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Mensagem
da Administração

Senhores Acionistas,

Exemplo pioneiro.
O Pe. Roberto Landell de
Moura, patrono do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
(CPqD) da Telebrás, abre este
Relatório da Telebrás para o
ano de 1986. Como um registro. E uma homenagem.
Um registro da dedicação
do Pe. Landell à causa do desenvolvimento científico brasileiro, que o levou a demonstrar, entre 1893 e 1894, dois
anos antes de Marconi, a possibilidade da telefonia sem fio,
transmitindo sinais do espigão
da Avenida Paulista para o Alto de Santana.
É uma homenagem ao
seu espírito pioneiro, que hoje
encontra nos pesquisadores do
CPqD da Telebrás sua maior
expressão.
Foi graças ao trabalho do
CPqD, apoiado na universidade e na indústria genuinamente nacional, que o Brasil conquistou a posição de um dos 10
países com melhores serviços
de telecomunicações em todo o
mundo.
O laser para telecomunicações, o “chip” brasileiro para
telefonia, a fibra óptica, as centrais computadorizadas para
telefones e telex – estas são algumas das conquistas do CPqD,
hoje um dos mais modernos e
respeitados centros de pesquisas
na área de telecomunicações em
todo o mundo.
E este Relatório tenta demonstrar a importância e o significado
deste
trabalho.
Como um registro. E uma
homenagem.

o ano de 1986, para o Sistema Telebrás, foi marcado por
uma série de eventos que
merecem ser realçados nesta
breve mensagem.
Em termos de atendimento à
demanda de serviços de
telecomunicações, deu-se andamento à meta de duplicar o
número de telefones públicos à
disposição da população, de
acordo com a ênfase no campo
social definida pelo Sr. Ministro das Comunicações. Assim sendo, instalaram-se 43.900
novos telefones de uso público,
atingindo 148.600 telefones
deste tipo em todo o País.
Prosseguiu-se na tarefa de
interiorizar os serviços de telecomunicações, levando-os a
mais 1.238 localidades, atingindo agora o total de 10.427
cidades, distritos e vilas conec-

tadas ao sistema nacional, sendo
4.175 com serviço automático.
Neste ano foram instalados 726
mil novos telefones, atingindo
12,2 milhões de aparelhos no
País.
No decorrer do período, devido
ao intenso reaqueci-mento da
economia brasileira e ao congelamento das tarifas, o tráfego dos
serviços de telecomunicações
cresceu a um ritmo nunca antes
observado no setor. Os principais
serviços apresentaram crescimento entre 8,8% e 26,1%, acarretando situações atípicas de comgestionamento em alguns dos
principais componentes do sistema. Imediatamente, foram implementadas ações, objetivando dar
maior capacidade de tráfego ao
sistema, estabelecendo-se total
prioridade nos investimentos do
ano para estes projetos. Os resultados
destas
determinações
começaram a ser sentidos ao final
do ano,
porém seu maior
impacto se dará durante 1987,
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Silício metalúrgico.
Esta é a matéria-prima para
confecção de monocristais de
silício, utilizados para fabricação de circuitos integrados.
O Brasil é hoje um dos
maiores produtores mundiais
deste subproduto da extração do
ferro mineral, essencial para a
fabricação de circuitos integrados.

devido ao prazo necessário para a
produção e instalação desses
equipamentos.
Outro fato importante, foi a
decisão tomada pelo Sr. Ministro das
Comunicações
de
atender
plenamente a demanda por novos
aparelhos. Assim sendo, estabeleceuse a Operação 90, a qual, mantendo a
compatibilidade com o Plano de
Metas do Governo Sarney, prevê a
contratação, no período 86-90, de 4,3
milhões de terminais telefônicos.
Conse-quente a este planejamento,
procedeu-se
ao
registro
dos
pretendentes que em pouco mais de
dois meses ultrapas-saram a casa dos
2 milhões de pessoas a serem
atendidas nos próximos anos, e
simultanea-mente,
iniciou-se
a
contratação
dos
equipamentos
necessários ao atendimento desta
demanda.
Em 1986 contrataram-se 989 mil
terminais telefônicos com entrega
prevista para, em média, 24 meses.
É também com satisfação

que se registram os resultados
obtidos na área de Pesquisa e
Desenvolvimento.
O
esforço
empregado
na
obtenção
de
tecnologia nacional, no setor de
telecomunicações,
tem
sido
recompensado com a conclusão de
diversos projetos nos seus mais
variados campos. Realçam-se a
entrada em operação comercial das
cen-trais telefônicas eletrônicas,
denominadas TRÓPICO-R, com
capacidade máxima de 4.000 linhas,
e a conclusão das especificações da
central
TRÓPICO-RA,
com
capacida-de típica de 16.000 linhas.
No ano de 1986, o Sistema Telebrás
contratou 122 mil linhas somente na
tecnologia TRÓPICO.
Iniciou-se também a produ-ção de
fibra
óptica
monomodo,
a
comercialização de vários circuitos
integrados dedicados e a operação
comercial da Central Telex CPA-T
2400-S, entre outros tópicos
relevantes.
A continuidade dos esfor5

ços, visando a obtenção de novos e
melhores equipamentos com tecnologia nacional, propiciará o fortalecimento das indústrias genuinamente
brasileiras, prioridade fundamental da
Telebrás. Os investimentos necessários
à manutenção destas atividades serão
mantidos e ampliados, de modo a
permitir que os diversos campos das
telecomunicações sejam pesquisados e
desenvolvidos.
Na área de Recursos Humanos, o
Sistema Telebrás enfrentou, em 1986,
muitos desafios. As negociações
sindicais foram difíceis e constantes
durante todo o período. Simultaneamente, o esforço no treinamento foi
intenso e obrigatório, já que a par do
crescimento da planta e do tráfego,
houve um decréscimo no número to-tal
de empregados do Sistema.
O resultado econômico-financeiro do
ano, medido pela taxa de remuneração
dos investimentos do Sistema Tele-
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brás, foi de 4,0%. Este dado, visto
dentro de um quadro de tendência
declinante desde 1981, deve ser interpretado como um alerta à política de
fixação de tarifas e preços para os serviços de telecomunicações, a qual deve
ter o sentido de cobrir os custos operacionais, remunerar o capital empregado
e propiciar o crescimento do sistema. O
resultado deste ano teria sido mais
prejudicado não fossem o acentuado
aumento de tráfego e a contenção do
quadro de pessoal já comentados acima.
Graças aos esforços desenvolvidos
para neutralizar os aspectos adversos
que ocorreram no ano, o Sistema
Telebrás conseguiu cumprir com o seu
programa de investimentos, cujo valor
financeiro atingiu cerca de Cz$ 16,2
bilhões,
utilizando,
praticamente,
somente recursos gerados internamente. Assim, o grau de endividamento
reduziu-se para 22,6% e apresentou um
lucro líquido do exercício de Cz$

6,08 bilhões. Este resultado
permitiu à Administração da
Telebrás propor a distribuição
de Cz$319,8 milhões de
dividendos a seus acionistas.
Finalmente, necessária se
faz a colocação de que o Setor
de Telecomunicações está
diante de uma série de grandes
decisões estruturais a serem
tomadas, para enfrentar a
recente evolução da tecnologia
e as alterações da própria
sociedade brasileira, cada vez
mais informatizada. Avanços

tecnológicos como a digitalização da comutação e da telefônica, a introdução de novos
serviços como a comunicação
de dados e textos, novos
sistemas como o satélite
doméstico e as fibras ópticas
criam oportunidades para
mudanças que inexoravelmente acontecerão, das quais a
principal é, certamente, a
RDSI-Rede Digital de Serviços
Integrados. O Sistema Telebrás
estará preparado para enfrentar
estes desafios.
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A Dimensão do
Sistema Telebrás
Destaques do Exercício
No exercício de 1986 muitos foram os aspectos
positivos que caracterizaram o desenvolvimento e a
prestação de serviços de telecomunicações do
Sistema Telebrás (STB). Entretanto por sua
significação, merecem ser enfatizadas as seguintes
realizações:
Serviço de telefonia pública:
Localidades Integradas à Rede Pública
Telefones Públicos (milhares)..............
Telefones Compartilhados (milhares)..
Telefones - Total Geral (milhares).......
Chamadas Interurbanas Completadas
(milhões)..............................................

Crescimento
no Ano
Absoluto
%
1.238
13,5
43,9
41,9
6,7
28,3
726,0
6,4
324

24,9

Número de Empregados:
Houve decréscimo de 725 empregados (o
número de telefones cresceu 6,4%) atingindo o
índice de 116,3 telefones/empregado.
Recursos aplicados no desenvolvimento de
Recursos Humanos:
Cz$ 238 milhões (correspondentes a 0,7% da
receita operacional) com 37.630 treinandos.
Investimentos da Telebrás em Pesquisa e
Desenvolvimento:
Cz$ 460 milhões (cerca de 1,6% da receita de
exploração).
Antena-parabólica.
O projeto da antena parabólica de 6 metros de diâmetro,
destinada à recepção e transmissão de sinais via satélite foi incluído pelo Grupamento de Antenas do CPqD em 1984, e hoje
estas antenas são fabricadas por
quatro indústrias nacionais.
A Embratel, que opera o
Sistema Brasileiro de Comunicações por Satélite, já contratou
53 antenas deste tipo, testando
na prática os bons resultados de
um sonho antigo dos engenheiros e técnicos do CPqD.

Marcos Importantes em Desenvolvimento
Científico e Tecnológico:
- Início da produção de fibra óptica monomodo
de 1.300 nm;
- Comercialização de três circuitos integrados
dedicados, projetados no CPqD;
- Entrada em operação comercial da Central
Telefônica CPAT-T TRÓPICO-R e da Central
Telex CPAT-CD 2400-S.
Homologação e Registro de Equipamentos:
- Homologados ou registrados 650 modelos de
equipamentos utilizados nos serviços públicos
de telecomunicações.
Transferência de Tecnologia:
Foram transferidas as tecnologias de 12 produtos
envolvendo 29 indústrias.
Desempenho Econômico-Financeiro do Sistema Telebrás:
Lucro Líquido do Exercício.......................................Cz$ 6.084,9 milhões
Taxa de Remuneração do Investimento.................................. 4,02%
Dependência de Recursos de Terceiros.................................13,7%
Investimento em Imobilizado
Técnico.....................................................................Cz$16.114,4 milhões
Grau de Endividamento.........................................................22,6%

Desempenho Econômico-Financeiro da Telebrás:
Lucro Líquido do Exercício.......................................Cz$ 6.512,0 milhões
Dividendo por Ação
Preferencial..............................................................................0,019%
Ordinária..................................................................................0,007%
Inversões Financeiras nas Empresas do
Sistema Telebrás........................................................Cz$ 1.536,6 milhões
Dependência de Recursos de Terceiros para
Inversões Financeiras......................................................... zero
Grau de Endividamento...........................................................0,63%

Quadro Retrospectivo – Sistema Telebrás
INDICADORES
Telefones em Serviço
Chamadas Interurbanas
Chamadas Internacionais
Pulsos Registrados
Terminais Telex Inst.
Tráfego telex Nac.
Tráfego Telex Inter.
Pessoal Empregado
Despesa com Pessoal/
Rec. Operacional
Receita Exploração
Lucro Líq. Operacional
Imobilizado Técnico
Telefones Serv. Brasil
Telefones/100 Hab.
Localidades Atendidas (2)

UNIDADES
Milhares
Milhões
Milhões
Bilhões
Milhares
Milhões (Min)
Milhões (Min)
Milhares
%$
Cz$ Milhões (1)
Cz$ Milhões (1)
Cz$ Milhões (1)
Milhões
Unidades
Milhares

1977
4.630
351,0
2,4
7,7
19,1
89,8
9,4
86,4

1978
5.313
400,0
3,2
10,4
24,0
109,7
11,0
91,6

1979
6.215
520,0
4,5
13,3
38,3
126,4
12,9
94,3

1980
7.270
630,0
5,6
16,0
44,1
161,8
14,8
96,6

1981
8.159
708,0
6,3
18,6
50,1
193,5
15,8
99,3

1982
9.058
842,0
6,9
21,5
65,9
247,7
16,2
101,1

1983
9.779
937,0
7,5
23,8
67,7
304,5
16,4
101,9

1984
10.570
1.069,0
8,2
26,3
69,5
376,6
16,4
103,6

1985
11.428
1.299,0
10,4
29,6
74,8
397,0
18,8
104,8

1986
12.154
1.630,0
13,1
32,2
88,4
400,2
20,1
104,0

36,3
21.315,2
4.535,1
49.886,6
48
4,1
2,7

35,4
26.547,2
7.166,1
79.967,4
56
4,9
2,8

37,8
29.492,6
7.188,2
93.287,5
64
5,4
3,0

40,0
27.239,1
3.593,1
83.883,8
75
6,3
3,3

19,9
29.516,9
4.340,7
89.280,3
84
6,9
3,6

41,5
32.239,4
4.704,0
99.549,6
93
7,3
4,0

37,1
30.196,7
4.426,9
108.997,8
101
7,,9
8,2

34,2
29.934,8
5.214,6
112.124,6
109
8,4
8,5

36,7
30.823,9
4.545,0
116.030,7
118
8,9
9,2

43,9
28.440,2
1.482,6
82.440 ,9
126
9,1
10,4

Notas ao Quadro Retrospectivo
A fim de exprimir com maior realismo a situação do setor estatal de telecomunicações, os números
apresentados, exceto os expressos em cruzados, incluem a Cia Riograndense de Telecomunicações - CRT que,

na qualidade de empresa-pólo no Rio Grande do Sul, tem expressão importante a nível de Sistema Nacional.
(1) Preços de 1986 atualizados pelo IGP-DI/Fundação Getúlio Vargas.
(2) Até 1982 os dados referem-se apenas às cidades (sedes municipais) atendidas.
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Sistemas de
Telecomunicações

Os Sistemas de telecomunicações constituem os
meios necessários à prestação de serviços de telecomunicações e são classificados de acordo com sua
abrangência e/ou tipo de serviço a que se destinam.
O Sistema Telebrás, considerando que as telecomunicações constituem uma infra-estrutura fundamental para o desenvolvimento do País, realizou, em
1986, expansão dos Sistemas necessários à integração
de novas localidades ao Sistema Nacional de Telecomunicações, a ampliação dos pontos de acesso aos
serviços, especialmente para as comunidades de baixa renda, através dos Planos de Interiorização das
Telecomunicações e de Popularização do Telefone,
além de uma forte ênfase em contratações de equipamentos destinados à ampliação dos sistemas das cidades brasileiras, em decorrência do crescimento expressivo da demanda, como reflexo do crescimento
das atividades econômicas do País.
Os investimentos realizados no exercício de
1986, no montante de Cz$ 16,7 bilhões, representam
um crescimento real de 20,1%, em relação a 1985 (V.
gráfico 1).
O Sistema Telebrás tem dedicado especial atenção para a evolução tecnológica que as telecomunicações vêm experimentando em todo o mundo, nos últimos anos, tanto no que diz respeito à modernização.

dos sistemas de telecomunicações e dos métodos e
processos de controle e operação das redes, como
também ao início da introdução de equipamentos digitais nas redes de telecomunicações. O Centro de
Pesquisa Padre Landell de Moura, da Telebrás, tem,
com grande sucesso, desenvolvido novos equipamentos com tecnologia moderna, e os transferido, comsoante à Política de Fomento Industrial adotada pela
Telebrás, às indústrias que compõem o parque
industrial do País, criando assim condições de competitividade da indústria brasileira em mercados externos, com equipamentos de telecomunicações de avançada tecnologia.
Em 1986 foram destinados às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e de Fomento Industrial
Cz$ 676,5 milhões, equivalentes a 4,1% dos investimentos realizados no exercício.
A necessidade de assegurar a qualidade técnica
dos sistemas em operação, exige a substituição constante de unidades e/ou componentes deteriorados
pelo uso ou danificados por acidentes ou atos de vandalismo. Os investimentos exigidos por essas substituições, classificados como Investimentos de Operação, são significativos em sistemas das dimensões
dos Sistemas de Telecomunicações do Brasil.
No exercício de 1986, cerca de Cz$ 1,5 bilhão
foi destinado para Investimentos de Operação, correspondentes a 9,0% do total investido no ano.

Gráfico 1 – INVESTIMENTOS (Cz$ bilhões – médios 86)
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Sistemas Locais
Os Sistemas Locais compõem-se basicamente
das redes de telecomunicações das cidades brasileiras. Os investimentos destinados a esses sistemas, em
1986 atingiram o montante de Cz$ 8,7 bilhões correspondentes a 52,1% do total investido no ano. As contratações realizadas no exercício foram superiores em
53,3% às do ano de 1985. As contratações de terminais de tecnologia digital – CPA-T (Central por
Programa Armazenado – Temporal) – num total de
683,5 mil terminais, corresponderam a 69,1% das
contratações do ano. Com relação ao ano de 1985, as
contratações de terminais de tecnologia digital cresceram 115,6%, refletindo o esforço do STB na introdução, em sua rede, de equipamento de nova tecnolo-
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gia, o que refletirá não só na ampliação quantitativa e
qualitativa dos serviços prestados, como também na
efetiva redução dos custos operacionais. Ainda sobre
a contratação de terminais, é importante destacar que
122 mil são equipamentos da família TRÓPICO, resultantes de desenvolvimento do Centro de Pesquisa
da Telebrás e produzidos por indústrias totalmente
brasileiras.
Em fins de 1986 o STB contava com 12,2
milhões de telefones instalados, representando um
crescimento, no exercício, de 6,4% (V. gráfico 2).
Plano de Popularização do Telefone
É responsabilidade do STB, dentro das
prioridades soci-ais do Governo, expandir os pontos
de acesso aos serviços de telecomunicações às
populações mais carentes, seja através de Telefones
de Uso Público ou de Centrais Telefônicas
Comunitárias, ou ainda através do uso compartilhado
de terminais.
No ano de 1986 foram instalados 43,9 mil novos
Telefo-nes de Uso Público, elevando o total instalado
para 148,6 mil, proporcionando um crescimento de
41,9% em relação ao ano anterior (V. gráfico 3).
Os ramais de CTC (Centrais Telefônicas
Comunitárias) instalados, tiveram, em 1986, aumento
de 15,4% em relação a 1985, passando de 16,9 mil
para 19,5 mil ramais, e as li-nhas compartilhadas que
passaram de 23,7 mil para 30,4 mil, registraram um
crescimento de 28,3%.
No Plano de Popularização do Telefone foram
investidos em 1986, Cz$ 242 milhões.
Sistemas Rurais
Os Sistemas Rurais são compostos pelas redes de
telecomunicações destinadas ao atendimento de
localidades e propriedades situadas em áreas rurais.
No Brasil, com sua dimensão continental, e
natural vocação para atividades agropecuárias, as
telecomunicações constituem infra-estrutura essencial
para o desenvolvimento econômico, social e político
das comunidades rurais.
Os investimentos nos Sistemas Rurais, em 1986,
foram de Cz$ 640 milhões, representando 3,8% do
total do STB.
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Gráfico 2 – TELEFONES INSTALADOS - MILHARES
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Gráfico 3 – TELEFONES DE USO PÚBLICO - MILHARES
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Plano de Interiorização das Telecomunicações
A interiorização das telecomunicações, visa dotar o maior número possível de localidades brasileiras das facilidades oferecidas por esse eficaz meio de
integração dos cidadãos e suas comunidades. No exercício de 1986, 1.238 novas localidades foram integradas à Rede Nacional de Telecomunicações,
beneficiando uma população de 1,5 milhão de brasileiros que até então não dispunham desse importante
meio de apoio ao desenvolvimento (V. gráfico 4).
No exercício de 1986, mais 11 mil propriedades
rurais passaram a contar com serviços telefônicos, o
que representou um acréscimo de 19,0% no ano.
Os investimentos com o Plano de Interiorização
das Telecomunicações, em 1986, atingiram o
montante de Cz$ 446 milhões, representando 70%
dos investimentos em Sistemas Rurais.

Gráfico 4 – LOCALIDADES ATENDIDAS
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serviços de telecomunicações nos últimos anos,
provocou um sensível crescimento do congestionamento dos sistemas de telecomunicações, determinando ações imediatas da Telebrás e suas empresas,
que resultaram na contratação, em 1986, de
equipamentos de comutação interurbana em quantidade praticamente equivalente à existente, além de
equipamentos de transmissão, tendo sido aplicado somente neste plano o motante de Cz$ 1,8 bilhão,
equivalente a 10,8% do total dos investimentos do
STB no exercício.

#82
83

Sistema Internacional

84
85
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(*) O dado refere-se apenas a cidades (sedes municipais) atendidas
Sistema Interurbano
O Sistema Interurbano é constituído pelas redes
de transmissão terrestre e pelo Sistema Brasileiro de
Telecomunicações por Satélite (SBTS), dando total
cobertura ao território brasileiro. No ano de 1986 foi
lançado o segundo satélite do SBTS - Brasilsat II – o
que elevou a confiabilidade do sistema ao nível da
dos demais sistemas do mundo. As grandes
dimensões do Brasil e as dificuldades de acesso a um
grande número de localidades, especialmente na
Amazônia, transformam o SBTS numa alternativa
técnica poderosa para a completa integração do País
pelas telecomunicações.
No ano de 1986 foram ativadas as estações
terrenas de Boca do Acre (AM) e Labre (AM) para
comunicações via satélite, atingindo-se, ao final do
ano, 23 estações terrenas de utilização exclusiva para
comunicações de âmbito nacional, além do que tiveram prosseguimento as obras para implantação de
mais 26 estações, das quais cerca de 20 serão ativadas
em 1987.
Vinte e quatro mil novos circuitos interurbanos
foram implantados, em 1986, elevando o total de
circuitos IU ao final do ano para 301 mil.
Os investimentos no Sistema Interurbano, no
montante de Cz$ 2,6 bilhões, representaram, em
1986, 15,3% do total investido pelo STB.
Plano de Descongestionamento do SNT
O crescimento acentuado do tráfego interurbano,
conseqüência, não só do reaquecimento da economia,
como também da redução real das tarifas dos

O Sistema Internacional é constituído dos meios
que permitem a conexão entre o Brasil e os demais
países do mundo, através de satélites, cabos submarinos e sistemas terrestres.
O Sistema Telebrás, através da Embratel, participa dos consórcios internacionais INTELSAT, para
comunicações via satélite com os demais países do
mundo, e INMARSAT, para comunicações marítimas, contando para isso com duas estações terrenas
de satélite.
As comunicações através de cabos BRACAN e
ATLANTIS, para ligações com a Europa, e o cabo
BRUS, para ligações com a América do Norte.
As comunicações com a Argentina e o Paraguai
utilizam redes de microondas e com o Uruguai, um
sistema de cabos coaxiais.

Sistemas Móveis
A Rede Nacional de Estações Costeiras-RENEC,
constituída de 41 estações instaladas ao longo do
litoral brasileiro e no interior da Amazônia, possibilita a comunicação entre embarcações e as redes de
telefonia e de telex. Em 1986 foram ativadas as
estações de Breves (PA) e Angra dos Reis (RJ).
Utilizando-se da mesma filosofia operacional da
RENEC, o serviço Telestrada, implantando em 1985,
possibilita comunicações entre condutores de veículos de cargas de passageiros, que trafegam nas principais rodovias brasileiras, proporcionando maior segurança nas estradas e racionalização dos transportes
de carga.
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viço por mais 6 empresas do STB, atingindo-se 11
capitais com o serviço implantado ao final do
exercício. O número de terminais Videotexto instalados no Brasil cresceu de 3.3933, em 1985, para
8.479, representando um crescimento de 155,9%.
Gráfico 5 – TERMINAIS DE TELEX INSTALADOS - MILHARES
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Sistema de Repetição da Radiodifusão
O transporte de sinais de radiodifusão (TV e rádio) para todo o País, através de rádio-enlaces de
microondas em visibilidade, ou via satélite, é a finalidade dos Sistemas de Repetição de Radiodifusão. As
empresas do Sistema Telebrás são responsáveis pela
implantação e operação desses sistemas, cabendo às
empresas-pólo os sistemas no âmbito de suas respectivas áreas de concessão e à Embratel os de abrangência nacional.

Sistemas de Comunicação de Textos
Os Sistemas de Comunicação de Textos, dão suporte a serviços essenciais para as atividades comerciais e industriais, que, no ano de 1986, registraram
um crescimento significativo na economia brasileira.
A utilização de equipamentos digitais da família
CD-2400, desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa da
Telebrás, como central de pequeno porte ou como
concentrador, interligados a Centrais por Programa
Armazenado – CPA, de grande porte, tem contribuído de forma decisiva para a expansão e modernização
da Rede Nacional de Telex. Em 1986, foram
implantados mais 13,6 mil terminais de telex, ampliando a rede para 88,4 mil terminais, dando um crescimento de 18,2% no ano (V. gráfico 5).
O serviço Videotexto, que é resultante da integração da rede telefônica com computadores e equipamentos de vídeo, apresentou no ano de 1986 um
crescimento expressivo, com a implantação do ser-
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Os investimentos em Sistemas de Comunicação85
de textos, no exercício, foram de Cz$ 614 milhões,
correspondentes a 3,7% do total investido pelo STB.

Sistemas de Comunicação de Dados
Os Sistemas de Comunicação de Dados são
constituídos das redes TRANSDATA e RENPAC, e
são de grande aplicação para transfer6encia de dados
entre computadores, daí sua utilização intensa por
entidades do mercado financeiro.
A RENPAC – Rede Nacional de Comunicação
de Dados por Comutação de Pacotes, implantada com
equipamentos de tecnologia estrangeira, disporá, para

86

Desenho de máscaras de
circuitos integrados com au-xílio
de computador gráfico.

suas futuras ampliações, de equipamentos de tecnologia nacional – Projeto COMPAC – desenvolvido
pelo Centro de Pesquisa da Telebrás. No ano de
1986, o número de portas da rede foi ampliado de
864 para 2.056, resultando um crescimento de
138,0%.
A Rede TRANSDATA – ao final de 1986, contava com 13,1 mil terminações instaladas, representando um crescimento de 61,3% com relação a 1985.
Em 1986, do total dos investimentos do STB
2,1% correspondentes a Cz$ 343 milhões, foram aplicados nos Sistemas de Comunicação de Dados.

Sistemas de Apoio
A dimensão do Sistema Nacional de Telecomunicações e o nível de qualidade exigido pelos seus
usuários, levam o STB a realizar investimentos significativos na implementação dos Sistemas de Apoio.
No ano de 1986, esses investimentos atingiram um
montante de Cz$ 1,6 bilhão, correspondente a 9,6%
do total dos investimentos realizados no período.

Constituem os Sistemas de Apoio, entre
outros, os Centros de Operação, Manutenção e
Supervisão dos Sistemas de Telecomunicações,
os Laboratórios e Centros de Reparo, além dos
Centros de Processa-mento de Dados, as
instalações
para
Treinamento,
os
Almoxarifados e a Frota de veículos
necessários à manutenção das redes.
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Serviços de
Telecomunicações

Os Sistema Telebrás (STB), através de suas
empresas operadoras, oferece à população brasileira
um leque de serviços de telecomunicações que atendem ao amplo espectro de necessidades de comumicação dos brasileiros. Para cada segmento do
mercado há um serviço de telecomunicações apto a
atendê-lo em suas necessidades mais específicas, desde o atendiemento rural, passando pelo serviço básico
de telefonia, até a comunicação de dados internacional via satélite.
Os serviços prestados pelo STB estão agrupados
nas áreas de Comunicação de Voz, Comunicação de
Textos, Comunicação de Dados e Comunicação de
Som e Imagem.

Telefonia Nacional
• Local
As chamadas locais (dentro de uma mesma cidade) tiveram em 1986 crescimento de 11,1% em relação a 1985, enquanto os pulsos registrados, que medem o tráfego multimedido dentro das grandes cidades entre estas e a respectiva região metropolitana, tiveram um acréscimo de 8,8% sobre o período anterior (V. gráfico 6 e 7).
Gráfico 6 – TELEFONIA NACIONAL – PULSOS REGISTRADOS BILHÕES
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Fibra óptica.
As fibras ópticas desenvolvidas pelo CPqD da Telebrás a
partir de 1978 para transmissão
de grande quantidade de informações são constituídas de
fios de vidro de altíssima pureza que possibilitam a propagação de sinais a grandes distâncias.
O Brasil, ao dominar esta
tecnologia, passa a fazer parte
de um seleto grupo de países
que produzem esse novo meio
de transmissão.
O CPqD tem desenvolvido e
transferido para a indústria nacional fibras de primeira geração, para entroncamento entre
centrais telefônicas urbanas, e
fibras de segunda geração,
(monomodo) que permitem
ligações a longas distâncias.

Sistemas Locais
Na área de Comunicação de Voz encontram-se
os serviços de telefonia, os quais permitem ligações
telefônicas no âmbito nacional e internacional. É patente a necessidade do telefone em nossa sociedade,
que cada vez mais conscientiza-se de sua importância. Em 1986 aumentou a penetração do telefone nas
residências e nos estabelecimentos de negócios:

Total de Residências
Residências com Telefone
Índice de Atendimento
Total de Estabelecimentos de
Negócios
Estabelecimentos com Telefone
Índice de Atendimento

1985
18.500.000
4.950.000
26,8%

1986
19.300.000
5.220.000
27,0%

2.600.000
1.040.000
40,0%

2.750.000
1.190.000
43,3%

Em 1986, a penetração do serviço telefônico no
segmento residencial teve um acréscimo de 0,7%,
enquanto que no segmento de negócios a variação foi
de 8,3%.

Gráfico 7 – SERVIÇO LOCAL – CHAMADAS - BILHÕES
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• Interurbano
A quantidade de chamadas interurbanas nacionais, que em 1985 cresceu 21,5%, em 1986 apresentou um acréscimo de 24,9% em relação ao ano anterior, refletindo o bom desempenho da economia do
País nesse período (V. gráfico 8).
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Comunicação de Textos
Telex Nacional
O tráfego do telex Nacional cresceu 0,8% em
relação a 1985, atingindo 400,2 milhões de minutos em
1986 (V. gráfico 10).
Telex Internacional
Foram registrados, em 1986, 20 milhões de minutos, o que representa um acréscimo de 6,9% em relação aos minutos registrados em 1985 (V. gráfico 11).
Videotexto
Em 1986 este serviço apresentou acentuado desenvolvimento, quer quanto ao número de usuários –
que experimentou um acréscimo de 155,9%, passando
de 3.933 para 8.479 terminais – quer quanto à ampliação da capacidade da central da Telesp, que de 160
passou para 272 portas de entrada, aumentando
sensivelmente a facilidade de acesso para usuários. As
conexões para computadores externos de grande porte
(gateways) passaram de 6 para 10, permitindo a
conexão de novos Fornecedores de Serviços.
Novos serviços de uso significativo foram implantados, entre os quais destacam-se a “Bolsa Online”
e a Lista Eletrônica dos telefones de São Paulo, Este
último vem atingindo a marca de 20.000 chamadas nos
últimos meses num total geral de chamadas Videotexto
da ordem de 120.000/mês, em média, oriundas dos 11
estados da Federação onde o serviço já foi implantado.
Os “Serviços Profissionais” constituem um no-vo
campo de atividades onde o Videotexto vem atuan-

Laboratório de Teste e Caracterização de Circuito Integrado.
Gráfico 8 – INTERURBANO NACIONAL – CHAMADAS - MILHÕES
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Gráfico 9 – TELEFONIA INTERNACIONAL – CHAMADAS MILHÕES

Obs: Esta série histórica contempla as chamadas
DDD Bilhetadas e IU Manuais, excluindo as
estimativas de chamadas multimedidas.
Telefonia internacional
O Sistema Telebrás, em 1986, continuou ampliando o número de localidades com o Serviço DDI.
Ao final do ano eram 3.619 as localidades brasileiras
que possuíam condições de efetuar ligações automáticas para 140 países e territórios em todo o mundo.
Em 1986, a quantidade total de chamadas
internacionais cresceu 26,8%, enquanto que em 1985
havia crescido 26,8% em relação a 1984. Desde
1985, o tráfego telefônico internacional vem
apresentando forte crescimento (V. gráfico 9).
O número de países que em 1986 aceitavam o
cartão Telecard Internacional totalizou 31. Em 1985
eram 28.
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do, prevendo-se que venham a ter um excelente desempenho. O Serviço do Clube dos Diretores Lojistas
(CDL) na área da Telemig, a Construção Civil, o Videojob, Bovespa, o Videobank e a Rede Globo na
área da Telesp foram destaques no ano de 1986.
Cirandão Mensagem
O Cirandão Mensagem é um serviço de telemática que permite aos usuários o envio de mensagens
para um ou mais destinatários, a partir de um microcomputador ou terminal de dados, utilizando a rede
de telefonia e a RENPAC. Em 1986, esse serviço
atingiu a marca de 2.800 usuários.

Comunicação de Dados
O Sistema de Comunicação de Dados é constituído pelos serviços nacionais formados pelas Redes
TRANSDATA e RENPAC, comutadas pela
integração às Redes INTERDATAM FINDATA e
AIRDATA.
Âmbito Nacional
• RENPAC
Serviço especializado de comunicação de dados,
com comutação por pacotes, destinado a atender
necessidades de transmissão de dados com alta relação entre a duração da ligação e o volume de dados.
Ao final de 1986 este serviço apresentou um
crescimento de 51,5% em relação ao período anterior,
atingindo 97 acessos dedicados faturados. Atendendo
40 clientes, sua utilização gerou o tráfego de 1,5 milhão quiloctetos (mil segmentos de oito bits de
informação), representando um crescimento de
218%.
Gráfico 10 – MINUTOS – TELEX NACIONAL - MILHÕES

• TRANSDATA
Serviço especializado de comunicação de dados,
baseado em circuitos privativos, fornecido nas
configurações, “ponto a ponto” e “multiponto”.
Destina-se a atender necessidades de transmissão de
médios e altos volumes, que exijam uso contínuo do
meio de comunicação.
Este serviço apresentou um crescimento de
28,1% passando a sua configuração para 12.625 circuitos de comunicação de dados, sendo 7.084
(56,1%) urbanos e 5.541 (43,9%) interurbanos. Agregados a este serviço encontram-se alugados 54.120
(71,8% de crescimento) modens que permitem velocidades de transmissão de 300 até 9.600 bps. O atendimento passou a ser prestado em 1.010 localidades,
apresentando um crescimento da ordem de 95,0%.
• Locação de Modem
Serviço que consiste na prestação de assessoria e
no aluguel de modem, a ser conectado a um termi-

Sala de serigrafia para circuitos híbridos a filme espesso.

Gráfico 11 – MINUTOS –TELEX INTERNACIONAL- MILHÕES
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or: cotações de moedas, taxas de juros, notícias e
outras informações específicas do mercado financeiro
mundial.
Com 21 clientes, este serviço cresceu 1% em
1986.

Comunicação de Som e Imagem
As empresas de TV e Radiodifusão do Brasil,
quando em suas transmissões a nível regional ou nacional, utilizam a rede terrestre de microondas ou o
satélite Brasilsat.
Através do Brasilsat, o Sistema Telebrás, oferece
o TV SAT, serviço que permite transmissão de TV
24 horas por dia e que atualmente é utilizado pelas
maiores redes nacionais de TV, e o VÍDEO SAT, que
atende a comunidades isoladas ou não atendidas por
meios terrestres.
Os serviços internacionais de transmissão e
recepção de TV e áudio são veiculados através dos
satélites do sistema internacional INTELSAT.

Máquina serigráfica (filme
espesso).

nal telefônico o ramal de CPCT, tornando possível a
atualização da Rede Telefônica Comutada para
Comunicação de Dados, não impedindo a utilização
normal do terminal telefônico quando não estiver
sendo utilizado para transmissão de dados. Este
serviço, implantado antes de 1986, teve bom
desenvolvimento no ano, totalizando 1.100 usuários e
contando com perspectivas de rápido crescimento.
Âmbito Internacional
• INTERDATA
Serviço público internacional de comunicação de
dados, que permite o acesso de assinantes, estabelecidos no Brasil, a Banco de Dados e outros terminais
de dados situados no exterior e outros terminais de
dados situados no Brasil.
Crescendo 58,6% entre 1985 e 1986, este serviço
atendeu a 52 clientes.
• AIRDATA
Serviço destinado às empresas de transporte
aéreo, associado à SITA – Societé Internationale de
Telécommunications Aéronautiques, que permite o
intercâmbio de mensagens e dados entre seus escritórios, sucursais, agências e seus centros de reserva de
passagens.
Este serviço encerrou 1986, atendendo 119 comtroladores de terminais, apresentando um crescimento
de 24,0%.
• FINDATA
Serviço público de dados, não comutado, que
permite o acesso “on line”, de usuários brasileiros, a
informações sobre o mercado financeiro mundial,
disponível em Bancos de Dados existentes no exteri-
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Qualidade do Serviço sob o Ponto de Vista do
Usuário
Dando prosseguimento ao programa de levantamento da opinião dos usuários sobre a qualidade dos
serviços, o Projeto OPUS (Opinião do Usuário sobre
o Serviço Telefônico), realizou, em 1986, 11.500 emtrevistas telefônicas, distribuídas por todas as capitais
brasileiras, pela área de concessão da CTB Central; e
na cidade de Pelotas/RS.
Em termos médios nacionais, bons resultados
Sala de fornos para cura térmica de circuitos.

Microcomputador para depuração de circuitos integrados.

foram alcançados para o Grau de Satisfação do Usuário no ano de 1986. Em uma escala de 0 a 10, o usuário atribuiu a cotação 9,1 enquanto que, em 1985, esas cotação atingiu 8,7.
ITEM

COTAÇÃO DO USUÁRIO
1985
1986

Qualidade Técnica......................................8,4
Atendimento ao Público Pessoal/por Telefone...................................7,9
Qualidade do Serviço
“Reclamações”............................................9,2
Qualidade do Serviço
“Instalações”............................................... 9,2
Opus Geral.................................................. 8,7

8,8
8,7
9,4
9,5
9,1
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Desenvolvimento
de Recursos
Humanos

Formação Profissional
Visando elevar a qualificação técnico-científica
dos seus recursos humanos, sua adaptação no emprego e maior profissionalização do estudante brasileiro,
o STB deu continuidade, no ano de 1986, a diversas
ações no campo da formação profissional pela maior
interação com o Sistema Educacional. Dentre as
ações desenvolvidas neste campo, destacaram-se:
- Estudos para estabelecimento de uma Metodolo-gia
de Avaliação de Convênios com instituições de
ensino;
- Levantamento de instituições de ensino que
oferecem recursos de pós-graduação de interesse
do STB, para que se possa constituir programas de
de-senvolvimento individual;
- Convênio Telebrás - Instituto Militar de
Engenharia, que propicia a concessão pelo
Instituto, do Grau de Mestre em Informática a 10
participantes do STB e o desenvolvimento de teses
por 10 participantes que iniciaram o Mestrado em
1985.
Depósitos optoeletrônicos.
O CPqD da Telebrás vem
desenvolvendo
dispositivos
optoeletrônicos para aplicação
em comunicações ópticas desde
1982.
Trata-se de um diodo laser,
de heteroestrutura dupla de
arseneto de gálio e alumínio,
encapsulado e hermeticamente
selado, onde, além do laser
apresenta fibra óptica acoplada,
um fotodetetor para monitoração da luz e um resfriador termoelétrico, para refrigeração
interna.
A tecnologia de emissores
da luz em arseneto de gálio já
alcançou estágio de produto, e
está em fase de transferência
para a indústria.

quações necessárias para atender às contínuas
modificações ambientais.
- O Programa de Desenvolvimento de Gerentes de
Nível Intermediário (PDNI) dirigido a Chefes de
Divisão e Distritos, sofreu profundas modificações
face aos estudos efetuados e ao processo de
validação realizado no ano anterior.
- O Programa de treinamento de Supervisores (PTS)
dirigido a Chefes de Seção, Supervisores e
Similares, aplicado descentralizadamente, está implantado em 13 Empresas do STB.
Treinamento
Ao lado dos treinamentos gerencial, administrativo e da área econômica-financeira, foram enfatizados
em 1986 os treinamentos nas áreas digital, comunicações ópticas, marketing e processamento eletrônico
de dados. No cômputo geral, o STB treinou 37.630
empregados, correspondentes a 38,7% de sua força

Forno
de
crescimento
MOCVD de arseneto de gálio.

Reator MOCVD de crescimento de cristais de arseneto de
gálio para laser

Desenvolvimento Gerencial
O desenvolvimento do corpo gerencial do STB
continua sendo considerado uma das bases para o
alcance da eficácia e efetividade empresarial.
Neste sentido, em 1986 foram desenvolvidos
estudos que consideram a prospecção do STB para o
ano 2000 e a própria experiência das Empresas na
atuação junto a seu corpo gerencial.
Paralelamente foi dada continuidade aos
programas já existentes:
- O Programa de Treinamento de Executivos (PTE)
dirigido a Diretores e Chefes de Departamento, foi
aplicado sob coordenação da Telebrás, com as ade-
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Por outro lado, diante da necessidade de operar
com alta tecnologia, a Telebrás, através de acordos de
cooperação técnica internacional, tem buscado em
países mais desenvolvidos, os conhecimentos ainda
não disponível no Brasil, necessários ao desenvolvimento das nossas telecomunicações.
No decorrer de 1986 o STB beneficiou-se, especialmente, da cooperação recebida do Japão, Canadá,
França e PNUD – Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento – bem como deu início a
atendimentos para o estabelecimento de um programa
a ser executado com a Itália.
Neste particular, cabe ressaltar que, consideran-

Sala de preparação de telas
para serigrafia.

da receita operacional do Sistema
Resultados tão significativos v6em sendo assegurados pela manutenção de moderna infraestrutura de
treinamento, constituída pelo CNTr – Centro Nacional de Treinamento (Brasília), que funciona também
como Centro Regional para as empresas do norte e do
Centro-Oeste, 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.
O CNTr dispõe de um sistema de telecomunicações que se assemelha aos existentes nas operações,
apoiado por laboratórios e instrumental de pesquisas
permitindo o treinamento em condições bem próximas da realidade do trabalho.
Cooperação Técnica Internacional
Com o sentido de colaborar para o
desenvolvimento das telecomunicações de outros
países em crescimento, servir de instrumento de
aproximação política, econômica e técnica com o
Brasil e contribuir para o esforço nacional de
exportação de bens e serviços, a Telebrás prosseguiu
com a política de prestação de cooperação técnica
internacional, notadamente, direcionada para países
da América Latina e África.

Assim é que, com esta finalidade, no ano de
1986, a Telebrás enviou ao exterior 11 peritos
do STB e recebeu 34 técnicos estrangeiros para
cursos e estágios no Brasil, cooperando com 8
países latino-americanos e africanos.
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do o nível tecnológico já atingido pelo Brasil, países
como a França e a Itália têm manifestado o desejo de
tornar a cooperação com o nosso País efetivamen-te
bilateral, ou seja, querem também beneficiar-se da
experiência brasileira e do “know-how” adquirido no
campo das telecomunicações, participando de desenvolvimentos conjuntos, com os nossos técnicos e
pesquisadores.

Laboratório classe 100 de preparação de cristais.

Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico

Pesquisa e Desenvolvimento
Em consonância com a política de garantir recursos financeiros para as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento do Sistema Telebrás que assegurem a
evolução da capacitação tecnológica do setor, o
orçamento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
(CPqD) da Telebrás, em 1986, foi elevado a 2% da
receita de exploração líquida do STB, tendo sido de
1,3% no ano anterior.
Visando a integração das áreas do STB
envolvidas em P&D, fomento industrial, implantação, mercado, oferta e operação de serviços, foi
elaborado o Plano Plurianual de Pesquisa e Desenvolvimento do Sistema Telebrás, com o qual se objetiva
otimizar os recursos aplicados em P&D, através da
adequada seleção de projetos a serem executados,
promovendo ainda um comprometimento crescente
das empresas do STB na utilização dos produtos resultantes.
Observa-se o crescimento do interesse do público
externo pelas atividades do CPqD, onde foram
recebidas em 1986, 1.429 pessoas em termos de visitas oficialmente preparadas. Dessas, 180 eram estrangeiras provenientes de 24 países.
Recursos Humanos
O CPqD da Telebrás contou, em 1986, com uma
força de trabalho de cerca de 1.200 profissionais.
Destes, 583 são empregados e os demais vinculados a
universidades, indústrias e outras empresas do STB.
O CPqD proporcionou estágio de complementação
educacional a cerca de 170 estudantes de nível
superior e técnico, em seus projetos internos e
externos. Promoveu, também, treinamento a seus
empregados, visando ao aprimoramento técnicocientífico. Patrocinou em suas instalações a
realização de simpósios e seminários, entre os quais
se destacaram: II Encontro sobre Materiais na Indústria Eletrônica e de Telecomunicações; I Congresso
brasileiro de Microeletrônica; Congresso Brasileiro

de Aplicações de Vácuo na Indústria e na Ciência;
VIII Painel Telebrasil (Ten-dências Tecnológicas).
Recursos Financeiros
Para suportar as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a Telebrás despendeu, em 1986,
Cz$ 460 milhões. Deste total, cerca de 75% foram investidos no custeio de suas atividades (pessoal, comtratos de P&D, etc...) e 25% na implantação física
(prédios, equipamentos e laboratórios).
Do total de recursos despendidos no custeio,
33% foram aplicados em contratação de universidades e indústrias para desenvolvimento de projetos de
interesse do STB.

Infra-estrutura de P&D
Aos 39.500 m2 de área construída até 1985, foram acrescidos mais 3.000 m2 no exercício de 1986,
totalizando um investimento da ordem de Cz$ 19,0
milhões no ano.

Reator LPE de crescimento
de cristais de fosfeto de índio.

Programa de P&D
Cerca de 37 projetos estão agrupados em oito
principais programas de pesquisa em telecomunicações.
- Comutação Eletrônica;
- Comunicações por Satélite;
- Transmissão Digital;
- Comunicações Ópticas;
- Componentes e Materiais;
- Comunicações de Dados e Textos;
- Estudo de Desenvolvimento de Redes;
- Tecnologia de Produto.
Principais Conquistas do CPqD
Dentre os principais resultados alcançados pelo
CPqD, destacam-se as transferências de tecnolo-
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dos resultados dos projetos, realizados no Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás.
Deve-se registrar o início do desenvolvimento,
em 1986, da primeira central telefônica CPA-T brasileira de grande porte (16.000 linhas), com a assinatura de contratos entre a Telebrás e duas indústrias nacionais.
Em decorrência destes programas e atividades registra-se que 97% dos produtos/equipamentos e serviços de telecomunicações do brasil são supridos pelo
mercado interno.
Os principais resultados alcançados em 1986 são
indicados a seguir.
Amplificador de 6GHz para
comunicação via satélite.

gia para a indústria dos seguintes produtos: projeto e
processo de confecção de circuitos híbridos a filme
fino; caixa de emenda ventilada e equipamento de linha artificial para rede externa; equipamentos para
comunicações por satélite (antena de 4,5 m; amplificador de baixo ruído a 80-100 graus Kelvin; amplificadores de potência de 5 e 10 watts; equipa-mento
canal único por portadora para telefonia); equipamento processador preferencial a ser usado nos projetos
do CPqD.
Iniciou-se a transferência de tecnologia do
“laser” de arseneto de gálio.
Foram iniciadas a produção de fibra óptica monomodo de 1.300 mm e a comercialização de 3 circuitos integrados dedicados, projetados no CPqD.
Entraram em operação comercial a Central Telefônica CPA-T TRÓPICO-R e a Central Telex CPA-T
CD2400-S.
Fomento Industrial
Na mesma linha de ação dos anos anteriores, a
Telebrás vem prestando importante apoio na sustentação do parque industrial, através da canalização para
a indústria nacional das encomendas de bens e serviços de telecomunicações, evitando-se importações e
economizando divisas e da criação de espaços tecnológicos genuinamente nacionais, sem vínculo com o
exterior.
Além disso, é de se destacar o apoio à
capacitação tecnológica da indústria nacional,
mediante
a
contratação
de
projetos
de
desenvolvimento de novos produtos, bem como
através da transferência

28

Transferência de Tecnologia
Foi transferida à indústria nacional no ano de
1986 a tecnologia dos seguintes produtos/equipamentos:
- Rádio Digital de 480 canais na faixa de 2 GHz
(RADI-234)
- Resina de poliuretano (utilizada para bloquear a
pressão injetada nos cabos telefônicos);
- Processador Preferencial (microcomputador de 16
bits adequado a processamento distribuído);
- Caixa de Emendas para Cabos Ópticos;
- Receptor de TV (recepção de sinais de televisão
via satélite);
- Mecânica horizontal (visa atender o empacotamento de equipamentos eletrônicos baseados em películas metálicas depositadas sobre um substrato);
- Filme fino (circuitos eletro-eletrônicos baseados no
depósito, por serigrafia, de materiais condutores
sobre um substrato).

Laboratório de testes de integração do Sistema COMPAC.

Sistemas Gerenciais
• Homologação e registro
Durante o ano de 1986 a Telebrás implantou a
automatização do controle do Sistema de Homologação e Registro, colocando no banco de dados da Telebrás informações relativas a 2.365 processos.
Foram também homologados ou registrados 650
modelos de equipamentos utilizados nos serviços públicos de telecomunicações.
• Aceitação unificada em fábrica
A atividade de aceitação qualitativa em fábrica
continuou sendo executada de forma unificada para
36 produtos considerados estrategicamente os mais
importantes para o Sistema Nacional de telecomunicações, utilizando 227 inspetores de nove empresas
do STB em 58 fabricantes. Cada uma dessas empresas atendeu aos fabricantes de sua região, prestando
serviços para todas as outras do STB.
• Plano Plurianual de Pesquisa e Desenvolvimento
do Sistema Telebrás
O Plano Plurianual de P&D, emitido pela primeira vez em 1986, objetivou atender à Política de P&D
do Sistema Telebrás.
Como produtos de sua elaboração, ressaltam:
- a obtenção de um inventário, ainda que parcial, dos
projetos de P&D no âmbito do Sistema Telebrás,
tendo como base informações prestadas pelas empresas operadoras.
- equipamento de trabalhos concorrentes, bem como
a análise detalhada dos projetos de P&D de, maior
custo, propostos, promovendo-se a articulação emtre os envolvidos;
- a promoção de esforços de P&D conjuntos entre
empresas operadoras;
- aprimoramento das interações necessárias ao adequado fomento e transfer6encia de tecnologia. O
Plano inventaria sete projetos de pesquisa aplicada
e 287 projetos de desenvolvimento.
Propriedade industrial
Dentre os principais eventos realizados pela Telebrás em 1986, destaca-se a implantação do Sistema
de Gerência da Propriedade Industrial e do “Software” para o Sistema Telebrás, para coordenar as atividades relativas a marcas, patentes, transferência de
tecnologia, “royalties”, “software”, além do fornecimento e acesso a informações tecnológicas contidas
em patentes de terceiros.
Alguns dados referentes à propriedade indus-

trial são apresentados a seguir (período 1980-86):
- Contratos de desenvolvimento e transferências
de tecnologia assinados com indústrias..............248
- Indústrias nacionais licenciadas pela
Telebrás.................................................................39
- Produtos desenvolvidos e licenciados pela
Telebrás.................................................................43
- Patentes obtidas pela Telebrás..............................33
(em tramitação – 40)
- Marcas registradas de propriedade da
Telebrás.................................................................17
(em tramitação 49)
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Administração de
Insumos e Serviços
Internos

A evolução de despesa total com pessoal (operação mais expansão) face à receita operacional, situase dentro dos padrões internacionais (V. gráfico 13).
Seguridade Social
Em 31/12/86, 95.736 empregados achavam-se
associados às entidades de seguridade do Sistema,
correspondendo a 92% do efetivo daquela data.
Essas entidades, que executam importante segmento da Política de Pessoal, pagaram no ano findo

Pessoal

Gráfico 12 – EMPREGADOS POR 1000 TERMINAIS

Mercado de Trabalho
O crescimento registrado pela economia brasileira durante o ano de 1986, acompanhado por generalizada elevação dos salários, ocasionou expressivo distanciamento entre a remuneração paga pelas empresas do Sistema Telebrás e a praticada por empresas
de porte semelhante que disputam o mesmo mercado
de trabalho.
Em meados do ano, a evasão de profissionais
qualificados apresentava números preocupantes, notadamente nas regiões economicamente mais ativas.
Através de gestões desenvolvidas pela “holding”,
obteve-se dos órgãos governamentais próprios autorização para medidas capazes de atenuar o quadro desfavorável, de modo a preservar uma força de trabalho
capaz de assegurar a confiabilidade e a expansão dos
serviços de telecomunicações.

Circuito híbrido a filme espesso.
É um circuito compacto
dedicado, que diminui custos na
fabricação de equipamentos, ocupa pouco espaço e dá alta
confiabilidade de operação.
No
CPqD
já
foram
desenvolvidos cerca de 30 diferentes circuitos híbridos a filme
espesso, especialmente para os
projetos: TRÓPICO, COMPAC
e CETEX.
Esta tecnologia, que já está
sendo transferida para a indústria nacional, é fruto do trabalho
de um grupo de 14 técnicos do
CPqD.

Força de trabalho e Produtividade
O Sistema Telebrás encerrou o exercício com
104.023 empregados, observando-se uma redução de
0,72% sobre o ano anterior, enquanto registrou-se um
crescimento de 25,5% na planta instalada e de 24,9%
no tráfego telefônico interurbano e 11,1% no tráfego
telefônico local.
A produtividade do fator trabalho, objeto de permanente atenção do Sistema, manteve sua tendência
positiva, evoluindo de 14,2 para 13,3 empregados/1.000 terminais instalados, do ano de 1985 para o
de 1986 (V. gráfico 12).
Despesa com Pessoal
O Sistema Telebrás, em 1986, pagou salários,
benefícios e encargos sociais no montante de Cz$
13.558 milhões.
Manteve-se rigoroso gerenciamento dos orçamentos e dos limites de pessoal autorizados, que
constituem significativo dispêndio entre os insumos
das empresas prestadoras de serviços.
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Gráfico 13 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL/RECEITA OPERACIONAL
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do benefícios da ordem de Cz$ 93,1 milhões e
apresentavam no encerramento do exercício, um
patrimônio líquido de Cz$ 4.799,1 milhões.
Relações do Trabalho
As mutações que se observam no ambiente político, social e econômico do País refletem-se naturalmente, sobre as relações das empresas com seus empregados, com entidades representativas de ca-
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Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás (CPqD) Campinas – SP.

tegorias profissionais e de diferentes grupos sociais, que
se movimentam em busca de participação e da ocupação
de espaços proporcionados pelo advento da Nova
República.
O Sistema Telebrás – que inscreve a responsabilidade social entre suas políticas – encara com naturalidade esta etapa da vida nacional e para ela vem se
preparando desde algum tempo, através da criação de
mecanismos que ampliam as oportunidades de relacionamento direto entre empregados e empresa, procurando exercitar uma interação saudável com entidades classistas, bem como pela instituição de programas de atualização de seus gerentes, nos diferen-tes
níveis hierárquicos.

de materiais excedentes do registro e divulgação dos
preços praticados e da análise de custos industriais e
da análise de valor.
Gráfico 14 – EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NOSTB
VE (Cz$ MILHÕES)

Circuito híbrido a filme fino.
Os circuitos híbridos a filme
fino,
resultado
de
alta
tecnologia,
estão
sendo
confeccionados na linha de
produção piloto do CPqD, para
compor o amplificador de
potência utilizado em estações
terrenas de comunicações por
satélites.
O Grupamento de Filme
Fino do CPqD, que começou a
operar em 1985, conta hoje com
11 pesquisadores e técnicos
envolvidos no projeto.
Atualmente, esta tecnologia
está sendo transferida para a
indústria brasileira.
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Material
O Sistema de Gerência de Material – SGM,
implantado no STB, busca a racionalização e agilização
da função “Suprimento”. Tem contribuído, de forma
significativa, para a redução dos custos operacionais e a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo STB.
Um dos efeitos mais significativos da implantação
do SGM se refere à redução do valor dos estoques, no
período de 1978 a 1986 (V. gráfico 14). Destaca-se,
também, o indicador “Estoque de Manutenção por
Terminal em Serviço”, de tendência decrescente, na
procura de um valor ótimo para este tipo de
imobilização de capital.
A utilização do SGM, além de propiciar uma moderna administração de material, permite também a redução de seus custos, a nível do STB, através da prática
da obtenção centralizada, do remanejamento de mate-

Detalhe do edifício-sede do
CPqD.
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Legenda:
VE
VE/TS

- Valor do Estoque de Manutenção

VE
Cr$ MILHÕES
800

- Valor do Estoque de Manutenção por terminal em
Serviço

Obs: 1) Valores corrigidos para dez/86 (IGP-FGV)
Obs: 2) A partir de 86, valor do estoque da Embratel não é
computado no gráfico VE/TS
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Desempenho
Econômico
Financeiro.

ARTICULAÇÃO

DESPESAS DE
EXPLORAÇÃO E
ADMINISTRATIVAS
21.121,9
8.734,5
1.720,7

RECEITA DE
EXPLORAÇÃO
33.857,9
15.212,0
3.794,5

100
100
100

62
57
45

DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO
10.864,9
4.3766,8
1.180,8

32
29
31

LUCRO LÍQUIDO
OPERACIONA
L
1.871,1
6
2.100,7
14
893,0
24

rbs
40,6
38,3
32,4

tri
4,0
5,3
6,7

FINANCIAMENTOS

ATIVO
OPERACIONAL
105.364,4
61.484,8
18.005,1
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15.203,1
12.992,5
4.722,0

OUTROS
8.228,7
4.754,8
1.292,0

INVEST. E OBRAS
EM ANDAMENTO

CAPITAL
PRÓPRIO

21.891,0
10.648,0
3.563,8

103.823,6
54.385,5
15.554,9

DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO - STB
RECEITAS OPERAC.
FINANCEIRAS
511,4
1
842,1
5
339,7
9

1.525,3
1.245,7
626,9

RECEITAS NÃO OPERAC.
FINANCEIRAS

395,6
160,7

SALDO CREDOR DA
CORREÇÃO MONETÁRIA

DESPESAS OPERAC.
FINANCEIRAS

7.486,2
10.508,0
3.850,2

4
8
16

22
69
101

AJUSTE LÍQUIDO
DL. 2284/86

3
4

817,1
-

DESPESAS NÃO
OPERAC. FINANC.

OUTRAS RECEITAS
NÃO OPERACIONAIS
794,0
2
686,5
4
244,0
7

156,3
114,5

OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS
625,4
2
179,0
1
55,2
1

2.276,6
2.801,9
951,2

4.537,8
8.558,7
3.039,6

13
56
80

PROVISÕES

1
3

REVERSÃO DE
REMUNERAÇÃO
316,5
1
-

LUCRO ANTES DO
RESULTADO
INFLACIONÁRIO

LUCRO LÍQUIDO
OPERACIONAL
1.871,1
6
2.100,7
14
893,0
24

1
-

VARIAÇÕES
MONETÁRIAS
DE RECURSOS DE
TERCEIROS

LUCRO ANTES DO
RESULTADO
INFLACIONÁRIO

7
18
26

2.276,6
2.801,9
951,2

7
18
26

273,7
424,6
229,3

1
3
6

LUCRO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
6.084,9
4.326,6
1.532,5

18
28
41

tj
10,8
15,8
23,0

trcp
7,3
7,3
9,8
LEGENDA
1986
1985
1984

XX,X
XX,X
XX,X

XX
XX
XX

PARTICIPAÇÃO NO AGREGADO SUPERIOR (%)
Cz$ Milhões 1986 - CR$ BILHÕES 1985 e 1984

Taxas (em %)
rbs
tj
trj
trcp

= Rotação Bens Inst. Serviço
= Taxa de Juros (Taxa de Remuneração do Capital de Terceiros)
= Taxa de Remuneração do Investimento
= Taxa de Remuneração do Capital Próprio
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Sistema Telebrás Consolidado

Câmara Anecóica.
A Câmara Anecóica é destinada a fazer a medidação de
alimentadores de antenas e natenas de microondas. A câmara
do CPqD da Telebrás está operando desde 1982, tendo prestado relevante contribuição ao desenvolvimento do Sistema Nacional de Telecomunicações.

Avaliação do Desempenho Econômico
A avaliação do desempenho econômico do Sistema Telebrás baseia-se na consolidação dos resultados
obtidos pela Telebrás e suas empresas controladas.
No exercício de 1986, o Lucro Líquido
Operacional (LLO) do Sistema Telebrás, no montante
de Cz$ 1,87 bilhão, apresenta um decréscimo nominal de 11% em relação ao ano anterior. Considerando-se a inflação média de 143,9% ocorrida no período 85-86, tal decréscimo evidencia uma perda significativa na lucratividade das operações do Sistema. Ao
de procurar analisar as razões desta perda, verifica-se,
inicialmente, que a “Receita de Exploração” cresceu
nominalmente de 122,6% abaixo, portanto, da inflação. Como as tarifas foram corrigidas na média, em
85,6%, para aquele crescimento de receita foi necessário um incremento físico combinado de terminais
telefônicos e de tráfego da ordem de 19,9%, o que,
entretanto, não foi suficiente para compensar a perda
tarifária ocasionada pela inflação.
Por outro lado, no que diz respeito às despesas,
observa-se que as “Depreciações e Amortizações
(DEP)” e as “Despesas de Exploração e Administrativas (DEX + DOG” variaram, respectivamente,
148,2% e 141,8% em termos nominais com relação
ao ano anterior. Estas despesas são afetadas pela
planta existente (despesas com manutenção, contidas
na DEX + DOG, e com depreciação, contida na DEP)
e pelo quadro de pessoal operacional (despesas com
pessoal contidas na DEX + DOG). Considerando-se a
inflação média de 143,9%, o índice médio de 151,5%
de reajuste salarial de empregados do Sistema Telebrás e o aumento médio da planta de 5,6% no período
85-86, pode-se concluir que houve um ganho de produtividade nestas despesas.
Tal ganho de produtividade aliado ao de escala
não foram suficientes para contrabalançar a perda de
receita ocasionada pela acentuada perda tarifária
ocorrida no exercício, o que resultou no decréscimo
de lucratividade comentada inicialmente.
A situação econômica pode ser analisada, também através do comportamento dos indicadores
“rbs”, “dex + dog”, “llo” e “tri” (vide tabela 1).
O comportamento do primeiro mostra um
pequeno acréscimo da taxa de 1986 com relação à de

1985 (34,3% e 32,0% respectivamente). Obtém-se
este indicador dividindo-se a “Receita de
Exploração” do ano e o anterior. Como o “Ativo
Operacional Médio” foi corrigido pela variação
média da OTN (130,1% no período de 85-86), o
acréscimo de rotação se deve ao crescimento da
receita obtido pelo ganho de tráfe-go e aumento de
planta.
O segundo evidencia o acréscimo das despesas
por unidade de receita: 49,1% em 1985 para 55,4%
em 1986; e o terceiro consolidando os ganhos e perdas, registra o decréscimo de 16,5% para 6,6%, no
mesmo período, demonstrando que o crescimento da
receita foi inferior ao acréscimo das despesas de depreciação e com a exploração dos serviços.
O quarto indicador, “taxa de remuneração do investimento – tri” mostra o retorno do investimento
apurado conforme disposições da Resolução 43/66 do
Conselho Nacional de Telecomunicações (sucedido
pela Secretaria Geral do Ministério das Comunicações). A “tri” do conjunto de empresas controladas
atingiu a 4,0% em 1986 (5,3% em 1985) enquanto
que o limite oficial permitido é de 12%. A baixa
remuneração se justifica, mais uma vez, pela perda
tarifária observada no período.
Amenizando os efeitos da perda tarifária no resultado do período, destacam-se as despesas financeiras que cresceram apenas 8,8% em relação a 1985.
Contribuíram para este fato a política de não endividamento do Sistema, combinada com o reflexo positivo do Plano Cruzado nos encargos da dívida.
Consolidando todo os efeitos comentados, resulta em 1986, um “Lucro Líquido do Exercício - LLE”
de Cz$ 6.084,9 milhões. Finalmente, ressalta-se que a
taxa de retorno do capital próprio, medida em termos
reais, foi igual a de 1985, ou seja, de 7,3%.
Avaliação da Situação Patrimonial
Neste tópico, destaca-se a redução do grau de
endividamento (gre), que passa de 32,6% em 1985
para 22,6% em 1986. Este fato continua a ser significativo dado o custo médio dos empréstimos em 1986
(tj = 10,8%), quando comparado com a rentabilidade
operacional do Sistema (taxa de remuneração do investimento - tri), no mesmo período: 4,0%.
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Convém ressaltar, ainda, que apesar da redução
do grau de endividamento, o Sistema Telebrás
investiu na expansão e modernização dos serviços
de telecomunicações o montante de Cz$ 17.356,5
milhões, (vide Demonstração das Origens e
Aplicações de Re-cursos) apresentando um
crescimento com relação a 1985, de 191,2% em
termos nominais. Descontando-se a variação média
da OTN no período (130,0%), obtem-se o
crescimento de 26,6% em termos reais. Tal
crescimento é demonstrado, também, pela taxa de
crescimento do imobilizado (cim) que passa de
9,7% em 1985 para 16,0% em 1986.
Os
principais
resultados
patrimoniais
alcançados são traduzidos nos indicadores “gre” e
“cim” cons-tantes da Tabela 2.
Tabela 1 – EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO
Indicadores (%)
Rotação de Bens e
Instalações em Serviço
(rbs).....................................
Taxa de Despesa de
Exploração +
Despesas Oper. Geral
Líquida (DEX + DOG).......
Lucro Líquido
Operacional (llo).................
Taxa de Retorno do Capital
Próprio (trcp)......................
Taxa de Remuneração do
Investimento (tri)................
Taxa de Desp. Financeira
(dfi).....................................

1984

1985

1986

32,4

32,0

34,3

45,3

49,1

55,4

23,5

16,5

6,6

9,8

7,3

7,3

6,7

5,3

4,0

83,0

66,7

81,5

Nota à Tabela 1:
A fim de manter consistência com os anos anteriores na apuração dos indicadores da Tabela 1 (rbs,
dex + dog, llo), os dados referentes à 1985 e 1986, tiveram o valor do Imposto sobre Serviços de
Comunicações (ISC) expurgados das contas de receita e despesa.
O indicador melhora com índices crescentes.

O indicador melhora com índices decrescentes.

Tabela 2 – EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL - FINANCEIRA

Indicadores (%)
Grau de Endividamento
(gre)....................................
Crescimento do
Imobilizado (cim)...............
Dependência de Recursos
de Terceiros (drt)................
Empréstimos/
Amortizações......................

1984

1985

1986

38,6

32,6

22,6

9,1

9,7

16,0

4,8

2,0

13,7

14,0

6,3

56,4

Avaliação da Situação Financeira
O “Balanço de Fontes e Usos” (pag.39) repro-
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duz a execução financeira do Sistema Telebrás do exercício de 1986, a qual, a exemplo
dos anos anteriores, demonstra o cumprimento
dos limites financeiros estipulados pela Secretaria de Controle de Empresas Estatais Sest/Seplan.
Do total de recursos , foram aplicados
38,9% (33,1% em 1985) em “Investimentos
Técnicos”; 13,0% (16,9% em 1985) nas
“Amortizações de Empréstimos” e respectivos
“Encargos Financeiros”; 22,6% (20,6% em
1985) nas despesas com “Pessoal e Encargos”;
24,3% (22,1% em 1985) nas contratações de
“Serviços e Compras de Materiais”; e 1,2%
(1,1% em 1985) nos demais dispêndios. Os
“Investimentos Técnicos” foram financiados
em 86,3% (98% em 1985) por recursos
próprios e 13,7% (2% em 1985) por recursos
de terceiros. Desses recursos próprios, 57,8%
(67,5% em 1985) compõem os recursos
gerados pela ope-ração do Sistema Telebrás e
42,2% (32,5% em 1985) os recursos
capitalizáveis, dos quais, 65,4% (78,2%% em
1985) representam os re-cursos capitalizáveis
de novos assinantes e 34,6% (7,1% em 1985)
os recursos capitalizá-veis da União.
Apesar do aumento de “Recursos de Terceiros”, constatado pelo acréscimo da Taxa de
Dependência de Recursos de Terceiros de
2,0% em 1985 para 13,7% em 1986 (Vide
tabela 2), é importante ressaltar que o Sistema
Telebrás contribui para a redução do déficit
público com o valor de Cz$ 3.489,0 milhões
(Cr$ 4.266,5 bilhões em 1985), resultado da
efetiva redução do endividamento (Cz$
1.704,4
milhões
e
supe-rávit
entre
amortizações e novos empréstimos) e da
arrecadação de tributos (Cz$ 2.649,0 milhões), diminuindo do valor de Cz$ 864,4 milhões correspondente à redução da variação do
capital circulante líquido.

BALANÇOS DE FONTES E USOS STB - CONSOLIDADO

RECEITAS

INVEST. TÉCNICO
16.114,4
5.497,9
1.549,2

32.512,6
14.769,4
3.777,8

79
74
72

DESPESAS
DE
CAPITAL

AMORT./EMPREST.
3.909,0
1.754,7
532,3

19
24
24

20.511,8
7.440,7
2.160,3

AUTO
FINANCIAMENTO
49
48
53

5.870,2
1.751,2
422,4

488,4
188,1
78,8

2
2
4

TOTAL
DE
DISPÊNDIO
41.451,8
15.596,8
4.091,1

PESSOAL E
ENCARGOS

DESPESAS
CORRENTES

ENC. FINANCEIROS
7
13
21

20.940,0
8.156,1
1.930,8

LEGENDA
1986
1985
1984

51
52
47

41.451,8
15.596,8
4.091,1

REC. TESOURO
2.031,8
381,8
72,3

100
100
100

35
22
17

OUTROS

OPER. CRÉDITO
5
1
2

19.8
63,3
25,5

3
6

765,6
(488,7)
(19,1)

2
(3)
-

VAR. DO DISP.
98,8
(546,0)
(164,8)

48
45
31

XX,X
XX,X
XX,X

100
100
100

65
75
77

VAR. GIRO

MAT. E SERVIÇOS
10.091,6
3.683,0
591,6

14
11
10

TOTAL
DE
DISPÊNDIO

2.204,6
110,9
74,8

45
42
48

1.475,6
1.050,7
405,0

3.818,6
1.306,1
324,6

OUTROS
RECURSOS

OUTRAS

9.372,8
3.422,4
934,2

79
95
92

XX
XX
XX

(4)
(4)

PARTICIPAÇÃO NO AGREGADO SUPERIOR (%)
Cz$ Milhões 1986 - CR$ BILHÕES 1985 e 1984
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ARTICULAÇÃO DO DESEMPENHO
FORMAÇÃO DO RESULTADO ANTES DAS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS

FORMAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL

FORMAÇÃO
LÍQUIDO DO

DESPESAS
OPERACIONAL
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
4.842,3
3.608,7
1.219,0

430,8
195,0
56,5

74
76
80

7
4
4

SALDO DE OUTRAS
DESPESAS E
RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS

DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES
213,2
77,8
19,2
DIVIDENDOS
1.462,0
778,6
191,7

3
2
1

6.556,7
4.750,9
1.521,6

100
100
100

170,5
53,5

DESPESA
FINANCEIRA
OPERACIONAL
7,4
50,8
23,6

4
3

1
1

RECEITAS
FINANCEIRAS
150,4
323,5
100,7

LUCRO ANTES DO
RESULTADO
INFLACIONÁRIO

2
7
7

6.106,8
4.845,9
1.514,9
LUCRO LÍQUIDO
OPERACIONAL

RECEITAS DE
SERVIÇOS
102,0
40,1
10,2

40

LEGENDA
1986
1985
1984

5.905,3
4.427,3
1.422,3

2
1
-

XX,X
XX,X
XX,X

(3)
(5)
(3)

RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS
FINANCEIRAS

RECEITA
OPERACIONAL
22
16
13

(201,5)
(248,1)
(39,1)

XX
XX
XX

PARTICIPAÇÃO NO AGREGADO SUPERIOR (%)
Cz$ Milhões 1986 - CR$ BILHÕES 1985 e 1984

90
93
94

LUCRI LÍQUIDO
OPERACIONAL
5.905,3
4.427,3
1.422,3

90
93
94

93
102
100

LUCRO ANTES DO
RESULTADO
INFLACIONÁRIO
6.106,8
4.845,9
1.514,9

93
102
100

ECONÔMICO-FINANCEIRO - TELEBRÁS
DO LUCRO
EXERCÍCIO

FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ACRÉSCIMO DO
CAPITAL SOCIAL
E OUTROS
2.015,2
477,1
154,3

6
1
2

ACRÉSCIMO DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CORREÇÃO
MONETÁRIA DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

SALDO DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
535,4
667,5
85,1

8
14
6
AJUSTES LÍQUIDOS
D. LEI 2284/86

VAR. MONETÁRIA
(278,6)
3,6
25,9

(4)
2

RERSULTADO
DO PERÍODO
5.850,0
4.174,8
1.403,9

662,0
-

DIVIDENDOS
319,8
229,3
50,1

10
-

100
100
100

78
86
83

5
5
3

LUCRI LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
6.512,0
4.174,8
1.403,9

RESULTADO
DO PERÍODO
89
88
92

29.863,1
26.499,5
7.199,8

38.070,5
30.922,1
8.707,.9

5.850,0
4.174,8
1.403,9

89
88
92

99
88
92

LUCRO RETIDO
6.192,2
3.945,5
1.353,8

LUCRO RETIDO
94
83
89

6.192,2
3.945,5
1.353,8

94
83
89
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Telebrás - Controladora
Avaliação do Desempenho Econômico
O “Lucro Líquido Operacional – LLO” da
Tele-brás, no exercício de 1986, foi de Cz$
5.905,3 milhões, apresentando um crescimento nominal de 133,4% em relação ao ano
anterior. Este lucro corresponde a 90% da
“Receita operacional” (93% em 1985). Desta
receita, 96% (92% em 1985) são provenientes
da receita de participação acionária e 4% (8%
em 1985) referentes a receitas financeiras e de
serviços. A receita de participação acionária é
decorrente fundamentalmente dos resultados
econômicos
obtidos
pelas
empresas
controladas. Convém salientar, novamente,
que tais resultados foram fortemente prejudicados em 1986, pela fixação das tarifas do
setor em níveis abaixo da inflação. Da receita
de participação acionária, no total de Cz$
6.304,3 milhões, 76,8% referem-se a ganhos
com “Equivalência Patrimonial” e 23,2% a
Dividendos.
O
“Lucro
Antes
do
Resultado
Inflacionário” superou o “Lucro Líquido
Operacional” em face do saldo positivo
resultante do cotejo entre as receitas e
despesas não operacionais, no montante de
Cz$ 201,5 bilhões.
Após incorporar os efeitos inflacionários e
os ajustes líquidos decorrentes do Decreto-lei
nº 2.284/86, o “Lucro Líquido do Exercício”
de 1986, apresenta um acréscimo de 64% em
relação a 1985, possibilitando assegurar aos
acionistas uma remuneração real do capital
próprio (TRCP) de 7% (8% em 1985). O
desempenho econômico da Telebrás está
sintetizado nos indicadores da Tabela 3.
Tabela 3 – EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO
Indicadores (%)
Rotação do Ativo
Permanente (rbs).................
Taxa de Despesa
Operacional.........................
Lucro Líquido
Operacional (llo).................
Taxa de retorno do
Capital Próprio (trcp)..........

1984

1985

1986

20

18

11

4

4

7

94

93

90

10

8

7

Avaliação da Situação Patrimonial
No Ativo, os “Investimentos” em
empresas controladas e coligada continuam a
ser os principais influenciadores do
crescimento e respondem no exercício de
1986, por 82,6% (81,5% em 1985) da
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variação verificada. Da variação dos
“Investimentos”, 79,1% (85,5% em 1985)
correspondem à correção monetária, 16,3%
(11,9% em 1985) referem-se a ganhos com
avaliação pelo método de equivalência
patrimonial e 4,6% (2,6% em 1985) a novos
investimentos.
No passivo, verifica-se o aumento da
participação de “Recursos Próprios” para
97,3% (90,2% em 1985) e a redução da
participação do “Recursos de Terceiros” de
9,8% em 1985, para 2,7 em 1986. Esta
redução do Capital de Terceiros está
evidenciada no decréscimo da taxa de
endividamento de 0,9% em 1985, para 0,6%
em 1986 (Vide Tabela 4).
Avaliação da Situação Financeira
As realizações financeiras do exercício da
Telebrás estão demonstradas no “Balanço de
Fontes e Usos”, as quais apresentam
compatibilidade com os limites estabelecidos
pela SEST-SEPLAN. Na qualidade de
supridora de recursos para as suas empresas
controladas e coligada, a Telebrás mais uma
vez contou praticamente com 100% de
recursos próprios, sendo 36,4% (62,8% em
1985) oriundos da geração de receita
financeira, venda de serviços e dividendos
recebidos e 63,6% (3,72% em 1985) de
recursos para aumento de capital.
Do total de recursos, 73,5% (67,4% em
1985) foram aplicados em investimentos
técnicos e financeiros e em outras despesas de
capital; 0,8% (4,2% em 1985) na amortização
da dívida e respectivos encargos; 8,1% (6,3%
em 1985) nas despesas com pessoal e
encargos; 5,2% (4,7% em 1985) na
contratação de serviços e compra de materiais
e 12,4% (17,4% em 1985) no aumento do
capital de giro.
A situação financeira está sintetizada nos
indicadores constantes da tabela 4, que
traduzem a política de administração
financeira da Telebrás.
Tabela 4 – EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL/
FINANCEIRA
Indicadores (%)
Liquidez Corrente...................
Grau de Endividamento
(gre) %....................................
Dependência dos Recursos de
Terceiros (drt) %.....................
Empréstimos/Amortizações %....

1984
3,0

1985
3,5

1986
6,3

1,1

0,9

0,6

0,2
0,5

0,1
0,6

2,4

* Excluídos os saldos de empréstimos repassados às empresas controladas e coligada nos montantes de Cr$
1.961,0 bilhões em 1984 (incluindo Cr$ 203,5 bilhões vinculados ao Banco central), Cr$ 5.178,7 bilhões
em 1985 (incluindo Cr$ 663,3 bilhões vinculados ao Banco Central) e Cz$ 6.213,2 milhões em 1986
(incluindo Cz$ 154,7 milhões vinculados ao Banco central).

BALANÇOS DE FONTES E USOS - TELEBRÁS
INVEST. TÉCNICOS
RECEITAS
723,1
273,9
62,9

29
25
46

1.215,4
978,4
168,9
DESPESAS
DE CAPITAL

INVEST. FINANC.
1.536,5
729,2
37,6

62
62
27

2.474,6
1.112,3
138,2

85
86
73

RECURSOS P/AUM.
DE CAPITAL
2.122,7
579,7
72,3

AMORTIZAÇÕES
20,7
63,1
20,5

41
76
90

73
45
38

1
6
15

TOTAL DOS
DISPÊNDIOS

OUTRAS
194,3
46,1
17,2

8
4
12

2.924,7
1.287,9
188,3

TOTAL DOS
RECURSOS
100
100
100

2.924,7
1.287,9
188,3

OPERAÇÕES DE
CRÉDITO
100
100
100

0,5
0,4
0,1

-

PESSOAL E ENCAR.
271,1
98,0
26,9

60
56
54

DESP. CORRENTES
450,1
175,6
50,1

ENC. FINANCEIROS
6,7
3,8
1,6

15
14
27

VARIAÇÃO
DO GIRO
(418,2)
(289,6)
(33,5)

(14)
(22)
(18)

2
2
3
VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL

MAT. E SERVIÇOS
172,3
73,8
21,6

4,3
19,0
(19,5)

38
42
43

LEGENDA
1986
1985
1984

XX,X
XX,X
XX,X

XX
XX
XX

1
(10)

PARTICIPAÇÃO NO AGREGADO SUPERIOR (%)
Cz$ Milhões - 1986
CR$ BILHÕES - 1985 e 1984
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Proposta da
Administração
para a
Destinação
do Resultado
Senhores Acionistas,

800 circuitos num só “wafer”.
Nos últimos cinco anos o CPqD
da Telebrás capacitou-se em
projetos de alto grau de
complexidade, em circuitos integrados dedicados especialmente a
equipamentos
de
telecomunicações.
Um circuito integrado é o agrupamento de dezenas de milhares de componentes (transistores, resistores e capacitores), num
único “chip”.
Com um grupo de 30 pesquisadores, engenheiros e técnicos, a área de circuitos integra-dos
do CPqD, já projetou 25 circuitos,
dos quais, 17 estão totalmente
concluídos.
Além disso, o setor já desenvolveu diversas ferramentas de
“software” para apoio de projetos,
antes só disponíveis no mercado
internacional.

em cumprimento aos dispositivos
legais que regem a matéria, esta
Administração propõe a V.Sas. que a
destinação do lucro do exercício, no valor
de Cz$ 6.511.920.793,53 (seis bilhões,
quinhentos e on-ze milhões, novecentos e
vinte mil, setecentos e no-venta e três
cruzados e cinqüenta e três centavos), e da
reversão da reserva de lucros a realizar,
constituí-da nos exercícios anteriores e
lançada à conta de lucros acumulados, que
montou no exercício a Cz$ 819.859.180,68
(oitocentos e dezenove milhões, oitocentos
e cinqüenta e nove mil, cento e oitenta
cruzados e sessenta e oito centavos), seja a
seguinte:
I) Reserva Legal – Na conformidade
do art. 193 da Lei nº 6.404/76, torna-se
necessária a aplicação de 5% daquele lucro
líquido à constituição da reserva legal no
valor de Cz$ 325.596.039,68 (trezentos e
vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa
e seis mil, trin-ta e nove cruzados e sessenta e
oito centavos).
II) Reserva de lucros a realizar –

Na forma do art. 197 da mesma Lei,
considerando a existência das condições ali
preconizadas, propõe-se a constitui-ção
da reserva de lucros a realizar, no valor

de Cz$ 6.041.555.960,32 (seis bilhões,

quarenta e um milhões, quinhentos e
cinqüenta e cinco mil, novecentos e
sessenta cruzados e trinta e dois centavos).
III) Dividendos – Atendendo ao
disposto no art. 65 do Estatuto Social, no
art. 202, incisos I, II e III da Lei nº
6.404/76, esta Administração propõe sejam pagos Cz$ 122.877.769,01 (cento e
vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e
sete mil, setecentos e sessenta e nove
cruzados e um centavo) aos possui-dores
de
ações
preferenciais
e
Cz$
196.914.530,78 (cento e noventa e seis
milhões, novecentos e quator-ze mil,
quinhentos e trinta cruzados e setenta e
oito centavos) aos possuidores de ações
ordinárias. Os dividendos sobre ações
resultantes das capitalizações o-corridas no
exercício de 1986 serão distribuídos “prorata” dia, exceto para os atribuídos às
ações decorrentes de créditos de
participações financeiras, nos ter-mos das
Portarias 1.181 e 1.361, 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 re-ferido
exercício.
IV) Lucros acumulados – Propõe,
também que o saldo remanescente do lucro
líquido ajustado, nos termos do art. 202 da
Lei 6.404/76, no montante de Cz$
644.835.674,42 (seiscentos e quarenta e
qua-tro milhões, oitocentos e trinta e cinco
mil, seiscentos e setenta e quatro cruzados
e quarenta e dois centavos), seja levado à
conta de lucros acumulados para futuro
aumento de capital, visando sua aplicação

na modernização
telecomunicações.

do

Sistema

de

Brasília, 19 de março de 1987

45

Balanços Patrimoniais - 31 de dezembro e 28 de fevereiro de 1986 (em milhares de cruzados)
Controladora
31.12.86
28.02.86
ATIVO CIRCULANTE..........................................
5.196.840
3.212.483
Disponibilidade.............................................................
19.344
21.339
Caixa e Bancos..............................................................
19.344
6.622
Aplicações com liquidez imediata...............................
14.717
Direitos realizáveis............................................................
5.176.970
3.190.969
Contas a receber de serviços.......................................
Empresas controladas e coligada
(nota 4)................................................................................... 4.940.223
2.810.356
Menos: Provisão para créditos de
liquidação duvidosa.............................................................
Empréstimo compulsório e
aplicações financeiras.........................................................
Depósitos no Banco Central do
Brasil (nota 6)........................................................................
1.079
115.088
Valores a recuperar........................................................
214.359
249.994
Bens destinados à venda..............................................
Material de estoque de
manutenção...........................................................................
13.736
3.672
Outro valores realizáveis...............................................
7.573
11.859
Despesas do período seguinte.......................................
526
175
ATIVO

Consolidado
31.12.86
9.235.219
711.368
659.395
51.973
8.387.289
6.370.868
-

-

(95.014)

(81.794)

92.727

122.515

1.543
816.640
31.465

843.463
8.320.035
20.495

568.182
600.878
136.562

304.005
252.279
81.929

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO........................
8.891.676
Empresas controladas e coligada
(nota 4)..................................................................................... 8.724.739
Empréstimos compulsórios e
aplicações financeiras................................................................
71
Depósitos no Banco Central do
Brasil (nota 6)............................................................................ 153.639
Imposto de renda/Finsocial a
recuperar................................................................................... 12.903
Despesas de período futuros......................................
Outros valores realizáveis..........................................
324

6.558.833

651.463

1.585.792

5.768.425

-

-

-

115.281

109.009

763.904

153.639

1.069.733

26.316
188

52.432
1.441
328.670

61.699
244
345.107

ATIVO PERMANENTE........................................
78.938.737
Investimentos (nota 4).............................................................
76.120.337
Imobilizado............................................................................. 1.290.009
Bens e instalações em serviço
(nota 5)..................................................................................... 1.674.777
Menos: depreciações e amortizações
acumuladas............................................................................... (555.888)
Bens e instalações em andamento........................................ 171.120
Diferido.................................................................................. 1.528.391
Juros sobre bens e instalações em
andamento................................................................................
Despesas financeiras...........................................................
Pesquisas e desenvolvimento................................................
1.835.073
Outros valores diferidos........................................................ 38.401
Menos: amortização acumulada............................................(345.083)

60.837.344
58.726.975
1.025.579

117.368.686
753.619
103.578.384

91.601.399
870.510
80.836.661

1.332.314

154.227.766

119.799.054

(387.628)
80.893
1.084.790

(71.786.807)
21.137.425
13.036.683

(52.510.275)
13.547.882
9.894.228

1.247.258
30.612
(193.080)

15.018.695
312.684
2.628.544
727.565
(5.650.805)

11.389.760
35.977
1.666.792
481.009
(3.679.310)

TOTAL DO ATIVO............................................................... 93.027.253

70.608.660

127.255.368

Controladora
31.12.86
28.02.86
PASSIVO CIRCULANTE...................................................
2.744.856
2.212.079
Pessoal, encargos e benefícios
sociais.....................................................................................
29.665
27.656
Fornecedores de materiais e
serviços................................................................................
15.499
22.616
Impostos, taxas e contribuições..........................................
42.079
36.973
Empréstimos e financiamentos
(nota 6)....................................................................................
2.242.239
1.863.102
Empresas controladas e coligada..........................................
5.181
2.529
Consignações a favor de terceiros..........................................
1.296
5.836
Participações no resultado..........................................
406.814
252.985
Provisão para contingências..........................................
Outras obrigações.................................................................................... 2.083
382

Consolidado
31.12.86
28.02.86
12.608.708
10.907.534

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.......................................... 4.011.685
Impostos, taxas e contribuições..........................................
Empréstimos e financiamentos
(nota 6)....................................................................................
4.011.685
Consignações a favor de terceiros..........................................
Outras obrigações....................................................................................
-

PASSIVO
28.02.86
8.275.589
1.018.720
598.488
420.232
7.174.940
4.881.942

101.462.780

RESULTADO DE PERÍODOS SEGUINTES..........................................
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA..........................................
No capital de empresas controladas..........................................
Nas reservas e lucros de empresas
controladas....................................................................................

TOTAL DO PASSIVO...............................................................

Demonstração da Conta "Ajustes do
Programa de Estabilização Econômica
DL.N.º 2.284/86"
(em milhares de cruzados)
Controladora
Consolidado
Ajustes em 28 de fevereiro de 1986:
Correção monetária especial (OTN "pro-rata")
Ativo permanente................................................................................................................................................................
3.856.239
5.942.504
Patrimônio líquido..................................................................................................................................... (3.929.692)
(4.832.162)
(73.453)
1.110.342
Ganho com investimentos (aplicações de equivalência patrimonial sobre os
balanços extraordinários de 28 de fevereiro de 1986)................................................................................
742.026
22.126
Perda na conversão de valores a receber, sem cláusula de correção monetária................................................................................
(11.455)
(243.248)
Ganho na conversão de valores a pagar, sem cláusula de correção monetária................................................................................
1.417
27.771
Outros................................................................................
3.777
(60.409)
662.312
856.582
Ajustes após 28 de fevereiro de 1986................................................................................................................................................................
(335)
(1.106)
661.977
855.476
Efeito do imposto de renda e Finsocial................................................................................................................................................................
(38.351)
Participação minoritária................................................................................................................................................................
(155.148)
Ajuste líquido................................................................................................................................................................
661.977
661.977
Ver notas explicativas
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1.066.237

1.216.366
1.761.261

888.739
1.654.771

5.092.111
1.699.345
864.062
231.553
473.352

4.815.645
1.354.261
469.978
142.043
515.860

4.982.622
-

10.818.557
669.942

13.098.652
843.684

4.982.622
-

10.111.038
3.861
33.716

12.144.143
1.401
109.424

1.668

2.063

4.502

3.647

-

-

17.361.108
4.530.903

13.931.560
1.421.910

-

-

12.830.205

12.509.650

63.411.896
61.788.960
3.514.524
19.546.208
32.887.774
4.572.928
1.267.597
(71)
1.622.936

86.462.493
81.021.600
11.446.217
18.393.286
45.042.368
6.139.729
5.440.893

63.521.387
61.788.960
3.514.524
19.546.208
32.887.774
4.572.928
1.267.597
(71)
1.732.427

1.319.171
303.765
-

3.657.331
1.654.074
129.488

1.371.357
303.765
57.305

70.608.660

127.255.368

101.462.780

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E
RECURSOS CAPITALIZÁVEIS..........................................
86.269.044
Patrimônio líquido....................................................................................
81.021.600
Capital Social (nota 7)....................................................................................
11.446.217
Reservas de capital....................................................................................
18.393.286
Reservas de lucros....................................................................................
45.042.368
Lucros acumulados....................................................................................
6.139.729
Contas especiais - DL 2.284/86..........................................
Meno: Ações em tesouraria..........................................
Recursos capitalizáveis....................................................................................
5.247.444
Contribuições para expansão
(nota 8)....................................................................................
3.593.370
Recursos ordinários da União..........................................
1.654.074
Outros recursos....................................................................................
-

Ver notas explicativas

1.270.658

93.027.253

Demonstrações dos Resultados - Exercício findo em 31 de dezembro de 1986
Controladora
01.03.86 a
01.01.86 a
31.12.86
28.02.86
Cz$ mil
Cr$ milhões
Receita operacional bruta:
Serviços de telecomunicações.............................................................
Deduções da receita bruta:
ISC, PASEP e outras deduções..............................................................
Receita operacional líquida.....................................................................
Custos dos serviços prestados..............................................................
Lucro bruto.................................................................................................
Receitas (despesas) operacionais
Comercialização dos serviços..........................................................
Despesas gerais e administrativas.......................................................... (504.046)
Despesas financeiras...................................................................................
(5.825)
Receitas financeiras...................................................................................
137.060
Ganho (perda) com investimentos.......................................................... 5.591.614
Outras despesas operacionais..........................................................
(41.733)
Outras receitas operacionais..........................................................
91.941
5.269.011
Lucro (prejuízo) operacional................................................................
5.269.011
Receitas (despesas) não-operacionais:
Ganho (perda) com investimentos..........................................................
176.227
Participação financeira de
promitentes-assinantes (nota 8)..........................................................
Outras despesas não-operacionais......................................................
(44.667)
Outras receitas não-operacionais......................................................
22.445
154.005
Reversão do excesso de remuneração......................................................
Efeitos inflacionários:
Saldo credor (devedor) da correção
monetária................................................................................................................(231.284)
Saldo credor (devedor) de variações
monetárias.............................................................................................
52.927
(178.357)

Consolidado
01.03.86 a
01.01.86 a
31.12.86
28.02.86
Cz$ mil
Cr$ milhões

-

29.490.117

4.367.801

-

(5.002.859)
24.487.258
(13.972.378)
10.514.880

(715.565)
3.652.236
(2.421.910)
1.230.326

(1.609.009)
(5.922.325)
(1.219.745)
468.163
(14.416)
(877.590)
540.394
(8.634.528)
1.880.352

(324.194)
(1.020.161)
(305.609)
43.200
(14.851)
(120.796)
114.295
(1.628.116)
(397.790)

(97.227)
(1.534)
13.340
712.679
(1.077)
10.101
363.282
636.282
47.150

(12.712)

(61)
379
47.468
-

313.740
(501.291)
780.863
580.600
-

Resultado do período antes das
deduções...........................................................................
5.244.659
Deduções do resultado:
Provisão para imposto de renda/
Finsocial...........................................................................
Participação de empregados.........................
Resultado do período antes das
participações minoritárias................................ 5.244.659
Participação minoritária..................................................
Resultado do período..................................................
5.244.659

189.486
(34.650)
58.536
213.372
316.522

3.675.857

3.810.350

225.647
(78.465)

(1.127.839)
2.548.018

(3.409.927)
400.423

605.285
605.285

5.008.970

532.527

(206.992)
(32.934)
(239.926)

(32.997)
(774)
(33.771)

4.769.044
(706.382)
4.062.662

498.756
(110.669)
388.087

COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL
De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1986 (em milhares de cruzados)
Controladora
Consolidado
01.01.86 a
01.01.86 a
31.12.86
31.12.86
Período de 1 de janeiro de 1986 a 28 de fevereiro de 1986, convertido para
milhares de cruzados........................................................................................................................................
605.285
388.087
Período de 1 de março de 1986 a 31 de dezembro de 1986......................................................................
5.244.659
4.062.662
Resultado do exercício antes dos ajustes.............................................................................................
5.849.944
4.450.749
Ajuste líquido do Programa de Estabilização Econômica - DL 2.284/86................................................
661.977
661.977
Lucro líquido do exercício (nota 10).........................................................................................................
6.511.921
5.112.726
Lucro por ação do capital social realizado no fim do exercício, em
cruzados...........................................................................................................................................................
0,19
0,15

-

(304.112)

605.285

Ver notas explicativas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício findo em 31 de
dezembro de 1986 (em milhões de cruzeiros e milhares de cruzados)
Capital realizado atualizado
Correção
Capital
monetária
Em milhares de cruzados
social
do capital
Saldos em 31 de dezembro de 1985..................
3.514.524
7.451.289
Doações para investimentos..........................................
Aquisição de ações em tesouraria..........................................
Correção monetária...............................................................
3.482.560
Resultado do período findo em 28 de
fevereiro de 1986...............................................................
Saldos em 28 de fevereiro de 1986...................... 3.514.524
10.933.849
Em milhares de cruzados
Saldos em 28 de fevereiro de 1986...................... 3.514.524
10.933.849
Correção monetária especial
(Instrução CVM nº 50)............................................
1.003.286
Ajustes do Programa de Estabilização......................
Econômica - DL 2.284/86............................................
Saldos em 28 de fevereiro de 1986...................... 3.514.524
11.937.135
Aumento de capital:
Recursos de autofinanciamento............................................
335.032
Reservas..................................................................
7.423.200
(7.423.200)
Incorporações de crédito da União......................
172.762
Subscrições..................................................................
699
Doações e subvenções para investimentos......................
Aquisição de ações em tesouraria............................................
Vendas de ações em tesouraria............................................
Reversão de reservas..................................................................
Dividendos prescritos..................................................................
Correção monetária..................................................................
3.137.657
Ajustes do Programa de Estabilização
Econômica - DL 2.284/86...............................................
Transferência para composição do lucro
líquido do exercício..................................................................
Lucro Líquido do exercício............................................
Destinação proposta à AGO do lucro
líquido do exercício:
Transferência para reservas............................................
Dividendos propostos (nota 11)............................................
Saldos em 31 de dezembro de 1986...................... 11.446.217
7.651.592

Reservas de capital
Ágio na
Outras
subscrição
reservas
de ações
de capital
5.398.268
1.729
64

Reservas de lucros
Reserva
especial de
equivalência
3.407.672

Reserva
legal
1.221.647

Reserva
de lucros
a realizar
18.710.644

Lucros
acumulados
3.245.339

1.714.400

550

1.082.220

387.975

5.942.190

1.030.666

7.112.668

2.343

4.489.892

1.609.622

24.652.834

4.276.005

7.112.668

2.343

4.489.892

1.609.622

24.652.834

4.276.005

493.899

163

311.776

111.772

1.711.878

296.923

7.606.567

2.506

4.801.668

1.721.394

26.364.712

4.572.928

Contas
especiais
DL 2.284/86

(1)
(16)

Total do
patrimônio
líquido
42.951.063
64
(1)
13.640.545

605.285
605.285

(66)

605.285
57.196.956

605.285

(66)

57.196.956

(5)

3.929.692

(71)

662.312
61.788.960

662.312
1.267.597

Ações em
tesouraria
(49)

980.985
505.652
2.047
15.543
(20)
96

41
(819.859)
1.625.834

2.519

964.676

345.835

5.296.790

819.859
2.433
919.532

(5)
(335)

(335)

(1.267.262)

(1.267.262)
6.511.921

6.511.921

10.721.085

20.609

5.766.344

325.596

6.041.556

2.392.825

36.883.199

(6.367.152)
(319.792)
6.139.729

1.316.017
678.414
2.746
15.543
(20)
137
2.433
12.292.838

-

-

(319.792)
81.021.600

Ver notas explicativas
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Demonstrações das origens e Aplicacòes de Recursos
Exercício findo em 3 de dezembro de 1986
Controladora
01.03.86 a
01.01.86 a
31.12.86
28.02.86
Cz$ mil
Cr$ milhões

Consolidado
01.03.86 a
01.01.86 a
31.12.86
28.02.86
Cz$ mil
Cr$ milhões

ORIGENS
Resultado do período.....................................................................................................................
5.244.659
605.285
Participação minoritária nos resultados de empresas controladas...........................................
Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro:
Perda (ganho) com investimento decorrente da equivalência
patrimonial - exclui Cz$ 1.461.942 milde dividendos (01.03 a 31.12.86)............................ (4.305.900)
(759.829)
Depreciações e amortizações.....................................................................................................
184.412
28.825
Variações monetárias dos valores a longo prazo....................................................................................
(29.010)
(38.858)
Resultado da correção monetária................................................................................................................
231.284
304.112
Valor residual dos ativos permanentes baixados....................................................................................
123.756
Reversão do excesso de remuneração creditada ao resultado........................................................ Imposto de renda diferido................................................................................................................
Outros............................................................................................................................................
1.840
1.097
(3.793.618)
(464.653)
Total dos recursos gerados pela atividade econômica...........................................
1.451.041
140.632
Redução no ativo realizável a longo prazo....................................................................................
260.229
23.478
Aumento no passivo exigível a longo prazo.................................................................................... Recursos capitalizáveis................................................................................................................
1.350.309
Aumento no capital social................................................................................................................
508.493
Ágio na subscrição de ações................................................................................................................
1.488.684
Aumento no capital social de empresas controladas................................................................................................................
Doações e subvenções para investimentos....................................................................................
15.543
64
Outras origens............................................................................................................................................
2.004
Total das origens................................................................................................................
5.074.299
166.178
APLICAÇÕES:
Aumento no ativo permanente:
Investimentos............................................................................................................................................
1.575.910
150.028
Imobilizado............................................................................................................................................
156.665
9.369
Diferido............................................................................................................................................
309.531
30.738
2.042.106
190.135
Redução no passivo exigível a longo prazo................................................................................................................
1.260.801
7.874
Aumento do realizável a longo prazo................................................................................................................
Dividendos provisionados:
TELEBRÁS............................................................................................................................................
319.792
Empresas controladas - participação minoritária....................................................................................
319.792
Outras aplicações............................................................................................................................................
20
1
Total das aplicações................................................................................................................
3.622.719
198.010
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO........................................................
1.451.580
(31.832)

4.062.662
706.382

388.087
110.669

27.128
9.391.646
900.506
(3.675.857)
702.773
48.098
12.209
7.406.503
12.175.547
4.737.675
1.477.183
508.493
1.503.744
27.576
108.705
7.502
20.546.425

14.851
1.473.243
2.677.785
(810.350)
73.170
(316.522)
43.111
(19.264)
136.024
634.780
299.961
10.233
165
15.897
25.549
986.585

124.719
14.540.511
1.072.515
15.737.745
4.835.220
-

5.371
1.616.100
127.380
1.748.851
338.933

319.792
308.043
627.835
80.391
21.281.191
(734.766)

5.712
2.093.496
1.106.911

COMPOSIÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL
De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1986
Controladora
Consolidado
Até 28 de fevereiro de 1986........................................................................................................................................................................
(31.832)
(1.106.911)
De 1 de março de 1986 a 31 de dezembro de 1986............................................................................................................................................
1.451.580
(734.766)
Efeito dos ajustes do Programa de Estabilização Econômica sobre o capital circulante líquido....................................................................................
(9.193)
(293.731)
Aumento (redução) do capital circulante líquido após os ajustes do Programa de Estabilização Econômica - DL 2.284/86................................................................................................................
1.410.555
(2.135.408)
Representado por:
Capital circulante líquido
No início do exercício....................................................................................................................................................................................................
1.041.429
(1.238.081)
No fim do exercício....................................................................................................................................................................................................
2.451.984
(3.373.489)
1.410.555
(2.135.408)
Ver notas explicativas
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Notas explicativas – 31 de dezembro e 28 de fevereiro de 1986
1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras são preparadas de conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e com a Lei das Sociedades por Ações. Em conjunto com as demonstrações financeiras da controladora, estão sendo apresentadas demonstrações financeiras
consolidadas, preparadas de acordo com as normas estabelecidas pela Instrução nº 15 da Comissão de Valores Mobiliários, que requer a eliminação dos saldos e transações entre as empresas incluídas na consolidação. Na consolidação forma incluídas as empresas controla-das
relacionadas no quadro anexo à nota explicativa nº 04, exceto a coligada Companhia Rio
Grandense de Telecomunicações – CRT.
Em decorrência da reforma monetária, implementada em fins de fevereiro de 1986, foram
adotados os seguintes procedimentos para apresentação das demonstrações financeiras:
a) por não serem comparáveis com este exercício, os valores correspondentes ao exercício
anterior não estão sendo divulgados.
b) os balanços patrimoniais (controladora e consolidado) levantados em 31 de dezembro de
1986 estão sendo apresentados comparativamente com os balanços patrimoniais extraordinários de 28 de fevereiro de 1986.
c) as demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos estão apresentando, segregadamente, as operações realizadas antes e
após 28 de fevereiro de 1986, de acordo com o padrão monetário vigente em cada período.
d) os ajustes proveniente da conversão de cruzeiros para cruzados estão sendo apresentados
em apresentações específicas, que também apresentam, segregadamente, os ajustes realizados em 28 de fevereiro de 1986 e subseqüentemente a essa data. Os critérios utilizados
nessa conversão foram aqueles previstos nas instruções nº s. 048 e 050 da Comissão de Valores Mobiliários, divulgados juntamente com as demonstrações financeiras extraordinárias levantadas em 28 de fevereiro de 1986, destacando-se a utilização do valor “pro-rata”
da OTN (Cz$ 99,50) para atualização das contas sujeitas à correção monetária e utilização
dos fatores de conversão de cruzeiros para cruzados para os ativos e passivos monetários,
sem cláusula de correção monetária.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Classificação de ativos realizáveis e passivos exigíveis
É utilizado o prazo de 360 dias para classificação entre o circulante e o longo prazo.
b) Aplicação com liquidez imediata
São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não
excedendo ao valor de mercado.
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída sobre o saldo dos créditos operacionais, sendo seu valor estimado suficiente
para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.
d) Material de estoque de manutenção
Os materiais de almoxarifado são demonstrados ao custo médio de aquisição, o qual não
excede ao custo de reposição ou valor de realização.
e) Investimentos
Os investimentos relevantes decorrentes de participações societárias em controladas e coligada são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Os outros investimentos são registrados pelo custo de aquisição, menos provisão para perdas prováveis, corrigidos monetariamente.
f) Imobilizado
O valor do imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, menos depreciação acumulada, corrigidos monetariamente.
Os gastos com manutenção e reparo são contabilizados a débito do resultado, quando incorridos. Os que representam melhoria são capitalizados.
Os materiais vinculados às obras estão apresentados juntamente com o saldo de bens e instalações em andamento.
De acordo com a resolução 43/66 do CONTEL, mensalmente são calculados juros limitados à 12% a.a. sobre o saldo da conta de bens e instalações em andamento. Esses juros
compreendem as obras financiadas por capitais próprios e de terceiros e o procedimento
contábil está descrito no item “g” desta nota.
A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas utilizadas estão de acordo com a
expectativa de vida útil dos bens e de conformidade com as normas do Serviço Público de
Telecomunicações. As principais taxas aplicáveis estão sendo divulgadas na nota 5 relativa
à composição dos bens e instalações em serviços consolidados.
g) Diferido
É registrado pelo valor dos custos incorridos, menos amortização acumulada, corrigidos
monetariamente, incluindo:
Juros sobre bens e instalações em andamento – Os juros calculados sobre bens e instalações em andamento, financiados por capitais próprios, são debitados ao diferido em contrapartida à conta de reserva de capital. Os juros pagos ou provisionados correspondentes
aos financiamentos de terceiros relacionados com bens e instalações em andamento também são diferidos. Esses valores são amortizados pelo método linear no prazo de 10 anos, a
contar da data de entrada dos bens em operação.
Pesquisa e desenvolvimento – São diferidos até a conclusão dos respectivos projetos. Os
gastos com projetos considerados inviáveis ou descontinuados são transferidos para despesas, enquanto que aqueles relacionados com projetos considerados técnica e economicamente viáveis são amortizados em até 5 anos a partir de sua conclusão.
h) Reserva de lucros a realizar
A parcela destinada à formação dessa reserva refere-se ao saldo credor da correção monetária do balanço, assim como ao aumento valor dos investimentos em controladas e coligada proveniente da aplicação da equivalência patrimonial.
i) Imposto de renda
As empresas consolidadas, por serem concessionárias de serviços públicos de telecomunicações, estão sujeitas até o exercício financeiro de 1988 ano-base 1987 à tributação do imposto de renda pela alíquota de 6%.
A despesa de imposto de renda é registrada pelo regime de competência. O imposto relativo às inclusões e exclusões ao lucro contábil, que é devido ou compensável em exercícios
futuros, é diferido.
j) Correção monetária
As contas componentes do ativo permanente e patrim6onio líquido são corrigidas monetariamente com base na variação da ORTN/OTN. Em 31 de dezembro de 1986 foram atualizados com base no valor “pro-rata” de Cz$ 119,49 (Cz$ 99,50 em 28 de fevereiro de
1986).

3. MUDANÇAS DE PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram afetadas pela implementação do novo plano de contas,
o qual além de algumas mudanças na nomenclatura das contas e alguns reagrupamentos
diferentes em relação ao antigo plano de contas que não produzem alterações significativas,
introduziu, também, as seguintes mudanças nas práticas contábeis:
a) Juros sobre bens e instalações em andamento
Até o exercício findo em 31 de dezembro 1985, o valor dos juros sobre o total de bens e
instalações em andamento era contabilizado como receita não-operacional, o qual era
cotejado com o valor das despesas financeiras efetivamente incorridas para financiar as
obras em andamento. O valor da receita de juros sobre obras em andamento superior ao
valor das despesas financeiras era transferido diretamente para reserva de capital.
A partir de 1986, os juros sobre bens e instalações em andamento, financiados por capitais
próprios, passaram a ser debitados diretamente no diferido em contrapartida à conta de
reserva de capital, enquanto as despesas financeiras referentes aos recursos de terceiros,
que financiaram tais bens , passaram a ser ativadas (diferidas), para amortização em 10
anos, a partir da data de entrada dos bens em serviço.
b) Gastos com assistência médica e alimentação aos empregados
Até o exercício findo em 31 de dezembro de 1985, esses gastos eram contabilizados como
parte do custo de pessoal e apropriados ao custo de obras. A partir de 1986 passaram a ser
reconhecidos integralmente como despesas gerais e administrativas.
Essas mudanças não provocaram efeitos significativos no resultado do exercício.
4. PARTICIPAÇÕES E TRANSAÇÕES COM CONTROLADAS, COLIGADA E
OUTROS INVESTIMENTOS
Em 31 de dezembro e 28 de fevereiro de 1986, os investimentos da controladora eram os
seguintes:

Em milhares de cruzados
31.12.86
28.02.86
Controladas e Coligada:
Empresas auditadas (revisadas) por nossos auditores
independentes.............................................................
Empresas auditadas (revisadas) por outros auditores
independentes.............................................................
Empresas não revisadas por auditores independentes,
por estarem desobrigadas...........................................
Outros investimentos..................................................

39.398.691

29.836.783

36.706.629

7.657.849

15.017
76.120.337

21.222.402
9.941
58.726.975

Os detalhes dos investimentos em controladas e coligada estão apresentados no quadro
anexo às notas explicativas.
As demonstrações financeiras da controladora incluem os seguintes saldos decorrentes de
transações com empresas controladas e coligada (em milhares de cruzados).

A receber
Repasse de financiamentos respectivos encargos
reembolsáveis pelas empresas...............................
Dividendos a receber.............................................
Empréstimos concedidos.......................................
Recursos de promitentes assinantes.......................
Recursos ordinários da União................................
Recursos próprios..................................................
Outros....................................................................
Parcela a curto prazo.............................................

31.12.86

28.02.86

6.058.508
1.461.942
1.359.504
3.765.117
497
994.523
24.871
13.664.962
(4.940.223)
8.724.739

5.864.678
763.569
512.949
1.104.162
497
314.642
18.284
8.578.781
(2.810.356)
5.768.425

Foi registrado no resultado da controladora, o valor de Cz$ 134.782 mil provenientes de
encargos financeiros sobre empréstimos de recursos próprios concedidos às empresas controladas e coligada.
5. BENS E INSTALAÇÕES EM SERVIÇO (CONSOLIDADO)
As principais contas do ativo imobilizado em serviço e as respectivas taxas de depreciação
são as seguintes:

Em milhares de Cruzados
31.12.86
28.02.86
Equipamentos de comutação automáticos..........44.827.407 34.844.037
Equipamentos de transmissão, cabos aéreos,
subterrâneos e de prédios; teleimpressores,
central privada de comutação telefônica automática; equipamentos de energia e
mobiliários........................................................58.841.583
44.131.057
Cabo enterrado submarino, postes e torres.........2.241.482
1.744.608
Aparelhos telefônicos e equipamentos de
computação.......................................................10.301.824
8.096.853
Prédio e canalização subterrânea......................25.649.471
20.487.382
Veículos..............................................................2.169.056
1.582.768
Outros...............................................................10.196.943
8.912.349
Total do custo corrigido..................................154.227.766 119.799.054
Taxa média de depreciação anual..................

Taxa
anual depreciação %
7,69

10,00
5,00
12,50
4,00
18,00
7,90
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6. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
As parcelas pagáveis a longo prazo apresentavam a seguinte posição (em milhares de
cruzados):
a) Contratados em moeda estrangeira
Controladora
Consolidado
28.02.86
31.12.86
28.02.86
Vencimentos
31.12.86
1987.......................
1.667.568
3.429.774
1988....................... 1.879.528
1.739.649
3.928.904
3.7660.807
1989.......................
880.260
813.892
2.356.062
1.984.083
1990.......................
765.276
707.370
1.776.507
1.548.138
1991.......................
92.459
6.181
587.208
391.672
1992 em
1.359.571
826.938
diante.....................
393.766
47.388
4.011.289
4.982.048
10.008.252
11.941.412
Os financiamentos em moeda estrangeira estão sujeitos a juros anuais que variam entre
0,75% e 2,50% acima de LIBOR, comissões de repasse de 1,5% a 3,5% para os financiamentos da resolução 63 e foram convertidos às taxas oficiais de câmbio em vigor na data
do balanço. O total dos financiamentos obtidos pela controladora inclui Cz$ 154.718 mil
(Cz$ 878.992 mil em 28 de fevereiro de 1986) depositados no Banco Central do Brasil e
Cz$ 6.058.508 mil (Cz$ 5.864.678 mil em 28 de fevereiro de 1986) repassados às empresas
controladas e coligada (ver nota 4).
Em 31 de dezembro de 1986, os financiamentos em moeda nacional e estrangeira estão
garantidos por (em milhares de cruzados):

Aval do Governo da república Federativa do Brasil
Bens do imobilizado

Controladora
4.679.318
-

Consolidado
6.552.928
24.308

7. CAPITAL SOCIAL
O capital autorizado é de Cz$ 16.439.981 mil (Cz$ 5.282.600 mil em 28 de fevereiro de
1986).
O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 1986 era representado por
34.373.024 mil ações (32.846.019 mil em 28 de fevereiro de 1986), sem valor nominal,
assim distribuídas:
Em milhares de ações
31.12.86
28.02.86
Ações ordinárias......................................................................... 28.035.707
27.018.800
Ações preferenciais – dividendos de 6% a.a., não
cumulativos................................................................................... 6.337.317
5.827.219
34.373.024
32.846.019
Na data de encerramento do balanço, o valor patrimonial de cada ação era de Cz$ 2,357127
(Cz$ 1,881170 em 28 de fevereiro de 1986).
8. CONTRIBUIÇÕES PARA EXPANSÃO
É o valor do principal das parcelas pagas pelos promitentes – assinantes, vinculado às participações financeiras contratadas de acordo com a Portaria nº 1361/76 do MINICOM. Esses recursos, de acordo com a Portaria nº 232/85 do MINICOM, podem, à critério da
TELEBRÁS, ser remetidos a esta ou capitalizados pelas próprias empresas controladas e
coligada em favor da TELEBRÁS.
A TELEBRÁS, por sua vez, capitalizará os valores em nome dos promitentes – assinantes,
tomando por base o preço à vista das participações (vigente na data dos contratos) e o valor
patrimonial de sua ação, apurado no fim do exercício social anterior àquele em que ocorrer
a capitalização.
A diferença entre o preço a vista das participações e o valor recebido a prazo constitui-se
receita das empresas controladas e coligada e é apresentado como receita de autofinanciamento na demonstração do resultado consolidado.
9. FUNDAÇÃO 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 Cz$ 286.378 mil e à TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social, a
quantia de Cz$ 67.775 mil.
10. CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO
DA CONTROLADORA E O CONSOLIDADO
Em 31 de dezembro de 1986, a conciliação entre o lucro líquido da controladora e o consolidado, era a seguinte (em milhares de cruzados):
Lucro líquido da controladora................................................................................ 6.511.921
Juros durante a construção................................................................................... (1.184.352)
Outros..................................................................................................................... (214.843)
Lucro líquido consolidado................................................................................... 5.112.726
Os itens de conciliação são acréscimos patrimoniais nas empresas controladas, que são creditados diretamente ao patrimônio líquido dessas empresas e, portanto, considerados como
ganho na controladora, por ocasião da avaliação de seus investimentos pelo método de
equivalência patrimonial.
11. DIVIDENDOS E LUCROS ACUMULADOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 65 do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria
destinou, em 31 de dezembro de 1986, a quantia Cz$ 122.878 mil para pagamento de dividendos aos possuidores de ações preferenciais e Cz$ 196.914 mil aos possuidores de ações
ordinárias. A proposta está sujeita à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. O montante de dividendos por ação foi calculado “pro-rata temporis” cabendo às ações preferenciais
Cz$ 0,019 e às ações ordinárias Cz$ 0,007.
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O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da
Lei nº 6.404/76, no montante de Cz$ 644.836 mil, está compondo o saldo da conta de
lucros acu-mulados, que será utilizado para futuro aumento de capital, visando sua
aplicação na moderni-zação do sistema de telecomunicações.
12. 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 nº
43/66, do conselho Nacional de telecomunicações (sucedidos pela Secretaria Geral do
Ministério das Comunicações), com a redação dada pela Portaria nº 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 correspondeu a 4,02% dos
investimentos remuneráveis, enquanto que o limite oficial é 12%. A insuficiência de
remuneração acumulada em 31 de dezembro de 1986, em valores históricos, é a seguinte
(em milhares de cruzados):
Saldo no início do exercício.................................................................................. 4.967.624
Ajuste no saldo do exercício anterior....................................................................... 179.601
Insuficiência tarifária no exercício........................................................................ 7.697.913
Acumulada no fim do exercício....................................................................... 12.845.138
13. CONTRATOS
Em 31 de dezembro de 1986, a posição consolidada dos valores a receber de contratos com
promitentes – assinantes, relacionados com contribuições pra expansão referidas na nota 8
e os compromissos relacionados com a expansão dos serviços é aproximadamente a
seguinte:
Ingressos
Cz$ 3.286.844

Desembolsos
Cz$ 14.157.980

14. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - FND
De acordo com a Exposição de Motivos nº 36, de 25 de fevereiro de 1987, que apresenta as
diretrizes gerais de atuação do Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND, instituído pelo
Decreto-Lei 2.288 e regulamentado pelo Decreto nº 93.538, parte das ações de propriedade
da Companhia, referentes aos investimentos em sua controladas, farão parte do patrimônio
inicial do referido Fundo, assegurando-se a manutenção do controle acionário da
Companhia nessas empresas. As ações da TELESP, TELERJ, TELERN, TELEST e CTBC
não farão parte do patrimônio inicial do Fundo.
Essas ações serão trocadas por cotas do referido Fundo, tomando por base o valor contábil
do patrimônio líquido apurado em 30 de junho de 1986.

Participação em Empresas Controladas e Coligada - Anexo às notas explicativas
Ganho (perda) decorrente
da equivalência patrimonial
01.03 a 31.12.86

(valores em milhares de cruzados, exceto ganho (perda) do período de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 1986 em milhões de cruzeiros)

Capital
EMPRESAS
Social
a) EMPRESAS AUDITADAS POR NOSSOS AUDITORES INDEPENDENTES:
TELESP (1)........................................................................................
6.589.271
TELERJ (2)........................................................................................
4.470.755
TELEMIG........................................................................................
1.797.685
TELEBAHIA........................................................................................
TELEST........................................................................................
423.025
TELEGOIÁS........................................................................................
437.099
TELERON........................................................................................
90.026
CTGV..............................................................................................
70.100
TELPE..............................................................................................
963.243
TELASA........................................................................................
247.465
CTBC (3)........................................................................................
574.859
Subtotal............................................................................................
b) EMPRESAS AUDITADAS POR OUTROS AUDITORES INDEPENDENTES:
EMBRATEL........................................................................................
1.953.280
TELEPAR........................................................................................
1.070.311
TELPE..........................................................................................
CTBC............................................................................................
CETEL............................................................................................
799.545
TELEACRE........................................................................................
56.889
TELEAMAZON........................................................................................ 181.456
TELAIMA........................................................................................
25.236
TELEPARÁ........................................................................................
340.010
TELEAMAPÁ........................................................................................
39.975
TELMA........................................................................................
216.548
TELEPISA........................................................................................
186.020
TELECEARÁ........................................................................................
450.515
TELERN........................................................................................
184.093
TELPA........................................................................................
221.477
TELASA........................................................................................
TELERGIPE............................................................................................................
177.832
CTMR............................................................................................
52.383
COTELPA........................................................................................
13.160
CRT.....................................................................................................................
2.010.190
TELESC........................................................................................
514.893
TELEMAT........................................................................................
367.244
TELEBAHIA........................................................................................
723.716
Subtotal............................................................................................................
Total Geral.....................................................................................................

Quantidade de ações
possuídas (mil)
Ordinárias
Preferenciais

Lucro
líquido do
exercício

Operacional

NãoOperacional

30.265.065
13.170.833
4.372.178
1.359.762
1.400.218
582.951
217.427
1.943.213
568.207
2.937.898
56.817.752

2.113.133
540.781
484.542
55.896
167.719
57.898
3.012
157.306
16.199
163.164
3.759.650

5.448.395
5.198.666
2.024.773
453.731
385.750
114.680
29.738
1.046.016
345.426
1

2.123.141
2.395.921
4.651.065
493.161
814.085
222.636
10.645
2.012.836
696.068
1

67,6447
75,2536
85,4122
91,5499
87,8399
89,9250
51,8469
85,7406
88,3817
0,0002

1.303.109
312.242
350.095
55.602
141.347
40.818
3.389
110.684
23.011
951
2.341.248

79.559
23.558
21.029
911
2.130
457
(1.155)
578
1.644
(43)
127.512

20.472.712
9.911.526
3.734.373
1.244.862
1.229.951
524.218
112.730
1.666.122
502.192
5
39.398.691

15.953.400
7.992.265
2.594.057
2.314.566
982.495
896.194
406.377
91.030
31.230.384

17.999.857
5.894.519
2.049.751
154.957
938.721
110.865
1.388.915
133.594
821.700
654.244
1.894.225
581.596
763.091
584.972
259.462
63.461
3.248.771
2.349.063
1.868.069
3.807.714
48.183.233

2.225.611
269.692
(25.222)
(2.025)
35.280
4.303
73.649
9.333
34.511
19.627
47.518
16.976
45.628
26.170
19.438
2.307
(231.329)
133.502
213.981
328.148
3.320.000

3.896.581
797.498
1.080.825
46.350
172.638
36.598
257.915
48.215
286.592
192.817
313.683
141.849
247.176
140.159
51.205
27.773
21.698
425.157
337.206
709.232

649.568
88.034
95.626
34.801
431.874
67.643
440.983
127.342
363.138
165.477
255.581
134.327
33.072
372
411.089
453.066
1.464.402

90,3741
70,1690
48,8000
85,0392
71,7019
74,6930
68,9768
76,8040
80,6369
74,0072
63,0977
65,1066
70,3706
69,4581
78,8343
35,2449
13,6689
81,8554
92,3165
87,0996

2.047.486
251.544
10.712
(498)
29.189
2.874
49.173
8.617
42.813
14.480
41.225
11.236
43.552
17.935
19.201
(713)
(14.416)
124.076
187.943
276.561
3.250.366

34.036
(580)
16.458
454
446
192
(252)
63
(3.231)
(3.639)
4.254
1.895
(3.378)
(788)
419
427
(12.712)
(437)
2.450
15.069
48.715

16.267.209
4.136.126
1.000.281
131.775
673.082
82.807
958.030
102.605
662.594
484.187
1.195.212
378.658
536.992
406.311
204.545
22.369
444.116
1.924.707
1.724.538
3.316.504
36.706.629

12.224.490
3.295.580
1.310.740
102.320
754.436
103.967
540.833
65.551
770.990
78.328
503.685
386.487
955.039
284.727
415.804
383.838
312.580
154.595
17.714
381.461
1.524.748
1.260.019
27.486.646

5.591.614

176.227

76.105.320

58.717.030

105.000.985

% de
participação

7.079.650

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A.-TLEBRÁS, representado pelos seus membros efetivos abaixo assinados, cumprindo o que
determinam os itens II e VII, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76, e item VII, do artigo 59, do Estatuto da Sociedade, examinou as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1986, compreendendo: balanços patrimoniais; demonstrações dos
resultados; demonstrações das mutações do patrimônio líquido; demonstrações das origens e aplicações de recursos; demonstração da conta "Ajuste
do Pro-grama de Estabilização Econômica - DL 2.284/86", complementadas por notas explicativas, bem como o relatório anual da Administração e
a proposta de destinação do resultado.
No exame das referidas peças, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos balancetes; as práticas adotadas para
encerramento das demonstrações financeiras; os critérios observados nos principais procedimentos contábeis; tudo em consonância com a legislação
específica pertinente e o parecer dos auditores independentes.
Os resultados desse trabalho conduzem o Conselho Fiscal à opinião de que as demonstrações financeiras representam adequadamente a posição
patrimonial e financeira da Telecomunicações Brasileiras S.A.-TELEBRÁS, estando em condições de serem submetidas à final apreciação e
aprovação da Assembléia Geral dos Senhores Acionistas.
Brasília, DF, 19 de março de 1987.
DENILTON DA SILVA TEIXEIRENSE
JÚLIO SÉRGIO GOMES DE ALMEIDA

Valor patrimonial
dos investimentos
31.12.86
28.02.86

Patrimônio
líquido

JOSÉ ROSÁRIO DE CASTRO
JOSENILSON BARBALHO DE FIGUEIREDO

Parecer dos Auditores
Independentes
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.-TELEBRÁS
1. Examinamos o balanço patrimonial da Telecomunicações Brasileiras S.A.-TELEBRÁS e o balanço patrimonial consolidado da
Telecomunicações Brasileiras S.A.-TELEBRÁS e suas controladas, levantados em 31 de dezembro de 1986 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido, das origens e aplicações de recursos da conta "Ajustes do Programa de Estabilização Econômica DL 2.284/86", da controladora e consolidado, relativas ao exercício findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de
auditoria geralmente aceitas e, consequêntemente, incluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos
necessários nas circunstâncias.
2. Em razão das mudanças introduzidas pelo DL 2.284/86, conforme mencionamos na nota 1, as demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos estão sendo apresentadas separando-se as operações realizadas antes e após 28 de
fevereiro de 1986, de acordo com o padrão monetário vigente em cada período. Nosso exame dessas demonstrações financeiras foi conduzido com
o objetivo de expressar opinião sobre o conjunto das operações do exercício e não sobre os períodos considerados separadamente.
3. Conforme mencionado na nota 4, as demonstrações financeiras de algumas empresas controladas e da coligada foram examinadas por outros
auditores independentes. Nossa opinião, no que se relaciona com o investimento nessas empresas no valor de Cz$ 36.706.629 mil, assim como
com referência aos
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Ganho (perda) decorrente
da equivalência patrimonial
01.01 a 28.02.86
Operacional
231.022
38.369
47.891
17.178
6.662
24.087
20.037
132
385.378
1.899.959
22.857
18.774
2.000
2.794
493
8.310
819
13.603
1.203
2.200
5.635
8.164
1.961
6.344
1.596
5.324
735
92
(14.851)
9.560
19.754
19.975
327.301
712.679

NãoOperacional
11.126
2
11.128
36.531
(509)
36.022
47.150

Ajste do Prog. De
Estabilização
Econômica
pela
equivalência
patrimonial
230.425
122.798
82.855
50.619
5.349
22.079
1.074
(93)
515.106
147.901
8.517
16.181
222
6.376
20
659
(18)
8.437
188
3.869
1.327
6.775
1.149
216
234
2.035
257
(8)
11.270
(15.724)
7.673
19.364
226.920
742.026

(1)
(2)
(3)

VALOR DO MERCADO DAS AÇÕES EM 31 DEZEMBRO DE 1986:
(cruzado por lote de mil)
ON
PN
OE
OP
300,00
230,00
80,00
128,00
380,00

ativos e receitas operacionais líquidas dessas controladas considerados nas demonstrações financeiras consolidadas que representam, respecti-vamente,
54% e 53,5% dos totais consolidados, é baseada no relatório dos outros auditores independentes.
4. Em nossa opinião, com base em nosso exame 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 Telecomunica-ções Brasileiras
S.A.-TELEBRÁS e a posição patrimonial e financeira consolida da Telecomunicações Brasileiras S.A.-TELEBRÁS e suas controla-das em 31 de dezembro
de 1986, o resultado de suas operações e as origens e aplicações de recursos da Telecomunicações Brasileiras S.A.-TELEBRÁS e suas controladas,
correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação
ao exercício anterior.
5. As demonstrações financeiras extraordinárias da controladora e consolidadas de 28 de fevereiro de 1986 foram revisadas por nós, de acordo com as
normas específicas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON. Como essa revisão não representou um exame de acordo com as
normas de auditoria geralmente aceitas, não expressamos parecer sobre tais demonstrações. Essa revisão não indicou, todavia, qualquer modificação
significativa que devesse ser feita naquelas demonstrações financeiras para que estivessem de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos.
São Paulo, 13 de março de 1987
ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C
CRC-SP 8284
Elso Raimondi - Contador, CRC-SP 15907
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