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Telebrás –
Encurtado distâncias
a passos largos.
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1. Mensagem da Administração
Srs. Acionistas
Os resultados obtidos pelo Sistema
Telebrás são significativos. O País
atingiu, em 1983, mais de 10
milhões de telefones instalados e
com isso uma densidade de 7,9
telefones por 100 habitantes.
A qualidade dos serviços prestados
à sociedade brasileira vem
melhorando de forma marcante e
hoje é reconhecida
internacionalmente.
Não menos importante é o fato de
que os principais indicadores de
desempenho vêm evoluindo
favoravelmente: decréscimo da
dependência de recursos de
terceiros: queda nas despesas de
exploração; aumento do tráfego
por terminal, mostram que o
objetivo do setor – autosustentação – é plenamente
alcançável, apesar de os preços
médios de seus serviços não
acompanharem os índices
inflacionários. Somente uma
melhoria na eficiência operacional
tem permitido ao Sistema obter
resultados satisfatórios.
Apesar de duas
maxidesvalorizações do cruzeiro,
em três anos, o grau de
endividamento do Sistema
Telebrás não se deteriorou de
modo a preocupar a
Administração.
Em 1983, embora a taxa de
crescimento em PIB, tenha sido
negativa, a participação das
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telecomunicações nesta taxa foi
positiva.
O Sistema Telebrás prosseguiu
nos seus esforços de
aperfeiçoamento de recursos
humanos, o que se refletiu
positivamente nos resultados
obtidos durante o exercício. No
campo da pesquisa e
desenvolvimento, onde, atuando
nas áreas de transmissão digital,
fibra óptica e comutação temporal
– base das telecomunicações do
futuro – o Sistema Telebrás vem
obtendo resultados que o colocam
satisfatoriamente no cenário
internacional. Pode-se afirmar que
ele atingiu uma posição de
destaque no terceiro mundo.
A correta execução da política
industrial, determinada pelo
Ministério das Comunicações, vem
criando condições para o
fortalecimento da pequena e média
empresa que atuam no setor. A
autonomia que a indústria vem
obtendo, traduzida por um maior
grau de nacionalização é
testemunha do êxito da Telebrás.
Impõe-se afirmar que grande tem
sido o esforço do Sistema Telebrás
no sentido de criar uma
consciência para importância do
marketing no exercício de suas
atividades.
A implantação de novos serviços,
visando entre outros objetivos a
simplificação da vida, a
desburocratização, a economia de

Energia e de transporte, é
conquista reconhecida pela Nação
Brasileira.
A harmonia dos resultados obtidos
pelas diversas áreas da Telebrás e
suas Empresas é uma decorrência
do Sistema de Planejamento e
Controle implantado, que vem se
afirmando ano a ano, como um
valioso instrumento de ação. Esse
Sistema, considerado modelar por
órgãos do Governo Federal, tem
permitido que o Sistema Telebrás
se adapte às severas variações
conjunturais e assim possa vencer
as diversas fases da crise
econômico-financeira que o País
vem atravessando.
Finalmente, no campo da
desburocratização, é importante
assinalar que, desde a criação do
programa, já foram introduzidas
quase mil medidas, visando não só
a desburocratização dentro do
Sistema como também. É o que é
mais importante, o relacionamento
com seus usuários, acionista e
fornecedores.

O Sr. Silas Shockness, residente em Porto Velho (RO), contemplando com o 10.000.000.º telefone, recebe uma ligação do Presidente Figueiredo.
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Destaques do Exercício
A administração, ao apresentar o
desempenho do Sistema Telebrás
em 1983, destaca com satisfação
os pontos de maior significado.
Eles mostram o nível de expansão
da planta, a melhoria da qualidade
do serviços, a continuação dos
esforços de desenvolvimento dos
recursos humanos, de fomento
industrial, de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e os
resultados econômicos
alcançados. No campo econômico,
cabe mencionar que a taxa de
remuneração do investimento de
6,7%, obtida pelo Sistema, é
inferior à Remuneração Legal
(12%). Quanto ao lucro líquido do
exercício, consolidado, no valor de
Cr$ 20,4 bilhões, deve-se realçar
que é inferior ao lucro obtido em
1982, conseqüência,
principalmente, da absorção
integral no exercício dos efeitos da
maxidesvalorização do cruzeiro
ocorrida em 1983.
• Telefones colocados em
serviço
721.000
Taxa de crescimento
7,9%
• Instalações de novos terminais
telex
2.170
Taxa de crescimento
3,3%
• Instalações de telefones
Públicos
Taxa de crescimento
•

8.300
12,1%

Interiorização das
telecomunicações
- Localidades atendidas com
serviços telefônicos
8.222
Taxa de crescimento
20,5%
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- Penetração na Amazônia
Entrada em operação do tronco de
microondas Porto Velho - Cuiabá.
• Atendimento da milésima
localidade brasileira com serviço
telex.
• Evolução do tráfego nacional:
- Serviço Telefônico
13,4%
- Serviço Telex
19,0%
• A qualidade de serviço situa-se
próxima do padrão internacional,
em particular a taxa de 53% nas
chamadas DDD completadas na
primeira tentativa.
• Aumento no número de
empregados:
0,5% (o de telefones cresceu
7,9%), atingindo o índice de 96
telefones operados por
empregado.
• Recursos aplicados pelo Sistema
Telebrás no desenvolvimento de
Recursos Humanos: Cr$ 9,5
bilhões ( da ordem de 0,8% da
receita operacional) com 40.462
treinados.
• Investimentos da Telebrás em
Pesquisa e Desenvolvimento:
Cr$ 11,7 bilhões (da ordem de 1%
da receita operacional).
• Marcos importantes em Pesquisa
e Desenvolvimento:
- Transferência. À indústria, de
tecnologia do Concentrador Digital
(CD 2400).
- Início da operação da linha piloto
de circuitos híbridos a filme
espesso.

- Conclusão do projeto Trópico “C” de
comutação digital.
- Transferência, à indústria, da
tecnologia de fibra óptica, índice
gradual.
• Desempenho econômico-financeiro
da Telebrás (holding):
- Lucro Líquido
do exercício
Cr$ 61,0 bilhões
- Dividendo
por ação
Cr$ 0,48 ordinária
Cr$ 0,85 preferencial
- Inversões Financeiras nas Empresas
do STB
Cr$ 40,2 bilhões
- Dependência de Recursos de
Terceiros para Inversões Financeiras
nas Empresas do STB
zero
- Grau de Endividamento
1,5%
• Desempenho econômico-financeiro
do Sistema Telebrás:
- Lucro Líquido
do Exercício
Cr$ 20,4 bilhões
- Taxa de Remuneração
do investimento
6,7%
- Investimentos
Técnicos
Cr$ 581,1 bilhões
- Dependência de Recursos de
Terceiros para Investimentos
Técnicos
12,2%
- Grau de Endividamento
47,5%

Show-room de tecnologias e produtos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás.

Central Telefônica Rural, alimentada por energia solar.

10.000.000.º telefone instalado em Porto Velho (RO).
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2. Caracterização do Sistema Telebrás
2.1.Definição do Sistema Telebrás
O Sistema Telebrás (STB) é um conjunto de
empresas brasileiras, concessionárias de
serviços públicos de telecomunicações, tendo
como sociedade controladora a
Telecomunicações Brasileiras S.A.- Telebrás,
vinculada ao Governo da União através do
Ministério das Comunicações.

2.3.Composição do Capital Social
da Telebrás
O capital Social da Telebrás era representado, em
30.12.83, por 30.190.800 mil ações nominativas.
Sua composição, mostrada no item 5.2. (Tabela
n.º 08), indica a participação da União Federal de
80,6% no capital votante (Ações Ordinárias) de
67,6% no capital total.

2.2. Política Empresarial para
Exploração dos Serviços

2.4. Entidades Telefônicas
Independentes

O Ministério das Comunicações definiu, em
1972, a 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 concessão
(Estado, Territórios ou Distrito Federal).
Os Sistemas de telecomunicações dessas
empresas são interligados aos troncos
nacionais, operados pela Empresa Brasileira
de Telecomunicações S/A – EMBRATEL,
concessionária do serviço de longa distância
(interurbano nacional e internacional),
configurando, dessa forma, o Sistema
Nacional de telecomunicações. Atualmente,
com exceção da Cia. Riograndense de
Telecomunicações – CRT, que é coligada, as
demais “empresas-pólo” são controladas pela
Telebrás.
Além das empresas já citadas, mantêm
vínculos com a Telebrás outras 11 entidades
concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações, na condição de coligadas
das suas controladas

Em dezembro de 1983, o setor de
telecomunicações, contava, ainda, com
125 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.
Desde dezembro de 1973, quando as
independentes perfaziam mais de 900 entidades,
houve uma redução de 86,2%. Tais entidades
exploram hoje apenas 3% dos telefones
instalados no País.

2.5. Localidades Atendidas
Completado em 1982 o atendimento de todos os
municípios brasileiros, intensificou-se a atividade
de interiorização, ligando-se novas localidades
(distritos, vilas, povoados, agrovilas e núcleos
rurais) com serviços de telecomunicações
prestados por empresas do STB e por entidades
independentes.

Edifício-sede da Telebrás – Brasília.

2.6 Quadro Retrospectivo do Sistema Telebrás * - Período 1972/1983
INDICADOR
Receita Operacional
Despesa Operacional
Lucro Líquido Operacional
Investimentos

UNIDADE

1972

1975

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Cr$ Milhões
Cr$ Milhões
Cr$ Milhões
Cr$ Milhões

1 008
720
288
1 149

7 200
5 983
1 217
27 176
405
10

34 310
24 941
9 369
27 405

62 262
44 934
17 328
40 590

115 781
98 268
17 513
60 807

263 836
227 480
36 356
148 736

562 865
460 161
102 704
305 246

1.393.842
1.179.468
214.374
604.935

Milhares
Milhares
%
%

2 380
1 840
77
-

3 371
3 066
91
18.5

5 552
5 313
96
14.7

6 437
6 215
96
17.0

7 496
7 270
97
17.0

8 395
8 159
97
12.2

9 309
9 058
98
11.0

10 135
9 779
97
7.9

Milhões
Milhões
Milhões

2 819
124
0.54

4 534
248
1.3

10 717
400
3.2

13 254
659
4.5

15 972
943
5.6

18 644
1 042
6.1

21 546
1 396
6.9

23 846
1 570
7.5

Unidades
106min
106min

4 060
3.5

11 850
52.2
7.5

24 020
109.2
11.0

38 320
126.6
12.9

44 091
161.6
14.8

50 130
204.0
15.8

64 700
247.7
17.3

66.870
260.4
16.2

Cr$ 1.00
Cr$ Bilhões

417
0.2

2 078
3.0

5 918
12.2

9 196
22.5

14 620
44.4

30 490
77.9

53 631
224.6

132.909
481.0

%
Milhares
Unidades
Unidades

25.0
52
35
-

41.3
75
41
2 514

33.3
92
58
2 838

36.2
94
66
3 049

38.4
97
75
3 315

37.8
100
82
3 641

39.9
101
91
4 021

34.5
101
96
8.222

Unidades
Cr$

2.4
2.07

3.0
3.43

4.9
8.27

5.4
11.61

6.3
23.67

6.9
38.73

7.3
75.30

7.9
209.88

Telefones em Serviço
Brasil
Sistema Telebrás
STB/Brasil
Acréscimo STB
Chamadas Telefônicas
Pulsos Registrados (1)
Interurbanas
Internacionais
Telex
Terminais Instalados
Tráfego nacional
Tráfego Internacional
Receita Anual por Telefones
Despesa Total com pessoal
Despesa com Pessoal/Receita
Operacional
Empregados (2)
Telefones por Empregado
Localidades Atendidas (Brasil) (3)
Telefones por 100 Habitantes
(Brasil)
Cruzeiros por Franco Ouro

Notas referentes ao quadro retrospectivo do Sistema
(*) Os dados informados neste quadro referem-se ao Sistema Telebrás
tal como ele é caracterizado no Item 2 deste Relatório. O mesmo
conceito aplica-se à maioria dos dados que ilustram o Item 3. A
diferença básica entre essa posição e a que é retratada no Item 4
(Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro do STB) 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 ou medição 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

Da mesma forma, para calcular o indicador Despesa com
Pessoal/Receita Operacional, a correspondente despesa
com pessoal da própria Telebrás somente passou a ser
considerada a partir de 1981.
3. Localidades Atendidas (Brasil). Até 1982, os dados
referem-se a municípios atendidos.
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3. Realizações do Sistema Telebrás em 1983
3.1 Administração Superior

Auditoria

Sistema de Planejamento e Controle
– SPC

As avaliações efetuadas pela Auditoria da
Telebrás abrangeram exames sobre a
segurança, operacionalidade e
gerenciamento do controle interno de
Sistemas Técnicos e Gerenciais da
Telebrás. Incluíram, também, diagnósticos
de auditoria em empresas controladas e
análises de consistência da remuneração
decorrente das concessões de licença
para exploração de patentes.

A transição por que passa a economia do
País tem obrigado as autoridades da área
econômica à adoção de mecanismos de
ação que conduzem a hipótese de
trabalho variáveis. Tal fato cria a
expectativa de reformulações e mudanças
no planejamento, de maneira que os
ajustamentos promovidos pelo Governo
Federal sejam absorvidos sem interferir
na eficiência atingida pelo Sistema
Telebrás.
O embasamento oferecido pelo SPC tem
permitido à Telebrás processar o seu
planejamento com bastante eficácia. No
decorrer do ano de 1983, diversos
ajustamentos foram necessários para
atender não só às diretrizes emanadas do
Governo Federal mas, também às
modificações decorrentes do quadro
sócio-econômico que afetam a conjuntura
nacional.

Comunicação Social
Com fundamentos na Política de
Comunicação Social do Poder Executivo,
a Telebrás prossegue as ações visando
alcançar os seguintes objetivos:
- dinamização das imagens fim e
institucional da Telebrás e do STB: aprimoramento do processo de
comunicação interna da Telebrás e do
STB, através de instrumentos específicos,
entre os quais se destaca o 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.

8

Orientação e Coordenação Jurídica
Através de seus órgãos especializados, a
Telebrás continuou, em 1983,
promovendo a homogeneização dos
procedimentos de caráter jurídico entre as
empresas do Sistema, tendo contribuído
para isso o “VI Encontro dos Advogados
do Sistema Telebrás”, realizado em Belo
Horizonte. A par disso, continuou a
defender o interesse das empresas do
STB junto aos órgãos públicos e tribunais
superiores, em Brasília.

3.2. Exploração dos Serviços de
Telecomunicações
A atuação do Sistema Telebrás, quanto à
exploração dos serviços de
telecomunicações, continuou dando ênfase à
melhor utilização da planta instalada e ao
aproveitamento das oportunidades de
negócios, de forma a satisfazer as
necessidades e anseios da sociedade.
Assim, o Sistema Telebrás vem procurando
disseminar uma filosofia de marketing, com
responsabilidade social, em consonância
com as orientações do Ministério das
Comunicações.
Em 1983, realizou-se um grande esforço,
visando a capacitação das empresas do
Sistema Telebrás na utilização do processo
de marketing como uma ferramenta
gerencial.

Serviços e Aplicações
Os serviços e aplicações de telecomunicações foram
classificados em Programas, cujos títulos refletem o
benefício que visam proporcionar à sociedade. Tais
serviços e aplicações vê, sendo disseminados e
ampliados em todo o Sistema Telebrás, mostrando a
crescente “orienteção-para-o-mercado”de nossas
empresas
Os programas são os seguintes:
• Popularização
Acesso ao serviço telefônico pela população de
menor renda, através de meios que representem uma
solução de compromisso entre o grau de serviço
oferecido e um menor custo para os usuários.
Este programa inclui, entre outros:
• Telefone Público e Semi-público
• Telefone Comunitário
• Linha Compartilhada
• Central Telefônica Comunitária

Telefone público instalado em colônia de pescadores
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• Interiorização

• Suporte de Negócios

Oferta de serviços de telecomunicações às comunidades
do interior, particularmente aos assinantes situados em
áreas rurais, cuja atividade principal seja agropecuária,
proporcionando integração social e aumento da
produtividade. Destacam-se neste programa os Postos de
Serviços e o
Serviço Compartilhado Rádio-Telefone(RENAC).

Este programa destina-se a dar apoio à modernização
das atividades empresariais, através de serviços e
aplicações para o setor agropecuário (serviços de
informações de mercado) e para negócios em geral,
destacando-se:
• Telesima – Sistema de informações do mercado
agropecuário;
• Transdata – Serviço nacional de comunicações de
dados ponto-a-ponto;
• Airdata – Serviço de comunicação de dados para
empresas de aviação;
• Interdata – Serviço internacional de comunicação de
dados;
• Findata – Serviço internacional de acesso a
informações financeiras;
• Telemarketing – Aplicação de telefone como meio de
realização de negócios;
• TV Executiva – Serviço de geração e transmissão de
sinais de televisão, em circuito fechado, de âmbito
nacional;
• DDG 800 – Discagem direta grátis;
• Reparte – Rede particular telegráfica.

Central Telefônica Rural
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Auditório para TV Executiva

• Desburocratização

• Simplificação da Vida

Tem por finalidade apoiar o aperfeiçoamento de
processos administrativos, principalmente no setor
público, através do uso intensivo e extensivo dos
serviços de telecomunicações.
A tabela constante das páginas 12 e 13 ilustra o
estágio de implantação, nas empresas do Sistema
Telebrás, de todos os serviços, facilidades e
aplicações compreendidos por este programa e
pelos que se seguem.

Compreende os serviços, facilidades e aplicações de
telecomunicações, visando simplificar a vida do
cidadão comum.

• Transporte/Economia de Combustível

• Serviços Especiais
Proporcionam acesso, normalmente através de
códigos de três dígitos, ao órgãos de segurança e de
defesa e apoio à comunidade, bem como a
informações e serviços de interesse público e
entretenimento.

Serviços e aplicações que se propõem substituir
deslocamentos, proporcionando economia de tempo
e combustível através de um uso mais intenso dos
meios de telecomunicações.

Serviço Videotexto/Campanha “Nordeste Urgente”, promoção LBA – Telesp.

Aparelho telefônico do Serviço Fale - Fácil.

11

TELERON
TELEACRE
TELEAMAZON
TELAIMA
TELEPARÁ
TELEAMAPÁ
TELMA
TELEPISA
TELECEARÁ
TELERN
TELPA
TELPE
TELASA
CETEL
TELERGIPE
TELEBAHIA
TELEMIG
TELEST
CTBC
TELERJ
TELESP
TELEPAR
TELESC
TELEMAT
TELEGOIÁS
TELEBRASÍLIA
CTMR
CRT
Tabela 01
EMPRESAS
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SERVIÇOS

TELEDOCUMENTOS

PREFEITURAS MUNICIPAIS

CENTRAL INFORMAÇÕES DO MOBRAL

CENTRAL INFORMAÇÕES DE EMPREGOS

CENTRAL INFORMAÇÕES DO DETRAN

CENTRAL INFORMAÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS

CENTRAL MARCAÇÃO DE CONSULTAS PREV. SOCIAL

PROGRAMAS

CENTRAL INFORMAÇÕES DO TRE

CENTRAL INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

TELEMEDICINA

TELECÂNCER

DROGAFONE

VALORIZAÇÃO DA VIDA

PLANTÃO ENERGIA

EMERGÊNCIA GÁS

EMERGÊNCIA ÁGUA

DETRAN (ACIDENTES)

TELEPAZ

INFORMAÇÃO

PRONTO SOCORRO

PROGRAMAÇÃO DE TV

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

FEIRAS LIVRES

HORÓSCOPO

TELE-TURISMO

FARMÁCIA DE PLANTÃO

TELEURNA

IMPOSTO DE RENDA

ETRETENIMENTO

NOTICIÁRIO

HORÁRIO DE ÔNIBUS

METEREOLOGIA

HORA CERTA

DISQUE AMITIÉ

DIAL-A-FRIEND

DISQUEAMIZADE

RESULTADO DA LOTO

TELESPORTE

DISQUEPIADA

TELECRIANÇA

APOIO À
COMUNIDADE

PROGRAMAÇÃO CINEMA E TEATRO

LOTERIA ESPORTIVA

SUNAB

INAMPS - INFORMAÇÕES

SEGURANÇA
COMUNITÁRIA

DEFESA DO CONSUMIDOR

DEFESA CIVIL

CORPO DE BOMBEIROS

TELE EMERGÊNCIA

POLÍCIA

Programa de Serviços e Aplicações

SERVIÇOS ESPECIAIS
EMERGÊNCIA COMUNITÁRIA
DESBUROCRATIZAÇÃO

RÁDIO CHAMADA

TELE SECRETÁRIA

CONFERÊNCIA

CONSULTA

TRANSFERÊNCIA FOLLOW ME

CHAMADA DE ESPERA

BLOQUEIO

NÃO PERTURBE

DISCAGEM ABREVIADA

CENTRAL INFORMAÇÕES JURÍDICAS

DISCAGEM LOCAL A COBRAR

ALUGUEL DE TERMINAIS

POSTO DE SERVIÇO DESBUROCRATIZADO

LIG PAG

DISCAGEM DIRETA REGIONAL

TELEFONE PÚBLICO EM FERRY BOAT

TELEBORDO

DISQUE-LIMPEZA

TELEGRAMA FONADO

POSTO DE SERVIÇO MÓVEL

BOLSA DE TELEFONE

CONTA PAG

CONTA CHEQUE

PAGAMENTO CONTE PELO CORREIO

CAIXA COLETORA

TELEFONE PÚBLICO INTERURBANO

TELEFONE PÚBLICO COM AMPLIFICAÇÃO

BIP-FONE

ANÚNCIO FONADO

FONE PAG

DDC - DISCAGEM DIRETA A COBRAR

AEROCHAMADAS

RODOCHAMADAS

TELECARD

DISQUE HOTEL

FALE-FÁCIL

TELERECADOS

TELEVASP

SERVIÇO AVISO LOCAL E INTERURBANO

TELEFONE PÚBLICO A COBRAR

DESPERTADOR

RESERVA DE BARCOS

DISQUE TRANSPORTE

RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

ITINERÁRIO DE ÔNIBUS URBANO

CENTRAL INFORMAÇÕES RODOVIÁRIAS

CENTRAL FONETÁXI

CENTRAL INFORMAÇÕES DE FRETE

DDA - DISCAGEM DIRETA ÀS AÇÕES

JORNAL DA FEIRA

TRANSPORTE E
ECONOMIA DE
COMBUSTÍVEL
SIMPLICAÇÃO DA VIDA
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Utilização dos serviços
• Serviço Telefônico e de Telex
A evolução do tráfego, principalmente
levando-se em conta a difícil conjuntura
vivida em 1983 (queda real do PIB e da
Produção Industrial), demonstra a crescente
conscientização da sociedade quanto ao
benefícios decorrentes do uso das
telecomunicações.
Os gráficos n.ºs 01 a 03 evidenciam esta
afirmação, pois todos os serviços registraram
taxas de crescimento superiores às de
crescimento dos meios, com exceção do
Telex Internacional, que teve queda devido à
migração de usuários para outros serviços
de comunicação de dados e ao impacto da
recessão econômica mundial,
principalmente, afetando o comércio com os
países da América Latina.
SERVIÇO INTERURBANO
Em milhões de chamadas

Centro de Operações, facilitando e agilizando o atendimento aos assinantes.

SERVIÇO LOCAL – Bilhões de chamadas
PULSOS TOTAIS - Bilhões
24
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Gráfico 01

Gráfico 02

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO TELEX
NACIONAL
INTERNACIONAL
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Gráfico 03

Qualidade dos Serviços
Telefônicos
Apesar da difícil situação enfrentada
por alguma empresas do STB, em
face de fenômenos meteorológicos
anormais, o índice global de qualidade
de serviço, representando pela média
de seis indicadores, considerando
mais significativos, continuou
evoluindo positivamente, ficando mais
próximo dos padrões internacionais. A
tabela n.º 02 mostra a evolução
daquele índice e de seus indicadores
componentes.

Manutenção de linha de assinantes

QUALIDADE DOS SEVIÇOS TELEFÔNICOS
ANO
Indicador (em %)

Objetivo

1979

1980

1981

1982

1983

Erros em cota

0,5

0,67

0,43

0,41

0,45

0,48

Tom de Discar

98

97

98

99

99

99

Taxa de Chamadas Completadas

58

42

47

51

52

54

Convenção
O indicador melhora com índices crescentes

Solicitações de Consertos por 100 Tel.

Atendimento de Reparações (1)

4

7,9

7,3

6,1

5,7

5,6

95

89

90

85

87

83

O indicador melhora com índices decrescentes
Notas
1-

Mudanças de critério de avaliação a partir de 1981.

2- Indicador implantado em 1979.
Índice Global de Qualidade de Serviço (2)

Tabela 02

--

7,5

8,4

8,5

8,9

9,0
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3.3. – Expansão do sistema de
Telecomunicações
Em 1983, o STB continuou expandindo
seus sistemas de telecomunicações,
através de investimentos planejados
para atender ao crescimento de
demanda por serviços tradicionais, bem
como ao surgimento de demanda por
novos serviços exigidos pelo progresso
tecnológico.
Os gráficos n.ºs 04 a 10 mostram uma
visão geral da expansão física dos
principais sistemas de
telecomunicações, cabendo destacar
os seguintes índices de crescimento:
• Capacidade da rede interurbana
estadual
27,8%
• Telefones públicos instalados
12,1%
• Telefones colocados em serviço
7,9%

Lançamento de cabo telefônico subterrâneo.

TELEFONES INSTALADOS (10³)

LOCALIDADES ATENDIDAS PELO
STB(*)
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Gráfico 04
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1979 1980

1981 1982

1983

6215 7270

8159 9058

9779

(*)Até 1982, os dados referem-se apenas a
municípios atendidos.

Gráfico 05

TELEFONES PÚBLICOS INSTALADOS (10³)
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CIRCUITOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA
USO DOMÉSTICO-SISTEMA SATÉLITE
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3.4. Desenvolvido de
Recursos Humanos
Formação Profissional
Dando continuação à sua política
de interação com o sistema
educacional, em 1983, a Telebrás
assinou convênios com a
Universidade de Brasília (UnB) e
com o Instituto Militar de
Engenharia (IME) para o
desenvolvimento de cursos, a nível
de mestrado, em áreas de
Telecomunicações e informática, já
tendo iniciados os cursos na UnB.
Deu-se prosseguimento, também,
ao programa de estágio
supervisionado, que teve início em
1973, mediante convênio com as
universidades e colégios de 2º grau
da rede oficial. Colaborando para a
formação de jovens formandos de
nível superior e em estágio
profissionalizante do 2º grau, a
Telebrás atendeu a 127 estágios
de nível superior e a 49 de nível
médio.

Treinamento
Objetivando o desenvolvimento de
recursos humanos, o Sistema
Telebrás, durante o ano,
proporcionou treinamento a 40.462
empregados, que corresponde a
cerca de 40% de sua força de
trabalho, e aplicou a importância
equivalente a 0,8% de sua receita
operacional.
Face às peculiaridades do Setor de
Telecomunicações,
concomitantemente com o
treinamento nos campos técnico,
administrativo, operacional e
gerencial, grandes passos foram
dados na absorção de novas
tecnologias e no preparo de
recursos humanos, visando o
aumento da eficiência através do
domínio e disseminação dessas
técnicas e tecnologias.

Programa de Círculos de
Controle de Qualidade
(CCQ)
O STB continuou a preparar o
pessoal de sua empresas nas
Técnicas do CCQ, de
18

acordo com programa
desenvolvidos na Telebrás,
havendo atingido em 1983 a
implantação de 308 círculos em
90% das suas empresas, com o
engajamento de 4.267
empregados, e concluindo-se 52
projetos. Os resultados, apurados
em apenas sete projetos, levamnos a estimar uma economia
média anual de cerca de Cr$ 50
milhões por projeto. Em futuro
próximo, com a intensificação dos
trabalhos dos Círculos de
Controle de Qualidade, espera-se
uma grande melhoria na
qualidade dos serviços e sensível
redução de custos.

Os Centros de Brasília e
Recife estão aparelhados com
minissistemas de
telecomunicações, os quais
possibilitam a realização de
treinamento técnicooperacional em condições
reais.

Cooperação Técnica
Internacional
O Sistema Telebrás tem-se
utilizado da cooperação
internacional, recebendo
conhecimentos de outros países,
como o Canadá (Acordo CIDA),
França (Acordo DGT), Itália e
Japão, primordialmente, nas
áreas de comunicações digitais,
sistemas ópticos, sistemas via
satélite e eletrônica de
dispositivos. Através do Projeto
América Latina, que abrange
também países da África de
expressão portuguesa, promovese o intercâmbio de
conhecimentos entre os países
participantes do projeto com o
Brasil.

CNTr - Curso de Projetos de Redes Telefônicas

Infra-Estrutura de
Treinamento
Em 1983 a infra-estrutura de
treinamento passou a ser
constituída pelo Centro Nacional
(Brasília), que funciona também
como Centro Regional para as
empresas do Norte e do CentroOeste, pelo Centro Regional de
Recife, para atender às empresas
do Nordeste e pelo Centro
Regional de são Paulo para
atender às empresas do Sul,
além de mais 20 Centros Locais
para treinamento do pessoal de
nível básico, nas respectivas
empresas.

CNTr – Mini-estúdio para produção de cursos

3.5.Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico
A Telebrás obteve importantes
conquistas no campo científico e
tecnológico, através da ação conjunta
do seu Centro de

Pesquisa e desenvolvimento –
CPqD, grupos universitários e
empresas industriais, Os
resultados mais expressivos são
apresentados adiante e se
constituem em marcos
significativos na caminhada rumo à
menor dependência tecnológica do
setor de telecomunicações.
Nas atividades de ciência e
tecnologia a Telebrás, ao longo do
ano, contou com a participação de
463 empregados do CPqD e mais
496 pesquisadores vinculados a
universidade e indústrias.

Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento
A Ação da Telebrás em pesquisa e
desenvolvimento vem sendo
implementada através de
programas (conjunto de projetos
afins). Em 1983 tiveram
andamento os seguintes
Programas:
• Comunicações Ópticas
• Transmissão Digital
• Componentes e Materiais
• Comunicações por Satélite
• Comutação Eletrônica
• Tecnologia de Telefones
• Comunicação de Dados
• Estudo e Desenvolvimento de
Redes
• Tecnologia de Produto
No âmbito desses programas
obtiveram-se importantes
resultados, dentre os quais cabe
destacar:

• Comunicações Ópticas
- Transferidos à indústria os
pacotes tecnológicos para
produção da fibra óptica e do
equipamento de linha óptica a 34
mbits.
- Terminada a implantação do ciclo
completo de fabricação de Laser
de arseneto de gálio e iniciado o
programa de análise de
degradação.

- Iniciada a pesquisa básica de
fotodetetores para a região de
comprimento de onda entre 1,3 a 1,5
micros.

• Transmissão Digital
- Transferida à indústria a tecnologia
de produção do concentrador digital
para comunicação de textos e telex
(CD-2400).
- Iniciando o teste de campo do CD2400N.

• Componentes e Materiais
- Concluída a capacitação em
projetos de circuitos integrados tipo
MOS e iniciada a implantação do
laboratório de testes desses
circuitos.
- Iniciada a operação da linha piloto
de circuitos híbridos a filme espesso,
com noive protótipos concluídos e
iniciada a implantação do laboratório
de circuitos híbridos a filme fino.

• Comunicações por Satélite
Prosseguiram os trabalhos de
desenvolvimento de um conjunto de
equipamentos, que comporão
estações terrenas, para diversas
aplicações dentro do Sistema
Brasileiro de Telecomunicações por
Satélite.
A partir de 1983, o CPqD passou a
contar com a colaboração da
indústria na conclusão dos trabalhos
de desenvolvimento, caracterizando
o período pré-industrial, cabendo
destacar:
- conclusão da transferência de
tecnologia do amplificador de
potência de 100W;
- início do teste de campo do
amplificador de potência em estado
sólido de 5W.
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Concentrador Telefônico Digital (Trópico C).

• Comutação Eletrônica
Concluído o desenvolvimento do
concentrador telefônico digital –
TRÓPICO C- e iniciados o teste
de campo e a transferência de
tecnologia para fabricação de lote
piloto do equipamento (6
concentradores).
Concluídas a construção do
segundo protótipo da central
telefônica digital – TRÓPICO R –
e a documentação para produção
das placas do protótipo
industrializável.

• Tecnologia de Telefones
- Conclusão dos protótipos de
laboratório das cápsulas de
eletreto a serem usadas,
futuramente, em aparelhos
telefônicos.

• Comunicação de Dados
- Definida a concepção do
hardware e do software básicos
do sistema COMPAC e do
Analisador de Dados, bem como
do software aplicativo deste
último.
20

Cabo Telefônico de Fibras Ópticas

• Estudo e Desenvolvimento
de Redes
- Iniciada a implantação do
laboratório de testes de campo do
Departamento de Redes e instalada
a primeira facilidade de testes,
especialmente concebida para
orientar o desenvolvimento
mecânico de cabos ópticos.
- Apresentados os primeiros
resultados de ensaios de surtos de
alta tensão, realizados pela UFMG,
em equipamentos de redes
instalados em postes de redes
elétricas.
- Obtidos junto à indústria os
primeiros protótipos de cabos
ópticos de 12 fibras e de acessórios
para estes cabos.

• Tecnologia de Produto
- Desenvolvidos e aperfeiçoados
novos processos de produção de
placas de circuitos impressos.
- Desenvolvido processo de
eletroformação de placas metálicas.

Em fins de 1983, foi criado o programa
“Sistema de Garantia de Qualidade”,
voltado para orientação coordenação
e estabelecimento de procedimentos
disciplinadores dos projetos de
desenvolvimento do CPqD, com o
objetivo de garantir permanentemente
a qualidade dos produtos
desenvolvidos.

Infra-Estrutura de Pesquisa e
Desenvolvimento
Teve prosseguimento a implantação
da infra-estrutura de P&D, através de:
- Inicio da interligação para
sistematização do funcionamento, em
rede, dos recursos computacionais do
CPqD.
- Início do trabalho e
catalogação/indexação da produção
nacional em biblioteconomia, visando
sediar o CEDICOM (Centro de
Informação em Comunicações) Convênio CNPq/IBICT.

Registro de Patentes
Em 1983, foram depositados dois
novos pedidos de patentes do CPqD
que, somados aos anteriores
apresentam um total acumulado de
181 patentes.

3.6 Desenvolvimento
Industrial
A Telebrás manteve em 1983 os
mesmos objetivos de
desenvolvimento industrial que há
vários anos vêm sendo perseguidos:
- transferir à indústria projetos
gerados pelo Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Telebrás;
- apoiar financeiramente projetos de
desenvolvimento tecnológico
realizados diretamente pela indústria;
- aprimorar as relações entre as
empresas do Sistema Telebrás e a
indústria;
- reduzir o nível de importação do
Sistema Telebrás; e
- aperfeiçoar os sistemas gerenciais
de apoio ao desenvolvimento
industrial.
Os resultados alcançados,
considerando os objetivos
anteriormente mencionados, são a
seguir descritos.

Transferência de
Tecnologia
O ano de 1983 fica marcado por dois
eventos expressivos na atividade de
Transferência para indústria de
tecnologias geradas pelo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento da
Telebrás, a saber:
- do processo de fabricação de fibras
ópticas, tipo índice gradual, próprias
para aplicação em sistemas ópticos
de telecomunicações;
- de diversos projetos de
equipamentos que compõem
estações terrenas de comunicações
por satélite, passo importante para a
ativação em 1985 do Sistema
Brasileiro de Telecomunicações por
Satélite.
No total foram assinados, em 1983,
23 contratos de transferência de
tecnologia

envolvendo 15 empresas industriais.

Desenvolvimento
Tecnológico na Indústria
A Telebrás investiu, em 1983,
Cr$
958 milhões em oito projetos de
desenvolvimento tecnológico e
fomento industrial, envolvendo 10
industrias.
Dentre os projetos financiados
destacam-se aqueles relativos
produção de protótipos industriais do
concentrador telefônico digital
TRÓPICO C, o desenvolvimento de
equipamentos para linhas telefônicas
compartilhadas e de cápsulas
telefônicas dinâmicas e de eletreto,
bem como o desenvolvimento de
módulos de tarifação, de supervisão
da qualidade de transmissão e de
controle centralizado do Sistema de
Tarifação e Supervisão (SITASU)
para centrais telefônicas.

Relações entre o Sistema
Telebrás e as Indústrias
Face à redução no volume de
compras a que se viu obrigado o
Sistema Telebrás, promoveu-se
como medida de minimização, do
impacto causado pelas novas
condições de mercado, uma série de
apresentações às entidades de
classe do segmento industrial do
Setor, ABINEE e SINDICEL, visando
descrever o cenário que era
esperado par o ano de 1983 e, dessa
forma, proporcionar às industrias
elementos de reprogramação em
tempo de suas atividades.
Graças à série de encontros
realizados ao longo de compreensão
sobre as dificuldades enfrentadas
pelo Setor.

Importações do Sistema
Telebrás
Os esforços desenvolvidos ao longo
dos últimos sete anos pela Telebrás,
com vistas à substituição de produtos
importados por outros de
procedência interna, resultaram, em
1983, numa

redução ainda maior no nível das
importações diretas do Sistema
Telebrás, que contabilizou um volume
de compras externas de apenas US$
fob 19,6 milhões.

• Sistemas Gerenciais
Esses sistemas de apoio à atividade
industrial, instituídos anos atrás,
mantiveram o seu ritmo ao longo de
1983, atingindo os seguintes
resultados:

• Normatização Técnica
Dentro do sistema de práticas
Telebrás, o sub-sistema relativo a
especificações técnicas de
equipamentos e materiais de
telecomunicações fez publicar, em
1983, 95 documentos normativos.

• Homologação e Registro
Durante 1983 foi recomendada ao
DENTEL a emissão de 269 certificados
de homologação e 83 certificados de
registro de equipamentos e materiais
aplicáveis às redes públicas de
telecomunicações.

• Aceitação unificada em
Fábrica
A abrangência do Sistema de
Aceitação Unificada em Fábrica
(SAUF) foi ampliada ao longo de 1983,
atingindo ao final do ano 96 produtos
de telecomunicações comumente
adquiridos pelo Sistema Telebrás e
envolvendo 52 empresas industriais.

• Desempenho Industrial
Cabe ressaltar a publicação, e, 1983,
do Relatório de Desempenho Industrial
e do Anuário dos Fornecedores do
Sistema Telebrás, ambos relativos a
1982/1983, documentos mais
completos e de melhor apresentação,
comparado aos correspondentes dos
anos anteriores.
Esses documentos proporcionam uma
melhor visão do segmento industrial do
Setor.
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EVOLUÇÃO TOTAL DE EMPREGADOS

3.7. Administração Geral
Administração de Pessoal
Em 1983, a força de trabalho
permaneceu praticamente estável, com
acréscimo apenas, de 0.5% em relação
a 1982. Apesar do acréscimo de 7,9%
no número de telefones instalados,
houve um aumento na produtividade,
avaliada de acordo com os índices de
Empregados e de Telefones por
Empregado, conforme mostrado no
gráfico n.º11.

• Despesa com Pessoal
As despesas com pessoal e encargos
sociais para operação dos serviços, em
1983, atingiram o valor de Cr$ 367,7
bilhões, correspondendo a 29,5% da
Receita de Exploração, observando-se
uma redução de 3,1% em relação a
esse índice de 1982.
Tal redução decorreu do rigoroso
controle dos efetivos e d adoção de
medidas gerenciais ainda mais rígidas
sobre o orçamento de pessoal,
paralelamente ao elenco de ações
desenvolvidas para estimular a receita.
A despesa total com pessoal (operação
+ expansão) foi de Cr$ 481,0 bilhões,
correspondendo a 34,5% da receita
operacional. Esta evolução é mostrada
no gráfico n.º 12.

1979

1982

1983

Variação
83-79
%

1980

1981

Total de Empregados 85.547
Empresas de Telefonia

87.183

88.118 89.255 89.282

4,4

Total de Empregados
Embratel e Telebrás

10.071

10.889

11.151

11.831 12.214

21,3

Total de Empregados
Sistema Telebrás

95.618 98.072 99.269

101.086 101.496

6,1

Tabela 03

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
EMPREGADOS POR 1000 TERMINAIS INSTALADOS
TELEFONES POR EMPREGADO
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0
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Gráfico 11
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• Seguridade Social

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NA RECEITA
OPERACIONAL
Cr$ 109

Dando continuidade às suas atividades, as
Fundações de Seguridade Social – SISTEL,TELOS
E Fundação CRT, contam atualmente com 89.675
empregados associados, correspondendo a uma
adesão de 87,7%. É importante ressaltar que essas
entidades se constituem em importante fator de
estabilidade e tranqüilidade dos quadros de
pessoal, tendo sido pagos no exercício de 1983,
24.570 benefícios, num total de Cr$ 2,6 bilhões. O
patrimônio líquido daquelas entidades em 31.12.83
atingiu Cr$ 209,5 bilhões.
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• Programa de Intercâmbio de
Experiências (PIEx)

acréscim %

1979

1980

1981

1982

1983

Dentro do esforço gerencial de melhor
aproveitamento dos efetivos e da experiência
acumulada pelo Sistema Telebrás, deu-se
continuidade ao PIEx, ensejando transferência de
conhecimentos e reciclagem profissional.

1983/79

Gráfico 12

acréscimo %

1979

DESPESA TOTAL
PESSOAL
RECEITA
OPERACIONAL
DESP.TOTAL PES/
RECEITA OPER. (%)
NOTA: Cr$ 109 a preços de 1983

1980

1981

484

481

512

570

481

(0,7)

1.320

1.200

1.379

1.442

1.393

5,5

36,7

40,1

37,1

1982

39,5

1983

34,5

1983/79

(6,0)

• Programa Operário-Padrão do
Sistema Telebrás
Em 1983, institucionalizou-se o Programa OperárioPadrão no STB, visando a valorização do homem,
uma vez que o Operário-Padrão, eleito pela
comunidade das empresas, deve ser alvo de
permanente destaque, de modo a estimular o
trabalho de seus companheiros.

• Programa de Segurança e Empresarial
Considerando a importância dos serviços de
telecomunicações para o País, elaborou-se um
Plano de Emergência para orientação a todas as
empresas do Sistema, cabendo a elas, em 1984,
elaborar e implantar seus planos específicos.
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EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO

Administração de Material
As empresas do Sistema Telebrás seguindo
as normas e procedimentos estabelecidos no
Sistema de Gerência de Material, vêm
obtendo ano a ano resultados mais
significativos no tocante à administração do
material por elas utilizado. Como exemplo,
cabe destacar a evolução do estoque de
manutenção, expresso pelo gráfico n.º 13.

7060-

69,81
28,41
50,96

5040-

44,38

42,36

17,00

36,76
28,22

30-

12,39

24,53

10,32

20-

19,30

7,86
5,55

10-

4,39

3,19

29,7
27,0
24,3
21,6
18,9
16,2
13,5
10,8
8,1
5,4
2,7

01976

1977

1978

1979

Gráfico 13
LEGENDA

1980

1981

1982

1983

NOTA
Valores corrigidos para dez./83 (col.26FGV)
Valor do estoque de manutenção (VE)
Valor do estoque de manutenção por terminal em serviço

Administração de Transporte
Em dezembro de 1982, o Sistema Telebrás
possuía uma frota de 11.326 veículos,
sendo que deste total 62% eram carros
movidos a álcool. Em 1983 a frota estava
composta por 11.740 veículos, dos quais
71% movidos a álcool.
O aumento da proporção de carros a álcool
e um constante esforço de contenção
contribuíram para uma redução de 18% no
consumo de derivados de petróleo, que
passou de 11.386m³ em 1982 para
9.279m³ em 1983.
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Administração de Processamento
Eletrônico de Dados
Seguindo a política do Governo de
substituição de importações, a Telebrás
tem orientado as empresas do Sistema na
utilização crescente de equipamentos na
de processamento de dados e software de
origem nacional, migrando de uma
utilização de recursos computacionais
centralizados, para uma distribuição
baseada em micros e minicomputadores.
Em relação ao desenvolvimento de
sistemas, a Telebrás tem orientado suas
empresas no sentido de remanejar, entre
si, sistemas já existentes, de forma a evitar
esforços paralelos.

4. Avaliação do desempenho econômico-financeiro do STB
A avaliação do desempenho do Sistema Telebrás é elaborada com base no Modelo de
Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, consistente com

a executada no ano anterior e calcada nos mesmos dados primários utilizados
para a elaboração das Demonstrações Financeiras.

ARTICULAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
SERVIÇO LOCAL
388,2
165,1

RECEITA DE
EXPLORAÇÃO
1.204,5
508,7

SERVIÇO
INTERURBANO
636,3
275,8

DESPESAS DE
EXPLORAÇÃO E
ADMINISTRATIVAS
575,9
261,5

DEPRECIAÇÃO
357,7
132,7

SERVIÇO
INTERNACIONAL
135,1
47,0

LUCRO LÍQ.
OPERACIONAL
270,9
114,5

OUTROS
44,9
20,8

SALDO CREDOR
DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
973,3
340,3
RECEITAS
FINANCEIRAS
80,1
24,0

RESULTADO
NÃO
OPERACIONAL
113,6
41,2

LUCRO LÍQ.
OPERACIONAL
27,9
114,5

DESPESAS
FINANCEIRAS
175,9
65,5

BENS E
INSTALAÇÕES
EM SERVIÇO

PROVISÕES
50,2
27,5

LUCRO ANTES
DO RESULTADO
INFALCIONÁRIO
288,7
114,2

LUCRO ANTES
DO RESULTADO
INFLACIONÁRIO
288,7
114,2

tri
6,7
7,7

VARIAÇÕES
MONETÁRIAS
1.191,4
222,6

LUCRO LÍQ. DO
EXERCÍCIO
20,4
204,4

tj
16,0
17,3

CAPITAL DE
TERCEIROS

CAPITAL
PRÓPRIO

Em %
tj: Taxa de juros (taxa de remuneração do capital de terceiros).
tri: Taxa de remuneração do capital próprio.
Cr$ Bilhões
*1983
*1982

trcp
-2,7
11,6
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4.1. Avaliação do
Desempenho Econômico
Na análise do desempenho
econômico do STB, em 1983, dois
fatos devem ser realçados no que
tange à parte operacional. O primeiro,
a queda na geração da receita em
termos reais. Isto pode ser verificado
pela diminuição da taxa de geração de
receita por unidade do imobilizado
(rbs), que passa de 35,9% em 1982
para 32,2% em 1983.
A causa fundamental desta
modificação está não na perda de
eficiência operacional, mas sim na
perda de realidade tarifária, pois no
ano de 1983 as correções tarifárias
atingiram somente 128,5% enquanto
que a inflação média do ano atingiu
175,4%, medida pelo Índice Geral de
Preços(IGP) expurgado.
O segundo, o substancial decréscimo
ocorrido no indicador despesas de

Centro de Processamentos de Dados.
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Exploração e administrativas por
unidade de receita (dex + dog), que
passa de 51,9% em 1982 para
47,6% em 1983.
Recordando que a receita sofreu
redução real no período, tem-se
como decorrência que a diminuição
nos gastos operacionais do STB foi
extremamente significativa.
A variação nominal foi de somente
120,2% que, comparada com o IGP,
apresenta redução real de 20,1%
nos gastos do Sistema.
As conseqüências destes dois fatos
foram: ganho global de
produtividade, bastante substancial,
na parte operacional do STB;
crescimento da taxa do lucro líquido
operacional sobre a receita
operacional (llo); e redução da taxa
de remuneração do investimento,
medida de acordo com a Resolução
43/66 do CONTEL (7,7% em 1982 e
6,7% em 1983.
A política adotada pelo STB de
reduzir o

endividamento vem apresentando
resultados positivos, conforme mostra o
decréscimo da taxa de despesas
financeiras, em relação ao lucro líquido
operacional (dfi) – 66,8% em 1981, 50%
em 1982 e 43,4% em 1983.
Dessa forma, obteve-se um resultado,
antes da incorporação dos efeitos das
correções monetárias de Cr$ 288,7
bilhões, cerca de 152,6% superior ao do
ano de 1982.
A incorporação das correções e
variações monetárias implica a redução
do resultado, levando o STB a um lucro
Líquido no Exercício de Cr$ 20,4
bilhões, bem inferior ao de 1982, ou
seja, Cr$ 204,4 bilhões.
A queda registrada decorre,
basicamente,

da maxidesvalorização do cruzeiro
frente ao dólar e outras moedas,
impactando diretamente o item
Variações Monetárias em função das
correções do endividamento.
Se os efeitos dessas variações fossem
diferidos, conforme permite a legislação
vigente, o Lucro Líquido do Exercício
passaria a ser de Cr$ 512,4 bilhões,
apresentando acréscimo nominal de
150,7% sobre o resultado de 1982.
O reflexo da opção assumida pelo STB
pode ser verificado no indicador taxa de
retorno do capital próprio (trcp), medida
em termos reais, que atingiu um valor
negativo de 2,7% não sendo, porém,
face ao exposto, motivo de
preocupação.

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO
INDICADORES (%)

1981

1982

ROTAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

37,9

35,9

32,2

TAXA DE DESPESA DE EXPLORAÇÃO LÍQUIDA
MAIS DESPESA OPERACIONAL GERAL LÍQUIDA

50,6

51,9

47,6

LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL (llo)

23,7

21,4

22,0

TAXA DE RETORNO DE CAPITAL PRÓPRIO (trcp)

9,4

11,6

(2,7)

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS (dfi)

66,8

50,0

43,4

CONVENÇÃO
O indicador melhora com índices crescentes
O indicador melhora com índices decrescentes

1983

Tabela 04
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4.2. Avaliação da Situação
Patrimonial
Destaca-se neste item a variação
no grau de endividamento, que se
elevou de 38,5% em 1982 para
47,5% em 1983.
Este indicador, que é a relação
entre o capital exigível e o não
exigível, eleva-se no período em
função da maxidesvalorização do
cruzeiro.
Entretanto, este efeito foi atenuado
dada a política de redução do
endividamento do STB, a qual
possibilitou o decréscimo da dívida
externa líquida, que, atingindo, em
1979, um máximo de US$ 1.831,2
milhões, fechou o ano de 1983
com US$ 1.365,8 milhões. Em
contrapartida, a preços de
dezembro de 1983, houve
crescimento do Ativo Operacional
Bruto, que passou de Cr$ 8,2
trilhões em 1982, para Cr$ 9,1
trilhões em 1983, fruto da
incorporação de aproximadamente
721.000 novos telefones.

4.3. Avaliação da Situação Financeira
Neste aspecto, que abrange também a análise do Programa de Dispêndios
Globais definido pela SEST-SEPLAN, a par da estrita observância dos limites
autorizados por essa entidade, verifica-se a baixa dependência dos recurso de
terceiros (operações de crédito) para a realização dos novos investimentos do
ano. Tal efeito pode ser constatado no decréscimo da taxa do indicador
dependência de recursos de terceiros (drt) de 21,8% em 1982 para 12,2% em
1983. Assim 87,8% do investimento foram realizados com recursos gerados
pela operação do STB (56,2%), recursos capitalizáveis de novos assinantes
(20%) e recursos ordinários da União (11,6%).
Quanto a empréstimos e financiamentos, verifica-se que, em 1983, foram
amortizados cerca de Cr$ 170,7 bilhões, enquanto que a captação de novos
empréstimos foi de somente Cr$ 64,0 bilhões. Isto indica a diminuição efetiva
do endividamento do STB, apresentando, assim, um superávit para o setor
público, uma das poucas empresas estatais a poder fazê-lo.

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO
INDICADORES (%)

CONVENÇÃO

1981

1982

1983

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (gre)

44,8

38,5

47,5

CRESCIMENTO DO IMOBILIZADO (cim)

28,0

26,7

21,5

DEPENDÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS (drt)

23,5

21,8

2,2

EMPRÉSTIMOS / AMORTIZAÇÕES

57,5

99,3

37,5

O indicador melhora com índices crescentes
O indicador melhora com índices decrescentes
Tabela 05
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BALANÇO DE FONTES E USOS STB - CONSOLIDADO
INVESTIMENTOS
TÉCNICO
523,2
72
267,6
80
120,7
69

AMORT.
EMPRÉST.
170,7
24
58,6
18
49,4
28

DESPESAS DE
CAPITAL
723,3
52
334,5
51
175,1
53

TOTAL DE
DISPÊNDIOS
1399,20
100
652,2
100
327,6
100

TOTAL DE
RECURSOS
1399,20
100
652,2
100
327,6
100

RECEITAS
1203,90
491,6
229,9

86
75
70

OUTROS
RECURSOS
173,9
12
114,1
17
59,1
18

OUTRAS
29,4
4
8,3
2
5,0
3

PESSOAL E
ENCARGOS
339,3
50
161,1
51
75,1
49
ENCARGOS
FINANCEIROS
139,8
21
66,2
21
36,7
24
LEGENDA
1983 xx,x
1982 xx,x
1981 xx,x

xx
xx
xx
Participação no
agregado superior (%)

MATERIAIS
E SERVIÇOS
196,8
29
90,4
28
40,7
27

AUTOFINANCIAMENTO
104,6
60
59,7
52
29,7
50
RECURSOS
DO TESOURO
60,9
35
50,1
44
28,9
49
OUTROS
8,4
5
4,3
4
0,5
1

OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
64,0
5
58,2
9
28,4
9
VARIAÇÃO
DO GIRO
26,7
2
11,2
2
16,5
5
VARIAÇÃO
DO DISP
(69,3)
(5)
(22,9)
(3)
(6,3)
(2)

Cr$ bilhões
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5. Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro da
A avaliação do desempenho da Telebrás
é elaborada com base no Modelo de Avaliação
do desempenho Econômico-Financeiro,
consiste com a executada no ano anterior e
calcada nos mesmos dados primários
utilizados para a elaboração das Demonstrações
Financeiras.

FORMAÇÃO DO RESULTADO ANTES DAS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS

FORMAÇÃO DO LUCRO OPERACIONAL
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
93,8
63
166,8
85
66,6
86

RECEITA
OPERACIONAL
148,9
100
195,6
100
77,8
100

DESPESAS
OPERACIONAIS
18,1
12
9,5
5
4,4
6
DEPRECIAÇÃO
4,6
3
1,1
1
0,4
-

DIVIDENDOS
38,9
26
24,7
13
8,4
11

DESPESA
FINANCEIRA
OPERACIONAL
1,3
0,7
0,1
-

RECEITAS
FINANCEIRAS
13,6
9
3,0
2
1,2
2

LUCRO
OPERACIONAL
124,9
85
184,3
94
72,9
94

LEGENDA
1983

xx,x

xx

1982

xx,x

xx

1981

xx,x

xx
Participação no
agregado superior (%)
Cr$ bilhões
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RECEITAS
DE SERVIÇOS
2,6
2
1,1
1,6
1

RECEITAS
FINANCEIRA
NÃO
OPERACIONAIS
9,5
5
2,1
1
1,0
1

LUCRO
OPERACIONAL
124,9
85
184,3
94
72,9
94

SALDO DE
OUTRAS
DESPESAS NÃO
OPERACIONAIS
1,3
1
0,9
0,4
1
RESULTADO
ANTES
DO GANHO
(PERDA)
COM
INFLAÇÃO
133,1
89
185,5
95
73,5
94

Telebrás
FORMAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO

FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ACRÉSCIMO
DO CAPITAL
SOCIAL
E OUTROS
111,5
5
62,4
9
40,7
14

RESULTADO
ANTES DO
GANHO
(PERDA) COM
INFLAÇÃO
133,1
89
185,5
95
73,5
94

ACRÉSCIMO
DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
2.099,90
100
730,7
100
303,2
100

CORREÇÃO
MONETÁRIA DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
1.943,0
93
492,4
67
183,1
60

RESULTADO
DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
(50,5)
(34)
(0,6)
11,7
15
RESULTADO DA
VARIAÇÃO
MONETÁRIA
(21,6)
(15)
( 4,7)
( 2)
( 3,1)
( 4)
LUCRO
LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO
61,0
40
180,2
93
82,1
105

LUCRO
LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO
61,0
40
180,2
93
82,1
105

DIVIDENDOS
15,6
10
4,3
2
2,7
3
LUCRO
RETIDO
45,4
30
175,9
91
79,4
102

LUCRO
RETIDO
45,4
2
175,9
24
79,4
26
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5.1. Avaliação do Desempenho
Econômico
Comparando-se os resultados de 1983
com os de 1982, verifica-se que o “Lucro
Operacional” decresceu 32,2% em
conseqüência da diminuição da receita
operacional, composta basicamente por
“Ganhos com Investimentos” e
“Dividendos”, os quais dependem dos
resultados obtidos pelas empresas
controladas e coligada. Em 1983 tais
resultados foram fortemente influenciados
por fixação de tarifas irreais dos serviços.
De fato, a variação dessas tarifas, no
exercício, atingiu somente 73,8% da
variação anual do INPC expurgado
(172,9%) e a remuneração legal do
investimento do Sistema Telebrás foi de
apenas 6,7% bem abaixo da permitida
(12%).
Tanto a controladora quanto a coligada e
controladas, levaram ao resultado do
presente exercício o valor total resultante
da diferença entre o valor da variação
cambial e o valor da variação da ORTN’s,
apesar da faculdade de diferimento
proporcionada pelo Decreto-

lei n.º 2029/83. Este valor monta
a, aproximadamente, Cr$ 407,7
bilhões nas empresas
controladas e coligada e Cr$ 7
bilhões na controladora.
Computando-se o valor de Cr$
407,7 bilhões ao “Lucro
Operacional”, a margem obtida
pela Telebrás se elevaria para
Cr$ 532,6 bilhões, o que
proporcionará um acréscimo
nominal de 190%.
A “Despesa Operacional”
apresentou acréscimo nominal de
90,5%, apesar dos crescentes
aumentos nos preços dos
insumos (IGP médio de 154,5).
Considerando-se o exposto no
parágrafo anterior, a “Receita
Operacional” seria de Cr$ 556,6
bilhões, o que determina o índice
de 3.3% para o indicador
Despesa Operacional.
O resultado das operações
financeiras apresenta acréscimo
nominal de 434,8%, fruto dos
esforços da administração
financeira no sentido de otimizar,
ao máximo, o fluxo de caixa da
Telebrás.
O “Lucro Líquido do Exercício”
decresceu 66,1%, sensibilizado
pelo

decréscimo do “Lucro
Operacional” (Cr$ 124,9 bilhões)
e pelo acréscimo do saldo
devedor da Correção Monetária
(Cr$ 49,9 bilhões).
Somando-se os valores de Cr$
407,7 bilhões e de Cr$ 7 bilhões
ao “Lucro Líquido do Exercício”,
este apresentaria crescimento
nominal de 164%.
O desempenho econômico da
Telebrás está sintetizado nos
indicadores demonstrados na
Tabela 06, os quais foram
determinados a partir dos
resultados expressos nas
formações (pags. 30 e 31).

INDICADORES DO DESEMPENHO ECONÔMICO
INDICADORES (%)

1981

1982

1983

Rotação do Ativo Permanente (rbs)

23

23

07

Despesa Operacional

06

05

12

Lucro Líquido Operacional (llo)

94

94

85
CONVENÇÃO

Taxa de Retorno de Capital Próprio (trcp)

Tabela 06
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08

12

(3,0)

O indicador melhora com índices crescentes
O indicador melhora com índices decrescentes

5.2 Avaliação da Situação
Patrimonial
O total do Ativo e do Passivo apresentou
crescimento nominal de 180,5% em relação ao
ano anterior.
No Ativo, o item “Investimentos em Empresas
Controladas e Coligadas” cresceu Cr$ 1.994,9
bilhões, sendo 3% a ganhos com avaliação
pelo método da equivalência patrimonial e 6%
a novos investimentos, representando 75,5%
do total do acréscimo; no Passivo, o item
“Recursos Próprios” cresceu Cr$ 2.105,3
bilhões, representando 79,6% do total.

Tabela 07

Vale ressaltar que o grau de
endividamento da Telebrás fica
reduzido de 4% para 3%,
comparativamente a 1982, após
retificação das exibilidades mediante
dedução dos empréstimos repassados,
caindo para 1,5% após exclusão,
também, de Cr$ 60,9 bilhões
depositados no Banco Central do Brasil
e que serão repassados às empresas
do STB à medida que for ocorrendo a
sua liberação.
A situação patrimonial é sintetizada nos
indicadores constantes da Tabela 07 e
a composição acionária da Telebrás,
em 31 de dezembro de 1983, está
demonstrada na Tabela 08.

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL
Indicadores (%)

1981

1982

1983

Liquidez Corrente...........................................................

2,0

3,0

3,0

Grau de Endividamentos*...............................................

2,3

1,5

1,5

* Excluídos de empréstimos repassados às empresas controladas e coligada nos montantes de Cr$ 82,9 bilhões em 1981, Cr$ 188,5
bilhões em 1982 ( inclui Cr$ 28,5 bilhões vinculados ao Banco Central) e Cr$ 694,0 bilhões em 1983 (inclui Cr$ 60,9 bilhões vinculados
ao Banco Central).

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
(Ações Nominativas em Milhares)

Indicadores (%)
Acionistas

1981

Ordinárias

Preferenciais

1982

1983
Total

União Federal
Banco Nacional de Desenv. Econômico Social
Banco do Brasil
Cia. Vale do Rio Doce
Petrobrás
Cia. Siderúrgica Nacional
Eletrobrás
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Subscrições Diversas
Outros (Portarias 1.181 e 1.361)

20.349.097
16.557
37.829
4.671
12.394
2.753
1.836
2
49
4.835.625

54.225
719
25.322
1.128
8.850
826
80
2.611
10
4.836216

20.403.22
17.276
63.151
5.799
21.244
3.579
1.916
2.613
59
9.671.841

Total

25.260.813

4.929987

30.190800

Tabela 08
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BALANÇO DE FONTES E USOS - TELEBRÁS
INVESTIMENTOS

DESPESAS DE

TOTAL DOS

TOTAL DOS

(TECNICOS)

CAPITAL

DISPÊNDIOS

RECURSOS

RECEITAS
73.454

66

17.285

19

91.711

83

110.796

100

110.796

100

14.039

22

7.997

14

55.880

85

65.857

100

65.857

100

5.515

17

4.389

15

28.712

88

32.446

100

32.446

100

INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
40.200

44

44.405

80

22.325

78

OUTRAS

RECURSOS PARA

29.238

32

1.769

3

1.050

4

AUMENTO DE
CAPITAL

AMORTIZAÇÕES
4.988

5

1.709

3

948

3

60.874

55

50.147

76

30.494

94

OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
PESSOAL E

DESPESAS

509

1

ENCARGOS

CORRENTES

529

1

95

-

9.760

51

19.085

17

4.479

45

9.977

15

1.992

53

3.734

12
VARIAÇÃO DO

ENCARGOS
FINANCEIROS

GIRO
(3.175)

1.338

7

1.572

992

10

(2.372)

308

8

(3)
2
(7)

VARIAÇÃO
MATERIAIS E

LEGENDA

DO DISPONÍVEL

1983 XXX XX

SERVIÇOS

(20.866)

(19)

1982 XXX XX

7.987

42

(430)

(1)

1981 XXX XX

4.506

45

(1.286)

(4)

1.434

39

Participação no agregado superior (%)
Cr$ milhões
34

5.3. Avaliação da Situação Financeira
Apesar da conjuntura econômica nacional adversa, a Telebrás manteve seu papel de suprir de
recursos as suas controladas e coligada. Contou, para tanto, com 99,6% de recursos próprios (54,&)
de receitas e 45,3% de recursos para aumento de capital-provenientes dos promitentes-assinantes
e da União) e 0,4% de recursos de terceiros.
Em 1982, utilizou 99,2% de recursos próprios e 0,8% de terceiros. O gráfico Balanço de Fontes e
Usos” espelha as realizações financeiras do exercício, as quais mostram compatibilidade dos
parâmetros e orientações estabelecidos pelo Governo Federal.

EVOLUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS
Indicadores (%)

Dependência de Recursos de Terceiros (drt)

Empréstimos/Amortização

1981

2,3

10,0

1982

1983

6,6

2,9

30,9

10,2

Tabela 09

Centro Nacional de Treinamento (CNTr) – Brasília.

35

Telebrás – a integração de um país através das telecomunicações.
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Relatório Anual – 1983
Anexo
Proposta da Administração para Destinação de Resultado
Demonstrações Financeiras da Telebrás
Demonstrações Financeiras Consolidadas

Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás
Sociedade de Economia Mista
Vinculada ao Ministério das Comunicações

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A DESTINAÇÃO DE RESULTADO
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$ 60.991.025.804,52 ) sessenta bilhões, novecentos e noventa e hum milhões, vinte e cinco mil, oitocentos e quatro
cruzeiros e cinqüenta e dois centavos), e da Reversão da Reserva de
Lucro a Realizar constituída nos exercícios anteriores e lançada à
conta de Lucros Acumulados, que montou no exercício a Cr$
55.341.141.000,00 (cinqüenta e cinco bilhões, trezentos e quarenta e
hum milhões, cento e quarenta e hum mil 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$ 3.049.551.290,23 (três bilhões, quarenta
e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e hum mil, duzentos e noventa
cruzeiros e vinte e três centavos).
ll - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
Na forma do Art. 197, da mesma Lei, considerando a existência
das condições ali preconizadas, propõe-se a constituição da Reserva
de Lucros a Realizar no valor de Cr$ 57.941.474.514,29 ( cinqüenta e
sete bilhões, novecentos e quarenta e hum milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatorze cruzeiros e vinte e nove
centavos.
ll - DIVIDENDOS
Atendendo ao disposto no Artigo 65 do Estatuto da Cia., no artigo

202, inciso l,ll e lll da Lei n.º 6.404/76, esta Administração propõe sejam
pagos Cr$ 4.051.849.675,00 (quatro bilhões, cinqüenta e hum milhões,
oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e setenta e cinco cruzeiros)
aos possuidores de ações preferenciais e Cr$ 11.551.104.604,00 (onze
bilhões, quinhentos e cinqüenta e hum milhões, cento e quatro mil e seiscentos e quatro cruzeiros) aos possuidores de ações ordinárias.
Os dividendos sobre ações resultantes das capitalizações ocorridas no
exercício de 1983 serão distribuídos "pro rata" dia, exceto para os atribuídos às ações decorrentes de créditos de participações financeiras, nos
termos das portarias n.ºs 1181 e 1361, do Ministério das Comunicações,
que serão remuneradas pelo critério "pro rata" semestre, atribuindo-se
dividendo integral (12/12) às ações resultantes das capitalizações realizadas no primeiro semestre e 6/12 às decorrentes das capitalizações efetivadas no segundo semestre do referido exercício. Para as ações decorrentes do contrato n.º 3043-215/83 - TDJ, de 14.10.83, de permuta de
ações com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cuja capitalização ocorreu no 2º semestre de 1983, serão atribuídos dividendos integrais.
IV - LUCROS ACUMULADOS
Propõe, também, que o saldo remanescente do lucro líquido, ajustado, no
montante de Cr$ 39.738.186.720,00 (trinta e nove bilhões, setecentos e
trinta e oito milhões, cento e oitenta e seis mil e setecentos e vinte
cruzeiros), seja levado à conta de Lucros Acumulados para futura capitalização ou pagamento de dividendos.
Brasília, 20 de março de 1984.

BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhares de cruzeiros)

PASSIVO

ATIVO

Circulante................................................................
Disponibilidades...................................................
Caixa e bancos (inclui Cr$ 15.182.461
mil Cr$ 1.556.370 mil em 1982)......................
Direitos realizáveis................................................
Empresas coligadas e controladas (Nota 2).......
Outros direitos................................................
Aplicações em despesas do período seguinte........
Realizável a longo prazo............................................
Direitos realizáveis................................................
Empresas coligadas e controladas (Nota 2).......
Depósitos vinculados ao Banco Central
do Brasil......................................................
Outros direitos................................................
Direitos realizáveis não vinculados a prazo..............
Empresas coligadas e controladas (Nota 2).......
Adiantamentos para aumento de capital.....................
Permanente.............................................................
Investimentos.......................................................
Participações em coligadas, controladas
e outros investimentos (Nota 2)......................
Imobilizado...........................................................
Bens em uso....................................................
Bens intangíveis................................................
Menos: Depreciações e amortizações
acumuladas...................................................
Obras em andamento........................................
Diferido................................................................
Despesas com pesquisa...................................
e desenvolvimento.........................................
Menos: Amortização acumulada........................
Total do Ativo.......................................................

1983
189.259.203
23.148.321

1982
47.194.902
2.282.159

23.148.321
166.078.788
160.048.994
6.029.794
32.094
615.733.319
608.409.774
547.493.792

2.282.159
44.882.202
43.037.355
1.844.847
30.541
176.153.079
175.792.702
147.045.070

60.910.450
5.532
7.323.545
7.323.545
9.728.876
3.293.109.513
3.157.829.196

28.520.209
227.423
360.377
360.377
29.956.094
1.211.323.469
1.162.994.299

3.157.829.196
72.550.373
83.244.453
207.109

1.162.994.299
28.702.655
24.248.207
83.337

(14.880.940)
3.979.751
62.729.944

(3.961.328)
8.332.439
19.626.515

65.052.552
(2.322.608)

19.626.515
(82.358)

4.107.830.911

1.464.627.544

Circulante.................................................................
Obrigações...........................................................
Fornecedores e outras conta a pagar..................
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
EMBRATEL (Nota 3)......................................
Empresas coligadas e controladas (Nota 2).........
Dividendos a pagar............................................
Credores por financiamentos..................................
Instituições financeiras:
Moeda nacional.............................................
Moeda estrangeira.........................................
Exigível a longo prazo................................................
Obrigações...........................................................
Fornecedores nacionais.....................................
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
EMBRATEL (Nota 3).....................................
Credores por financiamentos..................................
Instituições financeiras (Nota 4):
Moeda nacional.............................................
Moeda estrangeira.........................................
Recursos para aumento do capital social....................
Contribuição para expansão...............................
Fundo Nacional de Telecomunicações................
Depósito da União para conversão em ações......
Resultados de exercícios futuros................................
Patrimônio líquido.....................................................
Capital social realizado (Nota 5).............................
Reservas..............................................................
Reservas de capital...........................................
Reservas de lucros............................................
Lucros acumulados...............................................
Ações em tsouraria...................................................
Total do passivo........................................................

Ver notas explicativas

1983
132.668.826
28.295.697
3.576.909

1982
25.771.036
10.065.766
2.600.686

5.432.980
182.329
19.103.479
104.373.129

1.395.075
102.134
5.967.871
15.705.270

912.043
103.461.086
612.530.517
9.062.332
7.349

381.349
15.323.921
182.046.945
4.192.573
7.349

9.054.983
603.468.185

4.185.224
177.854.372

1.750.044
601.718.141
41.474.930
5.812.324
35.662.606
83.566
3.321.073.072
427.803.636
2.710.043.665
1.074.213.977
1.635.829.688
183.225.841
(70)

1.090.021
176.764.351
35.566.786
2.805.765
736
32.760.285
71.155
1.221.171.622
207.208.603
973.633.825
322.686.992
650.946.833
40.329.221
(27)

4.107.830.911

1.464.627.544

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhares de cruzeiros)
Receitas operacionais.................................................................................
Ganho com investimento decorrente de equivalência patrimonial........................................................................................................
Serviços prestados a empresas coligadas e controladas - exclui despesas de ISS de Cr$ 106.219 mil (Cr$ 48.447 mil em 1982)...
Receitas financeiras, menos despesas financeiras de Cr$ 1.365.881 mil (Cr$ 740.148 mil em 1982)................................................
Outra receitas.......................................................................................................................................................................................
Despesas operacionais............................................................................................................................................................................
Despesas com pessoal........................................................................................................................................................................
Despesas gerais...................................................................................................................................................................................
Lucro operacional.....................................................................................................................................................................................
Receitas (despesas) não operacionais....................................................................................................................................................
Perda de capital decorrente de equivalência patrimonial......................................................................................................................
Receitas financeiras..............................................................................................................................................................................
Outras receitas......................................................................................................................................................................................
Outras despesas..................................................................................................................................................................................

Resultado inflacionário..............................................................................................................................
Resultado da correção monetária...........................................................................................................
Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos para ativo permanente....................................
Lucro líquido do exercício..........................................................................................................................
Lucro por ação do capital social, no fim do exercício....................................................................................
Ver notas explicativas

1983
147.698.455
132.713.946
2.496.985
12.256.697
119.827
(22.726.775)
(9.373.978)
(13.352.797)
124.860.680
8.120.309
(793.234)
9.496.803
503.146
(1.086.406)

1982
194.992.962
191.516.505
1.084.521
2.336.635
55.301
(10.645.101)
(4.508.238)
(6.136.863)
184.347.861
1.194.654
(291.495)
2.140.617
47.752
(702.220)

(71.989.963)

(5.374.617)

(50.464.982)

(630.287)

(21.524.981)

(4.744.330)

60.991.026

180.167.898

Cr$ 2,02

Cr$ 6,51

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findos em 31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhares de cruzeiros)

Capital
social
realizado

Correção
monetária
do capital
realizado

Saldos em 31 de dezembro de
1981...................................................................................
102.581.380
81.470.419
Aumento do capital social:
Reservas.....................................................................
81.230.710
(81.230.710)
Recursos de
autofinanciamento..............................................
9.862.395
Incorporação
de crédito da União..............................................
13.534.118
Doações e subvenções para
investimentos............................................................
Correção monetária do
patrimônio líquido....................................................
184.783.810
Reversão de reservas................................................
Lucro líquido do exercício........................................
Destinações propostas:
Reserva legal..............................................................
Dividendos (Nota 6)................................................
Reserva de lucros a realizar.................................
Saldos em 31 de dezembro de
1982....................................................................................
207.208.603
185.023.519
Aumento do capital social:
Reservas......................................................................
184.800.196
(184800196)
Recursos de
autofinanciamento...............................................
17.161.429
Incorporação de créditos
da União....................................................................
18.633.408
Doações e subvenções para
investimentos............................................................
Correção monetária do
patrimônio líquido....................................................
624.070.186
Reversão de reservas................................................
Lucro líquido do exercício........................................
Destinações propostas:
Reserva legal..............................................................
Dividendos (Nota 6)................................................
Reserva de lucros a realizar.....................................
Saldos em 31 de dezembro de 1983.....................
427.803.636

624.293.509

Reservas de capital
Doações e
Ágio na
subvenções
subscrição
para
de ações
investimentos
45.749.202

20.346

Reservas de lucros

Outras
reservas
11.380

Reserva de
equivalência
patrimonial
66.696.846

Reserva
legal
10.281.252

Reserva de
lucros a
realizar
166.959.276

Lucros
acumulados
16.680.332

Ações em
tesouraria
(14)

Total do
patrimônio
líquido
490.450.419
--

16.457.751

26.320.146

22.577.944

36.112.062
379

52.815.188

20.158

379
11.125

65.205.193

10.051.315

163.225.285
(11.640.232)

9.008.395

137.600.085

40.883

22.505

131.902.039

29.340.962

16.307.282
11.640.232
180.167.898

171.159.503

(9.008.395)
(4.298.625)
(171.159.503)

489.703.832

40.329.221

(13)

492.419.343
-180.167.898
-(4.298.625)
--

(27)

1.221.171.622
--

36.310.235

53.471.664

39.412.881

58.046.289
933

236.433.849

63.858

933
35.239

206.530.564

45.941.711

726.760.695
(55.341.141)

3.049.551

449.757.050

105.674

57.744
Ver notas explicativas.

338.432.603

78.332.224

103.158.433
55.341.141
60.991.026

57.941.475

(3.049.551)
(15.602.954)
(57.941.475)

1.219.064.861

183.225.841

(43)

1.942.994.492
-60.991.026
-(15.602.954)
--

(70)

3.321.073.072

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios em 31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhares de cruzeiros)
1983
Origens:
Lucro líquido exercício...........................................
Débitos (créditos) ao resultado que não
envolvem capital circulante líquido......................
Depreciações e amortizações............................
Valor residual das imobilizações baixadas..........
Variações monetárias sobre financiamentos a
longo prazo..................................................
Ganho com investimentos decorrente da
equivalência patrimonial, exclui
Cr$ 66.941.959 mil de dividendos
(Cr$ 24.769.787 mil em 1982)...................
Provisão para perdas com investimentos.................
Resultado da correção monetária...........................
Total proveniente das operações....................
Acréscimo no exigível a longo prazo...........................
Credores por financiamento...................................
Recursos para aumento de capital social....................
Acréscimo de capital social.......................................
Recursos de autofinanciamento..............................
Incorporação de créditos da União Federal..............
Ágio na subscrição de ações.....................................
Decréscimo em direitos realizáveis
a longo prazo e outros...........................................
Total das origens..................................................

1982

60.991.026

180.167.898

3.551.132
5.261.274
221.575

(160.681.743)
1.570.562
17.436

12.582.054

3.334.451

(64.978.753)
50.464.982
64.542.158
541.686
541.686
5.908.144
35.794.837
17.161.429
18.633.408
75.723.116

(166.455.223)
220.744
630.287
19.486.155
31.837.419
31.837.419
16.919.665
23.396.513
9.862.395
13.534.118
39.035.695

22.614.866
205.124.807

57.190
130.732.637

Aplicações:
Acréscimo no ativo permanente...................................................................
Investimentos........................................................................................
Imobilizado............................................................................................
Diferido.................................................................................................
Dividendo provisionados..............................................................................
Parcela do exigível a longo prazo transferida
para curto prazo....................................................................................
Adiantamentos para aumento de capital em
empresas coligadas e controladas..........................................................
Acréscimo em direitos realizáveis a longo prazo...........................................
Total das aplicações..................................................................................
Acréscimo no capital circulante líquido............................................................

Ativo circulante....................
Passivo circulante................
Capital circulante.................

31.12.83
189.259.203
132.668.826
56.590.377

31.12.82
47.194.902
25.771.036
21.423.866

31.12.81
20.941.953
14.138.017
6.803.936

1983

1982

129.760.628
115.747.361
3.145.172
10.868.095
15.602.954

74.862.785
67.020.935
2.346.550
5.495.300
4.298.625

24.594.714

6.099.730

169.958.296
35.166.511

4.002.361
26.849.206
116.112.707
14.619.930

Acréscimo
142.064.301
26.252.949
106.897.790
11.633.019
35.166.511
14.619.930

Ver notas explicativas
NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1983 e 1982
1. RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
a) Investimentos em companhias coligadas e controladas
Os investimentos relevantes decorrentes de participações societárias em companhias
coligadas e os investimentos em companhia controladas estão avaliados pelo método da
da equivalência patrimonial.
b) Imobilizado
O valor do imbilizado está registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, menos
depreciação acumulada, corigidos monetariamente.
A depreciação sobre o custo corigido é calculada pelo método linear a taxas que estão
dentro dos limites aceitos pela legislação vigente.
Os gastos com manutenção e reparos são contabilizados como despesas quando incorridos e as melhorias são capitalizadas.
c) Despesas com pesquisa e desenvolvimento
A Companhia adota o procdimento de diferir os gastos com pesquisa e desenvolvimento
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 comercialização. Os gastos com projetos concluídos
e considerados inviáveis e os projetos descontinuados são transferidos para despesas.
d) Correção monetária
As contas componentes do ativo permanente e patrimônio líquido são corrigidas monetariamente com base na variação ORTN, sendo o efeito líquido levado ao resultado do exercício.

2. PARTICIPAÇÕES E TRANSAÇÕES COM COLIGADAS, CONTROLADAS E OUTROS INVESTIMENTOS

Em 31 de dezembro de 1983 e 1982, os investimentos em coligadas, controladas e outros investimentos eram ios sequintes:

(Em milhares de cruzeiros)
1982
1983
Coligadas e controladas:
Empresas auditadas por nosso auditores
independentes..........................................
Empresas auditadas por outros auditores
independentes..........................................
Outros investimentos........................................

1.929.870.708

694.009.625

1.227.434.338
3.157.305.046
524.150
3.157.829.196

468.862.745
1.162.872.370
121.929
1.162.994.299

Os detalhes dos 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
controladas.

(Em milhares de cruzeiros)
1983
1982

Os financiamentos em moeda nacional e estrangeira estão garantidos por:
(Em milhares de cruzeiros)

A receber
Repasse de financiamentos e respectivos
encargos reembolsáveis pelas empresas,
sendo Cr$ 532.527.772 mil a longo prazo
(Cr$ 145.777.373 mil em 1982)............................
Dividendos a receber.............................................
Empréstimos concedidos......................................
Financiamentos de cabos de alumínio....................
Outros valores......................................................

1983

633.101.279
38.822.947
20.090.735
414.472
22.436.898
714.866.331
160.048.994
554.817.337

Parcela a curto prazo............................................
Parcela a longo prazo............................................
A pagar
Serviços prestados por funcionários
de empresas coligadas e controladas
e outros valores................................................

160.043.794
24.750.963
4.631.921
292.569
723.555
190.442.802
43.037.355
147.405.447

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

552.276.682
2.416.886
71.438.400

5. CAPITAL SOCIAL
O capital autorizado é de Cr$ 670.376.800 mil (Cr$ 338.979.000 mil em 1982).
O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 1983 era de 30.190.800 mil
ações (27.664.700, mil em 1982), sem valor nominal, assim distribuídas:
(Em milhares de ações)

182.329

102.134

Foi registrado no resultado do exercício, o valor de Cr$ 13.622.578 mil (Cr$ 3.076.783 mil
1982) proveniente de encargos financeiros sobre empréstimos concedidos a empresas
coligadas e controladas.
3. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
Em 14 de novembro de 1972, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.- EMBRATEL
devia o saldo de US$ 97.543 mil à Brascan Limited (sob a anterior denominação de Brazilian
Traction Light & Power Company Limited) pela aquisição do acervo das companhias que, em
21 de março de 1966, faziam parte do grupo da Companhia Telefônica Brasileira.
Esta dívida foi assumida pela Companhia em troca de ações ao valor nominal da Companhia
Telefônica Brasileira pelo valor correspondente em cruzeiros ao dólar vigente em 14 de novembro de 1972.
Em 31 de dezembro de 1983, o montante total da dívida era de Cr$ 14.487.963 mil
(Cr$ 5.580.299 mil em 1982), atualizada à taxa oficial do dólar sendo que C$ 5.432.980 mil
(Cr$ 1.395.075 mil em 1982 vencia-se a curto prazo. Este saldo será pago pela Companhia
em prestações trimestrais iguais, no valor equivalente a US$ 1.840 mil.

Ações ordinárias.........................................................
Ações preferenciais - dividendos
de 6% a.a., não cumuladas......................................

1983
25.260.813

1982
23.341.363

4.929.987
30.190.800

4.323.337
27.664.700

6. DIVIDENDOS
Atendendo às disposições estatutárias da Companhia e ao Artigo 202 da Lei 6.404/76
esta Administração propõe que sejam pagos dividendos de Cr$ 4.051.850 mil (Cr$ 1.851.269
mil em 1982) aos possuidores de ações preferenciais e Cr$ 11.551.104 mil (Cr$ 2.447.356 mil
em 1982) aos possuidores de ações ordinárias. A proposta de dividendo está sujeita à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. O montante de dividendos por ação foi calculado "pro-ratatemporis" cabendo a cada ação preferencial Cr$ 0,85 (Cr$ 0,45 em 1982), e a cada ação ordinária Cr$ 0,48 (Cr$ 0,11 em 1982).
7. RESPONSABILIDADES
Em 31 de dezembro de 1983, a Companhia havia concedido fianças e avais sobre financiamentos obtidos pelas empresas coligadas e controladas, no valor de aproximadamente
Cr$ 587.000.000 mil.

4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
8. FUNDAÇÃO TELEBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - SISTEL
Em 31 de dezembro de 1983 e 1982 as parcelas dos financiamentos a longo prazo apresentavam a seguinte posição:
(Em milhares de cruzeiros)
Moeda estrangeira

Moeda nacional
1983

1982

1983

1982

1984..........................
1985..........................
1986..........................
1987..........................
1988..........................
1989 em diante

929.538
704.286
42.822
30.110
43.288

388.061
387.265
289.281
17.254
4.542
3.618

119.077.504
129.163.346
119.577.605
123.964.604
109.935.082

22.297.582
29.953.746
33.228.245
30.780.868
31.907.357
28.596.553

Total..........................

1.750.044

1.090.021

601.718.141

176.764.351

Vencimentos

A Companhia é uma das patrocinadoras da Fundação Telebrás de Seguridade SocialSISTEL que tem por objetivos principais a complementação de aposentadoria e o amparo
social dos empregados das companhias associadas à Telebrás.
Neste exercício a Companhia creditou à Fundação a quantia de Cr$ 488.794 mil
(Cr$ 221.066 mil em 1982). Este valor corresponde a recolhimentos mensais de 4,873% sobre
as folhas de pagamento.
9. VARIAÇÃO CAMBIAL EXCEDENTE À VARIAÇÃO DA ORTN

Os financiamentos em moeda nacional estão sujeitos a juros variáveis de 3% a 9% a.a.,
mais correção monetária segundo a variação da ORTN.
Os financiamentos em moeda nacional estão sujeitos a juros variáveis de 0,75% a 2,125%

a.a. acima da LIBOR e comissões de repasse de 1,5% a 3,5% a.a. para os financiamentos
da Resolução 63 e foram convertidos à taxa de câmbio oficial em vigor em 31 de dezembro.
O total dos financiamentos acima inclui Cr$ 60.910.450 mil (Cr$ 28.520.209 mil em 1982)
depositados no Banco Central do Brasil e Cr$ 532.527.772 mil (Cr$ 145.777.373 mil em 1982)

repassados a empresas coligadas e controladas (ver Nota 2).

A Telebrás e as suas empresas controladas e coligadas optaram por levar ao resultado
do exercício o valor da variação cambial excedente à variação da ORTN em 1983. Caso tivesse
optado por diferir ou capitalizar esse valor, conforme faculta o Decreto-lei n.º 2.029/83, o resultado do exercício da Telebrás seria acrescido em aproximadamente Cr$ 414.700.000 mil,
decorrentes de equivalência patrimonial.

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
ANEXO ÀS NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhares de cruzeiros)
1983

a) Empresas auditadas
por nossos auditores
independentes:
TELESP..................................
TELERJ...................................
TELEMIG................................
TELEBAHIA.............................
TELESC..................................
TELEST..................................
TELEBRASÍLIA........................
TELEMAT................................
TELEGOIÁS............................
CTGV......................................
Subtotal..................................

b) Empresas auditadas
por outros auditores
independentes:
EMBRATEL.............................
TELEPAR................................
TELPE....................................
CTBC......................................
CETEL....................................
TELERON...............................
TELEACRE.............................
TELAMAZON...........................
TELAIMA.................................
TELEPARÁ..............................
TELEAMAPÁ...........................
TELMA....................................
TELEPISA...............................
TELECEARÁ............................
TELERN..................................
TELPA.....................................
TELASA...................................
TELERGIPE.............................
CTMR......................................
COTELPA................................
CRT.........................................
TELEBRASÍLIA........................
Subtotal...................................

Lucro
Líquido
do exercício

Quantidade de
ações
possuídas(mil)
Ordinárias
Preferenciais

Capital
social

Patrimônio
líquido

251.373.331
170.656.218
55.796.044
22.833.381
20.511.803
15.108.489
23.994.537
12.760.934
16.600.000
2.805.209

1.309.331.798
671.554.755
155.149.982
142.621.993
107.481.500
58.412.128
131.530.067
68.234.832
51.943.968
10.983.735
2.707.244.758

(10.599.079)
(57.219.897)
(36.012.538)
(8.993.675)
9.861.017
1.870.669
11.039.620
3.204.789
(7.160.617)
1.421.212
(92.588.499)

5.060.044
4.942.381
1.378.175
636.512
404.164
416.493
496.674
224.858
328.287
8.937

1.675.358
1.702.674
2.879.298
624.291
385.156
339.584
482.756
337.523
626.345
963

75.606.300
41.502.795
37.189.000
22.097.129
28.852.775
3.459.146
2.136.508
5.755.781
952.650
12.681.719
1.662.000
7.503.846
6.665.359
17.293.452
6.134.865
8.091.987
8.116.406
6.128.684
1.760.513
523.521
65.079.005

683.040.252
264.385.825
91.564.997
123.402.425
97.064.729
20.756.136
7.854.133
43.944.948
4.564.592
62.729.402
6.148.339
36.037.348
29.849.112
94.057.007
25.112.612
34.497.616
24.079.487
25.525.776
11.656.431
3.224.049
146.384.077

136.075.405
21.652.460
(7.572.258)
5.934.734
(3.523.020)
3.850.373
352.680
6.846.002
794.835
1.721.612
1.036.808
4.965.028
3.640.263
3.627.138
2.694.893
1.840.018
409.756
1.139.502
1.883.138
114.225
(50.545.391)

3.447.925
757.029
876.230
267.509
668.792
123.433
37.241
163.676
32.288
238.445
43.391
258.531
182.107
289.861
122.739
223.794
225.603
125.717
46.704
20.178
4.766

608.752
1.578.185
249.864
148.754
65.079
82.030
21.614
324.915
59.138
386.639
99.062
339.266
107.432
228.924
404.256
82.809
28.595
371

1.835.879.293
4.543.124.051

Total geral..................

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

Valor do mercado
das ações
ON
PN

3,68
1,46
1,30
3,20

8,40
7,00
250,00
4,00

0,60
-

2,50
3,80

1982

% de
participação

Ganho (perda) decorrente
da equivalência
patrimonial
Não
Operacional
Operacional

Valor
patrimonial
dos
investimentos

Valor
patrimonial
dos
investimentos

64,979
72,698
82,027
80,838
81,118
89,927
76,984
89,947
85,514
14,100

6.417.249
(32.860.632)
(27.890.305)
(5.302.836)
10.091.222
2.657.904
10.188.053
3.468.814
(4.537.941)
234.997
(37.533.475)

(76.281)
(201.793)
258.718
(52)
662
98.812
91
112.315
(31)
12.576
204.548

850.790.709
488.206.876
127.264.876
115.292.767
87.186.843
52.528.274
101.257.107
61.375.184
44.419.365
1.548.707
1.929.870.708

317.535.617
192.537.146
54.338.166
43.236.226
28.689.870
19.196.897
20.773.678
17.253.221
448.804
694.009.625

79,968
69,074
83,950
46,686
37,180
88,286
81,559
70,009
70,218
64,769
75,262
84,311
75,889
62,536
61,343
71,276
83,967
67,198
76,902
28,328
17,061

123.724.118
20.429.324
(4.852.597)
5.140.885
1.017.215
3.975.646
430.152
5.726.997
683.607
1.811.104
1.130.481
4.161.503
2.834.524
3.264.850
1.903.001
1.340.623
693.273
1.188.041
1.601.668
27.489
(5.984.483)

(94)
(4.084)
(490)
120
23
(1)
115.445
1
(253.139)
10.453
(164.442)
(154.292)
(260.163)
(46.609)
(154.885)
(41.192)
(40.942)
(5)
(11)
(3.475)

546.213.629
182.621.864
76.868.815
57.611.656
36.088.666
18.324.762
6.405.752
30.765.419
3.205.165
40.629.206
4.627.363
30.383.448
22.652.193
58.819.490
15.404.830
24.588.521
20.218.823
17.152.811
8.964.029
913.309
24.974.587

13.693.201

170.247.421

(997.782)

1.227.434.338

197.687.629
62.413.084
28.708.794
19.591.946
12.443.221
4.944.202
2.016.067
9.479.795
909.132
14.203.265
1.075.168
10.169.571
7.707.613
20.934.928
5.255.237
8.954.563
7.214.574
6.064.118
2.798.348
319.005
10.058.892
35.913.593
468.862.745

44.349.702

132.713.946

(793.234)

3.157.305.046

1.162.872.370

3,20

4,88

JOSÉ EUGENIO GUISARD FERRAZ
Conselheiro de Administração,
Diretor Econômico - Financeiro e de
Relações com o Mercado

HELIO NAZÁRIO SEVERO LEAL
Conselheiro de Administração

JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVASINI
Conselheiro de Administração

EVALDO SANTOS PINHEIRO
Conselheiro de Administração

ANTONIO IGNÁCIO DE JESUS
Conselheiro de Administração

NELSON MORTADA
Conselheiro de Administração

ANDRÉ LUIZ DUMORTOUT DE MENDONÇA
Conselheiro de Administração

OSWALDO IGNÁCIO DOMINGUES
Vice - Presidente

RAUL ANTONIO DEL FIOL
Diretor de Marketing

JAYME MIRANDA MARIATH
Diretor de Recursos Humanos

FERNANDO VIEIRA DE SOUZA
Diretor de Assuntos Industriais

JORGE MARSIAJ LEAL
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

MARCO AURELIO ALMEIDA RODRIGUES
Diretor de Planejamento e Engenharia

EUGENIO CONCEIÇÃO BAROBOSKIN
Contador CRC - SP 82-058-T-DF

DÉCIO PACHECO BURLAMAQUI
Conselheiro de Administração

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PARECER CONSELHO FISCAL

Examinamos os balanços patrimoniais da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás, levantados e 31 de
dezembro de 1983 e 1982 e as respectivas demonstrações do resultado das mutações do patrimônio líquido e
das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Nossos exames
foram efetuados de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, consequentemente, incluíram as
provas no registro contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.
Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações financeiras de algumas empresas coligadas e controladas
foram examinadas por outros auditores independentes. Nossa opinião, no que se relaciona com o investimento
nessas empresas no valor de Cr$ 1.227.434.338 mil (Cr$ 468.862.745 mil em 1982) 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 anterior, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo representam,
adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás em 31 de
dezembro de 1983 e 1982, 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, 20 de fevereiro de 1984
ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C
CRC - SP 8284

Vinicio Martins Presti
Contador CRC-SP66855

Os abaixos assinados, membros do Conselho Fiscal de
Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás, após examinarem o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial,
as Demonstrações do Resultado do Exercício das Mutações
do Patrimônio Líquido das Origens e Aplicações de Recursos,
as Notas Explicativas e a Proposta de Destinação do Resultado, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de de1983, são de opinião, com base nas análises periódicas realizadas e no parecer dos auditores independentes, que as referidas peças merecem a aprovação da Assembléia Geral dos
Senhores Acionistas.
Brasília, 20 de março de 1984
ALBERTO ROCHA
CARLOS ALBERTO PEREIRA ROCHA
MARIA DO CARMO POMPEU SIDRIM MARRARA
JOSÉ ROSARIO DE CASTRO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhões de cruzeiros)

ATIVO
Ativo circulante...............................................................
Disponibilidades.........................................................
Caixa e bancos......................................................
Aplicações com liquidez imediata............................
Direitos realizáveis.....................................................
Contas a receber de serviços..................................
Menos: Provisão para devedores duvidosos.............
Amoxarifado..........................................................
Recursos vinculados............................................
Créditos com empresas não consolidadas.............
Aplicações financeiras.........................................
Outros direitos.......................................................
Aplicações em despesas do período seguinte...................
Ativo realizável a longo prazo..........................................
Direitos realizáveis.....................................................
Depósitos vinculados ao Banco Central do Brasil..........
Créditos com empresas não consolidadas.............
Outros direitos.......................................................
Direitos realizáveis não vinculados a prazo.................
Créditos com empresas não consolidadas.............
Ativo permanente.........................................................
Investimentos..........................................................
Imobilizado..............................................................
Bens e instalações em serviço.............................
Bens intangíveis e diversas propriedades...............
Menos: Depreciações e amortizações
acumuladas.....................................................
Obras em andamento..........................................
Diferido....................................................................
Juros durante construção...................................
Projetos de pesquisa e desenvolvimento...............
Outros valores diferidos.......................................
Menos: Amortização acumulada..........................

Total do ativo.............................................................

1983

1982

529.312
99.340
74.406
24.934

179.503
35.746
31.488
4.258

423.809
311.129
(7.400)
18.153
44.873
4.332
7.976
44.746

141.569
113.809
(2882)
9.733
6.438
955
13.516

6.163

2.188

95.929

43.213

92.814
60.910
15.159
16.745

93.213
28.520
5.715
8.978

3.115
3.115

-

5.875.959

2.131.600

61.327

20.832

5.344.719
6.784.617
37.817

1.956.714
2.335.472
10.579

(2.511.158)
1.033.443

(799.022)
409.685

469.913
465.787
82.449
45.048
(123.371)

154.054
144.067
24.077
16.146
(30.236)

6.501.200

2.354.316

PASSIVO

1983

1982

Passivo circulante........................................................
Obrigações.............................................................
Fornecedores.....................................................
Valores de terceiros............................................
Participações nos resultados...............................
Encargos com pessoal........................................
Fundo Nacional de Telecomunicações.................
Outras contas a pagar.........................................

627.620
326.761
44.366
74.130
36.071
50.431
76.627
45.136

212.074
130.654
21.773
20.217
17.579
22.925
32.302
15.858

Credores por financiamentos....................................
Instituições financeiras (inclui Cr$ 270.508
milhões em moeda estrangeira)........................
Fornecedores.....................................................
Debenturistas.....................................................

300.859

81.420

286.490
8.973
5.396

77.940
2.823
657

Passivo exigível a longo prazo.....................................
Obrigações............................................................
Imposto de renda diferido (Nota 2 )...........................
Títulos a pagar.......................................................
Outras contas a pagar...........................................

1.464.478
66.327
42.457
9.055
14.815

441.958
21.983
13.994
4.185
3.804

Credores por financiamentos....................................
Instituições financeiras (Nota 3)............................
Fornecedores.....................................................
Debenturistas....................................................

1.398.151
1.358.103
15.143
24.905

419.975
401.830
6.487
11.658

Resultado de exercícios futuros...................................
Outros valores............................................................
Recursos par aumento do capital social (Nota 4).......
Contribuição para expansão.................................
Menos: Contratos a integralizar...........................
Recursos da União.............................................

2.578
223.451
154.148
352.398
(233.912)
35.662

551
132.594
99.793
198.850
(131.818)
32.761

Recursos para aumento do capital - participação
minoritária.........................................................
Excesso de remuneração.......................................
Participação minoritária...............................................
No capital de empresas controladas.........................
Nas reservas e lucros de empresas controladas........

685
68.618
862.000
184.675
67.325

444
32.357
345.968
94.973
250.995

Patrimônio líquido.......................................................
Capital social (Nota 6)............................................
Reservas................................................................
Reservas de capital.............................................
Reservas de lucros..............................................

3.321.073
427.804
2.710.043
1.074.214
1.635.829

1.221.171
207.208
973.634
322.687
650.947

Lucros acumulados.................................................
Total do passivo..................................................

183.226
6.501.200

40.329
2.354.316

Ver notas explicativas

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhões de cruzeiros)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS LUCROS ACUMULADOS
Exercício findos em 31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhões de cruzeiros)

1983

1982

Receita operacional bruta......................................

1.180.913

498.652

Saldo no início do exercício....................................................

Serviços prestados..........................................
Serviço local..............................................
Serviço interurbano....................................
Serviço internacional.................................
Outros......................................................

1.180.913
388.216
636.312
135.117
21.268

498.652
165.154
276.166
46.959
10.373

Correção monetária...........................................................

Deduções da receita bruta..................................

(7.340)

(465)

Receita operacional líquida..................................
Serviços prestados........................................

1.173.573
1.173.573

498.187
498.187

Custo dos serviços.............................................

(591.701)

(246.107)

581.872

252.080

Receitas (despesas) operacionais.......................
Comercialização do serviço.............................
Despesas gerais e administrativas..................
Despesas de operações financeiras,
menos receitas financeiras de
Cr$ 80.070 milhões
(Cr$ 23.976 milhões em 1982)..............
Ganho (perda) com investimentos em
empresas não consolidadas.......................
Outras despesas operacionais........................
Outras receitas operacionais............................

(406.737)
(73.327)
(221.149)

(178.935)
(31.287)
(105.158)

Lucro operacional..............................................
Receitas não operacionais..................................
Receitas de autofinanciamento........................
Outras receitas menos outras despesas
de Cr$ 36.517 milhões (Cr$ 12.533
milhões em 1982)....................................

Lucro bruto........................................................

(41.461)

(6.044)
(33.987)
23.561

1.084
(11.636)
9.523

175.135
113.519
69.191

73.145
41.305
34.246

44.328

7.059

(218.026)
973.332

117.475
340.254

(1.191.358)
(36.260)
34.368

(222.779)
(13.148)
218.777

(13.958)
(13.034)
(924)

(14.402)
(12.126)
(2.276)

Resultado antes da participação minoritária....

20.410

204.375

Participação minoritária...............................
Lucro líquido do exercício.............................
Lucro por ação do capital realizado no final
do exercício................................................

4.619
25.029

(44.884)
159.491

Cr$ 0,83

Cr$ 5,77

Deduções do resultado...............................
Imposto de renda (Nota 2).......................
Participação dos empregados..................

1982

40.329

16.680

103.158

16.307

Lucro líquido consolidado................................................

25.029

159.491

Valores excluídos do resultado consolidado e incluídos
na equivalência patrimonial pela controlada (Nota 1.b)......

35.962

20.677

Reversão da reserva de lucros a realizar..........................

55.341

11.640

Destinações propostas sobre lucros da controladora:
Reserva legal..............................................................
Dividendos "pro rata" de Cr$ 0,85 por ação
preferencial e Cr$ 0,48 por ação ordinária em
1983 (Cr$ 0,45 e Cr$ 0,11) por ação,
respectivamente, em 1982)..............................

(3.049)

(9.008)

(15.603)

(4.299)

Reserva de lucros a realizar........................................

(57.941)

(171.159)

183.226

40.329

Saldo no fim do exercício................................................

(95.791)

Resultado inflacionário (Nota 8).............................
Saldo da correção monetária...........................
Variações monetárias sobre financiamentos para ativo de permanente..................
Excesso de remuneração.............................
Resultado do exercício antes das deduções.

1983

Ver notas explicativas

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1983 e 1982
(Em milhões de cruzeiros)
1983
Origens:
Lucro líquido do exercício.......................................................
25.029
Despesas (receitas) que não envolvem capital
de giro..............................................................................
345.044
Participação minoritária nos resultados
de empresas controladas.........................................(4.619)
Depreciações e amortizações do imobilizado
e diferido................................................................
358.152
Variações monetárias do exigível a longo prazo........ 942.818
Saldo credor da correção monetária..............................
(973.332)
Juros sobre obras em andamento.................................
(30.024)
Valor residual da imobilizações e investimentos
baixados.................................................................14.068
Excesso de remuneração debitada ao resultado
36.260
Imposto de renda diferido............................................ 4.431
Outros.................................................................... (2.710)

1982
159.491

1983

1982

-

29.264

593.671

292.170

Investimentos....................................................
Imobilizado.......................................................
Diferido.............................................................

12.542
559.557
21.572

3.958
280.440
7.772

Redução no passivo exigível a longo prazo..............

94.378

38.607

Obrigações..............................................
Instituições financeiras...............................
Fornecedores..............................................
Debenturistas...........................................

13.853
76.109
2.299
2.117

3.742
33.268
1.342
255

Dividendos provisionados...............................

25.871

10.860

Telebrás...................................................
Empresas controladas - participações
minoritárias..............................................

15.603

4.299

10.268

6.561

Outras aplicações.........................................

239

1

714.159

370.902

Aplicações:
Aumento no ativo realizável a longo prazo...................

19.351
Aumento no ativo permanente.........................
44.884
132.755
175.623
(340.254
(15.233)
4.114
13.148
5.412
(1.098)

Total dos recursos gerados pela atividade
econômica...................................................... 370.073

178.842

Redução no ativo realizável a longo prazo............................... 22.009

-

Aumento no passivo exigível a longo prazo............................. 76.079

86.975

Obrigações.............................................................. 8.569
Instituições financeiras.............................................. 67.360
Fornecedores.........................................................
150
Debenturistas...........................................................
-

4.221
78.897
1.067
2.790

Aumento (redução) no capital circulante líquido..

(65.737)

9.400

Aumento no capital social............................................. 35.795
Recursos da União................................................. 18.633
Recursos de autofinanciamento............................... 17.162

23.396
13.534
9.862

Capital circulante líquido:
No início do exercício.....................................
No fim do exercício........................................

(32.571)
(98.308)

(41.971)
(32.571)

Ágio na subscrição de ações................................................. 76.985
Aumento no capital social de empresas controladas............... 3.185
Recursos para aumento do capital social................................ 57.356
Contribuição para expansão............................................... 54.454
Recursos da União........................................................... 2.902
Outros.............................................................................
Outras origens..................................................................... 6.940
Total das origens............................................................. 648.422

39.518
1.987
47.327
32.664
14.591
72
2.257
380.302

Aumento (redução)...........................................

(65.737)

9.400

Total das aplicações............................

Ver notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
31 de dezembro de 1983 e 1982
1. RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

e) Amolxarifado

a) Base de preparação da demonstrações financeiras consolidadas

Os materiais de almoxarifado estão demonstrados ao custo médio de aquisição, o
qual não excede ao custo de reposição, ou valor de realização.

Basearam-se nas demonstrações financeiras de cada controlada as quais são
elaboradas de conformidade com as disposições da Lei n.º 6.404/76 e com as
normas aplicáveis às concessionárias de serviços públicos de telecomunicações.
b) Procedimentos de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas estão apresentadas 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:
Percentual de
participação
(inclusive indireto)

Empresas

1983

1982

Telecomunicações de Rondônia S.A - TELERON........................
Telecomunicações do Acre S.A - TELEACRE.............................
Telecomunicações do Amazonas S.A - TELAMAZON.................
Telecomunicações do Roraima S.A - TELAIMA...........................
Telecomunicações do Para S.A - TELEPARÁ.............................
Telecomunicações do Amapá S.A - TELAMAPÁ.........................
Telecomunicações do Maranhão S.A - TELMA............................
Telecomunicações do Piauí S.A - TELEPISA.............................
Telecomunicações do Ceará S.A - TELECEARÁ...........................
Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A - TELERN...........
Telecomunicações da Paraíba S.A - TELPA................................
Telecomunicações de Pernambuco S.A - TELPE.........................
Telecomunicações de Alagoas S.A - TELASA.............................
Telecomunicações de Sergipe S.A - TELERGIPE.........................
Telecomunicações da Bahia S.A - TELEBAHIA...........................
Telecomunicações de Minas Gerais S.A - TELEMIG....................
Telecomunicações do Espírito Santo S.A - TELEST.....................
Telecomunicações de Rio de Janeiro S.A - TELERJ.....................
Companhia de Telefones do Rio de Janeiro - CETEL.....................
Telecomunicações de São Paulo S.A - TELESP..........................
Companhia Telefônica da Borda do Campo - CTBC......................
Telecomunicações do Paraná S.A - TELEPAR............................
Telecomunicações de Santa Catarina S.A - TELESC..................
Companhia Telefônica Melhoramentos e Resistência - CTMR.......
Telecomunicações de Mato Grosso S.A - TELEMAT....................
Telecomunicações de Goiás S.A - TELEGOIÁS..........................
Telecomunicações de Brasília S.A - TELEBRASÍLIA....................
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - EMBRATEL........
Companhia Telefônica de Paranaguá - COTELPA........................
Companhia Telefônica de Governador Valadares - CTGV...............
Telefônica de Poços de Caldas S.A - TELECALDAS....................
Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT.............

88,29
81,56
70,01
70,22
65,29
75,26
84,31
76,60
62,54
65,75
71,37
83,95
84,34
67,2
80,84
82,10
89,93
72,70
66,25
80,69
78,02
71,81
81,12
76,90
89,95
86,31
76,98
98,58
63,47
41,78
69,05
65,34

85,30
77,04
67,91
65,47
63,89
65,93
86,63
78,61
61,56
66,66
72,19
80,89
85,09
66,75
78,28
80,64
89,49
70,65
63,21
79,57
76,82
70,63
79,11
75,12
88,33
83,83
76,53
98,58
56,65
32,69
65,75
39,77

A consolidação corresponde aos períodos de 12 meses findos em 31 de dezembro de 1983 e 1982 e compreende a eliminação dos ativos e passivos, receitas e
despesas e lucros não realizados entre as Companhias, bem como os recursos
investidos nas empresas controlada e ainda não capitalizados.
O saldo de outros direitos no realizável a longo prazo, inclui o valor Cr$ 152
milhões (Cr$ 32 milhões em outras contas a pagar, no passivo circulante, em 1982)
referente ao saldo de débitos e créditos não correspondidos entre as empresas
controladas, cuja documentação se encontra em trânsito e são irrelevantes para as
empresas, individualmente.
Certos acréscimos patrimoniais nas empresas controladas (ressaltando-se,
principalmente, os juros calculados durante a contrução que está descrito na
Nota 1.h) são creditados diretamente ao patrimônio líquido dessas empresas e,
portanto considerados como ganho na Telebrás, por ocasião da avaliação de seus
investimentos pelo método da equivalência patrimonial. Para que o resultado consolidado fique compatível com o resultado das empresas controladas, a importância
relativa a esses acréscimos patrimoniais tem sido excluída do resultado consolidado e creditado à conta de lucros acumulados.
c) Aplicações com liquidez imediata

São demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos, que não
excede o valor de mercado.

f) Investimentos

Os investimentos em empresas coligadas não consolidadas são corrigidos
monetariamente e ajustados pela equivalência patrimonial. Os outros investimentos
estão ao custo de aquisição. Corrigido monetariamente.
g) Imobilizado

O valor imobilizado está registrado, pelo custo de aquisição e/ ou contrução menos
depreciação acumulada, corrigidos monetariamente.
A depreciação sobre o custo corrigido é calculada pelo método linear e as taxas
utilizadas estão de acordo com a experiência de vida útil do s bens e de acordo com
as normas do serviço público de telecomunicações.
Os gastos com manutenção e reparos são contabilizados quando incorridos; os que
representam melhorias são capitalizados, enquanto os demais são debitados ao resultado, respeitando o regime de competência do exercício.
Os materiais vinculados a obras estão apresentados juntamente com o saldo de obras
em andamento.
h) Juros durante a construção

De acordo com a Resolução n.º 43/66 do CONTEL e Portaria n.º 1.381/78 do MINICOM,
mensalmente são calculados juros de 12% ao ano sobre o saldo da conta de obras em
andamento e contabilizados a débito da referida conta e a crédito de receitas não operacionais. A partir do momento em que os bens e instalações entram em serviço, os respectivos juros são transferidos para o ativo diferido para amortização em 10 anos.
Ao final do exercício, se o valor dos juros sobre obras em andamento, contabilizado
como receita não operacional, for superior ao valor das despesas financeiras efetivamente incorridas para financiar as obras em andamento, a diferença, que representa a parcela de juros sobre obras em andamento financiada por capitais próprios, é transferida
diretamente para reserva de capital.
i) Projetos de pesquisa e desenvolvimento

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento são diferidos até a conclusão dos referidos
projetos.
Os gastos com projetos considerados técnica e economicamente viáveis são amortizados em até cinco anos a partir de sua comercialização. Os gastos com projetos
concluídos e considerado inviáveis e os projetos descontinuados são transferidos para
despesas.
j) Correção monetária

As contas componentes do ativo e do patrimônio líquido são corrigidas monetariamente
com base na variação da ORTN, sendo o efeito líquido levado ao resultado do exercício.
2. IMPOSTO DE RENDA

As empresas consolidadas, por serem concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações estão sujeitas, até o exercício financeiro de 1985, ano-base de 1984, à
tributação do imposto de renda à alíquota de 6% ao ano, conforme Decreto-lei n.º 1.898/81.
Pelo fato de algumas empresas terem apresentado prejuízo, a provisão para imposto de
renda incluída na demonstração consolidada do resultado de 1983 apresenta-se significativamente superior à alíquota nominal do imposto acima referido.
O imposto de renda diferido refere-se, principalmente, aos seguintes itens: (a) lucro
inflacionário que será tributado na ocasião da realização dos ativos permanentes
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;

e (c) excesso das variações cambiais em relação à variação do valor da ORTN ocorrido em 1979.
3. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 1983 e 1982 as parcelas dos financiamentos pagáveis a
longo prazo apresentavam a seguinte posição:

(Em milhões de cruzeiros)
Moeda estrangeira

Moeda nacional

Vencimentos
1984........................
1985........................
1986........................
1987........................
1988........................
1989 em diante.........
Total.......................

1983
11.827
5.089
2.057
202
50
19.225

1982
6.437
4.364
1.940
745
98
5
13.589

1983
242.552
291.678
260.122
256.342
288.184
1.338.878

1982
59.979
62.049
74.493
64.815
63.785
63.120
388.241

d) Provisão para devedores duvidosos

É constituída até o limite que se estima ser suficiente para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

Os juros sobre os financiamentos em moeda nacional variam entre 6% e 15/% ao

(Em milhões de cruzeiros)
ano, mais correção monetária segundo a variação da ORTN.
Os financiamentos em moeda estrangeira foram convertidos às taxas oficiais de câmbio
vigentes em 31 de dezembro e as taxas de juros variam entre 0,75%e 2,75% acima da
LIBOR.
Em 31 de dezembro de 1983 os financiamentos em moeda nacional e estrangeira estavam garantidos por:

Saldo no início do exercício..........................
Ajuste no saldo do exercício anterior............

Insuficiência de remuneração do exercício......
(Em milhares de cruzeiros)
Aval do Governo da República
Federativa do Brasil...............................................
Aval de Governos Estaduais e outros avais..................
Bens do ativo imobilizado...........................................

707.730
30.921
3.551

4. RECURSOS PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA CONTROLADORA
- Contribuição para expansão
São parcelas pagas pelos promitentes - assinantes, vinculadas às participações financeiras contratadas sob a égide das Portarias n.ºs 1.181/74 e 1.361/76 do MINICOM. Após a
integralização, tomando por base o preço à vista ( na data dos contratos respectivos), e o
valor patrimonial da ação, a Companhia emite ações em nome da Telebrás, com exceção do
item 7 da Portaria 1.361/76, cujos valores serão capitalizados diretamente pela Companhia
em nome dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, conforme o caso. Á
Telebrás, por sua vez, capitalizará esses valores em nome dos promitentes - assinantes pelo
valor patrimonial de suas ações.
Os valores patrimoniais aqui referidos são os apurados no fim do exercício social
anterior àquele em que ocorrer a capitalização. A diferença entre os preços a prazo e a vista
das parcelas recebidas é registrada como receita financeira.
- Recursos da União
Referem-se basicamente a Recursos Ordinários (até 1980 denominado Fundo Nacional
de Telecomunicações-FNT), bem como a cessão e transferência de créditos que se destinam
à incorporação ao capital social, que será efetuada com base no valor patrimonial da ação,
apurado no fim do exercício social anterior àquele em que ocorrer a capitalização.
5. REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO
Segundo o Código Brasileiro de Telecomunicações , as tarifas são estabelecidas pelo
poder público, com base no conceito de serviços ao custo acrescido de remuneração de 12%
ao ano sobre o investimento remunerável, apurado conforme disposições da Resolução n.º
43/66 do Conselho Nacional de Telecomunicações (sucedido pela Secretaria Geral do Ministério das Comunicações), com a redação dada pela Portaria n.º 1.381/78, do Senhor
Ministro das Comunicações.
Tais dispositivos determinam que anualmente seja apurado o excesso ou a insuficiência
do resultado, decorrente das tarifas em vigor.
A remuneração média das empresas controladas no exercício corresponde a 6,66%
dos investimentos remuneráveis (7,68% em 1982 ), enquanto que o limite oficial é 12%.
A insuficiência de remuneração acumulada em 31 de dezembro de 1983 e 1982 e a seguinte
(em valores originais):

JOSÉ ANTONIO DE ALENCASTRO E SILVA

1983
125.878
(591)
125.287

1982
50.410
50.410

261.304
386.591

75.468
125.878

Dos valores de insuficiência, foi compensado no exercício o excesso de remuneração de
Cr$ 36.260 milhões (Cr$ 13.148 milhões em 1982) principalmente da Empresa Brasileira
de Telecomunicações S.A - EMBRATEL.
O excesso de remuneração acumulada está demonstrando no grupo de contas
outros valores no passivo, enquanto que a insuficiência de remuneração é controlada
extracontabilmente e não figura nas demonstrações financeiras consolidadas.
6. CAPITAL SOCIAL
O capital autorizado é de Cr$ 670.377 milhões (Cr$ 338.979 milhões em 1982).
O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 1983 era de 30.190.800
mil ações ( 27.664.700 mil em 1982), sem valor nominal, assim distribuídas:

Ações ordinárias........................................................
Ações preferenciais - dividendos
de 6% a.a., não cumulativos........................................

(Em milhões de cruzeiros)
1982
1983
25.260.813
23.341.363
4.929.987
30.190.800

4.323.337
27.664.700

7. FUNDAÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL
As empresas controladas e a Telecomunicações Brasileiras S.A - Telebrás são
patrocinadoras de Fundações de Seguridade Social que têm por objetivos principais a
complementação de aposentadoria e o amparo social dos empregados do Sistema
Telebrás.
Neste exercício foi creditada à Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL
a quantia de Cr$ 11.878 milhões (Cr$ 5.737 milhões em 1982) e à TELOS - Fundação
Embratel de Seguridade Social, a quantia de Cr$ 2.108 milhões (Cr$ 1.161 milhões em
1982).
8. VARIAÇÃO CAMBIAL EXCEDENTE À VARIAÇÃO DA ORTN
A Telebrás e suas controladas optaram por levar ao resultado do exercício o valor
da variação cambial excedente à variação da ORTN ocorrida em 1983. Caso tivesse
optado por diferir ou capitalizar esse valor, conforme faculta o Decreto-lei n.º2.029/83, o
resultado consolidado do exercício seria acrescido em aproximadamente Cr$ 492.000
milhões.
9. RESPONSABILIDADES
Em 31 de dezembro de 1983, a Telebrás e suas controladas tinham compromissos
firmados no valor aproximado de Cr$ 210.000 milhões, que em sua maioria referiam-se
a contratos de obras e equipamentos relacionados com planos de expansão.
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TC/CRC - SP 65289 - T - DF

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Examinamos os balanços patrimoniais consolidados da Telecomunicações Brasileiras
S.A. - Telebrás e suas controladas levantados e, 31 de dezembro de 1983 e 1982 e as
respectivas demonstrações consolidadas do resultado dos lucros acumulados e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.
Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria gerlamente
aceitas e, conseqüentemente, incluíram as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.
Não examinamos as demonstrações financeiras de algumas controladas, cujos ativos e
receitas operacionais líquidas do exercício de 1983 representam, respectivamente, 38%
e 41% (45% e 42% em 1982), dos totais consolidados. Essas demonstrações foram exminadas por outros auditores independentes cujos relatórios nos foram apresentados. Assim
sendo, nossa opinião, no que diz respeito aos valores dessas controladas incluídos na consolidação, é baseada única e exclusivamente nos relatórios dos outros auditores
independentes.

Em nossa opinião, com base em nossos exames e nos relatórios de outros auditores
independentes, conforme mencionado no parágrafo anterior, as demonstrações financeiras consolidadas referidas no primeiro parágrafo representam, adequadamente, a posição
patrimonial e financeira da Telecomunicação Brasileira S.A.- Telebrás e suas controladas
em 31 de dezembro de 1983 e 1982, o resutlado 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 e as normas estabelecidas para as
empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações, aplicados com
uniformidade durante o período.
São Paulo, 16 de março de 1984
ARTHUR YONG AUDITORES ASSOCIADOS S/C
Vinicio Martins Presti
CRC - SP 8284
Contador CRC - SP 66855

