 1979, as chamadas
DDD multimedidas (ligações
interurbanas, de pequena
distância, estabelecidas entre
localidades situadas dentro de
uma área de numeração fechada
e que recebem processamento
específico de medição e
taxação).

3.2.1.2
EVOLUÇÃO DA QUALIDADE

Com o fim específico de fornecer,
sob o ponto de vista do usuário, uma
medida da qualidade global do
serviço oferecido, foi criado o
indicador “Qualidade do Serviço
Telefônico”. Na sua composição
entra um conjunto de outros
indicadores, sendo que o grau 10
corresponde ao atingimento de
objetivos TELEBRÁS referentes aos
indicadores selecionados.

Na Tabela nº.02, verifica-se a
evolução favorável do grau de
qualidade do serviço telefônico,
resultante da prioridade que tal
aspecto vem merecendo das
empresas do STB.

TABELA 02: QUALIDADE DO SERVIÇO TELEFONICO

                                                                    1979      1980

Grau de Qualidade 7,5     8,4
Aumento (%) __      12
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3.2.2
SERVIÇO TELEX

Em 1980 o tráfego do Serviço
Telex cresceu 26%  em
relação a 1979. É de se notar o
contínuo aumento da
participação do tráfego
nacional, que, de apenas 5,2
milhões de minutos em 1974
(47,3%), alcançou 161,6
milhões em 1980 ( 91%),
conforme ilustra o Gráfico
n.02.

3.2.3
RETRANSMISSÃO DE
SINAIS DE TELEVISÃO

Na retransmissão de sinais de
TV, cuja evolução é mostrada
no Gráfico n.03, houve em
1980 um crescimento de 9%
em relação a 1979, com
predominância absoluta do
serviço nacional.
O crescimento relativamente
grande do tráfego
internacional nos anos pares,
deve-se à transmissão de
eventos esportivos de
repercussão mundial,
especialmente Jogos
Olímpicos e Campeonatos
Mundiais de Futebol

GRÁFICO 03
Retransmissão de Sinais
De Televisão



3.3
EXPANSÃO DO SISTEMA DE
TELECOMUNICAÇÕES

Os Gráficos de n.º 04 a 10 ilustram a
evolução de sistemas de
telecomunicações operados pelas
empresas do STB. São destacadas, a
seguir, as marcas mais expressivas, em
termos da expansão realizada em 1980

3.3.1
SISTEMA URBANO

Durante 1980 foram instalados
1.056.000 novos telefones, que
correspondem a um aumento de 17,0%
em relação aos existentes em 31.12.79.
Quando a terminais, porém, foi de 8,8%
a taxa de aumento em relação aos
instalados em 31.12.79, muito abaixo de
18,8% que é a taxa média de crescimento
do período 1974-80. Em conseqüência,
elevou-se para 1,55 a relação de
telefones por terminais em serviço, a
mais alta até agora atingida pelo STB. O
empenho na instalação de telefones
deve-se à convicção de que extensões e
ramais de Centrais privadas de
Comutação Telefônica são fontes
geradoras de tráfego interurbano.

3.3.2
SISTEMAS INTERURBANOS
ESTADUAL E NACIONAL

Estes sistemas apresentaram taxas
moderadas de crescimento em 1980. Em
relação à posição registrada em 31.12.79,
à quantidade de circuitos de
telecomunicações cresceu 11,8% no
sistema estadual e apenas 4,8% no
sistema nacional.

3.3.3
SISTEMA INTERNACIONAL

Os canais de voz terminais deste sistema,
que somavam 2.860 ao final d 1980,
tiveram crescimento de 56,4% em
relação ao ano anterior. Releva notar,
ainda a ativação da nova Estação
Trânsito “metaconta” da Embratel, no
Rio de Janeiro, bem como a do cabo
submarino Brasil - Estados Unidos
(BRUS)

GRÁFICO 04                 Telefones Instalados
                (em milhares)

GRÁFICO 05                       Municípios Atendidos
               Pelo STB
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GRÁFICO 06 Circuitos de Telecomunicações Interurbanos
                             (milhares)

GRÁFICO 07                             Circuitos de Telecomunicações
 Sistema Satélite

GRÁFICO 08            Canais de voz terminais – Sistema
                                   Internacional



3.3.4
SISTEMA SATÉLITE

As comunicações por satélite, no
Brasil, vem sendo operadas através
de aluguel de canais do INTELSAT
(Consórcio Internacional de
Comunicações por Satélite) com
vistas ao atendimento da Região
Amazônica. Em 1980, a
canalização desse sistema foi
aumentada em 84% e 3 novas
estações terrenas foram ativadas
naquela Região, perfazendo um
total de 8 estações em operação.

3.3.5
SISTEMA TELEX

Foram instalados 5.771 novos
terminais, que representam um
crescimento de 15% em relação aos
existentes em 31.12.79, com o
simultâneo aumento do grau de
utilização de planta – 80% contra
71% em 1979.

3.3.6
OUTROS SISTEMAS

Cabe assinalar, por fim, que
durante 1980, foram
instalados cerca de 7.700
novos telefones  públicos
(crescimento de 17,1%) em
relação a 312.1279), bem
como a substancial elevação
da capacidade do sistema de
Comunicação de Dados, que
passou de 64 para 12.505
k bits por segundo

GRÁFICO 09 Terminais Telex
     Instalados
  (em milhares)

GRÁFICO 10 Telefones Públicos Instalados
(em milhares)
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Agilização do processo de
homologação e registro de
equipamentos e materiais.

As realizações a seguir
descritas mostram a ênfase
atribuída a esses objetivos.

3.4.1
POLITICA DE AQUISIÇÃO

A política de aquisição de
equipamentos e materiais
executada pelo STB
 baseia-se fundamentalmente
na Portaria n. 622/78 do
Ministério das Comunicações.
Durante o ano de 1980, o
processo de aquisição por
divisão de mercado entre
fornecedores pré-selecionados
continuou se constituindo
uma exceção, visto que foi
aplicado apenas aos
equipamentos de comutação
pública.

3.4
DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL

Durante o ano de 1980, do
elenco de objetivos da área de
desenvolvimento industrial,
os quatro abaixo descritos
foram considerados como
proprietários:

Orientação às empresas do
Sistema TELEBRÁS quanto à
política de Aquisição de
Equipamentos e Materiais;

Ampliação do espectro de
produtos de telecomunicações
desenvolvidos no País;

Transferência para a indústria
brasileira dos resultados dos
projetos de pesquisa e
desenvolvimento conduzidos
pelo Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da
TELEBRÁS (CPqD);

Para todos os demais
produtos de
telecomunicações, a
sistemática de aquisição
adotada prosseguiu sendo a
de livre concorrência, com a
participação de indústrias
selecionadas pelo STB,
visando, conforme dispõe a
Portaria n.622/78, a evitar
tanto o monopólio quanto a
pulverização do mercado.
Dentro desta sistemática
cabe ressaltar o mecanismo
da reserva de mercado
instituído pela Norma
Industrial TELEBRÁS
145-100-001 que em 1980
ampliou de 55 para 83 a
quantidade de produtos cujo
mercado é reservado à
participação de indústrias
brasileiras.
Cabe destacar, ainda, a
classificação do telefone
desenvolvido pelo STB
como “equipamento
preferencial” dentro do
conceito estabelecido pela já
preferida Portaria n.622/78.

3.4.2
FOMENTO INDUSTRIAL

A atividade de fomento
industrial exercida pelo STB
tem visado basicamente a
atender aos objetivos de
criar oportunidades para a
indústria brasileira de
telecomunicações e apoia-la
no desenvolvimento, na
fabricação e colocação de
seus produtos no mercado.
Como forma de
operacionalizar o fomento
industrial, a TELEBRÁS
está se utilizando de
contratos com a indústria,
classificados em três
categorias: contratos de
“risco”, contratos de
desenvolvimento e contratos
de transferência de
tecnologia.



Os principais contratos
executados, em 1980, foram:

3.4.2.1
CONTRATOS DE  “RISCO”

CARRO ELÉTRICO: foram
iniciados os estudos e
entendimentos com a indústria
nacional para a contratação, no
início de 1981, de veículos
elétricos experimentais,
destinados a manutenção e
operação dos serviços de redes
externas. Este projeto contará
com a participação e a
colaboração da TELEBRASÍLIA,
TELESP E TELERJ e tem como
objetivo a redução do consumo
de combustíveis líquidos usados
pela frota de veículos do STB.

REPETIDORA EM RÁDIO
FREQÜENCIA: foi
contratado o fornecimento de
duas repetidoras ativas em
RF para testes de campo na
TELEBRASÍLIA e na
TELEMAT.
Ao final de 1980 essas
estações já estavam sendo
instaladas, estando prevista a
realização dos testes de
campo para o decorrer de
1981.
Os objetivos deste projeto são
de redução do consumo de
energia e de custos de
estações repetidoras de rádio:

CABOS COM
CONDUTORES DE
ALUMÍNIO: trata-se de um
projeto destinado a
possibilitar a substituição de
cabos telefônicos com
condutores de cobre por
cabos telefônicos com
condutores de alumínio,
matéria-prima esta abundante
em nosso país. Iniciado em
1976, este projeto prosseguiu
em 1980 com a instalação de
59.000 par.Km de redes de
cabos troncos e 4.200 par.Km
de redes de assinantes

Alcançados nos testes de
campo de cabos troncos com
condutores de alumínio
foram positivos, tendo a
TELEBRÁS autorizado as
empresas do STB a adquirir
regularmente a partir de 1981
esse tipo de cabo.

3.4.2.2
CONTRATOS DE
DESENVOLVIMENTO

RÁDIO DIGITAL DE    900
MHz: como forma de
contribuir para o
desenvolvimento de uma
tecnologia nacional de ponta,
voltada para a produção de
equipamentos de rádio,
complementando o programa
desenvolvido pelo CPqD da
TELEBRÁS nessa área, foi
contratado COM A AUTEL
S.A. o anteprojeto de
desenvolvimento de
equipamento rádio digital na
faixa de 900MHz;

CONECTORES PARA
MICROONDAS: visando à
capacitação da indústria
nacional para a produção
de conectores profissionais,
a TELEBRÁS firmou um
contrato com a Indústria de
Artefatos de Metais “JÁ”
Ltda. (Antenas Santa Rita)
para o desenvolvimento e
implantação de uma linha
piloto para a produção de
conectores para
microondas;

ANTENAS PARA
COMUNICAÇÕES POR
SATÉLITE: este contrato
firmado entre a
TELEBRÁS e a fabricação
e instalação de um lote de
10 sistemas de antenas de
10m de diâmetro. Durante
1980 foi concluída a
fabricação das 10 unidades
já tendo sido instaladas 6
antenas.



3.4.2.3
CONTRATOS DE
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

Diversos contratos de
transferência de tecnologia, na
forma de licenciamento e de
fornecimento de tecnologia
industrial, foram firmados entre a
TELEBRÁS e indústrias
brasileiras, de modo a permitir a
transferência para essas indústrias
dos resultados dos projetos de
pesquisa e desenvolvimento
executados ou contratados pela
TELEBRÁS. Desses contratados,
os mais importantes foram:

TELEFONE BRASILEIRO
Foi concluído com a IGB-
Indústria Gradiente Brasileira
S.A contrato para fabricação de
8.000 aparelhos a teclados,
destinados à etapa final de
testes de campo. Após a
aprovação deste aparelho nos
testes de campo e de
homologação, foram firmados
em setembro, também com  a
IGB os contratos de
licenciamento e fornecimento
de tecnologia industrial para a
produção e comercialização de
telefone brasileiro a teclado,
desenvolvido pela TELEBRÁS
em conjunto com a IGB;

MULTIPLEX TELEGRÁFICO
MDT-101B: Como primeiro
passo para o licenciamento do
multiplex telegráfico
desenvolvido pela
TELEBRÁS, foram firmados
protocolos para a
industrialização do projeto
MDT-101B, entre a
TELEBRÁS e as industrias que
participaram do
desenvolvimento deste produto,
a saber, a ELEBRA S.A ( como
fabricante e integradora do
produto final), a AVEL LTDA.
( como fabricante das fontes de
alimentação) e a

“S” ELETROACÚSTICA S.A
(como fabricante dos conectores).
Com base neste protocolo, foi
também firmado um contrato entre
a EMBRATEL e a ELEBRA, para
fornecimento de um lote piloto de
4.600 canais do equipamento NTD-
101B;

MULTIPLEX TELEFÔNICO
MCP-30: Após desenvolvimento
pelo CPqD, tendo o produto
atingido a fase industrial, foram
iniciados entendimentos com a
ELEBRA S.A, indústria
participante do projeto, para o seu
licenciamento como um dos
fabricantes MCP-30;

ANTENAS DE UHF: foram
firmados contratos de
licenciamento com a HARALD,
AMPLIMATIC, RADIANT e
SANTA RITA, para a
industrialização de antenas  de
UHF, desenvolvidas segundo
projeto pelo CPqD da TELEBRÁS,
com o CETUC (Centro de Estudos
em Telecomunicações da PUC-RJ):

OS PRODUTOS DE REDE
TELEFÔNICA EXTERNA:
Nessa área foram firmados
contratos de licenciamento para a
produção do Equipamento Portátil
de Exame de Linhas (EPEL),
desenvolvido pelo CPqD, com a
SCHAUSE S.A e de pinos e
tomadas para telefones
(padronizado pela TELEBRÁS)
com a LORENZETTI,
INTELBRÁS e  SPLICE.

Uma série de outras atividades de
fomento industrial foi realizada,
entre as quais se pode citar:
Licitação e seleção dos fabricantes
a serem licenciados para a
produção do Sistema de Tarifação e
Supervisão de Centrais – SITASU,
desenvolvido pela TELERJ; Edital
de licitação para escolha da
tecnologia e dos fornecedores do
Sistema de Telefonia Móvel
Terrestre; acompanhamento de uma
série de projetos de
desenvolvimento que estão sendo
executadas pelas empresas do STB
e pelas industrias, visando a
compatibilizar e coordenar os
esforços e recurso dedicados a
essas atividades



3.4.3
NORMAS TÉCNICAS

Considerando como uma
importante atividade de apoio
ao desenvolvimento industrial,
a elaboração de especificações
técnicas, para equipamentos e
materiais de telecomunicações
pelo STB, teve prosseguimento
no ano de 1980. Os resultados
alcançados nesse ano são
expressos pelos seguintes
números:
especificações elaboradas no
ano: 183
especificações aprovadas no
ano: 102
total de especificações emitidas
até 31/12/80: 303.

3.4.4
SISTEMA DE
HOMOLOGAÇÃO E
REGISTRO

Instituído em 1976 com base na
Portaria n.º 903/76 do
Ministério das Comunicações,
o Sistema de Homologação e
Registro evoluiu bastante em
1980 como conseqüência da
estrutura já implantada e de
uma maior compreensão e
melhor colaboração da própria
industria.

Durante 1980 foram
homologados 187 produtos,
que, somados aos 173
homologados no triênio 77/79,
perfazem um total de 360
produtos homologados desde a
implantação do Sistema.
Além da participação dos
laboratórios credenciados
(TELERJ, TELESP e
EMBRATEL) pela
TELEBRÁS para realizar testes
de homologação em 1980 esse
Sistema contou também com a
colaboração dos laboratórios da
CRT, TELESC, TELEPAR,
CETEL e TELEBRASÍLIA.

3.4.5
SISTEMA DE ACEITAÇÃO
UNIFICADA EM FÁBRICA

Em 1980, além das cinco
empresas que já participavam
deste sistema, como delegadas
da TELEBRÁS, para realização
de testes de aceitação em
fábrica para todo o STB, a
TELEMAZON foi delegada
para executar a aceitação
unificada            da

produção de telefones da
I.G.B., em Manaus. A relação
de produtos abrangidos pelo
Sistema de Aceitação
Unificada em Fábrica foi
ampliada de 43 para 66 e a
quantidade de fabricantes
envolvidos, que era de 21 em
1979, passou a ser de 36
fabricantes

3.4.6
REFLEXOS NO
DESEMPENHO DAS
INDUSTRIAS

Apesar das dificuldades
enfrentadas em 1880 os
resultados alcançados pelo
setor industrial fazem crer
que a ações

e os mecanismos postos em
pratica pela área de
desenvolvimento industrial da
TELEBRÁS tem surtido efeitos
positivos.
Os esforços desenvolvidos no
sentido de manter os níveis de
contratações e de criar maiores
oportunidades para as
industrias do setor, inclusive de
participação no mercado
externo, tem servido para
amenizar os reflexos negativos
de eventuais dificuldades
econômico - financeiras, muito

embora perdurem níveis elevados
de ociosidade da industria de
telecomunicações.
Por outro lado, a manutenção da
política de apoio à indústria
controlada por capital brasileiro
tem propiciado um gradativo
aumento da autonomia na tomada
de decisões de natureza industrial
estimulando aumento da
nacionalização dos produtos,
além de fazer com que aumente a
participação dessas indústrias no
mercado, principalmente da
pequenas e médias
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3.5
DESENVOLVIMENTO
CIÊNTÍFICO E
TECNOLÓGICO

O Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Setor de
Telecomunicações esta sendo
executada pelo Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento ( CPqD) Padre
Roberto Landell de Moura, órgão
da TELEBRÁS sediada em
Campinas em Novembro de 1980,
teve lugar a inauguração da sede
definitiva do CPqD, constituída,  na
primeira etapa de 26.000m² de área
coberta com todas as facilidades de
infra-estrutura.
Descreve-se a seguir o elenco de
programas de pesquisa e
desenvolvimento conduzidos pela
TELEBRÁS, através do CPqD,
com a situação de cada um, ao final
do exercício. Vários desses
programas contam com a
participação de segmentos
externos, contratados com a
universidade e indústrias de capital

3.5.1
COMUTAÇÃO

Sistema de Comutação por
programação armazenada: em
fase de integração o 1º
protótipo do Sistema Trópico
1.200.
(SISCOM II), com capacidade
para 48.000 chamadas/hora e
concluídos os testes da primeira
versão da unidade de linha de
assinantes, usando tecnologia
de filme espesso.
Em fase de desenvolvimento os
1º protótipos do concentrador e
da central do Sistema Trópico
RC (SISCOM III)

3.5.2
COMUNICAÇÕES OPTICAS
LASER:
obtidos os protótipos
exploratórios do laser de
Arseneto de Gálio (0,85micra)
e do Fosfeto do Índio (1,3
micra) que colocaram o projeto
entre os primeiros do Mundo a
possibilitar comunicações
ópticas de dezenas de
quilômetros, sem repetidores;
FIBRA ÓPTICA: desenvolvida
a tecnologia de fabricação da
fibra tipo silica-silicone para a
aplicação em telemetria
(funções de supervisão e
controle em subestações de
energia elétrica) e iniciado o
desenvolvimento da tecnologia
de fabricação da fibra tipo
índice gradual, para
telecomunicações;
EQUIPAMENTOS DE LINHA
ÓPTICA – ELO-34: os
protótipos destes
equipamentos, de 2 e 8 Mbit/s,
operarão experimentalmente
em laboratório e o protótipo do
equipamento de 34 Mbit/s
estava concluído.



3.5.3
TRANSMISSÃO DIGITAL

MULTIPLEX POR CÓDIGO
DE PULSO PARA 30
CANAIS –MCP-30: o projeto
atingiu a fase de
industrialização, sendo que a
TELESP ultimou a contratação
do 1º lote de equipamentos
MCP-30A,  junto ao fabricante
selecionado;

MULTIPLEX POR CÓDIGO
DE PULSO PARA 120
CANAIS-MCP-120:  testado
sob condições ambientais
extremas, o modelo de
laboratório apresentou
resultado excelente.  A
produção da série piloto dar-
se-à em 1981;

MULTIPLEX POR CÓDIGO
DE PULSO PARA 480
CANAIS- MCP-480:
concluído e testado o protótipo
de laboratório apresentou
desempenho satisfatório;

MULTIPLEX  TELEGRÁFICO-
MDT-101B:
Realizados os testes de campo com
excelentes resultados, sendo
concretizada pela EMBRATEL a
1º encomenda de 4.600  canais
com fabricantes do equipamento;

RÁDIO DIGITAL-RADI-834:
montado o protótipo do rádio
digital, para operar na faixa de 8
Ghz, podendo transmitir sinais de
34 Mbit/s (equivalentes a 480
canais telefônicos); seu
desempenho foi satisfatório.

3.5.4
COMUNICAÇÕES DE DADOS

REDE EXPERIMENTAL COM
COMUTAÇÃO DE PACOTES
REXPAC: especificadas a própria
REXPAC e a Central de
Comutação de Pacote. Com a
cooperação da EMBRATEL
obteve-se, também, a especificação
do “hardware”  e do “software”  da
Rede Pública Nacional Comutada
de Dados.

3.5.5
COMUNICAÇÃO POR
SATÉLITE

ESTAÇÃO RECEPTORA DE
TELEVISÃO-ERTV: concluídos
os protótipos de laboratório do
amplificador de baixo ruído e do
receptor d vídeo. Em andamento
o desenvolvimento da antena
parabólica de 6 metros.

ESTAÇÃO PARA TELEFONIA
PÚBLICA-ETP: concluído o
protótipo de laboratório do
conversor de freqüência do
receptor de telefonia. Em fase
final de desenvolvimento a
Unidade de Canal do Sistema
SCPC e o transmissor de 100
Watts (HPA). Em andamento o
desenvolvimento do receptor de
telefonia e equipamento comum
do SCPC.



3.5.6
COMPONENTES E
MATERIAIS

Internamente ao CPqD, os
resultados importantes foram
obtidos no Projeto de Fibras
Ópticas e de Lasers já citados.
Nos segmentos externos ao
CPqD, estavam em andamento os
projetos de Circuitos Híbridos a
Filme Fino e Materiais de Grau
Eletrônico.
Adquirida capacitação de projeto
e de processo de confecção de
circuitos híbridos de 1º geração
(ajuste paramétrico de resistores).
Foram projetados e
confeccionados oito tipos de
circuitos híbridos, cinco dos
quais utilizados nas placas de
assinantes do projeto
TRÓPICO RC.

3.5.7
TECNOLOGIA DE PRODUTOS

Este programa é constituído dos
projetos MEP (Mecânica, Energia e
Protótipos), CQC (Componentes,
Qualidade e Confiabilidade) e IPP
(Implementação, Produtos e
Processos). Seus resultados
significativos foram:
operacionalização da linha de
fabricação de circuitos impressos
no CPqD;
a emissão da 1º lista de
componentes preferenciais;
consolidação da documentação
técnica referente ao MDT-101B e
aos conversores de energia;
conclusão dos estudos sobre os
aspectos técnico-industriais e
econômico-financeiros ligados a
produção do MCP-30 e
MDT-101B



3.5.8
SISTEMAS DE
TELECOMUNICAÇÕES

INTERFERÊNCIA ENTRE
SISTEMAS TERRESTRES
(IST):

Projeto concluído com a
implantação na EMBRATEL do
pacote de “software” para analise
e cálculo das interferências entre
sistemas de microondas;

DESEMPENHO DE ENLACES
RÁDIO ELÉTRICOS (DER):
Desenvolvido sistema de dois
refratômetros para medida direta
do raio equivalente da Terra
(fator K); instalado sistema de
refratômetro em Aracati (CE).

3.5.9
EQUIPAMENTOS
TERMINAIS E  REDE

O projeto EPEL-Equipamento
Portátil de Exame de Linha
chegou à sua fase final, com os
testes de homologação
apresentando ótimos resultados.
O produto já esta sendo
introduzido no Sistema de
Telecomunicações.

3.5.10
PEDIDOS DE REGISTRO DE
PATENTES

Ao final de 1980, o CPqD atingiu
o índice de 157 patentes
requeridas junto ao Instituto
Nacional de Propriedade
Industrial – INPI.





3.6
DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

3.6.1
INFRA-ESTRUTURA DE
TREINAMENTO

Foram concluídas, no exercício, as obras
civis do Centro Regional de Treinamento
do Recife, que terá a seu cargo o
treinamento de pessoal das empresas do
STB  sediadas na Região Nordeste.
Foram aplicados neste projeto, no
exercício de 1980, recursos no montante
Cr$ 360 milhões.
No Centro Nacional de Treinamento
(Brasília), inaugurado em 1979, acha-se
em fase final a instalação do mini-
sistema de telecomunicações, que
proporcionará treinamento técnico-
operacional em condições reais.
Ampliou-se o Sistema Modular de
Treinamento que passou a contar, ao
final do exercício, com um total de 60
módulos, voltados para as áreas
operacionais eleitas como prioritárias.
Proporcionou-se apoio aos órgãos de
treinamento das empresas do STB,
através de assistência técnica e da
formação de instrutores.



3.6.2
TREINAMENTO

Em 1980, as aplicações das
empresas do STB com treinamento
de empregados totalizam a
importância de Cr$ 1.241 milhões.
Cerca de 49 mil empregados
passaram por alguma forma de
treinamento, sendo que uma
centena deles recebeu treinamento
gerencial de alto nível dentro do
Programa de Treinamento de
Executivos, desenvolvido em
convênio com a Universidade de
São Paulo.
Estabeleceu-se um programa de
treinamento em técnica digitais, já
iniciado, destinado a capacitar a
força de trabalho para o advento da
digitalização dos sistemas de
telecomunicações.
Redefiniram-se critérios para a
locação do treinamento a nível
nacional e regional, de modo
maximizar o aproveitamento dos
recursos existentes, fixando-se o
índice médio nacional  dos
dispêndios com treinamento em 1%
da Recita Operacional do STB.
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3.7
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DO SISTEMA TELEBRÁS

3.7.1
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL

3.7.1.1
PRODUTIVIDADE DA MÃO-
DE-OBRA

A evolução positiva do indicador
número de telefones instalados
por empregado, mostrada no
Gráfico n.º 11,  reflete a
permanente preocupação das
empresas do STB em perseguir
níveis crescentes de
produtividade. A racionalização
de métodos e técnicas, a
adequação dos equipamentos o
treinamento objetivo e a
motivação profissional são
instrumentos utilizados com essa
finalidade.

3.7.1.2
DESPESA COM
PESSOAL

Indicador da maior
importância que vinha
experimentando melhoria
a cada exercício – a
participação da Despesa
com Pessoal na Receita
Operacional (Gráfico
n.º12) sofreu, a partir de
1979 as repercussões não
só da política salarial
vigente desde a Lei
6.708/79, como também
da política tarifária.
Em face destas políticas
que acarretaram uma
situação sobre modo
desfavorável nos anos de
1979 e 1980, as empresa
do STB empreenderam
vigorosa ação gerencial
com esforços adicionais, a
fim de manter aquele
indicador em níveis
aceitáveis

3.7.1.3
SEGURIDADE SOCIAL

As entidades de seguridade
social do Sistema
TELEBRÁS-SISTEL,
TELOS e FUNDAÇÃO
CRT- proporcionam
assistência complementar a
82.333 empregados ( 84%
do efetivo total), aos quais
foram pagos benefícios no
montante de Cr$ 206,9
milhões durante o ano de
1980.
Ao final do exercício, o
Patrimônio Líquido
daquelas entidades
totalizava Cr$ 8.776
milhões.

3.7.1.4
MANUAL BÁSICO DE
CARGOS

Em 1980 foi concluído
projeto de fundamental
importância para a
administração de cargos e
salários,  a saber, o Manual
Básico de Cargos ( MBC).
Elaborado por um grupo de
especialistas de empresas do
STB, o MBC irá
homogeneizar cargos,
especificações, terminologia
e tratamento técnico
pertinente constituindo-se
um documento básico para o
ajustamento ou a elaboração
dos Planos de Cargos e
Salários específicos de cada
empresa.

GRÁFICO 11 Telefones por Empregado GRÁFICO 12 Participação da Despesa com
Pessoal na Receita
Operacional(%)



3.7.2
ADMINISTRAÇÃO DE
MATERIAL

Durante 1980 deu-se
prosseguimento ao
desenvolvimento e à
implantação de um Sistema
de Gerência de Material
(SGM), comum a todas as
empresas do STB tendo por
objetivos básicos:
Padronização e
nacionalização do material
em uso no STB;
Integração das informações
sobre materiais de modo a
prever e prover o material
necessário a tempo e pelo
menor custo.
A estrutura do SGM é
composta por três outros
sistemas cujo
desenvolvimento, durante
1980,  é a seguir resumido:

3.7.2.1
GERÊNCIA DE ITENS
CONHECIDOS (GIC)

Foi concluída a implantação
deste sistema em todas as
empresas, estando o módulo
mecanizado em operações
nos vários Centros Regionais
de Processamentos de Dados
do STB. Atualmente o banco
de dados GIC, localizado no
Centro Regional de
Processamento de Dados de
Brasília, pode ser acessado
por terminais de vídeo na
TELEBRÁS.

3.7.2.2
GERÊNCIA LOCAL DE
ESTOQUE (GLE)

Foram elaborados documentos
normativos quanto a controle de
estoque, obtenção e armazenagem,
que representam as funções básicas
do GLE. Foi iniciada, também, a
formação  de um cadastro central
de fornecedores do STB, em
cumprimento às diretrizes do
Governo quanto a
desburocratização e redução de
custos.

3.7.2.3
GERÊNCIA
CENTRALIZADA DE
ITENS DE ESTOQE

Foi instituído, em caráter
experimental, o processo de
obtenção centralizada do fio tipo
FE-100, do qual foram
adquiridos, em 1980, 26.486
quilômetros, no valor de    Cr$
266 milhões. Essa aquisição
resultou numa economia de
aproximadamente Cr$ 50 milhões
para as empresas do STB.



3.7.3
ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS

Dentre as atividades de suporte à
Administração Geral do STB, cabe
mencionar, ainda as referentes à
administração de prestação de
serviços de processamento de dados.
Merece registro, particularmente, a
criação, no início de 1980, do
Departamento  de Informática da
TELEBRÁS, tendo por atribuições
supervisionar a elaboração de
propostas de políticas, diretrizes,
objetivos e metas, bem como as
atividades atinentes a
desenvolvimento de sistemas,
comunicação de dados,
processamento eletrônico de dados,
exploração de conhecimentos
adquiridos e desenvolvimento de
recursos humanos, em sua área de
atuação. É também de sua atribuição
a prestação de serviços
computadorizados através do Centro
Regional de Processamento de Dados
de Brasília.
Durante o ano de 1980 foram
desenvolvidas várias atividades,
podendo ser destacadas as seguintes:

explicitação, para o STB, das
políticas e diretrizes relativas a
sistemas;

participação em comissão,
constituída pela Secretaria Especial
de Informática, para a elaboração de
modelo do Plano
Diretor de Informática

elaboração do primeiro Plano
Diretor de Informática do STB;

implantação, em todas as empresas
do STB, do módulo Gerência de
Itens Conhecidos, do Sistema de
Gerência de Material;

aquisição de equipamentos de
processamento de dados, para cessão
às empresas do STB;

prestação de serviços de
processamento de dados à
TELEBRÁS, TELEBRASÍLIA,
TELEGOIÁS, TELEMAT e ao
Ministério das Comunicações;

instalação do CRPD – Brasília no
bloco “G” do conjunto-sede;

elaboração do Catálogo de Sistemas
do STB;

implantação do Sistema Nacional de
Gerência de Reparos.

3.7.4
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Dentro do complexo de atividades
que compõem a Administração
Financeira do STB, merecem
especial  referência as seguintes:

Elaboração de projetos submetidos à
aprovação de instituições de fomento
e Autoridades Monetárias, para
captação de recursos sob forma de
debêntures ou financiamento, com
coordenação pela controladora;

Pleitos e assessoramento ao
Ministério das Comunicações nas
atividades de atualização e
aperfeiçoamento das tarifas dos
serviços de telecomunicações,
através da aplicação e consolidação
de modelos que permitem
caracterizar e quantificar as
potencialidades dos mercados e suas
tendências;

Administração do Sistema de
Contabilidade desenvolvendo
trabalhos de: normatização de
procedimentos contábeis,
implantação do Manual de
Contabilidade de Custos nas
Empresas Telefônicas, análise e
consolidação de balanços;
Administração do Sistema de Ações,
especialmente no que diz respeito ao
seu relacionamento com o mercado
acionário e com entidades
controladoras;

Administração do fluxo de recursos
financeiros promovendo operações
de crédito, no mercado nacional e
internacional, na medida em que se
fizeram necessárias e quando
devidamente autorizadas, para
propiciar níveis adequados de
liquidez nas empresas do STB.
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esempenho
Econômico-
Financeiro do
Sistema Telebrás

Com o intuito de melhor
caracterizar o desempenho
econômico-financeiro do sistema
TELEBRÁS, serão apresentados,
neste item, de forma sintética,
esquemática e articulada os
valores dos principais agregados
econômico-financeiro de 1978 a
1980, as taxas de crescimento
desses valores agregados d 1978
a 1979 e de 1979 a 1980, além da
evolução de 1978 a 1980 dos
principais indicadores utilizados
para caracterizar tal desempenho
(vide Síntese do Desempenho
Econômico-Financeiro – anexo 2
E respectivas figuras: 1 .A/1 .H).
Esta forma de apresentação é
um dos instrumentos utilizados
no “Modelo de Avaliação
de Desempenho Empresarial”,
desenvolvido e aplicado pela
TELEBRÁS, para apresentar o
desempenho do STB e de

DD
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4.2
FORMAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
OPERACIONAL
(Figura 1 B/Anexo II)

O “Lucro Operacional” (2) do sistema
TELEBRÁS em 1980, foi de Cr$ 13,6
bilhões que, comparado com o de 1979, não
apresentou qualquer variação em termos
nominais. Este lucro representa 13% da
“Receita de Exploração”, valor este bem
abaixo dos 24% obtidos em 1979.
O principal fator desta queda foi que o
aumento da “Despesa operacional”, não foi
devidamente, acompanhado pelo aumento
da “Receita Operacional”, ou seja, o índice
de preços de fatores de produção utilizados
pelo Sistema TELEBRÁS cresceu muito
mais do que o índice de preços dos seus
produtos. Contribuiu também para que esta
queda o aprimoramento dos critérios de
apropriação das despesas financeiras
incorridas no exercício e relativas a
empréstimos que estão financiando bens e
instalação em serviço. Até 1979, essas eram
parcialmente consideradas como “Despesa
não Operacional” e compensadas com os
“Juros Durante a Construção”. Deste fato
resultou um aumento de Cr$ 6,3 bilhões na
“Despesa Operacional Financeira” e,
consequentemente, uma diminuição no
“Lucro Líquido Operacional” em igual
valor.

A evolução dos indicadores de desempenho
constantes da respectiva figura e da Tabela
n.º 03 sintetizam os efeitos dos aspectos
anteriormente comentados.

NOTAS:
(1) Corresponde a “Receitas Líquidas de

Serviços” da Demonstração
Consolidada do Resultado (Anexo 1).

(2) Corresponde a “Lucro Operacional” da
mesma Demonstração (Anexo 1).

cada uma de suas empresas Cumpre ressaltar
que , apesar de os dados primários serem os
mesmos das Demonstrações Financeiras
Consolidadas(constantes do Anexo 1),
alguns dos agregados aqui definidos não têm
correspondência com nenhum dos agregados
definidos naquelas Demonstrações.

4.1
FORMAÇÃO DA MARGEM
DE EXPLORAÇÃO LÍQUIDA
(Figura 1 A/Anexo II)

A “Margem de Exploração Líquida” do
Sistema TELEBRÁS foi de Cr$ 48,8 bilhões
no exercício de 1980, representando, em
relação ao exercício anterior, um
crescimento nominal de 71%.
Esta margem correspondeu, em 1980, a 46%
da “Receita de Exploração” (1), que foi de
Cr$ 105,3 bilhões. Desta receita 29% são
referentes à “Receita do serviço Local”,
56% à “Receita do Serviço Interurbano”,
11% à “Receita do Serviço Internacional” e
4% a “Outras Receitas”. No que se refere à
“Despesa de Exploração” ela atingiu a cifra
de Cr$ 56,5 bilhões, dos quais Cr$ 50,7
bilhões são referentes à ‘Operação dos
Serviços” e os restantes Cr$ 5,8 bilhões à
‘Comercialização dos Serviços”.
Destaques que a “Receita de Exploração”
cresceu, em termos nominais 86% em
relação a 1979 enquanto que a “Despesa de
Exploração” cresceu 102%, também em
termos nominais.

TABELA 03: EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMUICO

  1978         1979        1980
Indicador            %              %            %

Rotação de bens e Instalações em Serviço      32               31          37
Margem de Exploração Líquida      60          50          46
Margem Operacional Líquida (MOL)        27          24          13
Razão de Operação (100 – MOL)      73         76          87
Taxa de Retorno dos Bens e Instalações em Serviço             9           7            5
Taxa de Remuneração do investimento     7,1        6,6         8,9
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4.3
FORMAÇÃO DO
LUCRO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO
(Figura 1 C/Anexo II)

O ‘Lucro líquido do Exercício”
(3) foi, em 1980, de Cr$ 20,3
bilhões o que representou um
crescimento substancial em
relação ao obtido em 1979
(Cr$ 0,6 bilhões). Deve-se
ressaltar que, em 1979, o lucro
do exercício foi por demais
onerado pela despesa incorrida
em conseqüência da
“maxidesvalorização” cambial.
Destaque-se que o lucro deste
exercício de 1980 foi
fundamentalmente influenciado
pelo “Saldo Credor da
Correção Monetária” que
atingiu a expressiva cifra de
Cr$ 57,7 bilhões, mais que
compensando os efeitos
negativos da “Despesa Não
Operacional” (Cr$ 52,3
bilhões), composta,
basicamente, pela “Despesa
Não Operacional Financeira
derivada dos financiamentos
vinculados aos “Bens e
Instalações em Andamento’.

NOTA:
(3) Corresponde “Lucro
Líquido Antes das
Participações Minoritárias”
da Demonstração Consolidada
do Resultado (Anexo 1).

4.4
FORMAÇÃO DO
ACRÉSCIMO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Figura 1 D/Anexo II

O “Patrimônio Líquido” do
Sistema TELEBRÁS atingiu,
em 31.12.80, a cifra de Cr$
257,5 bilhões, registrando um
aumento de Cr$ 107,4 bilhões,
o que equivale a um
crescimento nominal de 71%.
Os principais fatores
determinados deste crescimento
foram a “Correção Monetária
do Patrimônio Líquido”
(contribuiu com 71%), o
“Lucro Retido”( contribuiu
com 17%) e o “Aumento do
Capital Social”( contribuiu com
7%).

4.5
BALANÇO
PATRIMONIAL
SIMPLIFICADO

O Ativo do Sistema
TELEBRÁS atingiu o valor de
Cr$ 486,9 bilhões no fim do
exercício de 1980, o que
representou um crescimento
nominal de 72% em relação ao
d 1979. Na estrutura do Ativo
deve-se destacar a redução da
participação do ‘Ativo
Permanente” (de 92% para
90%) com o conseqüente
aumento da participação do
“Ativo Circulante”. Os
principais fatores
determinados desta evolução
forma a redução do ritmo dos
planos de expansão, a
prefixação da taxa de ORTN (
utilizada para correção
monetária do “Ativo
Permanente”) em valores
menores do que a inflação real
e a recomposição dos estoques
de material de reposição dos
sistemas de telecomunicações.
Por outro lado, os principais
fatores determinantes do
crescimento do “Patrimônio
Líquido” e o dos “Outros
Valores”, principalmente o dos
recursos a serem capitalizados.
Tais evoluções determinaram
uma sensível melhora na
estrutura patrimonial do
Sistema TELEBRÁS,
conforme ilustrado através dos
indicadores constantes da
Tabela n.º 04 e da figura 1 .E.

Na Tabela n.º 05 é
demonstrada a composição e
evolução do Patrimônio
Líquido nestes últimos 3 anos.

TABELA 05:  EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Rubricas
     1978                    1979                  1980

%   Cr$           %          Cr$        %       Cr$
      Milhões                Milhões          Milhões

Capital social
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Lucros Acumulados
(-) Ações em
Tesouraria

32 29.772 39 58.460 33 84.818
47 43.283 23 34.26 24 62.587
15 14.179 37 55.939 40   102.588
  6   5.066   1   1.753   3       7.575

_          2     _              9     _       14 

Patrimônio líquido       100     92.298   100     150.169   100   257.554

TABELA 04: EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL

  1978         1979        1980
Indicadores       %              %            %

Liquidez Corrente
(sem autofinanciamento)   63   54   74
Liquidez Corrente
(com autofinanciamento) 100 80 116
Expansão do Ativo Permanente   34 27   22
Imobilização dos Recursos
Não exigíveis 105 111 105
Expansão de Capitais de Terceiros   56   84   63
Grau de Endividamento   56   64   59
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4.6
DEMONSTRAÇÃO DAS
ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS
(Figura 1 H/Anexo II)

Os recursos do Sistema
TELEBRÁS  totalizaram, em 1980,
Cr$ 84,2 bilhões contra Cr$ 42,2
bilhões do ano anterior,
Denotando um crescimento
nominal de 100%. Do total de
recursos de 1980, destaca-se que
55% são recursos próprios (66%
em 1979) e 43% são recursos
exigíveis a longo prazo (24% em
1979). Dos recursos considerados
como próprios, destaca-se que 45%
são “Recursos Gerados pela
Atividade Econômica” (43% em
1979), 34% são referentes à
“Contribuição para Expansão”
(30% em 1979) e 19% são
“Recursos da União” (21% em
1979), recursos estes aportados
para aumento de capital.

As aplicações, por sua vez,
totalizaram Cr$ 82,2 bilhões
(Cr$ 2,0 bilhões dos recursos foram
consumidos pelo aumento do
“Capital Circulante Líquido”).
Do total de aplicações, 71% foram
destinados ao “Acréscimo do Ativo
Permanente” (76% em 1979), 26%
à “Redução do Passivo Exigível a
Longo Prazo” (21% em 1979), 3%
ao” Provisionamento de
Dividendos” (2% em 1979).

Os indicadores de desempenho
referentes a esta demonstração,
bem como os referentes à
“Formação dos Recursos Gerados
pela Atividade Econômica” e à
“Variação do Capital Circulante
Líquido” encontram-se nas figuras
1.H, 1.F  e 1.G,  respectivamente.

4.7
EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO GERAL – 1980

A  execução orçamentária das
empresas do STB está
esquematizada na  Figura n.º 03.
Os valores dos agregados
econômico-financeiros dessa
demonstração estão consistentes
com instruções da SEST/SEPLAN
(Secretaria de Controle das
Empresas Estatais), relativas à
elaboração do Programa de
Dispêndios Globais – PDG,
documento através do qual aquele
órgão controla e acompanha a
execução dos orçamentos das
empresas estatais.
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FIGURA N.º 3     EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL – SISTEMA TELEBRÁS/1980  (Em Cr$ milhões)
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esempenho
Econômico-
Financeiro
da Telebrás

5.1
DESEMPENHO
ECONÔMICO

O desempenho econômico da
TELEBRÁS no exercício de 1980
consubstanciando na peça
Demonstração do Resultado,
indica um grau de realização
bastante satisfatório em
comparação ao exercício anterior,
conforme se verifica pela análise
das receitas e despesas realizadas.

DD
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5.1.1
RECEITAS OPERACIONAIS

Dadas as característica inerentes à
sua função de empresa controladora,
as receitas da TELEBRÁS decorrem
principalmente da participação
acionária, conforme demonstra a
Tabela n.º 06.

RECEITA DE PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA

Os investimento realizados pela
TELEBRÁS, desde sua constituição
até 31.12.80, nas empresas do STB,
somam       Cr$  187,6 bilhões, os
quais geraram, em 1980, uma Receita
de Participação Acionária de
Cr$ 19.363 milhões (inclusive
dividendos declarados de
Cr$ 1.589 milhões). Comparada com
a do exercício anterior, esta Receita
apresentou uma evolução nominal de
31%.

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

A prestação de serviços de assistência
técnica e administrativa às empresas
controladas e coligadas gerou uma
receita de Cr$ 899 milhões.
Comparada com a obtida em 1979,
esta receita, apresentou um
crescimento nominal de 67%.

RECEITA FINANCEIRA

Esta receita, proveniente de taxa de
aval e empréstimos de recursos
próprios a empresas do STB, atingiu
o montante de
Cr$ 412 milhões

5.1.2
DESPESA OPERACIONAL

As despesas Operacionais atingiram
o montante de
Cr$ 2.108 milhões contra
Cr$ 1.058 milhões do exercício
anterior, demonstrando um
crescimento nominal de 99%, não se
verificando, portanto, em termos
reais, variação significativa de uma
ano para outro.

5.1.3
LUCROS E RENTABILIDADE

O Lucro Operacional da TELEBRÁS
em 1980 alcançou o montante de
Cr$ 18.566 milhões, que em termos
nominais é 136% superior ao obtido
em 1979. Este Lucro  Operacional
acrescido do Resultado Não
Operacional, no valor de Cr$ 781
milhões, determinou um Lucro
Líquido de Cr$ 19.347 milhões,
apresentando em relação ao ano
anterior uma variação de 18% (vide
Tabela n.º 07). Vale destacar,
contudo, que o lucro líquido de 1979
foi significativamente influenciado
pela maxidesvalorização cambial.
Face aos resultados obtidos, o
desempenho econômico da Empresa,
no exercício findo, pode ser resumido
pelos indicadores constantes da
Tabela n.º7 08.

TABELA 06:   EVOLUÇÃO RECEITA OPERACIONAL

Rubricas %   Cr$           %          Cr$        %       Cr$
      Milhões                Milhões          Milhões

Receita de
Participação
Acionária
Receita de Prestação
de Serviços
Receita Financeira

96 12.439 94 8.384 94 19.363

  4     478   6    540        4     899
       3   2     412

Total        100 12.917 100    8.927      100      20.674

     1978                    1979                  1980

TABELA 07:   EVOLUÇÃO RECEITA OPERACIONAL

Rubricas %   Cr$           %          Cr$        %       Cr$
      Milhões                Milhões          Milhões

Rec. Operacionais
Desp. Operacionais
Lucro Operacional
Resul. Não Oper.
Lucro Líq. do
Exercício

100 12.917 100 8.927 100 20.674
    5      661       12 1.058   10   2.108
  95 12.256   88 7.869   90 18.566
   _      575    _ (994)    _      781

   _     12.831     _   6.875    _ 19.347

TABELA 08:   EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO

Indicadores 1978 1979 1980

Margem de Lucro Operacional  95%     88%   90%

Rotação do investimento Médio 30% 10%  13%

Taxa de Retorno do Investimento 28%   9%  12%

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 32%   8%  13%
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TABELA 10:   RECURSOS DO FNT - 1980

Especificação Cr$ mil

Arrecadação efetiva 21.844.191
Recolhimento ao FND 12.560.410

FNT destinado às telecomunicações (01-02)   9.283.781

Saldo dos exercícios anteriores        30.461
Outros reembolsos        44.407

Total do FNT disponível para aplicação (03+ 04+ 05)  9.358.649

TABELA 09: EVOLUÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

Rubricas
     1978                    1979                  1980

%   Cr$           %          Cr$        %       Cr$
      Milhões                Milhões          Milhões

  1      13   1   162  2    586
34 5.383 36 5.801 31 8.945

17 2.744 38 6.123 30  8.513
-        2   7 1.230   1     321
52 8.142 82 13.316 64    18.365
48 7.611 18 3.031 36    10.491
100 15.753 100 16.347 100  28.856

Recursos Gerados pela
Atividade Econômica
Recursos da União (FNT)
Recursos de
Autofinanciamento
Outros
Recursos Próprios
Recursos de Terceiros
Fontes de Recursos - Total

%   Cr$           %          Cr$        %       Cr$
      Milhões                Milhões          Milhões

37 5.789 77 12.651 40 11.630

10 1.630   -      - 17   4.939

  5   860   2   311  5  1.391

44 6.866 17 2.780 34      9.768

- 60 1 247 4 1.127
4 548 3 358 -        1

100 15.753 100 16.347 100 28.856

     1978                    1979                  1980
Rubricas

Aumento do Ativo
Permanente
Adiantamento p/
Aumento Capital
Diminuição do Exig.
A Longo Prazo
Aumento Realizável
a longo Prazo
Dividendos
Provisionados
Outras Aplicações

Total Aplicações

TABELA 11:  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.2
ORIGEM E APLICAÇÃO
DE RECURSOS

Na qualidade de empresa
controladora, a TELEBRÁS
assume papel de fundamental
importância no campo
financeiro, suprindo as
empresas controladas e
coligadas de parte substancial
dos recursos necessários à
expansão e modernização dos
sistemas de
telecomunicações.

5.2.1
FONTES DE RECURSOS
Os recursos, próprios e de
terceiros, utilizados pela
TELEBRÁS para financiar as
citadas expansões, estão
identificados na Tabela     n.º
09, pela qual se verifica que,
em 1980, a participação de
recursos de terceiros atingiu
36% sobre o total das fontes.
Tal participação, embora
maior do que a registrada e,
1979 (18%), mostra uma
evolução favorável em
relação a 1978, quando a
participação dos recursos de
terceiros
situou-se em 48%
RECURSOS GERADOS
PELA ATIVIDADE
ECONÔMICA

Estes recursos somaram a
importância de Cr$ 586
milhões, em 1980. Sua
pequena expressão, em
relação ao total das fontes,
Decorre de serem
proveniente da receita de
prestação de serviços a qual,
por sua vez, é pouco
expressiva em se tratando de
instituições com as
características da
TELEBRÁS.

RECURSOS DE
AUTOFINANCIAMENTO
Tradicionalmente, o setor de
telecomunicações conta com
uma fonte de recursos não
exigíveis, provenientes da
participação financeira de
futuros usuários a qual, após
integralizada, é convertida
em participação acionária. No
exercício de 1980, acionária.
No exercício de 1980, tais
contribuições atingiram o
montante de
Cr$ 8.513 milhões
(Cr$ 6.123 milhões em
1979).

RECURSOS DA UNIÃO
(FNT)

O Fundo Nacional de
telecomunicações é outra
importante fonte de recursos
para a TELEBRÁS. O
montante de recursos do FNT
arrecadado, desde a
constituição da TELEBRÁS até
o exercício findo, atingiu Cr$
141,3 bilhões em valores
constante de 1980. Desse
montante     Cr$ 44,3 bilhões
foram transferidos ao Tesouro
Nacional, tendo permanecido
no setor
Cr$ 97,0 bilhões. Em 1980, o
ingresso de recursos do FNT
fez-se como demonstrado na
Tabela n.º 10.

RECURSOS DE TERCEIROS

O aumento de controle da
economia em geral e, em
Particular, das empresas
estatais determinou uma
ampliação da atuação da
TELEBRÁS, tanto junto à
SEST quanto junto ao Banco
Central. As operações de
crédito das empresas
controladas e  coligadas
passaram a ser submetidas a
controles específicos e a
obtenção de recursos no
mercado financeiro
internacional passou a ser
executada de acordo com a
programação estabelecida.
A TELEBRÁS captou, no
exercício de 1980, junto a
instituições financeiras externas
e internas a importância de Cr$
10,5 bilhões.

5.2.2
APLICAÇÕES DE
RECURSOS

Os recursos gerado e
captados pela TELEBRÁS
tiveram a destinação
mostrada na Tabela n.º 11.
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Destinação     % Cr$ mil

AUMENTO DO ATIVO
PERMANENTE

Dos Cr$ 11.630 milhões
destinados para aumento do
Ativo Permanente,    Cr$
9.069 milhões foram
aplicados em aumento de
capital de empresas
controladas e coligadas,
Cr$ 1.555 milhões em
Ativo imobilizado e
Cr$ 1.006 milhões em
programas de pesquisa e
desenvolvimento.

AUMENTO DO
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO

Os empréstimos
levantados, especialmente
no mercado financeiro
internacional, foram
parcialmente repassados às
empresas do STB,
tornando-se direitos da
TELEBRÁS realizáveis a
longo prazo. Ao final do
exercício, permaneciam
depositados no

Banco Central do Brasil
Cr$ 3.332 milhões que a
TELEBRÁS repassara as
empresas controladas e
coligadas, assim que
ocorrer a sua liberação.

APLICAÇÕES DOS
RECURSOS DO FNT

Os Cr$ 9,4 bilhões de
recursos do FNT
disponíveis durante o
exercício de 1980 foram
aplicados conforme
demonstra a Tabela
n.º 12.

Vale ressaltar que a
TELEBRÁS continua
mantendo a política de
apoio às regiões menos
desenvolvidas, como se
pode observar pelo Gráfico
n.º 13 mostrando a
arrecadação e aplicação do
FNT por região

TABELA 12: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FNT - 1980

Investimento nas empresas do STB
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (*)
Amortização de Financiamento (BATRACO)
Integração de entidades telefônicas
Centros Regionais de Processamento de dados (*)
Desenvolvimento de Recurso Humanos(*)
Juros e Amortização
Outros Projetos
Despesas de Arrecadação
Saldo p/ aplicações nos exercícios seguintes

Total

(*) Inclui construção de prédios

54 5.025.627
18 1.667.730
4 411.155
1 75.895
3  316.864
5 521.434
4 430.307
1 84.248
- 5.626
9 819.763

100   9.358.649
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TABELA 13:   EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL

 1978  1979  1980

Rubricas %   Cr$     %     Cr$       %        Cr$
Milhões   Milhões     Milhões

01 Ativo Circulante                   3 2.239   3    4.020       2           4.984
02 Ativo Realizável
a Longo Prazo 6 4.208 1    1.154   2     3.606

03 Capital Total em
     Giro (01+02)(*) 9 6.447 4    5.174   4        8.590

04 Adiantamento p/
     Aumento de Capital 5 3.133 2    1.902    3      6.841
05  Ativo Permanente              86        60.449     94 110.325  93 196.236

06 Ativo Total (03+04+05)    100       70.029    100   117.401   100      211.667

07 Passivo Circulante 1    590  2       2.021    2         3.305
08 Passivo Exigível
     a Longo Prazo 8 5.843 3     3.680    3         6.415

09 Capital de Terceiros 9 6.433 5    5.701    5         9.720

10 Resultados de
     Exercícios Futuros - 13 -           9     -               7
11 Outros Valores
     (Recursos p/ Aumento
     de Capital) 3 2.265 3     4.214 7     14.741
12 Patrimônio Líquido             88       61.318     92 107.477    88 187.199

13 Recursos Não Exigíveis
     (10+11+12)                         91       63.596     95    111.700        95    201.947

14 Passivo Total (09+13)       100       70.029  100     117.401      100   211.667

(* ) Foram excluídos os saldos de empréstimos repassados às empresas
controladas e coligadas nos montantes de Cr$ 4.283 milhões em 1978,
Cr$ 18.981 milhões em 1979 e Cr$ 38.885 milhões em 1980

5.3
SITUAÇÃO PATRIMONIAL

5.3.1
ESTRUTURA PATRIMONIAL

A situação e estrutura patrimonial
da TELEBRÁS estão sintetizadas
na Tabela  n.º 13, pela qual se
observa que em 1980, foi mantida a
boa posição geral registrada nos
anos anteriores. A acentuada
predominância de Recursos
Próprios (Não Exigíveis) sobre o
Capital de Terceiros determinou o
abaixo grau de endividamento de
4,8% menor ainda do que o
registrado em 1979 (5,1%).
O índice de imobilização de
Recursos Próprios manteve-se
praticamente igual ao do ano
anterior, ou seja, de 98%, em 1979,
Passou para 99% em 1980.
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TABELA 15:  DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

União Federal
Bco. Nac. de Desenvolvimento
Econômico – BNDE
Banco do Brasil S.A
Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás
Cia. Vale do Rio Doce
Cia. Siderúrgica Nacional
Centrais Elétricas
Bras.S.A – Eletrobrás
Prefeitura Municipal de
Campina Grande
Subscrições Diversas
Outros (Portarias Mc 1181 e 1361)

Total geral

14.428.055 36.378  14.464.433

      16.423      586 17.009
      24.842  12.334         37.176
      10.753    7.210         17.963
        4.059       516  4.575
        2.644       717  3.361

        1.829        71  1.900

               2    2.611  2.613
             48         10       58
 2.551.906        2.551.906   5.103.812

17.040.561       2.612.339 19.652.900

Acionistas

Ações Nominativas
(em milhares)

Ordinárias        Preferenciais              Total

TABELA 14: DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação Cr$ mil          %

Correção Monetária do Patrimônio Líquido..... 54.571.780 68,46
Resultado do Exercício..................................... 18.219.942 22,85
Recursos do Autofinanciamento
(Portaria 1.181/1.361).......................................  4.122..316  5,17
FNT – Incorporação de Créditos.......................  2.809..016  3,52
(Menos) Ações em Tesouraria..........................          (223)      -

Total.................................................................. 79.722.831               100,00

5.3.2
EVOLUÇÃO DO PATRIMÎNIO
LÍQUIDO

Em 31.12.80, o Patrimônio Líquido da
Empresa era de Cr$ 187.199 milhões.
A expansão ocorrida no exercício de
1980 foi de Cr$ 79.722.831c
correspondente, em valores nominais a
um incremendo da ordem de 74,18%.
As fontes que contribuíram para
elevação do Patrimônio Líquido estão
demonstradas na Tabela n.º 14,
relevando notar que as mais
importantes forma a Correção
Monetária do patrimônio Líquido e o
Resultado do Exercício, com 68,46% e
22,85% respectivamente.

5.4
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
 DA TELEBRÁS

A composição acionária da
TELEBRÁS, em 31.12.80, esta
demonstrada na Tabela n.º 15.
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Unidade 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Receita Operacional Cr$ Milhões 1.008 2.698 4.507 7.200 11.432 20.290 34.310 62.262 115.781
Despesa Operacional Cr$ Milhões 720 1.682 3.775 5.983 9.317 15.929 24.941 44.934 98.268
Lucro Líquido Operacional Cr$ Milhões 288 1.016 732 1.217 2.115 4.361 9.369 17.328 17.513

Investimentos Cr$ Milhões 1.149 2.369 5.717 10.176 18.103 23.010 27.405 40.590 60.807
Brasil Milhares 2.380 2.415 2.917 3.371 4.036 4.836 5.552 6.437 7.496
Sistema Telebrás Milhares 1.840 2.100 2.588 3.066 3.824 4.630 5.313 6.215 7.270
STB/Brasil % 77 87 89 91 95 96 96 96 97
Acréscimo STB % - 14.1 23.2 18.5 24.7 21.1 14.7 17.0 17.0

Telefones Sistema Telebrás Milhares 955 1.022 1.192 1.414 1.673 2.144 2.644 3.162 3.671
Residenciais % do Total STB % 52 49 46 46 44 46 50 51 51

Locais Milhões 2.819 3.112 4.099 4.534 5.627 7.707 10.717 13.254 15.972
Interurbanas Milhões 124 147 177 248 285 351 400 659 943
Internacionais Milhares 543 762 989 1.279 1.829 2.440 3.209 4.472 5.600
Terminais Instalados Unidades 4.060 4.060 10.980 11.850 18.730 19.050 24.020 38.320 44.091
Tráfego Nacional 1.000 min. - - 5.193 52.211 69.861 89.412 109.172 126.582 161.600
Tráfego Internacional 1.000 min. 3.537 4.419 5.808 7.470 8.451 9.400 11.000 12.857 14.800

Receita anual por telefone Cr$ 1,00 417 986 1.611 2.078 2.725 4.019 5.918 9.196 14.620
Despesa total com pessoal Cr$ Milhões 256 610 2.586 2.990 4.912 7.768 12.179 22.536 44.409
Despesa c/ pessoal/Receita Operacional % 25.0 23.0 57.0 41.3 42.9 38.3 33.3 36.2 38.4
Empregados Milhares 52 60 70 75 85 86 92 94 97
Telefones por empregado 35 35 37 41 45 54 58 66 75
Municípios atendidos (Brasil) - 2.174 2.432 2.514 2.677 2.738 2.838 3.049 3.315
Telefones por 100 habitantes (Brasil) 2.4 2.3 2.7 3.0 3.5 4.1 4.9 5.4 6.3
Cruzeiros por Franco Ouro 2.07 2.38 2.65 3.43 4.38 6.06 8.27 11.61 23.67

(*) O dados relativos a 1979 foram ajustados em consistência com o Anuário Nacional de Telecomunicações/79
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Telefônicas

Telex

Telefones

em

Serviço (*)

6. QUADRO RETROSPECTIVO DO SISTEMA TELEBRÁS - PERÍODO 1972/1980


