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É com grande satisfação que a
Administração da Telebrás apresenta aos
Senhores Acionistas, além de uma síntese
do desempenho e das realizações do
Sistema Telebrás no ano findo, a sua
expectativa quanto à evolução dos
negócios da empresa.
Inicialmente, cabe ressaltar que a
evolução do Sistema Nacional de
Telecomunicações – SNT, após sua
institucionalização com a promulgação
do “Código Brasileiro de
telecomunicações”, vem ocorrendo em
fases bem definidas.
Na primeira fase, foi rompida a longa
estagnação a que estavam submetidas as
telecomunicações brasileiras. A grande
tarefa era expandir aceleradamente os
serviços públicos de telecomunicações,
integrando o País. Realmente , na década
de 70 alcançamos uma das maiores taxas
de crescimento em telecomunicações no
mundo – 263,40% ou seja, 13,77%  a. a.,
em média.
Naturalmente, nesta primeira fase,
especialmente no seu início, não foi
possível dar maior atenção à qualidade
dos serviços prestados. Assim na segunda
metade da década de 70, iniciou-se a
segunda fase, que se constitui na grande
batalha travada pela busca da excelência
na qualidade dos serviços e pelo
atendimento eficiente de nossos usuários.
Os resultados mostram que o objetivo foi
atingido.
Os principais índices que medem a
qualidade de serviços apresentam
significativos resultados, colocando o
Brasil em posição de destaque no mundo.

Atingida essa meta Síntese-bem servir-
foi iniciada nova fase, que se caracteriza
por uma ação de marketing, aqui
entendida como o levantamento e análise
das oportunidades de negócios, com o
objetivo de oferecer diferentes topos de
serviços, para atender às necessidades
especificas de cada segmento da
sociedade brasileira.
Inclui-se nesse objetivo o desafio,
ressaltado no Relatório de Administração
de 1980, de “dotar o país de uma infra-
estrutura necessária à sociedade
informatizada, desafio esse que teremos
de vencer para não frustar a histórica
oportunidade para se acelerar o processo
de desenvolvimento da nação brasileira".
Nesta oportunidade, Senhores Acionista,
a Administração tem a satisfação de
comunicar que, já em 1981, foram dados
significados passos nesta terceira fase da
evolução do SNT, com a contratação ou
implantação de um elenco de novos
serviços, tais como as Redes de
Comunicação de Dados, Videotexto, o
Serviço de Discagem Direta a Cobrar e as
Centrais de Informações, ao mesmo
tempo em que foram iniciados os
Programas de Interiorização e
popularização do Telefone, este através
de telefones públicos, semipúblicos e
comunitários, além de linhas
compartilhadas.
É importante enfatizar que o êxito
alcançado em todas as fases da evolução
do SNT está fortemente influenciado por
um amplo e permanente programa de
desenvolvimento de recursos humanos e
por uma preocupação com o constante
aperfeiçoamento dos instrumentos de
gerência

Todas essas realizações e os
resultados de 1981, cujos destaques
são apresentados junto a esta
Mensagem, mostram o acerto da
orientação do Governo Federal,
através do Ministério das
Comunicações, e a segura execução
dos negócios do Sistema Telebrás,
por parte da Telebrás e de suas
Empresas Controladas e Coligadas.
Consciente de sua responsabilidade
histórica face à s profundas
transformações por que passa a
sociedade brasileira, o Sistema
Telebrás assume o compromisso de
tudo fazer para bem continuar
desempenhando sua grandiosa tarefa,
contando, como sempre contou, com
o apoio dos usuários de seus serviços
e dos seus acionistas, especialmente
do maior deles, o Governo federal,
através do Exmo. Sr. Ministro das
Comunicações.
A palavra final é de agradecimento a
todos os dirigentes, gerentes e
empregados do Sistema Telebrás
que, com o seu trabalho, tudo fizeram
para levar as telecomunicações
brasileiras a ocupar o lugar
merecidamente conquistado na
Administração do País e no Exterior.

Brasília, DF, 25 de março de 1982.

JOSÉ ANTONIO DE ALENCASTRO E SILVA
Presidente do Conselho de Administração

e da Diretoria

JOSE ORNELLAS DE SOUZA FILHO
Conselheiro e Vice-Presidente
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Conselheiro
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Conselheiro
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1. Mensagem da Administração da Telebrás



Destaques do Exercício de 1981

A administração, ao apresentar o
desempenho do Sistema Telebrás em
1981, destaca, com satisfação, os pontos
de maior significado. Eles mostram o
nível de expansão da planta, a melhoria
da qualidade dos serviços, a continuação
do esforço de desenvolvimento dos
recursos humanos e de pesquisa e
desenvolvimento e os resultados
econômicos alcançados. Neste último
aspecto, cabe realçar que obtivemos uma
remuneração do investimento de 8,86%
inferior à remuneração legal de 12%
caracterizando assim uma insuficiência
tarifária, e, Sistema Telebrás de Cr$ 98,6
bilhões, decorrente, em grande parte, do
saldo credor das correções monetária do
exercício.
• Telefones colocados em serviço –

889.000
Taxa de crescimento – 12,2%

• Instalações de novos terminais de
telex – 6.040
Taxa de crescimento – 13,7%

• Instalações  de Telefones públicos –
6.800
Taxa de Crescimento – 13,5%

• Tráfego telefônico – Crescimento -
Serviço Local – 7,4%
-  Serviço Nacional – 10,5%
- Serviço Internacional – 8,9%

• Tráfego telex – crescimento
-  Nacional – 26,2%
-  Internacional  - 6,6%

• Qualidade de serviço – manteve-se
em níveis elevados

• Taxa de chamadas DDD
completadas na 1ª tentativa – 52%
(atingido padrão de países
desenvolvidos)

• Novos serviços introduzidos
• Popularização do Serviço Telefônico

– iniciado o programa
• Interiorização das telecomunicações

– 91% dos municípios atendidos
(em 1980 - 83%

• Estações satélites instaladas – 7,
totalizando 17.

• Aumento do n.º de empregados –
1,7% ( o n.º de telefones cresceu
12,2%)

• Telefones operados por empregado
– 82 (75 em 1980)

• Centro Regional de Treinamento de
Recife – inaugurado em 07/05/81

• Investimento da Telebrás em Infra-
estrutura de Treinamento –
Cr$ 0,5 bilhão

• Investimento da Telebrás em
Pesquisa e Desenvolvimento –    Cr$
3,5 bilhões

• Recursos aplicados pelo Sistema
Telebrás no desenvolvimento de
recursos humanos – Cr$ 2,4 bilhões

• Pontos marcantes de Pesquisa e
Desenvolvimento
- Projeto Trópico  - iniciado o teste de

campo de
concentrador de
linhas

- Fibra Óptica        - produzidos pelo
CPqD – 30km
para teste em
condições reais

- Carro elétrico       - iniciado o teste de
campo

• Economia de derivados de petróleo
- equivalente  a 16,8 milhões de
litros de álcool

• Desempenho econômico-financeiro
da Telebrás

- Lucro Líquido do Exercício:    Cr$
82,1 bilhões

- Grau de Endividamento: 2,3%
- Inversões Financeiras nas

Empresas do STB: Cr$ 22,3 bilhões
- Dependência de Recursos de

Terceiros para Investimento: 2,2%
• Desempenho econômico-financeiro

do Sistema Telebrás
- Lucro Líquido do Exercício:
Cr$ 98,6 bilhões
- Taxa de remuneração do
Investimento: 8,86%
- Grau de Endividamento: 44,8%

        - Investimentos (Econômico):
   Cr$ 132,9 bilhões
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2.1. Definição do Sistema Telebrás
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.

2.2. Composição do capital social da
Telebrás
O Capital Social da Telebrás era
representado, em 30/12/81, por 24.541
milhões de ações nominativas, ordinárias e
preferenciais. Sua composição é mostrada
no item 5.2.1, indicando a participação da
União Federal de 82,48% no capital votante
e de 70,35% no capital total

2.3. Vinculações do Sistema Telebrás
Em 1972, o Ministério das Comunicações
definiu uma política para exploração dos
serviços públicos de telecomunicações
,caracterizada pela existência, em cada
unidade da federação, de uma única
empresa, concessionária, que deve atuar
também como pólo de integração em sua
área de operação.
Das 25 empresas, assim caracterizadas, 24
são controladas e uma – Cia.. Riograndense
de Telecomunicações – CRT – não é
controlada e sim coligada da Telebrás

A interligação dos sistemas estaduais das
empresas - pólo é efetuada pela Empresa
Brasileira de Telecomunicações –
EMBRATEL, concessionária do serviço de
longa distância ( interurbano nacional e
internacional), bem como dos serviços de
telex e de comunicações de dados.
Conforme aparece ilustrado na figura 1,
além das empresas acima citadas, mantêm
vínculo com a Telebrás outras 11 entidades
concessionária de serviço telefônico local,
seja na condição de suas controladas
diretas, seja na condição de controladas ou
coligadas das suas controladas.
A participação da Telebrás nas empresas
controladas e coligadas está discriminada
no quadro correspondente constante do
Anexo I.

2.4. Entidades telefônicas independentes
O setor de telecomunicações contava, em
31/12/81, com 197 entidades telefônicas
independentes, vale dizer, entidades que
não possuem participação acionária da
Telebrás ou de quaisquer de suas
controladas, embora

Estejam sujeitas às normas gerais de
prestação de serviço telefônico,
estabelecidas pelo poder concedente –
União Federal.
Em relação a 31/12/80, o número de tais
entidades reduziu-se de 7,5% e , em relação
a 31/12/73, quando as independentes
perfaziam mais de 900 entidades, essa
redução atinge 78,3%.
Em 31/12/81, essas entidades exploravam
apenas 2,8% dos telefones instalados no
País

2.5. Municípios atendidos
Em 31/12/81, 3.641 municípios –
aproximadamente 91% do total existente no
País – estavam sendo atendidos por
serviços de telecomunicações prestados por
empresas do STB e por entidades
independentes.
A tabela n.º 1 mostra a situação de
atendimento aos municípios, por unidades
da Federação, das quais16 têm 100% de
seus municípios atendidos.
Nota-se que, em 1981, mais três unidades
federativas completaram o atendimento a
100% de seus municípios.
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% de
Total Atendidos Atendimento

Rondônia 7 6 86.0
Acre 12 11 91.6
Roraima 2 2 100.0
Amazonas 44 33 75.0
Amapá 5 5 100.0
Pará 83 83 100.0
Total Região Norte 153 140 91.0
Maranhão 130 56 43.0
Piauí 144 96 66.7
Ceará 141 141 100.0
Rio grande do Norte 150 150 100.0
Paraíba 171 139 81.2
Pernambuco 164 152 92.7
Alagoas 94 94 100.0
Sergipe 74 74 100.0
Bahia 336 279 83.0
Fernando de Noronha 1 1 100.0
Total Região Nordeste 1.405 1.182 84.0
Minas Gerais 722 664 91.9
Espírito Santo 53 53 100.0
Rio de Janeiro 64 64 100.0
São Paulo 571 571 100.0
Total Região Sudeste 1.410 1.352 95.8
Paraná 290 290 100.0
Santa Catarina 197 197 100.0
Rio Grande do Sul 232 232 100.0
Total Região Sul 719 719 100.0
Distrito Federal 1 1 100.0
Goiás 223 157 66.7
Mato Grosso 55 35 63.6
Mato Grosso do Sul 55 55 100.0
Total Região Centro - Oeste 334 248 74.0
Total Nacional 4.021 3.641 90.54
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Municípios
Unidade da Federação

Tabela 1: Municípios atendidos por serviço telefônico
Situação em 31.12.81



Indicador Unidade 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Receita Operacional Cr$ Milhões 1.008 2.698 4.507 7.200 11.432 20.290 34.310 62.262 115.781 263.836
Despesa Operacional Cr$ Milhões 720 1.682 3.775 5.983 9.317 15.929 24.941 44.934 98.268 227.480
Lucro Líquido Operacional Cr$ Milhões 288 1.016 732 1.217 2.115 4.361 9.369 17.328 17.513 36.356
Investimentos Cr$ Milhões 1.149 2.369 5.717 10.176 18.103 23.010 27.405 40.590 60.807 148.736
Telefones em Serviço
     Brasil Milhares 2.380 2.415 2.917 3.371 4.036 4.836 5.552 6.437 7.496 8.395
     Sistema Telebrás Milhares 1.840 2.100 2.588 3.066 3.824 4.630 5.313 6.215 7.270 8.159
     STB Brasil % 77 87 89 91 95 96 96 96 97 97
     Acréscimo STB % - 14.1 23.2 18.5 24.7 21.1 14.7 17.0 17.0 12.2
Telefones Residenciais
     Sistema Telebrás Milhares 955 1.022 1.192 1.414 1.673 2.144 2.644 3.162 3.671 4.128
     % do total STB % 52 49 46 46 44 46 50 51 50 51
Chamadas Telefônicas
     Pulsos Registrados (1) Milhões 2.819 3.112 4.099 4.534 5.627 7.707 10.717 13.254 15.972 18.644
     Interurbanos Milhões 124 147 177 248 285 351 400 659 943 1.042
     Internacionais Milhões 0.54 0.76 1.0 1.3 1.8 2.4 3.2 4.5 5.6 6.1
Telex
     Terminais Instalados Unidades 4.060 4.060 10.980 11.850 18.730 19.050 24.020 38.320 44.091 50.130

     Tráfego Nacional 106   min. - - 5.2 52.2 69.9 89.4 109.2 126.6 161.6 204.0

     Tráfego Internacional 106   min. 3.5 4.4 5.8 7.5 8.5 9.4 11 12.9 14.8 15.8
Receita anual por telefone Cr$ 1,00 417 986 1.611 2.078 2.725 4.019 5.918 9.196 14.620 30.490
Despesa total com pessoal Cr$ Milhões 256 610 2.586 2.990 4.912 7.768 12.179 22.536 44.409 77.887
Despesa c/ pessoal/Receita operacional % 25.0 23.0 57.0 41.3 42.9 38.3 33.3 36.2 38.4 37.8
Empregados (2) Milhares 52 60 70 75 85 86 92 94 97 100
Telefones por empregado Unidades 35 35 37 41 45 54 58 66 75 82
Municípios atendidos (Brasil) Unidades - 2.174 2.432 2.514 2.677 2.738 2.838 3.049 3.315 3.641
Telefones por 100 habitantes (Brasil) 2.4 2.3 2.7 3.0 3.5 4.1 4.9 5.4 6.3 6.9
Cruzeiros por Franco ouro Cr$ 2.07 2.38 2.65 3.43 4.38 6.06 8.27 11.61 23.67 38.73

8

2.6.  Quadro retrospectivo do Sistema Telebrás* - Período 1972/1981

Notas referentes ao quadro retrospectivo do Sistema
Telebrás
(*) Os dados informados neste Quadro referem-se ao Sistema Telebrás 
tal como ele é caracterizado no Capítulo 2 deste Relatório.
O mesmo conceito aplica-se à maioria dos dados que ilustram o 
Capítulo 3.
A diferença básica entre essa posição e  que é retratada no Capítulo
4 (Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro do STB -  
Consolidado) é que, neste, não está considerada a Cia. Riograndense 
de Telecomunicações - CRT, que não é controlada da Telebrás.
1. Pulsos Registrados - Este indicador refere-se ao total de pulsos 
registrados nos contadores de assinantes, incluindo os provenientes

de chamadas Locais com multimedição simples e de Chamadas 
Interurbanas multimedidas.
2. Empregados - Este indicador registra o número total de empregados 
existentes nas empresas do STB, ao final de cada ano. Até 1980 não 
eram computados os empregados da própria Telebrás, os quais  
passaram a ser incluídos em1981.
Por isso, a variação entre 1981 e 1980, da ordem de 3.000 
empregados, não confere com a variação do efetivo de pessoal  (1,7%) 
apontada no item 3,8,1, 9Administração de Pessoal), cuja apuração foi 
feita com a inclusão dos empregados da controladora nos dois anos.
da mesma forma, para cálculo do indicador Despesa com 
Pessoal/Receita Operacional, a correspondente despesa com pessoal 
da própria Telebrás somente passou a ser considerada em 1981.





3.1. Administração superior

3.1.1.
Planejamento e controle
O Sistema de Planejamento e
Controle teve, mais uma vez,
melhorada a sua eficácia, através da
introdução de um novo “Modelo de
Avaliação de Desempenho
Empresarial”
A aplicação desse Modelo às
Reuniões Gerenciais de Planejamento
do Sistema Telebrás contribuiu,
sobremaneira, para que as empresas
encerrassem o ano  de 1981 com as
“Diretrizes, Objetivos e Metas” e
com o “Orçamento Geral” definidos e
aprovados.
Em decorrência da aceitação que o
“Modelo de Avaliação de
Desempenho Empresarial” teve junto
às diretorias das Empresas do
Sistema Telebrás, foi iniciada, com
base neste modelo, a automatização
do “Processo de Planejamento e
Controle Empresarial”.
Por outro lado, mediante sua
completa articulação com o Sistema
de Planejamento do Governo Federal,
o Sistema de Planejamento e
Controle do STB possibilitou que,
tanto as empresas, quanto o STB,
mantivessem seus dispêndios globais,
inclusive investimentos, dentro dos
limites estabelecidos pelo Governo
Federal.

3.1.2.
Orientação jurídica
No campo da orientação jurídica
foram realizados os trabalhos
necessários  para possibilitar às
empresas do STB o cumprimento das
normas legais vigentes, bem como as
atividades de assessoria aos seu
órgãos colegiados. De modo
específico cumpre salientar
• Os esforços realizados para

obtenção de incentivos
referentes ao IPI e ICM,
previstos nos Decretos-Lei 1335
e 1398, ambos de 1975,
produziram apreciável
economia, permitindo, assim, a
realização de maiores
investimentos pelas empresas do
STB;

• as providências tomadas, e que
resultaram em êxito, no sentido
da transformação de débitos
exigíveis de empresas do STB
para com a União, em créditos
capitalizáveis pela Telebrás em
favor da mesma União.

3.1.3.
Comunicação social
Com fundamento na Política de
Comunicação Social, instituída pela
Diretoria da Telebrás, foram
desenvolvidas ações voltadas para os
seguintes objetivos:
• Tratamento específico do

comportamento das imagens fim e
institucional da Telebrás

• dinamização do processo de
comunicação interna no STB,
através de criação e implantação
do jornal Telesistema;

• aperfeiçoamento do processo
interativo, através de ações
conjugadas com os órgãos de
marketing, objetivando a
minimização de custos
operacionais de publicidade no
STB

3.1.4.
Auditoria
Constitui fato marcante, no ano de
1981, a conclusão do desenvolvimento
do instrumental técnico de Auditoria
para utilização em computador, no
âmbito do STB. Como conseqüência a
Telebrás e 8(oito) empresas operadoras
iniciaram os  exames de Auditoria em
Processamento Eletr6onico de Dados,
com aplicação de programa de
auditoria em processamento
automatização, para extração de dados
e exame das operações; 72 auditores de
diversas empresas do STB receberam
treinamento nas técnicas específicas
desta área.
Durante o exercício, a Coordenação das
avaliações, efetuada pela Auditoria da
Telebrás, enfatizou a consolidação do
Sistema de  Auditoria do STB e
realizou exames sobre a segurança,
operacionalidade e gerenciamento do
controle interno da Telebrás e de 13
empresas controladas.
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3.2. Exploração dos serviços de telecomunicações

Nos últimos anos, o Sistema Telebrás
vem ingressando em uma nova fase de
sua evolução, caracterizada por uma ação
voltada cada vez mais melhor servir seus
usuários.
Esta fase é reflexo de uma atitude
Comportamental dirigida para a
satisfação do usuário que atendendo-o em
suas necessidades de serviços e produtos,
quer prestando-lhe serviços da melhor
qualidade.
Assim, em 1981, foi iniciando um
esforço de Marketing, de modo a engajar
todas as empresas do Sistema Telebrás
nesse grande objetivo.

3.2.1
Serviços especiais (código de 3 dígitos)
Estão sendo estendidos a todas as
empresas do Sistema Telebrás os
seguintes serviços, já iniciados em anos
anteriores em algumas de suas empresas:
Hora Certa
Telegrama Fonado
Despertador (Manual e Automático)
Horóscopo
Meteorologia
Farmácia de Plantão
Loteria
Horários de Ônibus
Noticiário
Programação de Cinema e Teatro
Telecriança
Disqueamizade (Dial a Friend, Disc
Amitiée)
Disquepiada.

3.2.2
Novos serviços
No decorrer de 1981, novos serviços
foram implantados em algumas empresas
do STB, destacando-se os seguintes:
- Discagem Direta a Cobrar
   Serviço que permite a realização de

chamadas interurbanas a cobrar, sem a
interferência de telefonistas, de
qualquer telefone com acesso ao DDD.

- Serviço Interurbano Franqueado –
SIFRA
Serviço prestado através de um
terminal telefônico comum, ao qual é
acrescentado um comum, ao qual é
acrescentado um prefixo especial (800),
que permite, sem consulta prévia ao
assinante, a recepção de chamadas
interurbanas a cobrar.

- Centrais de Informações
   Estruturas de disseminação e

encaminhamento de informações para
público específico, através do Sistema
Nacional de Telecomunicações,
concebidas para apoiar o Programa
Nacional de Desburocratização, agilizar
a atividade

   econômica e atender necessidades
   da sociedade
   Dentre as Centrais de informações
    já implantadas destacam-se
- Central de Informações de Fretes
   É uma estrutura de apoio aos

fornecedores e transportadores de carga
nas rodovias, com a finalidade de evitar
desperdício de combustível, resultante
do tráfego ocioso de caminhões.

- Central de Marcação de Consultas
   do    INAMPS
    A Central de Marcação de Consultas

do INAMPS foi idealizada como uma
extensão da filosofia dos Centros de
Operações e tem por objetivo promover
a agilização do atendimento médico
ambulatorial, facilitando ao segurado a
marcação de consultas pelo telefone,
sem a necessidade de locomoção até os
postos do INAMPS.

   Como resultado cita-se a Central de
Marcação de Consultas do INAMPS,
em Goiânia, que em 1981 processou
cerca de 321 mil chamadas para
marcação de consultas.

- Central FONE-TAXI
É um serviço que possibilita o
atendimento das solicitações de taxis
por uma central de despachos,
promovendo economia de combustível
pela eliminação de tráfego ocioso.

- Central de Informações sobre
Produtos Alimentares

- Tem por finalidade divulgar à
população informações sobre produtos
alimentares, através do sistema
telefônico, apoiando assim o combate à
inflação, a geração da poupança e
atendendo essa forma às necessidades
da economia familiar.
Além das Centrais de Informações
mencionadas, há ainda outras, tais
como:

• Tele-Sima – sistema de Informações
Mercado Agropecuário por
Telefone;

• Central de Informações do DETRAN;
• Central de Informações Rodoviárias;
• Central de Informações de Empregos;
• Central de Informações Bancárias
- Bolsa de telefones

O serviço tem por objetivo orientar os
interessados na compra e venda do
direito de uso de terminais telefônicos,
sem a participação de intermediários e
com a garantia da empresa telefônica.

- Ligações telefônicas internacionais
com interpretação
Serviço inaugurado em setembro de
1981, pela EMBRATEL, sendo inédito
no mundo, tendo já despertado o
interesse de outros

    Países em adota-lo.
- Transdata

Serviço prestado em âmbito
interurbano, que permite o
estabelecimento de ligações
privativas entre dois ou mais pontos
predeterminados, através de circuitos
especialmente projetados para
comunicação de dados.
3.2.3.
Serviços em desenvolvimento
Durante o ano de 1981, teve início o
desenvolvimento de novos serviços
para entrada em operação comercial
em 1982, todos objetivando melhor
servir o usuário.
3.2.4.
Popularização do telefone
Em atendimento a diretrizes do
Ministério das Comunicações, foram
lançados em 1981 os seguintes
serviços/produtos, visando o acesso
ao serviço telefônico de camadas da
população com menor poder
aquisitivo.

- Telefone semi-público
Serviço prestado através de um
aparelho telefônico especial que
possibilita a sua utilização como
telefone de assinante comum ou
como telefone público.

- Telefone comunitário
Serviço prestado através de
aparelhos com características de
telefones públicos moedeiros,
dotados de facilidade adicional
para receber chamadas.

- Telefone comunitário rural
Serviço destinado a áreas rurais
que consiste no uso
compartilhado de um terminal
telefônico, por um grupo de
pessoas, que tem acesso ao
terminal através de circuitos de
radiocomunicações.

- Linha compartilhada
Consiste na utilização, mediante
empregos de recursos técnicos
especiais, por dois assinantes, de
um mesmo terminal na central
telefônica e um mesmo par de
rede externa.
O sigilo das ligações é mantido.
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Tráfego 1980 1981 Variação (%)
Serviço local 10.487,9 11.267,7 7,4
Serviço Interurbano nacional 943,0 10.424,4 10,5
Serviço Internacional 5,6 6,1 8,9

Ano
Indicador em % 1977 1978 1979 1980 1981
Erros em conta 0,48 0,43 0,67 0,43 0,41
Tom de discar 93 95 97 98 99
Taxa de chamadas completadas (DDD. terminado) 35 36 42 47 52
Solicitações de conserto por 100 telefones 10,8 9,1 7,9 7,3 6,1
Atendimento de reparações em localidades atendidas 81 85 89 90 85
Taxa de chamadas completadas sob o
ponto de vista da comutação
Taxa de chamadas completadas a partir do bilhetador _ _ _ 48 52
Índice global de qualidade do serviço _ _ 7,5 8,4 8,5

Ano
Indicadores (em %) 1977 1978 1979 1980 1981
Reclamações por 100 assinantes 43,1 41,0 33,0 31,9 30,7
Atendimento de reparação - LP 70,9 63,0 76,0 82,4 88,3
Atendimento de reparação - máquina 94,2 97,0 96,0 97,0 96,5
Taxa de chamadas automáticas
(internacionais) completadas
Reclamações sobre faturamento 1,1 6,0 1,5 0,6 0,4
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_ 97

Tabela 2: Utilização do Serviço Telefônico
(Em milhões de chamadas)

98

Tabela 3: Qualidade do serviço telefônico

_ _

Tabela 4 : Qualidade do Serviço Telex

48,7_ _ 51,1 54,4

3.2.5
Serviço telefônico
Utilização
A utilização do serviço, expressa em termos de 
chamadas telefônicas, está mostrada na tabela 
2.
É importante registrar que, apesar da redução 
do nível da atividade econômica, o acréscimo 
das chamadas telefônicas, em 1981, 
demonstrou ter havido crescimento real na 
utilização dos meios de telecomunicações.
Evolução da Qualidade
Desde a implantação das Políticas Operativas e 
de Padrões de Serviço, em 1975, as empresas 
do Sistema Telebrás vêm apresentando 
melhoria na qualidade dos serviços, 
contribuindo para a satisfação do usuário e 

para incremento da Receita de Exploração.
O índice global de qualidade de serviço-média 
de sete indicadores mais significativos - sob o 
ponto de vista dos usuários, está mostrado na 
tabela 3.
Desses indicadores, todos apresentaram 
evolução favorável em 1981, com exceção do 
"Atendimento de Reparações em Localidades 
Atendidas". No entanto, o resultado negativo 
deste último indicador e aparente, uma vez que 
reflete a mudança de critério da avaliação, que 
se tornou mais rigoroso.
Há que se destacar e evolução da "Taxa de 
Chamadas Completadas em DDD" (discagem 
direta a distância), que melhorou 5% em 1981 e 
17% no período 77/81. Neste particular, o 

serviço telefônico prestado pelo STB atinge 
padrões comparáveis aos dos países mais 
desenvolvidos.
Em síntese, a qualidade dos serviços prestados 
continua a melhorar.

3.2.6.
Serviço telex
Utilização
A evolução da utilização do serviço telex está 
mostrada no gráfico 1. Em 1981, houve um 
aumento do tráfego nacional de 26,2% e do 
Internacional de 6,6% em relação ao ano 
anterior.
De modo semelhante ao que ocorreu com o 
tráfego de telefonia, apesar do declínio no nível 
da atividade econômica, ainda assim houve 

crescimento real na utilização do serviço telex.
Evolução da Qualidade
Também os índices de qualidade do serviço 
telex apresentam, em geral, evolução 
satisfatória, conforme mostra a tabela 4.
3.2.7
Retransmissão de sinais de televisão
O gráfico 2 mostra como evoluiu o serviço de 

Retransmissão de Televisão.

O crescimento do tráfego nacional em 1981, foi de 44,3% em 
relação ao ano anterior e o do tráfego internacional foi de 49,6%.

3.2.8.
Receita de Exploração
A receita de exploração dos serviços de telecomunicações atingiu 
em 1981, o total de 

Cr$ 234,6 bilhões. A figura 2.A, constante do Anexo II, mostra a 
composição da Receita de Exploração na qual se destaca a 
participação dos serviços de telefonia local e interurbana, com, 
respectivamente, 33% e 56%.



Utilização do Serviço Telex
Gráfico 1 (Tráfego em minutos  x 106)

Nacional
Internacional

Retransmissão de sinais de TV
Gráfico 2 (Em minutos  x 10³)

Nacional
Internacional



3.3. Expansão ( inversões técnicas) do sistema de telecomunicações

A expansão dos Sistemas de
Telecomunicações operados pelas
empresas do STB está ilustrada nos
gráficos de 3 a  9 nos quais se verifica
que os índices de expansão mais
expressivos, em 1981, ocorreram nos
sistemas abaixo:

3.3.1
Sistema Urbano
Evoluiu para 8.159 mil o total de
telefones instalados, com variação de
12,2% sobre o total de 1980. O acréscimo
absoluto, de 889 mil telefones,
corresponde à instalação de 823 mil
novos telefones, somados ao 66 mil
pertencentes a empresas que operam em
Minas Gerais e Paraná e que, em 1981,
passaram a integrar o STB. A razão
telefones por terminais em serviço
aumentou de 1,55 para 1,59, refletindo o
empenho das empresas nas

Instalações de telefones, especialmente
extensões e ramais de Centrais Privadas
de Comutação Telefônica.

3.3.2
Sistema Satélite
A canalização do sistema satélite foi
acrescida de 170 novos circuitos de
telecomunicações ( através do aluguel de
canais do Consórcio Internacional
INTELSAT), correspondendo a uma
variação de 23,3% sobre o total do ano
anterior.
Mais 7 estações terrenas para
comunicações domésticas via satélite
foram implantadas na Região Amazônica,
totalizando 17 estações terrenas nessa
Região.

3.3.3
Sistema Telex
Foram instalados 6.040 novos
terminais telex, que representam uma
variação de 13,7% sobre o total
existente em 31/12/80.

3.3.4.
Sistema de Telefones Públicos
Com a instalação de 6.800 novos
telefones públicos, este sistema
atingiu o total de 59.200 telefones, o
que corresponde a uma variação de
13,5% sobre o total existente em
1980.
Vale também ressaltar a campanha
pela popularização do telefone
público, bem como a instalação dos
telefones públicos comunitários.

Telefones Instalados (10³)

Municípios Atendidos

Gráfico 3 – Sistema Urbano
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Gráfico 5 – Sistema internacional
Canais de Voz Instalados

Gráfico 6 – Sistema Satélite
Circuitos de Telecomunicações para Uso doméstico

Gráfico 7 – Sistema Telex – Terminais Instalados (10³) Gráfico 8 – Sistema de Comunicações de Dados – Terminações Instaladas

Gráfico 9 – telefones Públicos Instalados (10³)
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3.4. Desenvolvimento de recursos humanos

3.4.1.
Formação profissional

O Sistema Telebrás prestou sua cooperação
ao sistema educacional notadamente
através do oferecimento de estágios a
alunos  de graduação dos níveis médio e
superior. Em 1981 cumpriram estágio
supervisionados nas empresas do STB 1052
estudantes dos dois níveis.
A conclusão da primeira etapa dos mini-
sistemas de telecomunicações, instalados
nos Centros de Treinamento de Brasília e
Recife, abre uma nova possibilidade de
cooperação entre as empresas do STB e as
entidades, regulares de formação
profissional.

3.4.2.
Treinamento
A velocidade crescente que se observa na
inovação de equipamentos, sistemas e
técnicas no setor de telecomunicações –
notadamente naqueles diretamente
vinculados ao desenvolvimento da micro-
eletrônica – requer do STB uma ação
permanente de reciclagem de   mão-de-obra
e sua preparação para o futuro.
Essas inovações traduzem-se, em termos de
demanda de recursos humanos na
necessidade de pessoal capacitado a
projetar, implantar e operar serviços em
estágio hoje incipiente ou mesmo em
desenvolvimento.
Consciente deste desafio, o STB deu ênfase
em 1981 ao treinamento em técnicas
digitais e ao desenvolvimento de programas
que irão, progressivamente. Transformar a
cultura técnico-profissional hoje existente
no setor de telecomunicações e assim
qualificados as empresas do STB a
colocarem, oportunamente, a serviço da
sociedade, as facilidades proporcionadas
pelas novas tecnologias.
Em termos globais, o STB destinou ao
desenvolvimento de recursos humanos,
em 1981, o total de 2,4 bilhões de
cruzeiros, possibilitando que cerca de
46.600 empregados passassem por
algum tipo de treinamento, isto é, 46%
da sua força de trabalho.
A evolução positiva dos indicadores de
produtividade sugere o acerto da
política que vem sendo adotado pelo
STB, no sentido de investir em
treinamento em torno de 1% de sua
receita operacional

3.4.3.
Infra-estrutura de treinamento

Em maio de 1981, inaugurou-se
oficialmente o Centro Regional de
Treinamento do Recife, que passou a
denominar-se ‘Centro Eng.º José
Agnaldo Santos”.
Os mini-sistemas de telecomunicações
dos centros de Brasília e Recife
possibilitarão a realização do treinamento
técnico-operacional em condições reais.
O Sistema Modular de Treinamento
passou a contar com 89 módulos de
treinamento, devido ao acréscimo de 29
módulos elaborados em 1981.
Através do acordo de cooperação técnica
entre os Governos do Brasil e Canadá, foi
adquirido moderno instrumental de
laboratório para os Centros de
Treinamento, no montante de 1.176,9 mil
dólares canadenses, material esse que
representa significativa melhoria no
suporte técnico do treinamento.
A infra-estrutura física de treinamento no
STB compreende, atualmente, um Centro
Nacional de Treinamento (Brasília), dois
Centros Regionais (Brasília, anexo ao
Centro Nacional e Recife) e 21 centros
locais, instalados e mantidos pelas
empresas do STB.
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3.5.
Desenvolvimento cientifico e tecnológico
O desenvolvimento cientifico e tecnológico
teve prosseguimento em 1981, através das
atividades executadas diretamente pelo
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Pe.Roberto Landell de Moura ( CPqD) e da
participação de laboratórios de Universidade
e Indústrias.
O CPqD ocupa atualmente 26.000m² de área
construída e, dando continuidade ao seu
Plano Diretor, está construindo mais
5.000m².
Congrega cerca de 700 pessoas entre
empregados e contratados, contando com 59
doutores, 71 mestres e 226 graduados, além
de um grande número de técnicos.

3.5.1.
Programas de desenvolvimento científico e
tecnológico
O CPqD vem executando um extenso plano
de trabalho elaborado pela Telebrás, sendo
que, atualmente, estão em andamento os
seguintes Programas de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico:
• Comutação Eletrônica
• Comunicações Ópticas
• Transmissão Digital
• Comunicação de Dados
• Comunicações por Satélite
• Componentes e Materiais
• Sistema de Telecomunicações
Entre as realizações mais expressivas, em
1981, da ação do CPqD na área das
telecomunicações cabe destacar:
• No Programa de Comutação Eletrônica

Início do teste em campo na TELESP do
concentrador de linhas da família
Trópico.

• No Programa de Comunicações Ópticas
produção de protótipos de laser com
características construtivas adequadas ao
uso no equipamento de linha óptica.
Conclusão do protótipo do equipamento
de linha óptica (ELO) para teste em
campo.
Confecção de 30km de fibra óptica,
índice gradual, para teste em campo na
CETEL (RJ).

• No Programa de Transmissão Digital
Início da produção industrial e da
comercialização de equipamentos
multiplex para telefonia e telegrafia
(MCP-30 e MDT – 101-B
respectivamente).

• No Programa de Comunicações por
Satélite Conclusão dos testes em campo
da estação de recepção de TV via
Satélite (ERTV) e credenciamento das
indústrias que vão, inicialmente,
participar da produção.

• No Programa de Componentes e
Materiais
Avanços significativos nas áreas de
circuitos híbridos, circuitos integrados e
materiais de grau eletrônico.

3.5.2.
Infra-estrutura de pesquisa e
desenvolvimento
No tocante à infra-estrutura de
P&D do CPqD foram instalados
em 1981 todos os principais
laboratórios de testes e ensaios,
oficinas especializadas e linha
piloto de produção de circuitos
impressos.

3.5.3.
Registro de patentes
Outro marco importante de 1981
foi na área de propriedade
industrial, com o pedido de
registro de 11 novas patentes, que
somadas às 159 anteriores,
alcança o expressivo total
acumulado de 170 patentes.
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3.6. Desenvolvimento Industrial

Durante o ano de 1981, continuou-se a dar a
mesma ênfase atribuída no ano anterior a
quatro objetivos da área industrial,
considerados como os de maior prioridade, a
saber;
- Orientar as empresas do Sistema

Telebrás quanto à Política de Aquisição
de Equipamentos e Materiais;

- Ampliar o espectro de produtos de
telecomunicações de desenvolvimento
nacional;

- Transferir para a indústria brasileira a
tecnologia gerada no Centro de pesquisa
e Desenvolvimento (CPqD) da Telebrás;

- Aperfeiçoar e agilizar o Sistema de
Homologação e Registro de
equipamentos e materiais.

Os resultados obtidos na área industrial,
considerando as prioridades anteriormente
mencionadas, estão descritos a seguir.

3.6.1.
Política de aquisição
A política de aquisição de equipamentos e
materiais de telecomunicações executada
pelo STB está baseada fundamentalmente na
Portaria   n.º 622/78 do Ministério das
Comunicações.
Em 1981 esta política foi consolidada com a
emissão da Diretriz Telebrás      n.º 000-100-
003, que pré selecionou todos os
fornecedores das empresas do STB para os
segmentos de mercado mais significativos.
Com base pré-seleção foram mantidos os
processos de aquisição por divisão de
mercado, para os equipamentos de comutação
pública como única exceção, e, por
concorrência, para todos os demais produtos
de telecomunicações.
Ao mesmo tempo a Norma Industrial 145-
100-001 continuou a exercer o seu papel de
apoio à indústria brasileira, através da reserva
de mercado.
Cabe destacar, ainda, que importantes
decisões baseadas na política de aquisição
foram tomadas quanto à seleção de
fabricantes para fornecimento de novos
produtos de telecomunicações, especialmente
aqueles desenvolvidos pelo CPqD.

3.6.2.
Fomento industrial
Durante 1981 continuou-se a dar ênfase ao
fomento industrial como forma de criar novas
oportunidades para a indústria brasileira e
apoia-la no desenvolvimento, fabricação e
comercialização de seus produtos. Assim,
continuaram a ser utilizadas as três categorias
de contratos a seguir descritas com os
principais projetos:

Contratos de “Risco”
Carro Elétrico – foram contratados e recebidos
da indústria GURGEL os cinco veículos
elétricos experimentais destinados aos testes de
campo na manutenção e operação dos serviços
de rede externa
Repetidora Ativa em Rádio Freqüência –
entraram em operação as duas estações da
TELEBRASÍLIA  e foram concluídos os
testes de campo da estação da TELEMAT.
Cabos com Condutores em Alumínio – foram
instalados mais 8.500 par/km de cabos de
assinantes, para prosseguimento dos testes na
utilização de cabos telefônicos com condutores
de alumínio.

Contratos de Desenvolvimento

Unidade de Tarifação de Central e Unidade de
Supervisão da Qualidade de Transmissão –
foram assinados contratos com a TELERJ para
dar continuidade ao projeto SITASU (Sistema
de Taxação e Supervisão0, que objetiva
modernizaras centrais telefônicas, de forma a
adequa-las a um desempenho que permita o
aumento de produtividade e do ciclo de vida
das centrais eletromecânicas.
Grupo Motor -Gerador de Baixo Consumo – foi
concluído o desenvolvimento de dois grupos
motores - geradores de 5 e 7,5 KVA, com a
aprovação nos testes de campo das unidades
fornecidas pela indústria BETOVA, que
possuem a alternativa de operação com óleos
vegetais.
Blocos para DG – foi contratado com a
indústria PROTELCO o anteprojeto de
desenvolvimento de blocos para distribuidores
gerais de centrais CPA.
Rádio Digital de 900 MHz – foi concluído o
anteprojeto de desenvolvimento pela AUTEL
S.A; a partir de seus resultados serão definidas
as especificações gerais aplicáveis a esse tipo
de equipamento.
Instrumento de Teste e Medição – definida a
política de fomento à fabricação de
instrumentos de teste e medição, foi iniciado o
trabalho de desenvolvimento de produtos
prioritários nesse segmento. Assim, em fins de
1981, foi assinado entre a Telebrás e a CRT o
contrato de desenvolvimento de um conjunto
de teste para rádio monocanal.
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Contratos de Transferência de
Tecnologia
Telefone Preferencial a Disco – foram
assinados os contratos de Licença para
Exploração da  Patentes e Fornecimento
de Tecnologia Industrial com EQUITEL,
GTE, SESA, ERICSSON  e IGB.
Telefone Preferencial a Teclado –
Digifone – foram assinados os contratos
de transferência de tecnologia foram
assinados os contratos de transferência de
tecnologia com DARUMA e ICATEL.
Produtos de rede Externa Patenteados
pela Telebrás – foram realizados
contratos de licenciamento com
industrias brasileiras, para fabricação dos
seguintes produtos: Blocos BLI-10,
Blocos para Armário de Distribuição
BLA-50 e Caixa Terminal plástica para
Postes e Fachadas TPF-PL.

3.6.3
Normatização técnica
Os resultados alcançados na área de
Engenharia, com as atividades de
elaboração de especificações técnicas de
sistemas, equipamentos e materiais de
telecomunicações visando a
homologação, testes de aceitação em
fábrica e no campo, foram os seguintes:
Práticas elaboradas.......................167
Práticas aprovadas........................142

3.6.4
Sistema de homologação e registro
Durante o ano de 1981, a Telebrás
recomendou ao DENTEL a homologação
de 352 produtos de telecomunicações,
quase dobrando o número de
recomendações expedidas no período
77/80 e atendendo, dessa forma, à
necessidade de agilização do Sistema de
Homologação e Registro.

3.6.5.
Sistema de aceitação unificada em
fábrica (SAUF)
Em 1981, concluiu-se o plano de
implantação das atividades de aceitação
unificada em fábrica, previsto para os
equipamentos de telecomunicações mais
significativos. Hoje, centrais de
comutação pública, equipamentos de
transmissão, fontes de corrente contínua,
aparelhos telefônicos, equipamentos
eletrônicos de rede externa, cabos e fios
Telefônicos adquiridos pelas Empresas
do STB estão incluídos no Sistema de
Aceitação Unificada em Fábrica. Esse
sistema, coordenado pela Telebrás e
executado por 8 empresas do STB, foi
aplicado em 1981 a 91 produtos
fornecidos por 52 fabricantes de
equipamentos.

3.6.6.
Reflexos no desempenho das indústrias
No quadro conjuntural da economia
brasileira, em 1981, caracterizado por
elevada ociosidade nos parques fabris, as
ações e mecanismos adotados pelo STB,
na execução da política industrial
emanada do Ministério das
Comunicações, traduziram-se em
assegurar às empresas industriais do
Setor as condições mínimas de
competitividade e sobrevivência,
ampliando-se, inclusive, a transferência
dos seus centros de decisão para o Brasil
e incentivando-se a nacionalização de
empresas consideradas estratégicas para
as telecomunicações brasileiras.
Ampliada a divulgação sistemática de
oportunidade de negócios no exterior, o
parque industrial brasileiro parte para a
conquista de mercados externos,
alcançando em 1981 resultados
significativos, considerando-se o grau de
tecnologia envolvido.
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3.8. Administração Geral do Sistema Telebrás

3.7. Desenvolvimento de sistemas

O programa de desenvolvimento de
sistema do STB está voltado,
prioritariamente, para desenvolver e
implantar “Sistemas Nacionais” que,
em função de área de aplicação e

Requisitos comuns, são passíveis de
abordagem uniforme por qualquer
empresa do STB. Durante 1981 foram
implantadas nas empresas do STB os
seguintes “Sistemas Nacionais”.
Gerência de Material/Módulo Gerência
de Itens Conhecidos (todas as
empresas);

- Gerência de Reparos (todas as
empresas);

- Dimensionamento e Horário de
Telefonistas;

- Serviços Verticais.
Encontram-se em desenvolvimento os
sistemas Cadastro Geral de Operações
e Gerência de material/Módulo
Gerência Local de Estoque.

3.8.1.
Administração de pessoal
Força de Trabalho e Produtividade
A administração de pessoal do STB visa
obter uma força de trabalho estável,
eficaz e totalmente utilizada. Em
31/12/81, o STB contava com 99.731
empregados (inclusive a “holding”), com
crescimento de 1,7% em relação ao ano,
enquanto o número de telefones
instalados crescia 12,2% vários novos
serviços eram ativados. Ao contido
crescimento do efetivo, aliam-se medidas
voltadas para a contínua melhoria do
desempenho, para a profissionalização
dos

Quadros e adequada alocação
alocação da força de trabalho.
A evolução favorável dos indicadores
de produtividade da mão-de-obra,
mostrada na Tabela 5, traduz a
adequação dos recursos humanos do
STB.
Despesas com Pessoal
As despesas com pessoal
representam,  geralmente, nas
empresas prestadoras de serviços, o
dispêndio mais significativos entre os
insumos. No Sistema Telebrás as
despesas com pessoal e encargos
sociais para a operação dos serviços
atingiram em 1981, Cr$ 77,9 bilhões,
ou seja, 36,4% do total das despesas
operacionais.

A despesa total com pessoal
(operação + expansão), em relação
à receita operacional, que vinha
tendo uma evolução favorável no
período 1975/78, inverteu sua
tendência declinante em 1979. O
rigoroso controle por parte das
empresas do STB sobre seus
efetivos e a adoção de medidas
gerenciais ainda mais rígidas sobre
o orçamento de pessoal –
paralelamente ao elenco de ações
desenvolvidas para estimular a
receita – resultaram em uma
recuperação parcial ao longo do
corrente exercício, registrando-se
em seu encerramento que o insumo
“pessoal” absorveu 37,8% da
receita, contra 39,5% no exercício
de 1980  (incluída a Telebrás).

Tabela 5:  Produtividade da força de trabalho

                   Ano             1977              1978                 1979              1980                1981
Indicador

Empregado por 1.000 terminais   22,7          20,6     19,3             18,1         17,7
Instalados

Telefone operados e mantidos por empregado     54            58                    66                75                   82
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Seguridade Social
Em 31/12/81, 84.609 empregados
achavam-se associados às entidade de
Seguridade Social do STB, o que
corresponde a 86,6% do efetivo naquela
data.
Essas entidades – SISTEL, TELOS e
fundação CRT – que representam um
importante componente na estabilidade
dos quadros de pessoal, pagaram no ano
findo benefícios no valor de Cr$ 487,2
milhões e apresentavam um patrimônio
líquido, no encerramento do exercício, da
ordem de Cr$ 23 bilhões.

Programa de Intercâmbio de
Experiências – PIEX
Dentro do esforço gerencial para
maximizar o aproveitamento dos efetivos
e da experiência acumulada pelo STB,
instituiu-se ao final do exercício o PIEX,
programa que possibilita a movimentação
de pessoal intra-sistema, com período de
permanência pré-determinado, visando
atender transferência de tecnologia,
reciclagem profissional e realização de
trabalhos específicos.

3.8.2.
Administração de material
Teve prosseguimento, em 1981, a
implantação do Sistema de Gerência de
Material (SGM), comum a todas as
empresas do STB e constituído dos
seguintes módulos:
Gerência de Itens Conhecidos-GIC
• Iniciada em 1981 a consulta remota

através de terminal de vídeo;
• Prosseguiu o cadastramento de

fornecedores e de
equipamentos/componentes;

Gerência Local de Estoque – GLE
Prosseguiu o desenvolvimento do
módulo, devendo sua implantação ser
iniciada em princípios de 1982;
Gerência Centralizada de Itens de
Estoque
Durante 1981, foram assinados contratos
para obtenção centralizada de Fios
Telefônicos de diversões tipos e de
Fichas para Telefones Públicos.

3.8.3.
Administração de transporte
Em dezembro de 1981, existiam 10.586
veículos nas empresas do STB. Desse
total, 56% era constituído de veículos
movidos a álcool, que propiciaram uma
economia de derivados de petróleo
equivalente ao consumo de 16,8 milhões
de litros de álcool. Ainda em 1981,
alguns veículos elétricos passaram a ser
usados, em caráter experimental, nos
serviços normais de operação e
manutenção.

3.8.4.
Administração de processamento
eletrônico de dados
A partir da experiência adquirida na
condução desta atividade, das diretrizes
governamentais, da evolução da tecnologia,
da necessidade de obtenção de informações
integradas (confiáveis e em tempo hábil) e da
necessidade de disseminação das facilidades
de computação, foi estabelecida uma nova
política para o STB, cujos pontos essenciais
são os seguintes:
• Planejamento e Controle coordenado na

Telebrás;
• Aquisição de equipamentos e

“softwares”, a cargo das empresas do
STB, dentro do Planejamento aprovado
pela Telebrás e Secretária Especial de
Informática – SEI, participando a
Telebrás na negociação centralizada
com os fornecedores;

• Preferência na aquisição de
equipamentos fabricados no Pais;

• Elaboração, pela Telebrás, de um Plano
diretor de Sistemas, contendo os
“Sistemas Nacionais” a desenvolver
para atender às funções básicas das
empresas;

• Desenvolvimento dos “sistemas
Nacionais”, coordenado pela Telebrás e
voltado para equipamentos e
“softwares”padronizados;

• Desenvolvimento, pela empresa, de
sistemas equivalentes aos nacionais, até
a conclusão destes, e de sistemas
técnicos-ciêntíficos e de apoio à decisão,
os quais deverão ser orientados, sempre
que viável, a  equipamentos de pequeno
e médio portes;

• Incentivos ao remanejamento de
Sistemas;

• Aproximação do usuário final das
facilidades de computação;

• Execução dos serviços de
processamento dados  em Centro de
Processamento de Dados próprio, em
outra empresa do STB, ou em “bureaux”
externo em função da alternativa que
demonstre a melhor relação custo/
benefício.
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4.Avaliação do Desempenho
Econômico-Financeiro do Sistema
Telebrás em 1981
O desempenho econônico-financeiro do Sistema
Telebrás será, neste capítulo, avaliado de modo
consistente com o ano anterior, de acordo com o
‘Modelo de Avaliação de Desempenho
Empresarial”, desenvolvido e aplicado pela
Telebrás para representar de forma sintética,
esquemática e articulada os valores dos  princípios
agregados econômico-financeiros.
Os valores desses agregados, referentes a 1981,
serão avaliados comparativamente aos valores
obtidos em 1980 e 1979 0 anexo II e respectivas
figuras).
Por outro lado, necessário se faz ressaltar que,
embora os dados primários sejam os mesmos
utilizados na elaboração das “Demonstrações
Financeiras Consolidadas “(Anexo), alguns dos
agregados aqui definidos não têm correspondência
com os definidos nas citadas demonstrações.



4.1. Avaliação do Desempenho
Econômico
O desempenho econômico do
Sistema Telebrás, baseado na
consolidação dos resultados
obtidos pelo conjunto Telebrás e
empresas controladas, ao ser
avaliado dentro de um contexto
de restrições internas e externas à
economia brasileira, as quais
exigiram em esforço bastante
acentuado, principalmente no
sentido de inverter o sinal da
balança comercial, que trouxe,
como conseqüências básicas,
uma taxa negativa na evolução do
Produto Interno Bruto e aumento
da Taxa de Desemprego, é
considerado satisfatório, como
pode ser constatado pelos
comentários que se seguem:

4.1.1.
Formação da Margem de Exploração
Líquida  (Figura 2.a/AnexoII)
A “Receita de Exploração” atingiu, no
exercício de 1981, a cifra de Cr$ 234,6
bilhões, apresentando um crescimento
nominal de 127% em relação ao ano
anterior.
Desta receita, o montante de Cr$ 230
bilhões é proveniente da prestação de
serviços de telecomunicações sendo
128% superior ao valor obtido em 1980.
Tal variação é bastante expressiva
quando comparada com o crescimento da
receita de 1980, em relação de 1979, que
foi de apenas 85%. A principal
justificativa para tal comportamento da
“Receita de Exploração” reside no fato de
que em 1981 o aumento tarifário médio
foi de 108,6%, portanto, equivalente à
inflação média 80/81 que foi de 109,9%
contra um aumento tarifário médio de
64,3% em 1980 e inflação média 79/80
de 100,2%. Outro fato importante
constatado foi que, apesar do processo de
ajustamento por que passa a economia
brasileira, tendo como conseqüência
reflexos negativos sobre o PIB e o nível
de emprego, houve crescimento de
receita:
da ordem de 5,6% em decorrência de
incremento de tráfego, e da ordem de
13,8% pela colocação de novos terminais
em serviço.
Quanto a “Outras Receitas” de
exploração, verifica-se que a sua variação
em 1981 foi idêntica à inflação, enquanto
que em 1980 não conseguiu acompanhar
a variação do índice Geral de Preços –
IGP, tendo apresentado uma perda real de
9%.
As “Despesas de Exploração”
consideradas na apuração da “Margem de
Exploração Líquida”  totalizaram Cr$
124,7 bilhões, que representam um
crescimento nominal de 120% em relação
ao ano anterior. Concorreu
preponderantemente para este
crescimento e efeito da nova lei salarial,
com a aplicação do INPC mais o índice
de Produtividade sobre os salários, tendo
em vista a concentração de
aproximadamente 93% do pessoal nas
faixas de maior incidência de reajuste,
que se situam até o limite de 11,5

Salários mínimos. Por outro lado,
para minimizar tal impacto,
conseguiu-se conter o crescimento do
quadro de pessoal em 1,7%, em
contrapartida a um aumento do
número médio de terminais em
serviço da ordem de 11,5% Sobre as
despesas com materiais e serviços foi
possível a obtenção de um ganho
expressivo, pois neste item a despesa
média por terminal cresceu
aproximadamente 91% enquanto que
a inflação média80/81 foi de 109,9%.
Em termos gerais, a “Despesas de
Exploração” por terminal em serviço
atingiu, em 1981, a cifa de Cr$ 26,7
mil contra Cr$ 13,5 mil em 1980, o
que representa  um crescimento de
98% portanto, abaixo da variação do
IGP acima mencionado.
A “Margem de Exploração Líquida”
do Sistema Telebrás no exercício de
1981 foi de Cr$ 109,9 bilhões, que
corresponde a 47% da “Receita de
Exploração”, e apresentando, pelas
razões anteriormente,
mencionadas, um crescimento
nominal de 136% em relação à
obtida no ano de 1980.
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Indicadores (em %) 1979 1980 1981

Rotação do Bens e Instalações em Serviço  41  42 46

Margem de Exploração Líquida  50  45 47

Despesas Financeiras/Lucro Líquido Operacional 355 279 254

Taxa de Retorno do Capital Próprio Real                 (33,7)              (17,9)             (13,0)

Tabela 6: Evolução do Desempenho Econômico

4.1.2.
Formação do lucro Líquido
Operacional (Figura 2.B/Anexo II)
O “Lucro Líquido Operacional” do
sistema Telebrás atingiu, em1981, a cifra
de Cr$ 34,5 bilhões, que corresponde a
15% da “Receita de Exploração”,
verificando-se, portanto, uma evolução
favorável em relação a 1980, quando
aquela taxa foi de 13%. Em termos
nominais , o “Lucro Líquido
Operacional” foi 154% superior ao do
exercício anterior, superando, inclusive, a
variação da “Margem de Exploração
Líquida (136%), não obstante se tenha
verificado, na “Despesa operacional
Geral – Depreciação e Amortização”, um
crescimento nominal de 159% e na
“Despesa Operacional Financeira”
líquida (despesa menos receita) de 170%.
A maior variação do “Lucro Líquido
Operacional” em relação à “Margens de
Exploração Líquida” decorre
basicamente, do fato de que a “Despesa
110% taxa essa equivalente à inflação
média 80/81, embora o número médio de
terminais em serviço tenha apresentado
no exercício, uma evolução da ordem de
11,5%.
Destaque-se que a “Despesa Operacional
Geral Líquida” juntamente com a
Despesa Operacional Geral –
Depreciação e Amortização”
atingiram, em 1981, Cr$ 11,9 mil por
terminal em serviço, contra Cr$ 6,2
mil em 1980, apresentando um
crescimento de 92% portanto,
significativamente inferior aos
109,9% de variação do IGP médio
80/81.

4.1.3.
Formação  do Lucro Líquido do
Exercício (Figura 2.C/AnexoII)
O “Lucro Líquido do Exercício”
alcançou, em 1981, o montante de Cr$
98,6 bilhões. Partindo-se do “Lucro
Líquido operacional” cuja variação foi
comentada no item anterior, o principal
valor a ele agregado, que justifica o
“Lucro Líquido do Exercício” alcançado,
é o “Saldo Credor da Correção
Monetária”, que atingiu a cifra de Cr$
189,1 bilhões, compensando o efeito
negativo da “Despesa Não Operacional
Financeira” liquida (referente a
financiamentos de Bens e instalações em
andamento), em parte atenuado pela
“Receita Não Operacional Geral” líquida.
Ressalte-se que a expressividade do
“Saldo Credor de Correção Monetária’
acima referido, em relação aos      Cr$
87,8 bilhões alcançados em 1980,
decorre, basicamente, do fato de no
exercício de 1981 a variação da ORTN
ter acompanhado a taxa de inflação,
enquanto que no anterior tal variação foi
contida através da pré-fixação.

4.1.4.
Formação do Acréscimo do Patrimônio
Líquido (Figura 2.D/Anexo II)
O “Patrimônio Líquido” do Sistema
Telebrás ao final do exercício de 1981, era
de Cr$ 646,3 bilhões, tendo apresentado
um acréscimo de Cr$ 388,8 bilhões que
corresponde a um crescimento de 151% em
termos nominais sobre o ‘Patrimônio
Líquido” do ano anterior.
O referido acréscimo é composto,
basicamente, pelo “Lucro Retido” (24%),
pela “Correção Monetária do Patrimônio
Líquido”(64%) e pelo “Aumento do Capital
Social” (11%).

4.1.5.
Síntese da Avaliação do
Desempenho Econômico
O desempenho econômico do Sistema
Telebrás no exercício findo em 31.12.81,
conforme anteriormente comentado, pode
ser sintetizado nos indicadores
demonstrados na Tabela 6, os quais
evoluíram de forma satisfatória. Além
destes indicadores, ressalta-se que, apesar
do bom resultado operacional, a “Taxa de
Remuneração do Investimento”, apurada
segundo a Resolução 43/66 do Contel,
situou-se em 8,86% portanto ainda abaixo
da remuneração legal permitida de 12
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4.2. Avaliação da Situação Patrimonial

4.2.1.
Avaliação do Balanço patrimonial
Simplificado (Figura 2.E/Anexo II)
No exercício de 1981, o Ativo e Passivo
do Sistema Telebrás atingiram o
montante de Cr$ 1.040,4 bilhões, contra
Cr$ 486,9 bilhões do ano anterior, que
representaram, um crescimento nominal
de 114%. Do total do Ativo destaca-se
que 92% correspondendo ao “Ativo
Permanente” (90% em 1980), 7% ao
“Ativo Circulante”( 9% em 1980) e 1%
ao ‘Ativo Realizável a Longo Prazo”,
mantendo este a mesma  participação do
ano anterior.
Ressalta-se que a pre-fixação da variação
da ORTN abaixo da evolução do IGP, no
exercício de 1980, provocou uma queda
na participação do “Ativo Permanente”
no Ativo Total, a qual, em 1981, voltou
ao mesmo nível de 1979 em,
conseqüência do reajustamento do ORTN
de forma compatível com a taxa de
inflação. Em termos nominais, o
incremento do “Ativo Permanente” foi de
120% (68% em 1980). A taxa de
expansão do “Ativo Permanente” evoluiu

4.3. Avaliação das Origens e
Aplicações de Recursos
(Figura 2.H/anexo II)

4.3.1
Avaliação das Origens de Recursos
Os recursos do Sistema Telebrás
totalizaram, no exercício de 1981, Cr$
140,4 bilhões, contra Cr$ 84,2 bilhões do
ano de 1980, demonstrando um
crescimento nominal de 67%. Do total de
recursos de 1981, destaca-se que 92% são
provenientes de recursos próprios (55%
em 1980) e 7% de recursos de terceiros
(43% em próprios no montante de Cr$
129,1 bilhões (Cr$ 46,0 bilhões em 1980)
observas-se que 51% são “Recursos
Gerados pela Atividade Econômica (45%
em 1980), 23% são referentes à
“Contribuição par Expansão” (34% em
1980), 25% são “Recursos da
União”(19% em 1980) e 1% de “Outras
Regiões” (2% em 1980).
O s “Recursos da União” são
provenientes, principalmente, do Fundo
Nacional de Telecomunicações, sendo
Cr$ 9,2 bilhões de recursos não
vinculados (FND). Os recursos
‘Contribuição para Expansão” referem-se
a parcelas pagas pelos promitentes-
assinantes, recursos esses aportados
como aumento de Capital.
Destaca-se no exercício de 1981 a
sensível

de 18% em 1980 para 21% em 1981.
Na composição do “Ativo Permanente”,
o montante de
 Cr$ 708,2 bilhões (79%) corresponde a
“Bens e Instalações em Serviço” e
Cr$182,5 bilhões (21%) a “Obras em
Andamento” contra Cr$ 316,0 bilhões
(77%) e Cr$ 96,2 bilhões (23%),
respectivamente, do ano anterior.
Por outro lado, no Passivo evidencia-se
que 31% se refere a participação de
Capitais de Terceiros (37% em 1980) e
69% de Recursos Próprios (63% em
1980). O principal influenciador do
crescimento dos recursos próprios foi a
evolução do Patrimônio Líquido que
apresentou variação de 71% em 1980
contra 151% em 1981. O crescimento da
participação do Patrimônio Líquido e do
decréscimo percentual dos Capitais de
Terceiros contribuíram para que o Grau
de Endividamento do Sistema Telebrás se
reduzisse de 59% em 1980 para 45% ao
final do exercício de 1981. Tais fatos, que
decorrem, basicamente,  da política de
redução gradativa do endividamento,
determinaram uma melhoria na estrutura
patrimonial.

diminuição da participação dos
“Recursos de Terceiros”  no “Total das
origens” em relação ao ano anterior, em
decorrência da política de redução do
grau de endividamento do Sistema
Telebrás.

4.3.2.
Avaliação das Aplicações de
Recursos
As aplicações, por sua vez, totalizaram
Cr$ 166,2 bilhões no exercício de 1981.
Financiaram tal  volume de aplicações,
além dos valores correspondentes às
origens anteriormente mencionadas,
Cr$ 25,8 bilhões de recursos provenientes
do “Capital Circulante Líquido”. Do
“Total das Aplicações”, 80% foram
destinados ao “Acréscimo do Ativo
Permanente” (71%  em 1980), 13%  à
“Redução do Passivo Exigível a Longo
Prazo” (26% em 1980), 4% ao
“Provisionamento de Dividendos” (3%
em 1980) e 3% a “Outras Aplicações”. O
“Acréscimo do Ativo Permanente”  no
exercício de 1981 foi de Cr$132,9
bilhões (Cr$ 58,2 bilhões em 1980).
Deste montante, Cr$ 128,0 bilhões foram
aplicados no aumento do “Ativo
imobilizado “ (Cr$ 55,6 bilhões

4.2.2
Síntese da avaliação da Situação
Patrimonial
A boa situação patrimonial do Sistema
telebrás é sintetizada nos indicadores
constantes da Tabela  7 que traduzem os
resultados alcançados através das
políticas econômico-financeiras adotadas.
Entre os indicadores, destaca-se a
redução do “Grau de Endividamento”.

em 1980) e Cr$ 4,9 bilhões em “Outras
Imobilizações” Cr$ 2,6 bilhões em 1980).  A
“Redução do Exigível a Longo Prazo” em
1981 foi de Cr$ 22,0 bilhões ( Cr$ 21,5
bilhões em 1980), em decorrência de
transferencia de valores para o Passivo
Circulante ou amortizações. A título de
dividendo, foi provisionada no exercício de
1981 a importância de Cr$ 5,7 bilhões (Cr$
2,4 bilhões em 1980), representando um
crescimento de 137% em valores nominais,
em relação ao ano de 1980.

Indicadores  (em %)        1979      1980     1981

Liquidez Corrente
Sem
Autofinanciamento            0,54       0.74     0,64
Com
Autofinanciamento 0,80 1,15  1,00

Grau de
Endividamento   64   59       45

Expansão do Ativo
Permanente  22  18 21
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4.4. Execução do Orçamento Geral (figura
2 e 2 F/Anexo II)
A Execução Orçamentária de 1981 está
compatível com a orientação e os
parâmetros estabelecidos pelo Governo
Federal.
Os “investimentos Técnicos” atingiram
Cr$120,7 bilhões, representando um
crescimento nominal de 117% em relação
ao ano anterior, sendo que 61% foram
destinados ao “Sistema Urbano”, 16% ao
“Sistema Interurbano”, 4% ao “Sistema
Internacional”, 5% ao “Sistema Telex” e 14%
a “Outros Sistemas”, para tingir o volume de
investimento mencionado , o Sistema
Telebrás contou com apenas 23,5% (42%
em 1980) de recursos de “Operações de
Crédito”. Estes recursos representaram
apenas 16% ( 27% em 1980) do montante
das “Despesas de Capital”.
A “Poupança Própria Líquida” em 1981 foi
de Cr$ 87,6 bilhões ( Cr$ 37,5 bilhões em
1980), evidenciando um aumento na
capacidade de investimento do Sistema
Telebrás, pois as “Amortizações de
Operações de Créditos” corresponderam a
56,4% da referida poupança, contra 67,5%
em 1980. Tal fato decorre da política de
maximização dos resultados operacionais,
através da contenção de custos e elevação
das receitas, bem como da captação de
recursos não exigíveis, possibilitando, desta
forma, redução gradativa da dependência de
recursos de terceiros e conseqüente
diminuição da relação
“Empréstimos/Amortização”
(vide Tabela 8)

Indicadores ( em %)               1979             1980              1981

Dependência de Recursos de
Terceiros para Investimentos   38,5 42,0 23,5

Empréstimos/Amortizações 111,7 92,5 57,5

Poupança Própria Líquida/Receita de Exploração   52  38  45

Tabela 8: Evolução da Geração de Recursos Próprios e
Utilização de Recursos de Empréstimos
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Figura 2 - Execução do Orçamento Geral ( Sistema Telebrás Consolidado)
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5. Avaliação do desempenho
 econômico-financeiro da Telebrás
    A avaliação do desempenho econômico-financeiro da Telebrás
passa a ser apresentada, a partir deste exercício, de acordo com o
‘Modelo de Avaliação de Desempenho Empresarial’, utilizado para
representar, a partir do exercício social de 1980, o desempenho do
Sistema Telebrás. Da mesma forma, alguns dos agregados aqui
definidos não têm exata correspondência com os definidos nas
“Demonstrações Financeiras” (Anexo I), embora os dados primários
sejam os mesmos.



5.1. Avaliação do desempenho
econômico

Dadas características inerentes a sua
função  de empresa controladora, o
desempenho econômico da Telebrás
decorre fundamentalmente dos resultados
econômicos obtidos pelas empresas
controladas e coligadas,
consubstanciados na receita  de “ganhos
com investimentos”, que decorrem da
avaliação da participação acionária pelo
método de equivalência patrimonial. As
Figuras III.A a III.I, constantes do Anexo
III – Síntese do Desempenho Econômico-
Financeiro e Tabela 9 espelham os
resultados econômicos alcançados no
exercício recém encerrado.

5.1.1
Formação da margem de exploração
líquida (Figura 3.A/Anexo III)

A “Margem de Exploração Líquida” da
Telebrás, no exercício de 1981, foi de
Cr$ 71,8 bilhões.
Esta margem corresponde a 94% da
Receita de Exploração, que foi de Cr$
76,7 bilhões, dos quais 98% são
provenientes de “Ganhos com
Investimentos” e 2% de ‘Prestação de
Serviços” referentes a assistência técnica
e administrativa e outros serviços
prestados às empresas controladas e
coligadas.
O montante verificado na rubrica
“Ganhos com Investimentos” decorre da
participação da Telebrás no desempenho
econômico das empresas controladas e
coligadas, significativamente superior ao
ocorrido no exercício anterior, cujas
razões encontram-se explícitas nas
avaliações das formações da “Margem de
Exploração Líquida” e do “Lucro Líquido
do Exercício” relativas ao consolidado do
Sistema Telebrás.
A “Despesa de Exploração”, que atingiu
a cifra de Cr$ 4,4 bilhões, apresentou um
crescimento de 126% em termos
nominais e aproximadamente 8% em
termos reais, em relação ao ano anterior.
Tal acréscimo decorre do aumento
verificado na rubrica ‘Materiais e
Serviços”, em função de novas atividades
desenvolvidas no curso do exercício
passado, destacando-se o início de
operação do Centro de Treinamento de
Recife, bem como das variações de
preços, relativas a alguns itens superiores
À do Índice Geral de Preços.

5.1.2.
Formação do lucro líquido operacional
(Figura 3.Banexo III)
O “Lucro Líquido Operacional” da
Telebrás foi de Cr$ 72,9 bilhões. Este
lucro corresponde a 95% da “Receita de
Exploração, contra 92% alcançado no
ano anterior. Tal como ocorrido em 1980,
a pouca expressividade das receitas e
despesas operacionais financeiras fez
com que a relação entre o “Lucro Líquido
Operacional” e a “Recife de Exploração”
se mantivesse, praticamente, igual a
relação da “Margem de Exploração
Líquida” Sobre a mesa “Receita de
Exploração”.

5.1.3.
Formação do lucro líquido do exercício
(Figura 3. C/Anexo III)
O “Lucro Líquido do Exercício” foi de
Cr$ 82,1 bilhões, superando, portanto o
“Lucro Líquido Operacional”.
Tal fato decorre, basicamente, da
influência do saldo credor da Correção
Monetária, que, somado à “Receita Não
Operacional” superou em 238% a
“Despesa Não Operacional”, embora
tenha esta despesa crescido 164% em
termos nominais e 26% em termos reais.
Contribuíram de forma expressiva para
tal crescimento as variações monetárias
dos empréstimos e as amortizações de
projetos de pesquisa, que participaram,
respectivamente, com 79% e 18% do
total da “Despesa Não Operacional”.
5.1.4.
Formação do acréscimo do patrimônio
líquido
(Figura 3.D/Anexo III)
O “Patrimônio líquido” da Telebrás
atingiu, ao final do exercício de 1981, a
cifra de Cr$ 490,5 bilhões, apresentando
um aumento de Cr$ 303,3 bilhões, em
relação a 31/12/80, que corresponde a um
crescimento nominal

De 162%. Concorreram para formação
deste crescimento o “Lucro
Retido”(26%), “Correção Monetária do
Patrimônio Líquido” (61%) e o
“Aumento do Capital Social” (13)%.
Ressalte-se que o “Lucro retido”
representa 97% do “Lucro Líquido do
Exercício”. Tal retenção decorre da
constituição da Reserva de Lucros a
Realizar, em valor correspondente ao
saldo do “Lucro Líquido do Exercício”,
após constituição da Reserva Legal. Esse
saldo é resultante da equivalência
patrimonial e do saldo credor da correção
monetária, portanto não compõe o lucro
distribuível, por se tratar de lucro ainda
por realizar. O dividendo provisionado
corresponde a 31% do lucro líquido
ajustado, nos termos dos itens I, II e III,
do art. 202, da Lei n.º 6.404, proveniente
da realização da reserva de lucros a
realizar constituída em exercícios
anteriores. O valor patrimonial da ação da
Telebrás, que em 31/12/80 era de
Cr$9,526, passou para
 Cr$ 19,985 ao final do exercício de
1981.
5.1.5.
Síntese da avaliação do desempenho
econômico
Face aos resultados obtidos, o
desempenho econômico da Telebrás, no
exercício findo, pode ser sintetizado pela
evolução dos  indicadores demonstrados
na   Tabela 9.
A “Taxa de Retorno do Capital Próprio
Real” é bastante representativa, vez que a
variação da ORTN acompanhou a
evolução do Índice Geral de Preços, não
provocando a distorção ocorrida em
1980. Tal fato, associado a tarifas
realistas, embora aquém da inflação,
representa os principais fatores
responsáveis pelo desempenho de 1981
ser superior ao de 1980.

Indicadores ( em %)                         1979                 1980          1981

Rotação do Ativo Permanente 10 13 22

Margem de exploração líquido 88 90 94

Despesas Financeira/Lucro Líquido Operacional 18   8   4

Taxa de retorno do capital próprio real (30) (18) 15

Tabela 9: Evolução do desempenho econômico
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Ordinárias Preferenciais Total
União Federal 17.220.051 45.433 17.265.484
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 16.434 596 17.030
Banco do Brasil 29.861 17.355 47.216
Cia. Vale do Rio Doce 4.170 627 4.797
Petrobrás 11.516 7.973 19.489
Cia. Siderúrgica Nacional 2.749 821 3.570
Eletrobrás 1.828 71 1.899
Prefeitura Municipal de Campina Grande 2 2.611 2.613
Subscrições Diversas 49 10 59
Outras (Portarias 1181 e1361 3.589.374 3.589.469 7.178.843
Total 20.876.034 3.664.966 24.541.000

Indicadores 1979 1980 1981
Liquidez corrente 2,0 1,5 2,0
Grau de endividamento % (*) 5,1 4,8 2,3
Expansão de capitais de terceiros % (*) (11,4) 70,5 20,1
(*) Excluídos os saldos de empréstimos repassados às empresas controladas e coligadas nos montantes de 
Cr$ 19 bilhões em 1979, Cr$ 39 bilhões em 1980 e Cr$ 83 bilhões em 1981.

Acionistas

Tabela 10: Demonstração da composição acionária (ações nominativas em milhares)

Tabela 11: Evolução da estrutura patrimonial

5.2. Avaliação da situação patrimonial

5.2.1.
Avaliação do balanço patrimonial simplificado 
(Figura 3.E/Anexo III)
Os totais do Ativo e Passivo da Telebrás atingiram a cifra 
de Cr$ 603,7 bilhões, superiores em Cr$ 353,2 bilhões 
aos valores de 31/12/80. Esta variação corresponde a 
141%, em termos nominais.
No ativo. o principal elemento influenciador foi a evolução 
dos investimentos em empresas controladas e coligadas 
(Cr$ 272 bilhões), que contribuiu com 77% daquele 
acréscimo, sendo 68% de correção Monetária, 25% de 
ganho com avaliação pelo método de equivalência 
patrimonial e 7% referente a novos investimentos. As 
variações do "Ativo Circulante" do "Realizável a Longo 
Prazo" e dos Adiantamentos

para Aumento de Capital" contribuíram com 20% do 
aumento do Ativo, enquanto que as variações do 
"Imobilizado  do "Diferido" responderam cm apenas 3% 
do citado aumento.
Por outro lado contribuíram para o crescimento do 
Passivo a variação do "Patrimônio Líquido" e a 
variação das exibilidades, com 86% e 13% 
respectivamente.
Tal a evolução contribuiu para que o grau de 
endividamento se reduzisse de 5%, verificado em 
31/12/80, para 2% ao final do exercício ora encerrado, 
após retificação das exibilidades mediante dedução dos 
saldos de empréstimos repassados.
A composição acionária da Telebrás, em 31/12/81, 
está demonstrada na Tabela 10.

5.2.2.
Síntese da avaliação da situação patrimonial
a boa situação patrimonial da Telebrás é sintetizada nos 
indicadores constantes da Tabela 11. Destaca-se a redução 
da Expansão de Capitais de Terceiros em relação a 1980, que 
acentuou a predominância dos Recursos Próprios e 
determinou uma diminuição do grau de endividamento.
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Na qualidade de empresa controlada, 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 à
modernização dos sistemas de
telecomunicações

5.3.1.
Avaliação das origens de recursos
No exercício de 1981, os recursos
utilizados pela Telebrás para financiar
as referidas expansões totalizaram   Cr$
52,7 bilhões, contra Cr$ 28,5 bilhões
do ano anterior, apresentando um
crescimento nominal de 85%. Do total
de recursos obtidos em 1981, destaca-
se que 99% são de “Recursos Próprios”
(63% em 1980) e 1% de “Recursos de
Terceiros” (37% em 1980).
Dos “Recursos Próprios” ressalte-se
que13% são “Recursos Gerados pela
Atividade Econômica”(3% em 1980);
62% são referentes a “Recursos da
União”(50% em 1980) e 24% de
‘Contribuição para Expansão” (47% em
1980), recursos estes aportados como
Aumento de Capital; e 1%
De “Outros Recursos”.
Os “Recursos Gerados pela Atividade
Econômica” totalizaram Cr$ 6,8
bilhões em 1981, demonstrando
expressivo crescimento em relação ao
ano anterior ( Cr$ 0,6 bilhão).
Tais recurso decorrem da receita de
prestação de serviços e de dividendos
declarados pelas empresas controladas
e coligadas.
No exercício de 1981, a “Contribuição
para Expansão” atingiu o montante de
Cr$ 12,5 bilhões (8,5 bilhões em 1980).
Estas contribuições são oriundas de
participações financeiras de futuros
usuários, que, após integralizadas, são
convertidas em participações,
acionárias.
Dentre os “Recursos da União”, o
Fundo Nacional de Telecomunicações é
a mais importante fonte de recursos
para a Telebrás.
Os recursos do FNT arrecadados no
exercício atingiram o montante de
Cr$ 38,2 bilhões (21,8 bilhões em
1980). Desse montante Cr$ 19,0
bilhões (Cr$ 8,9 bilhões em 1980)
permaneceram no setor de
telecomunicações.
No exercício de 1981, a Telebrás
captou, junto à instituições financeiras
externas e  internas, recursos no
montante de Cr$ 0,5 bilhão (Cr$ 10,5
bilhões em 1980)

5.3.2.
Avaliação das aplicações de recursos
As aplicações de recursos, por sua vez,
totalizaram Cr$ 47,6 bilhões, financiados
pelas origens, anteriormente citadas, menos
Cr$ 5,1 bilhões destinados ao “Aumento de
Capital Circulante Líquido”. Tais aplicações
tiveram a seguinte destinação: 49% para
“Acréscimo do Ativo Permanente” (40% em
1980), 40% para “Adiantamento para
Aumento do Capital” (17% em 1980), 5% à
“Redução do Exigível a longo Prazo”(5% em
1980) e 6% para “Dividendos
Provisionados”(4% em 1980). O “Acréscimo
do Ativo Permanente” no exercício de 1981
foi de Cr$ 23,2 bilhões ( Cr$ 11,6 bilhões em
1980). Do montante destinado para
“Acréscimo do Ativo Permanente”, Cr$ 19,0
bilhões foram aplicados em aumento do
capital de empresas controladas e coligadas
(Cr$ 9,1 bilhões em 1980), Cr$ 1,9 bilhão em
Ativo Imobilizado ( Cr$ 1,6 bilhão em 1980)
e Cr$ 2,2 bilhões em programas de pesquisa e
desenvolvimento ( Cr$ 1,0 bilhão em 1980).
Os “Adiantamentos para Aumento de
Capital” totalizaram Cr$ 19,1 bilhões no
exercício de 1981 , contra Cr$ 4,9 bilhões no
ano anterior, ocorrendo um acréscimo
nominal de 287%.
A “Redução do Exigível a Longo Prazo” em
1981 foi de Cr$ 2,6 bilhões; em decorrência
de transferência de valores para o Passivo
Circulante ou amortizações ( Cr$ 1,4 bilhão
em 1980).
No exercício de 1981 foi provisionada a
título de Dividendos a importância de       Cr$
2,7 bilhões ( Cr$ 1,1 bilhão em 1980),
representando um crescimento de 141% em
valores nominais, em relação ao ano de 1980.
Observa-se, ainda que o montante de Cr$
19,0 bilhões de FNT destinados às
telecomunicações, no exercício de 1981,
acrescido do saldo do exercício anterior, no
valor de Cr$ 0,8 bilhão, foi aplicado
conforme demonstra a Tabela 12.
Vale ressaltar que a Telebrás continua
mantendo a política de apoio às regiões
menos desenvolvidas, conforme se observa
na Tabela 13, que mostra as porcentagens de
FNT arrecadado e aplicado, por região.

5.3.  Avaliação da origens e aplicações de recursos (  Figura 3.H/Anexo III)
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Rubricas Cr$ Cr$ Cr$
Milhões Milhões Milhões

Investimentos nas empresas do STB 60 3.092 58 5.026 69 12.786
Centro de pesquisas e desenvolvimento (*) 18 893 20 1.668 18 3.378
Amortização de financiamento (BRATACO) 4 223 5 412 4 745
Juros e amortizações 7 385 5 430 3 511
Centros regionais de processamento de dados (*) 2 106 4 317 3 510
Desenvolvimento de recursos humanos (*) 6 317 6 521 2 359
Outras aplicações 3 128 2 165 1 210
Total 100 5.144 100 8.539 100 18.499
(*) Inclui construções de prédios

Região Arrecadado Aplicado Arrecadado Aplicado Arrecadado Aplicado
Norte 2,30 6,10 2,80 5,90 2,25 4,36
Nordeste 9,89 20,96 10,40 30,70 11,28 20,24
Centro-Oeste 6,70 6,88 6,60 10,40 7,08 3,57
Sudeste 66,93 60,90 68,30 40,20 69,94 59,4
Sul 14,18 5,16 11,90 12,80 9,45 12,43
Total 100 100 100 100 100 100
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Tabela 12: Aplicação dos recursos do FNT

1979 1980 1981

1979 1980 1981

% % %

Tabela 13: Arrecadação e aplicação de FNT (em %)



5.4. Execução do orçamento geral – 1981 (Figura 3.F/Anexo III)

A execução orçamentária de 1981,
demonstrada no “Balanço de
Fontes e Usos”, está compatível
com a orientação e os parâmetros
estabelecidos pelo Governo
Federal. Além das “Inversões
Financeiras”, no valor de Cr$ 22,3
bilhões, os “Investimentos
Técnicos “representaram

Cr$ 4,4 bilhões, sendo que 77%
foram aplicados em
Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico, 12% em Centros
Regionais de Processamento de
Dados e 8% em
Desenvolvimento de Recursos
Humanos, com a finalidade de
ampliação das instalações de
Treinamento e

Compra de equipamento para o
aprimoramento profissional dos
empregados do STB. Os
investimentos citados foram
realizados, em consonância com a
política de redução de
endividamento, com baixa
dependência de recursos de
terceiros, conforme demonstrado
na Tabela 14.

Tabela 14: Evolução de utilização de recursos de empréstimos

Indicadores      1979              1980                 1981

Dependência de recursos de terceiros
Para investimento       1,3 5,2                    2,2

Empréstimos/amortização       3,1                 18,8                 10,0

36



Relatório da Administração 1981

Anexo l

Proposta da Administração para a Destinação de Resultado
Investimento em Empresas Controladas e Coligadas
Demonstrações Financeiras da Telebrás
Demonstrações Financeiras Consolidadas

Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás vinculada ao Ministério das Comunicações



Cr$ 1.000
1981

PARTICIPAÇÃO PATRIMÔNIO PARTICIPAÇÃO PATRIMÔNIO SALDO DOS
EMPRESAS DA TELEBRÁS LÍQUIDO DA TELEBRÁS LÍQUIDO INVESTIMENTOS

% Cr$ % Cr$ Cr$
TELERON 80,18 642.409 82,50 2.037.331 1.680.798
TELEACRE 69,88 427.287 72,56 1.088.364 789.728
TELAMAZON 61,35 1.992.905 65,87 5.408.418 3.562.795
TELAIMA 68,43 206.482 71,07 533.905 379.489
TELEPARÁ 61,98 3.285.714 68,67 8.972.276 6.162.069
TELEAMAPÁ 56,92 288.273 60,84 676.309 409.695
TELMA 86,93 1.549.042 87,47 4.468.003 3.908.341
TELEPISA 78,63 1.678.704 78,53 4.179.367 3.282.391
TELECEARÁ 54,92 5.249.807 57,76 14.020.887 8.098.464
TELERN 59,48 1.511.989 62,27 3.608.626 2.247.380
TELPA 72,31 2.238.296 73,11 5.403.645 3.950.767
TELPE 64,28 4.919.226 78,12 15.064.951 11.769.493
TELASA 76,68 1.378.217 82,97 3.755.701 3.116.105
TELERGIPE 64,83 1.577.654 66,05 3.855.441 2.546.557
TELEBAHIA 69,38 7.467.110 74,87 21.581.135 16.159.739
TELEMIG 74,94 11.251.760 79,35 28.232.823 22.403.310
TELEST 87,17 3.795.024 88,89 9.206.411 8.183.579
TELERJ 67,73 57.525.339 67,66 119.250.489 80.684.881
TELESP 59,41 89.299.414 59,24 205.107.849 121.522.298
EMBRATEL 79,01 40.019.708 79,39 100.153.163 79.518.607
CTBC 35,58 6.745.024 40,82 17.174.845 7.011.974
CTGV    4,51 552.880 11,18 1.395.319 155.997
CETEL 24,43 6.674.854 30,30 15.628.459 4.736.048
TRANSIT 16,42 347.527 16,42 - 111.620
BAMBUÍ 70,84 25.179 - - -
TELEPAR 57,60 14.585.499 62,36 35.023.158 21.842.893
TELESC 74,51 5.210.717 77,65 13.901.207 10.794.705
CRT    9,87 11.560.905 13,65 27.182.071 3.710.696
CTMR 68,43 516.649 72,79 1.413.118 1.028.736
COTELPA   7,20 109.754 23,39 434.055 101.547
TELEGOIÁS 75,00 3.154.325 80,04 8.221.832 6.581.166
TELEBRASÍLIA 72,69 8.666.242 75,14 20.675.467 15.536.786
TELEMAT 84,83 3.241.671 86,67 8.775.959 7.606.124
SUBTOTAL - 297.695.586 - 706.427.584 459.594.778
OUTRAS EMPRESAS - - - - 42.031
TOTAL - 297.695.586 - 706.427.584 459.636.809

1980

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A

DESTINAÇÃO DE RESULTADO

oitenta e nove mil, nove cruzeiros e cinqüenta centavos). Porém, esta Administração
propõe que essa importância seja acrescida de Cr$ 527.137.683,72   (quinhentos   e
e vinte e sete milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta  e três cruzeiros
e  setenta  e  dois  centavos),  perfazendo  o  total  de  Cr$  2.712.326.693,22   (dois bilhões,  
setecentos  e  doze  milhões,  trezentos  e  vinte  e  seis  mil,  seiscentos  e noventa e três 
cruzeiros e vinte e dois centavos), que corresponde  a 31% do lucro líquido ajustado, para 
distribuíção dos seguintes dividendos:  a)  Cr$ 875.536.829,58
(oitocentos  e  setenta  e  cinco milhões, quinhentos  e  trinta  e seis mil, oitocentos e 
vinte e nve cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), para as ações preferenciais,  na
forma   do  Artigo   23º do   Estatuto  Social;   b)  Cr$ 1.836.789.863,64 (hum   bilhão, oitocentos e 
trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos  e   três
cruzeiros e sessenta e quatro centavos), para as ações ordinárias.
    Os  dividendos  sobre   as   ações   resultantes  das  capitalizações  ocorrida   no exercício  de  
1981  serão  distribuídos  "pro rata" dia,  exceto  para os atribuídos às
ações decorrentes de créditos de participações financeiras, nos termos das portari-
as nºs. 1181 e 1361, do Ministério das Comunicações, que serão remuneradas  pelo
critério  "pro rata" semestre, atribuindo-se dividendo integral (12/12) às ações resul-
tantes  das  capitalizações  realizadas  no  primeiro semestre e  6/12 às decorrentes 
das capitalizações efetivadas no segundo semestre do referido exercício.

                                                Brasília, 25 de março de 1982.

Senhores Acionistas,

    Em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria, esta Administração
propõe   a V.Sas.   que  a  destinação  do  Lucro Líquido do exercício,   no valor de 
Cr$ 82.081.402.721,30 (oitenta e dois bilhões,  oitenta e hum milhões, quatrocentos
e dois mil, setecentos e vinte e hum cruzeiros e trinta centavos), e da Reversão da
Reserva de Lucros  a  Realizar  constituída  nos  exercícios anteriores e lançada à
conta  de  Lucros Acumulados,  que  montou  no  exercício a Cr$ 8.740.756.038,00
(oito bilhões, setecentos  e  quarenta  milhões, setecentos  e cinqüenta e seis mil e 
 trinta e oito cruzeiros), seja a seguinte:

l  - RESERVA LEGAL
    Na  conformidade   do   Art. 193,  da  Lei  n.º 6.404/76,  torna-se   necessária   a aplicação  
de  5%  daquele  lucro  líquido à constituição da Reserva Legal,  no valor
de  Cr$ 4.104.070.136,00  (quatro  bilhões,  cento   e quatro  milhões,  setenta  mil e 
cento e trinta e seis cruzeiros).

ll - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
     Na forma do Art. 197,  da mesma Lei,  considerando e existência das condições
ali preconizadas,  propõe-se  a  constituíção  da  Reserva  de Lucros a Realizar no 
valor  de  Cr$ 77.977.332.585,30  (setenta  e  sete bilhões, novecentos e setenta e 
sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros   e
trinta centavos).

lll - DIVIDENDOS
     De  acordo  com  o  parágrafo único do Artigo 65 do Estatuto Social, o dividendo
obrigatório  de  25% (vinte  e  cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos
dos   itens   l,  ll   e   lll   do   Artigo   202  da   Lei 6.404,   de   15.12.76,   é   de   Cr$ 
2.185.189.009,50 (dois  bilhões,  cento   e   oitenta   e   cinco   milhões,   cento      e 

    



1981 1980
Circulante........................................................................   20.941.953 6.853.243 Circulante................................................................... 14.138.017 5.174.298
    Disponibilidade...........................................................  1.852.268 566.244     Obrigações............................................................. 6.273.450 2.636.432
        Caixa de bancos....................................................  1.852.268 566.244         Fornecedores e outras contas a pagar................... 1.205.037 478.577
    Direitos realizáveis......................................................  19.018.116 6.276.977         Empresa  Brasileira  de  Telecomunicações  S.A.  
        Empresas coligadas e controladas (Nota 2).............  18.505.086 5.832.181            - EMBRATEL (Nota 3)........................................ 705.626 361.647
        Fundo Nacional de Telecomunicações.....................  - 21         Empresa coligada e controlada (Nota 2)................... 924.225 380.220
        Outros direitos......................................................  513.030 444.775         Dividendos a pagar.................................................. 3.438.562 1.415.988
    Aplicações em despesas do período seguinte.............  71.569 10.022     Credores por financiamento......................................... 7.864.567 2.537.866

        Instituições financeira (Nota 4):  
Realizável a longo prazo................................................  76.753.930 40.591.644             Moeda nacional.................................................. 650.618 956.463
    Direitos realizáveis......................................................  76.406.604 40.410.719             Moeda estrangeira............................................ 7.213.949 1.581.403
        Empresas coligadas e controladas (Nota 2).............  76.398.974 37.052.958 Exigível a longo prazo..................................................... 80.424.862 4.340.135
        Depósitos vinculados ao  Banco  Central  do  Brasil  - 3.332.433     Obrigações............................................................. 3.075.401 2.059.975
        Outros direitos......................................................  7.630 25.328         Fornecedores nacionais.......................................... 17.688 10.641
    Direitos realizáveis não vinculados a prazo...................  347.326 180.925         Empresa  Brasileira  de  Telecomunicações  S.A.  
        Empresas coligadas e controladas (Nota 2).............  347.326 180.925             - EMBRATEL (Nota 3)..................................... 3.057.713 2.049.334
Adiantamentos para aumento de capital..........................  25.953.733 6.841.464     Credores por financiamento......................................... 77.349.461 41.341.160
Permanente..................................................................  480.025.150 196.235.644         Instituições financeira (Nota 4):  

            Moeda nacional.................................................. 896.024 747.946
    Investimentos............................................................  459.636.809 187.590.753             Moeda estrangeira............................................ 76.453.437 40.593.214
        Participações em coligadas, controladas e outros  Recursos para aumento do capital social..................... 18.647.121 14.740.230
           investimentos (Nota 2)........................................  459.636.809 187.590.753     Contribuição para expansão...................................... 476.986 5.122.892

    Fundo Nacional de Telecomunicações..................... 9.410.818 9.284.383
    Imobilizado.................................................................                                                            13.696.316 6.046.023     Depósito da União para conversão em ações............ 8.759.317 332.955

Resultado de exercícios futuros.................................... 14.347 6.948
        Bens em uso.........................................................  10.963.356 3.848.912 Patrimônio líquido....................................................... 490.450.419 187.199.384
        Bens intangíveis.....................................................  3.387 15.461     Capital social realizado (Nota 5)................................ 102.581.380 55.617.707
        Menos: Depreciações e amortizações acumuladas  (1.273.989) (394.701)     Reservas................................................................ 371.188.721 126.148.659
        Obras em andamento...............................................  3.973.062 2.576.351         Reservas de capital............................................. 127.251.347 38.917.938
    Diferido.........................................................................  6.692.025 2.598.868         Reservas de lucros.............................................. 243.937.374 87.230.721
        Despesas com pesquisa e desenvolvimento...............  6.702.672 2.598.868 Lucros acumulados.................................................................. 16.680.332 5.446.606
        Menos: Amortização acumulada..............................  (10.647) - Ações em tesouraria................................................... (14) (13.588)

603.674.766 250.521.995 603.674.766 250.521.995

Ver notas explicativas.

(Em milhares de cruzeiros)
31 de dezembro de 1981 e 1980

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO



1981 1980

Receitas operacionais................................................................................................................................ 77.665.863 20.673.930
    Ganho com investimento decorrente da equivalência patrimonial................................................................. 75.027.708 19.363.039
    Serviços prestados a empresas coligadas e controladas........................................................................... 1.604.936 899.134
    Receitas financeiras, menos despesas de operações financeiras de Cr$ 145.449 (Cr$ 117.409 em 1980)  
    Outras receitas...................................................................................................................................... 1.007.848 411.757
Despesas operacionais............................................................................................................................... 25.371 -
    Despesas com pessoal............................................................................................................................ (4.812.529) (2.108.227)
    Despesas gerais..................................................................................................................................... (2.237.206) (1.093.511)
Lucro operacional.........................................................................................................................................  (2.575.323) (1.014.716)
Receitas (despesas) não operacionais......................................................................................................... 72.853.334 18.565.703
    Ganho (perda) de capital decorrente da equivalência patrimonial.................................................................. (2.435.304) (1.398.551)
    Receitas financeiras................................................................................................................................ 329.343 (61.180)
    Outras receitas...................................................................................................................................... 974.514 44.495
    Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos.......................................................................  37.265 23.299
    Outras despesas....................................................................................................................................... (3.06.037) (1.398.725)
Resultado da correção monetária - artigo 185 da Lei 6.404.............................................................................. (710.389) (6.440)
Lucro líquido do exercício.............................................................................................................................. 11.663.373 2.179.832
Lucro por ação do capital social, no fim do exercício...................................................................................... 82.081.403 19.346.984

Cr$ 3,444 Cr$ 0,984

Ver notas explicativas.

(Em milhares de cruzeiros)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



Doações e Reserva
Capital Correção Ágio na subvenções de Reserva de Total do 
social do capital subscrição para Outras equivalência Reserva lucros a Ações em Lucros patrimônio

realizado realizado de ações investimentos reservas patrimonial legal realizar tesouraria acumulados líquido
Saldos em 31 de dezembro 36.925.000 15.420.709 5.750.000 6.763 - 22.618.989 1.453.294 23.940.749 (8.855) 1.369.904 107.476.553
  de 1979..............................  
Aumento do capital social:  
  Reservas........................... 15.323.875 (15.323.875) -
Recursos  de  autofinancia-  
mento................................. 2.003.405 2.118.911 4.122.316
  Incorporação  de  créditos  
    da União......................... 1.365.427 1.443.589 2.809.016
Ações em tesouraria............  (223) (223)
Correção monetária do patri-  
    mônio líquido...................  26.578.813 2.919.594 3.434 11.484.913 737.917 12.156.043 (4.510) 695.576 54.571.780
Reversão de reservas...........  (4.508.168) 4.508.168 -
Lucro  líquido  do  exercício  19.346.984 19.346.984
Destinações propostas:  
  Reserva legal.....................  967.349 (967.349) -
  Dividendos  (Cr$ 0,17  por  
     ação preferencial e  Cr$  
     0,04 por  ação ordinária
    "pro rata")........................  (1.127.042) (1.127.042)
Reserva   de   lucros   a rea-  
    lizar................................  18.379.635 (18.379.635) -

 
Saldos em 31 de dezembro  
  de 1980............................ 55.617.707 26.675.647 12.232.094 10.197 - 34.103.902 3.158.560 49.968.259 (13.588) 5.446.606 187.199.384
Aumento do capital social:  
  Reservas........................... 26.531.415 (26.531.415) -
  Recursos de autofinancia-  
    mento............................. 87.995.959 8.366.459 17.166.418
  Incorporação  de  créditos  
    da União......................... 11.632.299 11.917.430 23.549.729
Doações e subvenções para  
  investimentos....................  341 341
Venda de ações  em tesou-  
  raria...................................  13577 13.577
Resultado   na  venda  de  
  em tesouraria.....................  5.819 5.819
Correção monetária do pa-  
  trimônio líquido..................  81.326.187 13.233.219 9.808 5.561 32.592.944 3.018.622 47.754.440 (3) 5.205.297 183.146.075
Reversão de reservas.............  (8.740.756) 8.740.756 -
Lucro líquido do exercício......  82.081.403 82.081.403
Destinações propostas:  
  Reserva legal.....................  4.104.070 (4.104.070) -
  Dividendos  (Cr$ 0,25  por  
    ação  preferencial  e Cr$
    0,10 por  ação  ordinária  
    "pro rata")........................  (2.712.327) (2.712.327)
  Reserva  de lucros a reali-  
   zar...................................  77.977.333 (77.977.333) -
Saldo em 31 de dezembro  
  de 1981............................... 102.581.380 81.470.419 45.749.202 20.346 11.380 66.696.846 10.281.252 166.959.276 (14) 16.680.332 490.450.419

 

Reservas de capital Reservas de lucros

Ver notas explicativas.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

(Em milhares de cruzeiros)



 

 
 

1981 1980 1981 1980
Origens: Aplicações:  
    Lucro líquido do exercício...................................................... 82.081.403 19.346.984     Acréscimo no ativo permanente.............................................................................23.182.133 11.629.869
    Débiots (créditos) ao resultado que não envolvem          Investimentos............................................................................................18.988.812 9.068.733
      capital circulante líquido...........................................  (75.314.762) (18.760.521)         Imobilizado..................................................................................................1.944.119 1.555.411
      Depreciações e amortizações....................................  1.139.020 158.630         Despesas com pesquida e desenvolvimento........................................................2.249.202 1.005.725
      Valor residual da imobilizações baixadas..................  6.824 24.834     Dividendos provisionados...........................................................................................2.712.327 1.127.042
      Variações  monetárias  sobre  financiamentos a      Parcela  do  exígivel  a  longo prazo transferida para  
        longo prazo........................................................  2.166.612 951.847         curto prazo..............................................................................................2.561.583 1.391.641
    Ganho com investimento decorrente da equivalên-      Adiantamentos para aumento de capital em  empre-  
      cia patrimonial, exclui  Cr$ 8.395.985 de dividen-  (66.961.066) (17.713.221)         sas coligadas e controladas.................................................................19.112.269 4.939.091
      dos (Cr$ 1.588.638 em 1980)......................................... (11.663.373) (2.179.832)     Acréscimo  em  direitos realizáveis  a  longo  prazo................................. - 9.767.810
    Correção monetária - art 185 da Lei 6.404........................ (2.779) (2.779)     Aquisição de ações em tesouraria............................................................. - 223
    Decréscimo nos resultados de  exercícios futuros               Total das aplicações.......................................................................47.568.312 28.855.676
      Total proveniente das operações.................................. 6.766.641 586.463 Acréscimo  (decréscimo)  no capital circulante  líquido.................................5.124.991 (320.647)

Acréscimo no passivo exigível a longo prazo.......................... 530.061 10.490.576  
    Fornecedores............................................................  4.282 4.469  
    Credores por financiamento.........................................  525.779 10.486.107  
Recursos para aumento de capital social..........................  3.906.891 10.526.658  
Acréscimo do capital social.........................................  20.432.258 3.368.832  
    Recursos da União Federal.........................................  11.632.299 1.365.427  
    Recursos de autofinanciamento......................................... 8.799.959 2.003.405  31.12.81 31.12.80 31.12.79  Acréscimo (Decréscimo)
Ágio na subscrição de ações.........................................  20.283.889 3.562.500 Ativo circulante..................... 20.941.953 6.853.243 4.684.140 14.088.710 2.169.103
Decréscimo em direitos realizáveis  a  longo  prazo  Passivo Circulante.............. 14.138.017 5.174.298 2.684.548 8.963.719 2.489.750
    e outros...................................................................  773.563 - Capital circulante   
        Total da origens..................................................  52.693.303 28.535.029     líquido....................  6.803.936 1.678.945 1.999.592 5.124.991 (320.647)

  

 
    Empresas auditadas por outros auditores independentes..........  191.972.526 69.599.670

 459.483.158 187.579.812
Outros investimentos..............................................................  153.651 10.941

 459.636.809 187.590.753

  
       Os  detalhes  desses investimentos  em  coligadas  e  controladas  estão  apresentados no quadro
anexo às notas explicativas.
       As  demonstrações  financeiras  incluem   os  seguintes  saldos  decorrentes  de  transações  com
empresas coligadas e controladas:

1981 1981
A receber
        Repasse de financiamento e repectivos encargos
            reembolsáveis pelas empresas.................................. 82.884.926 38.854.766
        Dividendos a receber.......................................................... 8.378.418 2.191.986
        Empréstimos concedidos................................................ 3.417.982 1.636.254
        Financiamento de cabos de alumínio.......................... 272.033 180.925
        Outros valores....................................................................... 298.027 202.133

95.251.386 43.066.064
        Parcela a curto prazo.......................................................... 18.505.086 5.832.181
        Parcela a longo prazo......................................................... 76.746.300 37.233.883

A pagar  
        Serviços prestados por funcionários de empresas
            coligadas e controladas e outros valores............. 924.225 380.220

 
             Foi  debitado  ao  resultado do exercício, o valor de Cr$ 1.153.347 mil (Cr$ 529.166 mil em 1980)
proveniente   de   encargos   financeiros   sobre   empréstimos   concedidos   e   empresas coligadas  e 
controladas.

(Em milhares de cruzeiros)

NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1981 e 1980

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

(Em milhares de cruzeiros)

Ver notas explicativas

1. RESUMO DOS PRINCIPAIS PRECEDIMENTOS CONTÁBEIS
a) Investimentos em companhia coligadas e controladas
       Os investimentos relevantes em companhias coligadas e os investimentos em companhias
controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
b) Imobilizado
       É  demonstrado  ao  custo  de aquisição   ou   construção,  menos  depreciação   acumulada,
corrigidos monetariamente.
       A  depreciação  é  calculada pelo método linear  a taxas que estão dentro dos limites aceitos
pela legislação vigente.
       Os gastos com manutenção  e r eparos são lançados em despesas quando incorridas  e  as
melhorias são capitalizadas.
c) Correção monetária
       As contas componentes do ativo permanente e patrimônio líquido são corrigidas monetari-
amente, sendo o efeito líquido levado ao resultado do exercício.
d) Despesas com pesquisa e desenvolvimento
       A companhia adota  o procedimento de diferir os gastos com pesquisa e desenvolviamento
até a conclusão dos respectivos projetos.
       Os gastos com projetos considerados técnica e economicamente viáveis são amortizados
em até cinco anos a partir  da  sua conclusão. Os gastos com projetos concluídos e considera-
dos inviáveis e os projetos descontinuados são transferidos para despesas.
2. PARTICIPAÇÕES E TRANSAÇÕES COM COLIGADAS, 
    CONTROLADAS E OUTROS INVESTIMENTOS
       Em  31 de dezembro de 1981 e 1980, os investimentos em coligadas, controladas e outros
investimentos eram os seguintes:

                                                                                                                                (Em milhares 
de cruzeiros)
Coligadas e controladas:                                                                                          1981                  
1980
      Empresas auditadas por nossos auditores indepen-
           dentes.......................................................................................                   267.510.632                
117.980.142



3. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL         O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 1981 era de 24.541.000
        Em 14 de novembro de 1972, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - mil ações de  Cr$ 4,18 cada uma (19.652.900 mil ações de Cr$ 2,83 cad uma em 1980),
EMBRATEL  devia  o  saldo   de  US$ 97.543  mil  à Brascan Limited (sob a anterior assim distribuídas:
denominação de Brazilizan Traction Light & Power Company Limited) pela aquisição
do acervo  das  companhias  que em 26 de março de 1966 faziam parte do grupo da
Companhia Telefônica Brasileira. 1981 1980
         Esta divida  foi assumida pela Companhia em troca de ações ao valor nominal Ações ordinárias.......................................... 20.876.035 17.040.561
da Companhia Telefônica Brasileira pelo valor correspondente em cruzeiro  ao  dólar Ações preferenciais - dividendos 6% a.a. não
vigente em 14 de novembro de 1972.     acumulativos............................................ 3.664.965 2.612.339
        Em 31 de dezembro de 1981, o montante total da divída  era de Cr$ 3.763.339 24.541.000 19.652.900

mil  (Cr$ 2.410.981 mil em 1980),  atualizada à  taxa oficial do dólar , sendo que Cr$
705.626  mil  (Cr$ 361.647 mil em 1980)  vencia-se  a  curto  prazo. Este saldo será 6. DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO
pago  pela  Companhia  em  prestações  trimestrais  iguais,  no  valor equivalente  a         A  Administração, de  acordo com  o  que  dispõe  o  artigo 192 da Lei 6.404/76 das
US$ 1.840 mil. Sociedades por Ações, propõe à Assembléia Geral ordinária a distribuição  de dividendos

obrigatórios  de  Cr$ 2.185.189 mil, correspondente  a  25%  do lucro líquido ajustado nos
4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS termos dos itens l, ll e lll do artigo 202 da citada lei e mai dividendos complementares  de
        Em  31 de dezembro de 1981 e 1980 as instituições financeiras apresentavam Cr$ 527.138 mil,  assim  como,  que  o  saldo  do  lucro do exercício no montante de Cr$ 
a seguinte posição: 77.977.333  mil após apropriação  de Cr$ 4.104.070 mil a reserva legal, seja levado à con-

ta  de  reserva  de  lucros a realizar por ser decorrente exclusivamente de saldo credor da 
1981 correção monetária e ganho com investimento decorrente da equivalência patrimonial.

Principal
7. IMPOSTO DE RENDA

Pagável         Neste  exercício  não  foi constituída uma provisão para imposto de renda em virtude
Moeda nacional em do lucro real haver sido absorvido por prejuízos fiscais de anos anteriores.

1981 - 956.463
1682 650.618 202.532 8. RESPONSABILIDADES
1983 278.031 185.105         Em 31  de  dezembro  de  1981, a companhia havia concedido fianças e avais sobre
1984 233.377 141.232 financiamentos obtidos pelas empresas coligadas  e controladas, no valor de aproximada-
1985 207.183 116.057 mente Cr$ 108.338.000 mil.
1986 157.273 103.020
1987 16.436 -

           1988 em
 diante 3.724 -

896.024 747.946
1546642 1704409

       Sobre os financiamentos a longo prazo incidem juros de 8,7% e 10% a.a. mais
correção monetária pela variação da ORTN.

1981
Principal

Pagável
Moeda estrangeira em

1981 1.581.403
1682 7.213.949 1.818.753
1983 484.388 2.377.587
1984 11.271.120 5.644.385
1985 14.941.273 7.525.411
1986 14.839.192 23.227.078
1987 11.640.203 -

           1988 em
 diante 18.917.760 -

76.453.437 40.593.214
83.667.386 42.174.617

a) O total  dos  financiamentos acima inclui Cr$ 82.884.926 mil (Cr$ 38.854.766 mil
em 1980) repassados em empresas coligadas e controladas (ver Noata 2).
b) As taxas de juros e comissões são as seguintes:
- Empréstimo - Resolução 63 do Banco do Central:
  Juros de 0,75% e 2,125% a.a. acima da taxa interbancária de Londres (LIBOR)  e
  comissões de repasse de 1,5% a 3,5% a.a.
- Empréstimo - Lei 4.131:
  Juros de 1% a 1,375% a.a. acima da LIBOR.
c) Os financiamentos em moeda nacional e estrangeira estão garantidos por:

1981
Aval do Governo da República Federativa do Brasil 49.842.000
Bens do imobilizado...........................................               692.621
Direitos  de  créditos  com  empresas coligadas e
controladas....................................................... 16.358.400

66.893.021

5. CAPITAL SOCIAL REALIZADO
      O capital social autorizado  é  de  Cr$ 189.172.987 mil (Cr$ 125.466.635 mil em 
1980).

(Em milhares de cruzeiros)

(Em milhares   de   ações)

encargos encargos
financeiros financeiros

(Em milhares de cruzeiros)
1980

Principal
mais mais

1980
(Em milhares de cruzeiros)

mais
encargos

financeiros

Principal
mais

encargos
financeiros



1980

Lucro Valor Valor
Capital Valor Patrimônio líquido do patri- patri-
social nominal líquido exercício Ordinárias Preferenciais ON PN % de monial monial

parti- Não dos dos
cipa- Opera- Opera- investi- investi-
ção cional cional mentos mentos

a) Empresas auditadas por
nossos auditores
independentes:

TELESP 57.044.448 6,41 205.107.849 32.667.322 4.569.596.719 698.038.824 0,46 2,08 59,16 19.182.464 (16.514) 121.522.298 53.055.461
TELERJ 38.177.064 4,95 119.250.489 7.888.898 4.611.186.598 607.126.853 0,45 1,80 67,66 5.037.200 (8.571) 80.684.881 38.963.638
TELEMIG 11.561.448 3,08 28.232.823 3.220.362 1.186.543.349 1.792.116.201 0,20 0,80 79,35 3.227.079 60.313 22.403.310 8.431.507
TELEBAHIA 5.001.856 4,29 21.581.135 4.717.467 573.881.635 299.161.945 0,41 0,70 74,88 3.779.718 6.670 16.159.739 5.180.830
TELESC 4.706.446 5,78 13.901.207 2.752.921 347.150.736 285.151.079 77,65 2.365.673 30.482 10.794.705 3.882.297
TELEST 3.693.169 4,92 9.206.411 1.064.438 386.142.882 281.107.201 0,15 0,30 88,89 1.109.543 9.428 8.183.579 3.308.047
TELEMAT 2.630.674 5,75 8.775.959 1.572.786 186.711.316 209.809.648 86,67 1.431.020 (1.009) 7.606.123 2.749.910
TELEGOIÁS - - - - - - - - - - 2.365.681
CTGV 548.958 10,81 1.395.319 264.257 5.645.481 32.143 11,18 55.022 7.801 155.997 24.935
BAMBUÍ - - - - - - - - - - 17.836
Subtotal 123.364.063 407.451.192 54.148.451 11.866.858.716 4.172.543.894 36.087.719 88.600 267.510.632 117.980.142

b) Empresas auditadas por
outros auditores
independentes:

EMBRATEL 19.548.300 3,63 100.153.163 22.986.209 3.328.389.776 - 79,40 19.988.772 (19) 79.518.607 31.620.772
TELEPAR 9.466.708 5,83 35.023.158 6.911.060 684.438.557 331.273.158 62,37 3.294.097 102.801 21.842.893 8.400.810
TELEBRASÍLIA 5.962.302 5,07 20.675.467 2.981.351 455.903.426 427.814.844 0,56 75,15 2.584.616 45.649 15.536.786 6.299.405
TELPE 8.314.860 3,93 15.064.951 1.708.656 509.537.568 1.143.376.037 78,13 1.728.842 21.945 11.769.493 3.161.980
TELEGOIÁS 3.470.474 4,31 8.221.832 1.112.093 290.440.181 354.095.932 80,05 1.012.021 16.082 6.581.165 -
CETEL 6.708.492 4,41 15.628.459 1.387.254 460.988.217 - 30,30 645.374 62.215 4.736.048 1.630.400
CRT 11.796.364 202,00 27.182.071 2.931.514 7.604.529 366.642 13,65 772.758 (11.669) 3.710.696 1.141.292
Outras empresas 25.272.472 77.027.291 12.365.675 1.996.944.230 1.882.161.689 8.913.509 3.739 48.276.838 17.345.011
Subtotal 90.539.972 298.976.392 52.383.812 7.731.246.484 4.139.088.302 38.939.989 240.743 191.972.526 69.599.670
Total geral 213.904.035 706.427.584 106.532.263 19.598.105.200 8.311.632.196 75.027.708 329.343 459.483.158 187.579.812

llmos. Srs.      Os abaixos assinados, membros do Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileira S.A - TELEBRÁS
Diretores da após examinarem o Relatório da Administração, o Balanço  Patrimonial, as Demonstrações de Resultado
Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS do  exercício, das  Mutações  do  Patrimônio Líquido  e  das Origens  e Aplicações de Recursos , as Notas
         Examinamos os balanços patrimoniais da Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS, levantados  em 31 de dezembro de 1981 e 1980 e as Explicativas e  à Proposta de Destinação do Resultado, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de
respectivas  demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido  e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercí- dezembro de 1981, são de opinião, com base nas análises periódicas realizadas e no parecer dos auditores
cios findos naquelas datas.   Nossos  exames  foram  efetuados  de  acordo  com  as  normas de auditoria  geralmente aceitas e, conseqüentemente, independentes,  que   as   referidas  peças   merecem   a   aprovação   da   Assembléia   Geral  dos   Senhores
,incluíram as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias. Acionistas.
          Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações financeiras de algumas empresas coligadas e controladas foram examinadas por outros audi-
tores independentes. nossa opinião, no que se relaciona com o investimento nessas empresas no valor  de Cr$ 191.972.526 mil (Cr$ 69.599.670 mil 
em 1980) é baseada no relatório de outros auditores independentes.
         Em  nossa  opinião,  com  base  em  nossos  exames  e  nos  relatórios de outros auditores independentes, conforme mencionado no parágrafo
representam, adequadamente, aposição patrimonial e financeira da Telecomunicações Brasileiras S.A  -  TELEBRÁS  em  31 de dezembro de 1981 e 
1980,  os  resultados  de  suas operações e  as origens e aplicações  de  recursos correspondentes aos exercícios  findos naquelas datas de acordo 
com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade durante o período.

São Paulo, 05 de março de 1982
ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C - CRC - SP 8284
Vinicio Martins Presti - Contador CRC - SP 66855

1981

Valor mercado
das ações

Quantidade de
ações possuídas

NELSON MORTADA
Conselheiro de Administração

Ganho (perda) decorrente
da equivalência

patrimonial

FERNANDO VIEIRA DE SOUZA
Diretor de Assuntos Industriais

JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVASINI
Conselheiro de Administração

ANTONIO IGNÁCIO DE  JESUS
Conselheiro de Administração

JOSÉ MARSIAJ LEAL
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

EVALDO SANTOS PINHEIRO
Conselheiro de Administração

Contador CRC - SP 82.058 - T - DF

JOSÉ ORNELLAS DE SOUZA FILHO
Vice-Presidente e 

Conselheiro de Administração

DÉCIO PACHECO BULARMAQUI
Conselheiro de Administração

RAUL ANTONIO DEL FIOL
Diretor de Operações

OSWALDO IGNACIO DOMINGUES

JOSÉ EUGÊNIO GUISARD FERRAZ
Diretor Econômico - Financeiro e 

de Relações com o Mercado
EUGENIO CONCEIÇÃO BAROBOSKIN

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA ROCHA

Brasília, 25 de  março de 1982

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES PARECER DO CONSELHO FISCAL

ALBERTO ROCHA

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS ANEXO ÀS NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1981 e 1980

MARIA DO CARMO  POMPEU SIDRIM MARRARA

JOSÉ ROSÁRIO DE CASTRO

Diretor de Recursos Humanos

JOSÉ ANTONIO DE  ALENCASTRO E SILVA
Presidente da Empresa e do
Conselho de Administração

HÉLIO NAZÁRIO SEVERO LEAL
Conselheiro de Administração



 1981 1980 1981 1980

Ativo circulante.................................................................  75.080 45.227 Passivo circulante........................................................................................... 117.051  61.408

    Disponibilidade............................................................  11.564 5.280     Obrigações........................................................................................... 66.842  23.849
        Caixa de bancos .........................................................  11.085 4.820         Fornecedores........................................................................................... 10.704  4.773
        Aplicações com liquidez imediata.................................. 479 460         Valores de terceiros............................................................................ 9.776  5.218
    Direitos realizáveis.........................................................  62.071 39.359         Participações nos resultados................................................................ 9.156  4.205
        Contas a receber de serviços e vendas........................ 5.084 22.575         Encargos com pessoal............................................................................. 10.872  2.503
        Menos: Provisão para devedores duvidosos................ (1.192) (619)         Fundo Nacional de Telecomunicações................................................... 20.416  4.833
        Amoxarifado.............................................................  5.219 3.341         Outras contas a pagar.......................................................................... 5.918  2.317
        Depósitos vinculados ao Banco Central do Brasil........ - 9.331     Credores por financiamentos....................................................................... 50.209  37.559
        Recursos vinculados...................................................  1.309 1.930         Instituições financeiras (Nota 2)............................................................. 47.579  33.697
        Adiantamento a fornecedores...................................... 1.100 246         Fornecedores........................................................................................... 2.140  2.994
        Aplicações financeiras.................................................. 389 86         Debenturistas........................................................................................ 490  868
        Outros direitos.........................................................  4.405 2.469 Passivo exigível a longo prazo....................................................................... 204.473  118.985

    Aplicações em despesas do período seguinte........................ 1.445 588     Obrigações................................................................................................ 8.315  4.438
Ativo realizável a longo prazo.................................................. 5.105 5.558         Imposto de renda diferido (Nota 3)............................................................. 5.018  1.632

    Direitos realizáveis.........................................................  5.105 5.558         Títulos a pagar.................................................................................... 3.058   2.049
        Depósitos vinculados ao Banco Central do Brasil.......... - 3.332         Outras conta a pagar........................................................................... 239   757
        Créditos com empresa não consolidada........................ 2.296 725     Credores por financiamentos....................................................................... 196.158  114.547
        Outros direitos.........................................................  2.809 1.501         Instituições financeiras (Nota 2)............................................................ 187.611  109.612
Ativo permanente..............................................................  960.246 436.074         Fornecedores........................................................................................... 4.027  3.462
    Investimentos...............................................................  7.945 3.071         Debenturistas........................................................................................ 4.520  1.473
    Imobilizado....................................................................  892.092 413.693 Resultado de exercícios futuros.................................................................... 516  204

        Bens e instalações em serviço....................................... 1.031.195 446.910 Outros valores............................................................................................ 72.108  48.708

        Bens intangíveis e diversas propriedades..................  2.947 1.967     Recursos   para   aumento   do   capital   social    da   con-   
        Menos: Depreciações e amortizações acumuladas....... (324.598) (131.422)       troladora............................................................................................... 52.559  36.630
        Obras em andamento.................................................... 182.548 96.238         Contribuição para expansão................................................................ 90.784  61.796
    Diferido........................................................................  60.209 19.310         Menos: Contratos a pagar................................................................... (56.395)  (39.616)
        Juros durante a construção.........................................  54.630 15.819         Recursos da União............................................................................. 18.170  14.450
        Projetos de pesquisa e desenvolvimento...................... 7.475 2.846     Recursos  para  aumento  do  capital  social  - Participação   
        Outros valores diferidos..............................................  6.485 2.389       minoritária............................................................................................ 340  158
        Menos: Amortizações acumuladas.............................  (8.381) (1.744)     Excesso de remuneração........................................................................ 19.209  11.920

 Participação minoritária.............................................................................. 155.833  70.354

     No capital de empresas controladas........................................................ 48.384  29.200
     Nas reservas e lucros de empresas controladas....................................... 107.449  41.154

Patrimônio líquido....................................................................................... 490.450  187.200

    Capital social (Nota 4)............................................................................. 102.581  55.618
    Reservas............................................................................................... 371.189  126.149
        Reservas de capital............................................................................ 127.252  38.918
        Reservas de lucros............................................................................. 243.937  87.231
    Lucros acumulados..................................................................................... 16.680  5.447
    Ações em tesouraria.............................................................................. -   (14)

Total do ativo..................................................................  1.040.431 486.859 Total do passivo.......................................................................................... 1.040.431  486.859

 

   

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS - 1981/1980

(Expresso em milhões de cruzeiros)

Ver notas explicativas

ATIVO PASSIVO

31 de dezembro de 1981 e 1980



1981 1980  1981 1980
 

Receita operacional.............................................................  234.612 103.088 Saldo no inicio do exercício............................................  5.447 1.370
    Serviços prestados..........................................................  234.312 103.088 Correção monetária.......................................................  5.205 696
        Serviço local...............................................................  77.351 30.249 Lucro líquido consolidado................................................  77.444 15.107
        Serviço interurbano..................................................  131.110 58.915 Valores  excluídos  do  resultado consolidado e incluídos  
        Serviço internacional..................................................  21.522 11.706   na equivalência patrimonial pela controladora (Nota 1.b)  4.637 4.240
        Outros..........................................................................  4.329 2.218 Reversão da reserva de lucros a realizar.................................. 8.740 4.508
    Vendas de produtos.....................................................  300 - Destinações propostas:  
Custo dos serviços e produtos vendidos................................. (111.502) (50.692)     Reserva legal................................................................  (4.104) (967)
        Serviços...................................................................  (111.353) (50.692)     Dividendos  "pro rata" (Cr$ 0,25 por  ação preferencial  
        Venda......................................................................  (149) -       e Cr$ 0,10  por  ação  ordinária  em 1981 e Cr$ 0,17  
            Lucro bruto..............................................................   123.110 52.396       por ação preferencial  e  Cr$ 0,04 por ação ordinária  
Receitas (despesas) operacionais.......................................  (88.565) (38.819)       em 1980...................................................................  (2.712) (1.127)
        Comercialização do serviço............................................... (13.235) (5.849) Reserva de lucros a realizar............................................  (77.977) (18.380)
        Despesas gerais e administrativas..............................  (50.682) (23.634)
        Despesas de operações financeiras, menos receitas  Saldo no fim do exercício..................................................  16.680 5.447

            financeiras de Cr$ 8.753 (Cr$ 1.893 em 1980).......  (25.080) (9.361)  
        Ganho com investimentos em empresas não conso-   
           lidadas.................................................................  773 50
        Outras despesas operacionais................................  (4.875) (2.231)
        Outras receitas operacionais...................................  4.534 2.206
            Lucro operacional...............................................  34.545 13.577
Receitas não operacionais..............................................  23.228 10.050
    Receitas de autofinanciamento.....................................  16.009 7.019
    Outras receitas não operacionais..................................  7.219 3.031
Despesas não operacionais.............................................  (134.948) (52.302)
    Variações  monetárias  sobre  empréstimos  e  financia-  
        mentos para ativo permanente..................................  (126.227) (46.870)
    Outras despesas não operacionais................................  (8.721) (5.432)
Excesso de remuneração................................................   (7.290) (6.993)
Saldo credor da correção monetária.................................  189.065 57.745
Resultado do exercício antes do imposto de renda  e  das
    participações..............................................................  104.600 22.077
Imposto de renda..............................................................  (4.908) (873)
Participação de empregados............................................  (1.081) (387)
Lucro líquido antes da participação minoritária.....................  98.611 20.817
Participação minoritária....................................................  (21.167) (5.710)
Lucro líquido do exercício...................................................  77.444 15.107

Lucro  por  ação  do  capital realizado no fim do exercício  Cr$ 3,156 Cr$ 0,769

Ver notas explicativas

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

(Expresso em milhões de cruzeiros)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS LUCROS ACUMULADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

(Expresso em milhões de cruzeiros)



1981 1980 1981 1980
Origens: Aplicações:

  Lucro líquido do exercício........................................................ 77.444 15.107 Acréscimo no ativo permanente................................................... 132.918 58.233
Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro  (11.092) 5.739     Imobilizado............................................................................ 128.031 55.602
    Participação  minoritária  no  lucros  de  empresas      Diferido.................................................................................. 3.267 1.808
        controladas..................................................................... 21.167 5.710     Investimentos em empresas não consolidadas........................... 1.620 823
    Depreciações  e  amortizações  do  imobilizado  e  Redução no passivo exigível a longo prazo....................  22.011 21.495
        diferido................................................................  59.519 26.390     Instituições financeiras..................................................  19.553 18.187
    Variações monetárias exigíveis a longo prazo.............  95.109 30.303     Fornecedores..........................................................  862 979
    Saldo credor da correção monetária...........................  (189.065) (57.745)     Obrigações.............................................................  1.367 1.071
    Juros sobre obras em andamento..............................  (9.298) (7.288)     Debenturistas........................................................  229 1.258
    Valor residual  das  imobilizações e   investimentos  Dividendos provisionados............................................  5.658 2.361
        baixados.............................................................  2.291 1.112     TELEBRÁS............................................................   2.712 1.127
    Excesso  de  remuneração  debitada  ao  resultado  7.290 6.993     Empresas  controladas  -  participação  minoritária..,  2.946 1.234
Imposto de renda diferido...........................................  2.394 343 Outras aplicações.......................................................  793 116
    Outros.....................................................................  (499) (79)         Total das aplicações..................................................  161.380 82.205
        Total dos recursos gerados pela atividade econô-  Aumento (redução) no capital circulante líquido............  (25.790) 2.026

           mica................................................................  66.352 20.846  
Acréscimo no passivo exigível a longo prazo.................   10.077 36.576  
    Instituições financeiras.............................................   7.921 34.447  
    Fornecedores..........................................................  308 334  
    Debenturistas..........................................................  1.650 845  
    Obrigações................................................................  198 950  
Acréscimo no capital social..........................................  20.432 3.368  
    Recursos da União.................................................  11.632 1.365  
    Recursos de autofinanciamento...............................  8.800 2.003  
Ágio na subscrição de ações........................................  20.518 3.586  
Acréscimo no capital social de empresas controladas 968 407   
Recursos para aumento do capital social....................  16.033 17.829  
    Contribuição para expansão.....................................  12.131 11.366  
    Recursos da União.................................................  3.720 6.366
    Outros.....................................................................  182 97 Capital circulante líquido:  
Redução do ativo realizável a longo prazo.....................  - 1.083     No início do exercício................................................  (16.181) (18.207)
Outras origens................................................................  1.210 536     No fim do exercício.................................................  (41.971) (16.181)
            Total das origens...........................................  135.590 84.231 Aumento (redução)....................................................  (25.790) 2.026

 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

(Expresso em milhões de cruzeiros)

Ver notas explicativas



f) Investimentos
       Os  investimentos  em empresas coligadas não consolidadas são corrigidos
monetariamente  e  ajustados  pela  equivalência  patrimonial.  Os  outros investi-
mentos estão ao custo de aquisição corrigidos monetariamente.
g) Imobilizado
        É  demonstrado  ao  custo de aquisição ou construção menos depreciação
acumulada, corrigidos monetariamente.
        A  depreciação e amortização das imobilizações, são calculadas  pelo  me-
todo  linear e as taxas utilizadas estão dentro dos limites fixados pelo Ministério
das Comunicações.
        O custo corrigido e a respectiva depreciação acumulada são eliminadas do
imobilizado quando da baixa ou venda de bens  e o lucro ou prejuízo resultante é
levado ao resultado do exercício.
        Os gastos com manutenção e reparos são lançados em despesas, quando
incorridos e as melhorias são capitalizadas.
h) Juros durante a construção
        Mensalmente são agregados ao custo das Obras em Andamento, juros  de

1981 1980 12% a.a.  Calculados  sobre  o saldo mensal das referidas obras. A partir do mo-
Telecomunicações de Rondonia S.A - TELERON.............................. 82,51 80,20 mentos em que  os  bens  e instalações entram em serviço, os respectivos juros 
Telecomunicações do Acre S.A - TELEACRE................................... 72,57 69,89 são transferidos para o diferido para serem amortizados pelo prazo de 10 anos.
Telecomunicações do Amazonas S.A - TELAMAZON...................... 65,98 61,48         A  contrapartida  dos juros originalmente agregados ao custo das obras em
Telecomunicações de Roraima S.A - TELAIMA................................ 71,08 68,44 andamento  é registrada a crédito de receitas não operacionais. No final do exer-
Telecomunicações do Pará S.A - TELEPARÁ................................... 69,41 62,95 cício, estas  receitas  não  operacionais são compensadas com os juros proveni-
Telecomunicações do Amapá S.A - TELEAMAPÁ............................. 60,86 56,93 entes dos empréstimos para financiar  as  obras em andamento.  No caso dessa
Telecomunicações do Maranhão S.A - TELMA...................................87,48 87,67 compensação resultar em saldo credor, esse saldo é transferido para uma reser-
Telecomunicações do Piauí S.A - TELEPISA......................................79,39 79,62 va de capital ou,  se  resultar  em  saldo devedor, é demonstrado como despesa
Telecomunicações do Ceará S.A - TELECEARÁ............................... 57,77 54,94 não operacional.
Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A - TELERN............... 67,36 65,45 i) Projetos de pesquisa e desenvolvimento
Telecomunicações da Paraíba S.A - TELPA 73,23 72,44         Os  gastos  com pesquisa e desenvolvimento são diferidos até a conclusão
Telecomunicações de Pernambuco S.A TELPE 78,13 64,28 do referidos projetos.
Telecomunicações de Alagoas S.A - TELASA 83,47 77,43         Os gastos  com projetos considerados  técnica e economicamente  viáveis 
Telecomunicações de Sergipe S.A - TELERGIPE 66,05 64,84 são amortizados  em até cinco anos a partir  da sua conclusão. Os  gastos com 
Telecomunicações da Bahia S.A - TELEBAHIA 74,88 69,39 projetos concluídos  e  considerados inviáveis e  os projetos descontinuados são
Telecomunicações de Minas Gerais S.A TELEMIG 79,45 75,06  transferidos para despesas.
Telecomunicações do Espírito Santo S.A - TELEST 88,89 87,17 j) Imposto de renda
Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A - TELERJ 67,66 67,73         O  imposto  de  renda é provisionado à alíquota de 6%, conforme legislação
Companhia de Telefone do Rio de Janeiro - CETEL 60,22 54,52 específica, a  vigorar  até  o  exercício  financeiro  de  1985, ano base de 1984. O 
Telecomunicações de São Paulo S.A - TELESP 77,57 77,9 imposto relativo  às  exclusões e inclusões ao lucro real,  que é compensável em
Companhia Telefônica da Borda do Campo - CTBC 74,78 70,8 exercícios futuros, é diferido.
Telecomunicações do Paraná S.A - TELEPAR 65,70 61,35 l) Recursos para aumento do capital social da controladora 
Telecomunicações de Santa Catarina  S.A - TELESC 77,66 74,51 - Contribuição para expansão
Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência - CTMR 72,82 68,46         Conforme  legislação  aplicável, as  parcelas pagas pelos promitentes-assi-
Telecomunicações de Mato Grosso S.A - TELEMAT 86,67 84,83 nantes  e  correspondentes ao  preço à  vista da participação no plano de expan-
Telecomunicações de Goiás S.A - TELEGOIÁS 81,15 76,54 são   serão  capitalizadas  pelas  empresas controladas pelo valor patrimonial da 
Telecomunicações de Brasília S.A - TELEBRASÍLIA 75,16 72,70 ação, em nome da Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS. Por sua vez, 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - EMBRATEL 98,53 98,51 a TELEBRÁS capitalizará  aquelas  parcelas pelo valor  patrimonial  das próprias
Companhia Telefônica de Paranaguá - COTELPA 46,09 34,4 ações, em  nome  dos promitentes-assinantes. Os valores patrimonial aqui referi-
Companhia Telefônica de Governador Valadares - CTGV 30,32 23,56 dos são  os apurados no fim do exercício social anterior àquele em que ocorrer a
Telefônica de Poços de Caldas S.A - TELECALDAS 37,34 - capitalização.   A diferença  entre  o  preço  à  vista  das  parcelas recebidas dos
Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT 35,58 - promitentes-assinantes  e  o  preço  a  prazo  é  considerada renda de empresas 

controladas.
        O  processo  de consolidação corresponde aos períodos de 12 meses findos         Em  31  de  dezembro  de 1981 o valor do autofinanciamento a receber dos 
em  31  de  dezembro  de  1981  e  1980  e compreende a eliminação dos ativos e promitentes-assinantes era de Cr$ 56.395 milhões (Cr$ 39.616 milhões em 1980),
passivos,  receitas  e  despesas  e  lucros  não  realizados intercompanhias, bem inclusive Cr$ 42.143 milhões (Cr$ 25.349 milhões em 1980) a curto prazo.
como, os recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT, investidos nas - Recursos da União
empresas controladas e ainda não capitalizados.         Os  recursos da  União são provenientes principalmente do Fundo Nacional
        O  saldo de outras  contas  a pagar,  no  passivo  circulante, inclui o valor de de  Telecomunicações - FNT que se  destinam  à  incorporação ao capital social 
Cr$ 89  milhões  (Cr$ 59 milhões  em  outros direitos no ativo circulante em  1980) que  será  efetuado  com  base  no valor patrimonial  da  ação, apurado no fim do 
referente  ao  saldo  de  débitos  e créditos não correspondidos entre as empresas exercício social anterior àquele em que ocorrer a capitalização.
controladas que se encontravam em trânsito e são irrelevantes  para  as empresas m) Remuneração do investimento
individualmente.         A remuneração do investimento é calculada de acordo com as normas esta-
        Certos  acréscimos  patrimoniais nas empresas controladas (ressaltando-se, belecidas  pela  TELEBRÁS  com  base  na  Resolução n.º 43/66, do CONTEL e
principalmente,  os  juros  calculados  durante  a  construção que está descrito na Portaria n.º 1.381/78 do MINICOM. Tais dispositivos determinam que anualmente
Nota 1.h) são  creditados  diretamente e ao patrimônio líquido dessas empresas e, seja apurado  o  excesso  ou  a  insuficiência de resultado decorrente das tarifas
portanto, considerados  como  ganho  na TELEBRÁS, por ocasião da avaliação de em vigor.
seus  investimentos pelo método da equivalência patrimonial. Para que o resultado         A  remuneração  das  empresas  controladas  no  exercício  corresponde  a 
consolidado  reflita  com propriedade  os lucros efetivamente apurados foi excluída 8,86%  dos investimentos  remuneráveis (8,90% em 1980), quando o limite oficial 
a  importância  de  Cr$ 4.637 milhões  (Cr$ 4.240 milhões em 1980)  do  resultado é 12%.   A insuficiência de remuneração acumulada em 31 de dezembro de 1981
consolidado e creditada à conta de lucros acumulados. e 1980 é a seguinte (em valores originais):
c) Aplicações com liquidez imediata
        São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos,  que não
excede o valor de mercado.
d) Provisão para devedores duvidosos
        É constituída  até  o limite que se estima ser suficiente para cobrir possíveis 1981 1980
perdas na realização das contas a receber. Saldo no início do exercício.......................... 27.632 17.044
e) Almoxarifado Ajuste no saldo do exercício anterior............ (1.800) -
        O  itens  do  almoxarifado estão avaliados ao custo médio de aquisição, que 25.832 17.044
não supera  o  preço de mercado. Os materiais vinculados a obras estão apresen- Insuficiência de remuneração do exercício..... 24.578 10.588
tados juntamente com o saldo d Obras em Andamento. 50.410 27.632

(Em milhões de cruzeiros)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
31 de dezembro de 1981 e 1980

Percentual de 

participação

(inclusive indireto)

Empresas

1. RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
a)  Base de preparação das demonstrações financeiras consolidadas  
         As demonstrações financeiras  de  cada controlada foram preparadas  com
base  no  plano de contas padrão para as empresas concessionárias de  serviços
públicos   de   telecomunicações   e   demais   instruções   complementares   da
TELEBRÁS.
b) Procedimentos de consolidação
        As   demonstrações   financeiras   consolidadas   estão   apresentados   de 
conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pela  instrução  n.º
15  da  Comissão  de  Valores Mobiliários - CVM  e  incluem  as  demonstrações
financeiras  da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS  e das seguintes
empresas controladas:



        Dos  valores  de  insuficiência,  foi compensado no exercício o excesso de re-         Em  31  dezembro  de  1981 os financiamentos em moeda nacional e estrangeira,
muneração de  Cr$ 7.290 milhões (Cr$ 6.993 milhões em 1980)  principalmente  da estão garantidos por:
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - EMBRATEL.
        O excesso de remuneração acumulada está demonstrado no grupo de contas Aval do Governo da República Federativa do Brasil........     53.528
outros  valores no passivo, enquanto que a insuficiência de remuneração é controla- Aval de Governo Estadual...........................................   196
da extra-contabilmente e não figura nas demonstrações financeiras consolidadas. Bens do ativo imobilizado............................................      1.200

Créditos decorrentes de contas a receber......................    16.430
n) Correção monetária            71.354
        As  contas  que compõem o ativo permanente e o patrimônio líquido são corri-
gidas monetariamente, sendo  o efeito líquido levado ao resultado do exercício. 3. IMPOSTO DE RENDA

        O imposto  de  renda corrente foi calculado após ter sido levado em consideração,
2. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS principalmente a exclusão do lucro real dos juros durante a construção.
       Em 31  de dezembro de 1981 e 1980 as instituições financeiras apresentavam         O imposto de renda diferido refere-se, principalmente aos seguintes itens:
a seguinte posição: (a) lucro  inflacionário que será tributado na ocasião da realização dos ativos permanen-

tes correspondentes; (b) depreciação acelerada abatida do lucro real nos exercícios de 
1979 e 1978  e cuja contabilização em despesas vem sendo efetuada na base descrita 
em 1.g; (c) excesso das variações cambiais  em  relação  à variação do valor da ORTN
não admitida no exercício de 1979, como dedução do lucro real.

Pagável Moeda Moeda Moeda Moeda 4. CAPITAL SOCIAL
em nacional estrangeira nacional estrangeira         O  capital  autorizado  é  de  Cr$ 189.173 milhões (Cr$ 125.467 milhões em 1980).

1981 8.165 25.532 O  capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro  de  1981 era de 24.541.000 mil
1982 5.922 41.657 2.417 16.874 ações sem valor nominal (19.652.900 mil ações em 1980), assim distribuídas:
1983 3.716 28.590 1.815 14.634
1984 3.019 30.472 1.260 14.921
1985 2.148 30.529 1.181 14.403
1986 953 31.247 506 13.912
1987 383 23.302 183 10.694
1988 Ações ordinárias..................................... 20.876.035 17.040.561

em diante 30 33.222 16 16.796 Ações preferenciais - dividendo 6% a.a. não cumulativos 3.664.965 2.612.339

10.249 177.362 7.378 102.234 24.541.000 19.652.900

16171 219019 15543 127.766

a)    Os juros e a correção monetária sobre os financiamentos em moeda nacional,
       variam entre 54% e 108% a.a. 5. RESPONSABILIDADES
b)    Os financiamentos em moeda estrangeira foram convertidos à taxas oficiais de         Em 31 de dezembro de 1981, a TELEBRÁS  e suas controladas tinham responsa-
       câmbio vigentes em 31 de dezembro e as taxas de juros variam entre  0,375% bilidades  potenciais  no  valo r aproximado de Cr$ 86.084 milhões, que em sua maioria
       e 2,75% acima da LIBOR. referiam-se a contratos de obras e equipamentos relacionados com planos de expansão.

    Examinamos os balanços patrimoniais consolidados da Telecomunicações Brasileiras     Em nossa opinião, com base em nossos exames e nos pareceres de outros audito-
S.A. - TELEBRÁS e suas controladas levantados em 31 de dezembro de 1981 e 1980   e res  independentes,  conforme  mencionado  no  parágrafo anterior, as demonstrações
as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, dos lucros acumulados  e  das financeiras consolidadas referidas no primeiro  parágrafo representam, adequadamente,
origens  e  aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. a posição patrimonial e financeira  da Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS
Nossos  exames  foram  efetuados  de  acordo  com  as  normas de auditoria geralmente e  suas  controladas  em 31  de dezembro de 1981 e 1980, o resultado de suas opera-
aceitas e, consequentemente incluíram as provas nos registros contábeis e outros proce- ções  e  as  origens   e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos
dimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias. naquelas  datas  de  acordo  com  os  princípios  de contabilidade geralmente aceitos,
    Não examinamos as demonstrações financeiras de algumas controladas, cujos ativos aplicados com uniformidade durante e período.
e receitas líquidas de serviços do exercício de 1981 representam, respectivamente,  40%
e  43% ( 37%  e  43%  em  1980), dos totais consolidados. Essas demonstrações foram 
examinadas por outros auditores independentes cujos pareceres nos foram apresentados.
Assim sendo, nossa  opinião, no  que diz respeito aos valores dessas controladas incluí-
dos  na  consolidação,  é baseada  única  e  exclusivamente  nos  pareceres  dos outros 
auditores.  

(Em milhões de cruzeiros)

encargos financeiros
Principal mais

1981 1980
Principal mais

encargos financeiros

(Em milhões de cruzeiros)

(Em milhares de ações)
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Anexo lll
Síntese do Desempenho Econômico - Financeiro da Telebrás

Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás vinculada ao Ministério das Comunicações



FIGURA 3.A FIGURA 3.B FIGURA 3.C FIGURA 3.D
FORMAÇÃO DA MARGEM DE EXPLORAÇÃO LÍQUIDA FORMAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL FORMAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Participação Acionária Receita de Exploração Despesa de Exploração Outros Acréscimos Acréscimo do Patrimônio

75.028 287 98 76.658 278 100 4.407 126 6 20 - - Líquido

19.363 131 96 20.262 127 100 1.949 98 10 - - - 303.251 280 100

8.384 - 94 8.924 - 100 986 - 11 - - - 79.723 73 100

Aumento do Capital 46.158 - 100

Social

40.716 487 13

6.931 (31) 9

9.974 - 22

Saldo Credor Correção Lucro Líquido do Correção Monetária do

Monetária Exercício  Patrimônio Líquido

11.664 435 15 82.081 324 107 183.146 236 61

2.179 - 11 19.347 181 95 54.572 85 68

(1.190) - (13) 6.875 - 77 29.557 - 64

Lucro Líquido do Dividendos Provisionados

Margem de Exploração Despesa de Exploração Receita Operacional Receita Operacional Receita Não Operacional Despesa Não Operacional Exercício 2.712 141 -

Bruta Depreciação Financeira Financeira 1.437 2.013 2 3.873 164 5 82.081 324 - 1.127 354 -

72.251 295 94 406 155 - 1.153 119 2 145 26 - 68 (96) - 1.466 8 7 19.347 181 - 248 - -

18.313 131 90 159 121 - 529 443 3 117 24 - 1.554 - 17 1.359 - 15 6.875 - -

7.938 - 89 72 - 1 97 - 1 93 - 1

Margem de Exploração Margem de Exploração Lucro Líquido Operacional Lucro Líquido Operacional

Líquida Líquida 72.853 292 95 72.853 292 95

71.845 296 94 71.845 296 94 18.566 136 92 18.566 136 92

18.154 131 90 18.154 131 90 7.870 - 88 7.870 - 88

Receita de Serviços 7.866 - 88 7.866 - 88

1.630 81 2

899 66 4

540 - 6

Lucro Retido

79.369 336 26

18.220 175 23

6.627 - 14

FIGURA 3.G FIGURA 3.F FIGURA 3.E

FORMAÇÃO DOS RECURSOS GERADOS PELA ATIVIDADE ECONÔMICA BALANÇO DE FONTES E USOS BALANÇO PATRIMONIAL SIMPLIFICADO

Saldo Credor Correção Receita Corrente Receitas que não Investimentos (Técnicos) Despesas de Capital Total dos Dispêndios Total dos Recursos Receitas Receita Operacional Investimentos Ativo Permanente Ativo Passivo Patrimônio Líquido Capital Social

Monetária 90.912 295 119 Envolvem Capital 4.389 87 15 28.712 217 87 32.996 188 100 32.996 188 100 4.861 293 15 4.307 248 89 459.637 480.025 145 80 603.674 141 100 603.674 141 100 490.450 162 81 102.581 84 21

23.036 145 113 Circulante 2.350 63 26 9.052 68 79 11.440 76 100 11.440 76 100 1.238 (21) 11 1.238 31 100 187.590 196.235 78 78 250.521 84 100 250.521 84 100 187.199 74 75 55.618 51 30

Receita Não operacional 9.385 - 105 78.627 295 103 1.443 - 27 5.372 - 83 6.511 - 100 6.511 - 100 1.562 - 24 944 - 60 106.407 110.325 - 81 136.292 - 100 136.292 - 100 107.476 - 79 36.925 - 34

1.437 2.013 2 19.896 122 98 Bens e Serviços (Líquido)

68 (96) - 11.664 435 15 8.969 - 100 Inversões Financeiras Outras Despesas de Receita Não Operacional 9.723 180 71 Reservas e Lucros

1.554 - 17 2.179 - 11 22.325 316 96 Capital 554 - 11 3.470 73 57 Acumulados

Receita Operacional Receita Opercaional (1.190) - (13) Receitas que Envolvem 5.368 62 89 23.375 286 82 - - - 2.000 - 68 387.869 195 79

Financeira 77.811 274 102 Capital Circulante 3.321 - 100 6.048 82 67 618 - 40 131.581 87 70

Receita de Exploração 20.789 130 103 12.285 291 16 Outras 3.321 - 62 Outros Recursos Recursos do Tesouro Obras em Andamento 70.551 - 66

76.653 278 100 9.021 - 101 3.140 655 15 1.050 54 4 28.861 227 87 28.861 227 100 3.973 54 29 Passivo Exigível a Longo Credores por

20.252 127 100 1.153 119 2 416 - 5 680 - 11 8.818 51 77 8.818 51 100 25.766 170 43 Prazo Financiamento

8.924 - 100 527 443 3 - - - 5.825 - 20 5.825 100 955 - 32 80.425 85 13 77.350 87 96

97 - 1 Internas Amortizações 43.401 98 17 41.341 104 95

404 22 43 (Empr./Financ.) 21.907 - 16 20.248 - 92

332 (14) 51 948 45 3 Demais

Despesa de Exploração Despesa Operacional Despesa Corrente Despesas que Envolvem 385 - 63 654 8 7 Diferido 3.075 49 4

4.813 128 6 4.958 123 7 8.831 139 12 Capital Circulante Externas 608 - 11 Subscrições 6.692 157 1 2.060 24 5

2.108 99 10 2.223 93 11 3.689 147 18 5.519 116 7 544 69 57 - - - 2.599 170 1 1.659 - 8

1.058 - 12 1.151 - 13 2.510 - 28 2.554 901 12 322 44 49 - - - 963 - 1

254 - 3 223 - 37 - - -

Pessoal e Encargos Despesas Correntes Operações de Crédito Internas Moeda Ativo Real Longo Prazo Resultado Exerc. Futuro

1.992 46 53 3.734 56 11 95 (23) - 30 - 32 30 - 100 76.754 14 100 -

Margem de Exploração Despesa Operacional 1.364 146 57 2.688 109 21 123 547 1 - - - - - - 40.592 7 (30) -

Líquida Financeira 555 - 49 1.139 - 17 19 - - 19 - 100 19 - 100 19.381 10 - -

71.845 295 94 Lucro Líquido Operacional Despesa Não Operacional Despesas que Rec. Gerados p/Atividade Bens/Serviços Adiant. P/Aum. de Cap. Rec. Para Aumento Contribuição p/ Expansão

18.154 131 90 3.873 164 5 Não Envolvem Capital Econômica - - - 25.954 279 4 Capital Social (Líquida)

7.866 - 88 145 26 - 1.466 8 7 Circulante 6.766 1.055 9 - - - 6.841 260 3 18.647 27 3 477 (91) 3

115 24 - 1.359 - 15 3.312 192 5 586 262 3 Oper. Internas Encargos Financeiros - - - -1.902 - 1 14.740 250 6 5.123 599 35

93 - 1 Outras Despesas 1.135 (50) 6 162 - 2 137 56 44 308 66 8 Externas Moeda Disponibilidades Ativo Circulante 4.214 - 3 733 - 17

72.853 292 95 - - - 2.256 - 25 88 21 47 186 2 8 65 (47) 68 - - - 1.853 227 9 20.941 206 3 Recursos da União

18.566 136 92 - - - 73 - 40 182 - 16 123 - 100 40 - 33 566 (69) 8 6.853 46 3 18.170 89 97

7.870 - 88 - - - Operações Externas - - - - - - 1.827 - 39 4.684 - 4 9.617 176 65

Lucro Líquido do Exercício 171 74 56 Bens/Serviços Contas a Rec. De Serv. 3.481 - 83

82.081 324 107 98 (10) 53 65 (22) 100 8.381 280 40

19.347 181 95 109 - 60 83 - 67 2.208 225 32 Passivo Circulante Credores por

6.875 - 77 Materiais e Serviços - - - 679 - 15 14.138 173 3 Financiamento

1.434 71 39 Valores de Terceiros Repasse (Emprest.) 5.174 93 2 7.865 210 56

838 108 35 465 - 1 9.935 185 47 2.685 - 2 2.538 149 49

402 - 35 - - - 3.491 131 51 1.018 - 38

Valores de Terceiros 1.507 - 32

550 - 2 Variação do Disponível Demais AC. Demais

- - - (1.286) - (3) 773 31 4 6.273 138 44

- - - 1.261 - 11 588 (12) 9 2.636 58 51

(895) - (13) 671 - 14 1.667 - 62

FIGURA 3.H FIGURA 3.I

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Acréscimo do Ativo Total das Aplicações Total das Origens Recursos Próprios Rec. Gerados p/ Atividade Variação de Variação do Ativo Variação do Passivo Variação de Credores por Instituições Financeiras

Realiz. a Longo Prazo 47.568 65 100 52.693 85 100 52.163 189 99 Econômica Disponibilidades Circulante Circulante Financiamento Moeda Nacional

- - - 28.856 80 100 28.535 74 100 18.044 35 63 6.766 1.055 13 1.286 - 9 14.089 549 100 8.964 260 64 5.327 250 59 (306) - (6)

9.768 251 34 15.997 - 100 16.347 - 100 13.316 - 81 586 262 3 Nome do Agregado ABABABABABABAB (1.261) - (58) 2169 49 100 2.490 125 115 1.520 - 61 501 - 33

2.780 - 17 162 - 1 895 - 61 1458 - 100 1.108 - 76 (121) - (11) (558) - 360

1981 XX.X XX% XX%

Instituições Financeiras

Investimentos Acréscimo do Ativo Recursos da União 1980 XX.X XX% XX% Moeda Estrangeira

18.989 109 82 Permanente 32.103 259 62 5.633 453 106

9.069 (19) 78 23.182 99 49 8.945 54 50 1979 XX.X XX% XX% Var. Contas a Receber Variação de Direitos 1.019 133 67

11.237 - 89 11.631 (8) 40 5.801 - 44 6.173 304 48 Realizáveis 437 - (260)

12.651 - 79 1.529 406 44 12.742 271 90

Imobilizado Contribuição p/ Expansão 302 - 55 3.438 530 158 Variação de Obrigações Var. de Tributos a Pagar

1.944 25 8 12.520 47 24 546 - 37 3.637 275 41 503 - 14

1.556 67 13 8.513 39 47 970 (21) 39 (761) - (78)

934 - 7 6.123 - 46 1.229 - 111 855 - 70

Var. Repasses/

Diferido Outros Empréstimos

2.249 123 10 774 - 1 6.444 225 51

1.006 110 9 - (100%) - 1.994 - 58 Var. Partic. Resultados

480 - 4 1.230 - 9 (236) - (43) 2.023 85 56

1.092 357 112

Adiantamento p/ Aumento Recursos de Terceiros 239 - 19

Capital 530 (95) 1

19.112 287 40 10.491 246 37 Var. Demais Dir.

4.939 - 17 3.031 - 19 Realizáveis

- - - 125 - 1 Var. Demais Obrigações

(75) - (2) 1.111 74 30

Redução do Exigível a 480 - 88 639 373 66

Longo Prazo 135 - 11

2.562 84 5

1.391 347 5

311 - 2

Dividendos Provisionados Var. Situação Líquida

2.712 141 6 Circulante
1.127 354 4 5.125 - 36

248 - 2 (321) - (15)
350 - 24

Outros Var. Aplicações em
- - - Despesas do Exerc.
- - - Seguinte

7 - - 61 - 1
Variação da Situação (8) - -
Líquida Circ. 17 - 2

5.125 - -
(321) - -

350 - -
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