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Edifício da Telebrás em Brasília – DF, sede de um conglomerado de 30 empresas
e mais de 100 mil empregados...
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Senhores Acionistas,
A desaceleração do setor
produtivo e a escalada da
espiral inflacionária a níveis
nunca antes alcançados fizeram
de 1988 um ano marcado por
acentuadas dificuldades no
plano econômico-financeiro.
O Sistema Telebrás foi , de
certo modo, afetado por esse
meio ambiente desfavorável;
todavia, em momento algum
arrefeceu seu esforço no sentido
de dotar o País de serviços de
telecomunicações que,
efetivamente, venham ao
encontro das expectativas e
anseios da sociedade brasileira
como um todo e, em especial,
das camadas de menor renda.
Assim é que, no ano de
1988, a evolução do Sistema
Telebrás foi balizada para, de
modo adequado, satisfazer a
uma demanda de serviços de
telecomunicações que, no Brasil,
ao longo do tempo, tem se
revelado crescente e
diversificada. Procedeu-se à
ampliação do número de
facilidades oferecidas ao público
usuário e imprimiu-se
imprescindível e considerável
esforço para redução do
congestionamento dos meios
atualmente disponíveis.

A exemplo dos anos anteriores,
também em 1988, conferiu-se alta
prioridade aos Programas de
Popularização e de Interiorização,
exercendo, assim, o Sistema
Telebrás a importante função de
agente da política de cunho social
estabelecida pelo Ministério das
Comunicações. Dando
prosseguimento ao Programa de
Popularização, foram instalados
28.531 telefones de uso público,
traduzindo um crescimento da ordem
de 15,8%, enquanto que, no
Programa de Interiorização, foram
atendidas 1.748 novas localidades,
correspondendo a um incremento de
15,6%.

...responsáveis diretos pelo tema central deste Relatório: a grandiosidade do
Sistema Nacional de Telecomunicações

Os esforços enviados pelas
empresas do Sistema Telebrás
resultaram na instalação, em
1988, de 527

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
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mil novos terminais telefônicos – o
melhor desempenho dos últimos dez
anos-, superando a marca de 13,4
milhões de telefones.
Na consecução deste objetivos,
foram investidos recursos da ordem de
Cr$ 482 bilhões.
Embasando-se na Política de
Pesquisa e Desenvolvimento,
pragmática e oportuna, deu-se
continuidade aos esforços para
adequação dos avanços tecnológicos
às redes de telecomunicações
existentes e às demandas
diversificadas de serviços tradicionais
e novos. Tais inovações tecnológicas
propiciaram a utilização de uma ampla
gama de novos serviços e facilidades,
desenvolvidos pela Telebrás através
de seu Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento – CPqD.

Na área de recursos humanos, o
Sistema Telebrás enfatizou o
desenvolvimento do corpo gerencial
e a implantação de sistemas
automatizados voltados para o
planejamento, a capacitação e o
controle da gestão de recursos
humanos, a nível nacional, Foram
treinados 41.700 empregados (40%
de sua força de trabalha). No final do
exercício de 1988, o efetivo de
pessoal havia sofrido um decréscimo
de 1% em relação ao ano anterior, ao
tempo em que a relação de
quantidade de empregados por 1.000
terminais evoluiu de 12,9 para 12.
Do ponto de vista econômicofinanceiro, cabe ressaltar a elevação
da taxa de remuneração de
investimento do Sistema Telebrás,
5,6% em 1988 contra 3,4% em 1987,
embora esteja

Sistema de Supervisão e Controle de Tráfego Centralizado. Daqui é controlado o tráfego interurbano entre
todas as centrais telefônicas da Embratel, uma das empresas do Sistema Telebrás
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O Centro de pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) da Telebrás é um dos mais
importantes do mundo. Aqui nasceram, por exemplo, o telefone digital, as centrais
Trópicos e a fibra óptica. Repassando a indústria brasileira os produtos gerados e
desenvolvidos por seus pesquisadores, o CPqD economiza divisas para o País e
contribui para a modernização tecnológica do parque nacional de telecomunicações.

bem aquém da taxa de remuneração
legal permitida, que é de 12%. Isto se
deve à prática de tarifas mais realistas
e, principalmente, à redução dos gastos
operacionais e administrativos,
apresentando, assim, um ganho de
produtividade, fato este que vem se
repetindo por sucessivos exercícios.
O lucro líquido apurado pela
Telebrás alcançou a significativa cifra de
Cz$ 548,8 bilhões, propiciando à
Administração propor a distribuição do
dividendo de Cz$ 0,7136 por ação, re-

presentando um acréscimo em relação
ao de 1987 (Cz$ 0,060609) de 28,5%
em termos reais.
Finalizando,
a
Administração
agradece a dedicação e o esforço de
seus empregados, a confiança de seus
Acionistas e, em especial, o apoio
emprestado
pelo
Ministério
das
Comunicações ao cumprimento das
realizações aqui relatadas.
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O longo caminho das telecomunicações passa por aqui. No alto do morro do Livramento, no Rio de Janeiro,
antenas do sistema de redes de microondas terrestres interligam as principais rotas.
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As atrações de seu canal de TV predileto não chegariam até sua casa, via Embratel, sem a ajuda do centro de
TV do Rio de Janeiro.
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DESTAQUES DO EXERCÍCIO
O desempenho do Sistema Telebrás em 1988 traduziu-se
em inúmeras realizações, tanto no desenvolvimento quanto na
prestação de serviços de telecomunicações. Por sua relevância,
merecem ser destacadas as seguintes:
• Serviços Públicos de Telecomunicações
Crescimento no Ano
Absoluto
%
Telefones (milhares)...........................................
708
5,6
Localidades Integradas à Rede Pública..............
1.748
15,6
Telefones Públicos (milhares)............................
28,5
15,8
Terminais Telefônicos Instalados (milhares).....
527
6,4
Terminais Telex (milhares)................................
22,9
23,3
Tráfego Local (milhões de pulsos).....................
2.400
7
Chamadas Interurbanas Completadas (milhões)
183
10,2
Chamadas Internacionais (milhões)....................
3,9
24,4

• Número de Empregados
No final do ano, o efetivo de pessoal era de 104.420 empregados, caracterizando, portanto, uma redução da ordem de
1% em relação ao ano anterior.
• Recursos Aplicados no
Desenvolvimento de Recursos Humanos
Cz$ 7,3 bilhões (envolvendo 41.704 treinandos).

(CPA-T)- Trópico-RA e especificação de objetivos e requisitos
da 2ª etapa.
- Conclusão do desenvolvimento da Versão 3 da Central de Comutação de Pacotes (COMPAC) para comunicação de dados.
- Término do teste de campo da Versão 1 da Central Eletrônica
de Textos-CETEX e início da especificação de objetivos e requisitos da Versão 2.
- Conclusão do protótipo de desenvolvimento do Equipamento
de Linha Óptica 140 Mbit/s (ELO-140).
- Conclusão do desenvolvimento do Equipamento de Interpolação Digital de Voz para 60 canais (MCP-60).
- Conclusão da documentação para transferência de tecnologia
do Equipamento de Rádio Digital 900 MHz (RADI-900).
- Conclusão do protótipo de cabo interno de fibra monomodo
1,3 micron.
• Homologação e Registro de Equipamentos
Foram homologados ou registrados 711 modelos de equipamentos, utilizados no Serviço Público de Telecomunicações.
• Transferência de Tecnologia
Foram transferidas as tecnologias de 65 produtos, envolvendo 47 indústrias brasileiras.
• Desempenho Econômico-Financeiro do Sistema Telebrás

• Investimentos da Telebrás em Pesquisa e Desenvolvimento
Foram investidos Cz$ 16,97 bilhões em P&D no
presente exercício.
• Marcos Importantes em
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- Início da Integração do “software” da Central Telefônica

Receita Operacional Bruta (bilhões)
Lucro Líquido do Exercício (bilhões)
Inversões em Ativo-Permanente (bilhões)
Taxa de Remuneração de Investimento (%)

Cz$ 1.065
Cz$ 540,7
Cz$ 482
5,6

• Desempenho Econômico-Financeiro da Telebrás
Lucro Líquido do Exercício (bilhões)
Dividendos por Ação:
- Ações Preferenciais
- Ações ordinárias
Inversões Financeiras nas Empresas do Sistema Telebrás (bilhões)

Cz$ 548,8
Cz$ 0,7136
Cz$ 0,7136
Cz$ 23,3

QUADRO RETROSPECTIVO – SISTEMA TELEBRÁS (1979/1988)
INDICADORES
Telefones em Serviço
Chamadas Interurbanos
Chamadas Internacionais
Pulsos Registrados
Terminais Telex Instalados
Tráfego Telex Nacional
Tráfego Telex Internacional
Pessoal Empregado
Telefones/Empregado
Despesas c/Pessoal/
Receita Operacional
Receita Operacional Líquida
Lucro Líquido Operacional
Imobilizado Técnico
Telefones em Serviço no Brasil
Telefones/100 Habitantes
Localidades Atendidas (3)

Unidades
Milhões
Milhões
Milhões
Bilhões
Milhares
Milhões (min)
Milhões (min)
Milhares
Unidades
%
Cz$ bilhões (1)
Cz$ bilhões (1)
Cz$ bilhões (2)
Milhões
Unidades
Milhares

1979
6,7
520
4,5
13,3
38,3
126,4
12,9
94,3
66

1980
7,3
630
5,6
16
44,1
161,8
14,8
96,6
75

1981
8,2
708
6,3
18,6
50,1
193,5
15,8
99,3
82

1982
9,1
842
6,9
21,5
65,9
247,7
16,2
101,1
91

1983
9,8
937
7,5
23,8
67,7
304,5
16,4
101,9
96

1984
10,6
1.069
8,2
26,3
69,5
376,6
16,4
103,6
102

1985
11,4
1.299
10,4
29,6
74,8
397
18,8
104,8
109

1986
12,1
1.623
13,1
32,2
88,4
400,2
20,1
104
116

1987
12,7
1.801
16
34,4
98,3
457,1
20,3
105,4
121

1988
13,4
1.984
19,9
36,8
121,2
543,2
18,3
104,4
129

37,8
624
150,1
1.806,9
6,4
5,4
3

40
581,2
74,9
2.154,2
7,5
6,3
3,3

39,9
617,2
90,9
2.459,7
8,4
6,9
3,6

41,5
670,5
98,4
2.715,3
9,3
7,3
4

37,1
620,5
92,,6
2.945,6
10,1
7,9
8,2

34,2
618,4
109
3.079,6
10,9
8,4
8,5

36,7
630,7
94,6
3.249,5
11,8
8,9
9,2

35,2
609,8
32,6
3.892,1
12,6
9,1
9,9

36,5
691,8
47,7
3.364,4
13,2
9,4
11,5

32,8
923,9
147
3.689,8
13,9(4)
9,6(4)
13,3(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 do Sistema Nacional.
(1) Preços de 1988, atualizados pela inflação oficial.
(2) Preços de 1988, atualizados pela ORTN/OTN.
(3) Até 1982, os dados referem-se apenas às cidades (sedes municipais) atendidas.
(4) Dados estimados.

A DIMENSÃO DO
SISTEMA TELEBRÁS
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Distribuidor geral da Telebrasília, em Brasília-DF. Por aqui passam milhares de telefonemas da Capital
Federal para todo o Brasil.
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INVESTIMENTOS
O esforço despendido pelo Ministério das Comunicações
para atingir níveis adequados de investimentos no setor foi, mais
uma vez, coberto de êxito.
Cerca de dois bilhões de dólares foram investidos em 1988,
representando um crescimento real significativo em relação aos
níveis de investimentos dos últimos quatro anos.
Gráfico 1 – INVESTIMENTOS TÉCNICOS (Cz$ bilhões – médios 88)

Com este nível de investimentos, foi possível dar
continuidade a programas prioritários, cujos resultados são exigidos
pela sociedade brasileira e fazem parte do Plano de Metas do setor.

SISTEMAS E SERVIÇOS NACIONAIS
As ações desenvolvidas pelas empresas do Sistema em 1988
resultaram na instalação de 527 mil novos terminais telefônicos,
representando o melhor desempenho dos últimos dez anos. Assim, o
STB passa a operar com 8,7 milhões de terminais telefônicos,
aumentando, gradativamente, a oferta de serviços.
Este número de terminais eleva para 13,4 milhões o total de
telefones em serviço das empresas do Sistema Telebrás.
Gráfico 2 – TERMINAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS (milhares)

Para garantir crescentes níveis de atendimento da demanda,
foram contratados cerca de 300 mil terminais (659 mil em 1987).
Assim, no final do exercício, o STB contava com cerca de
1,8 milhão de terminais contratados, a serem entregues e instalados
a partir de 1989.

Pátio de bobinas da Telesp, em São Paulo.

O SISTEMA TELEBRÁS
EM 1988
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Com a instalação de 28,5 mil telefones de uso público, o
STB deu prosseguimento ao Plano de Popularização do Telefone e
atingiu 208,6 mil aparelhos instalados no final de 1988. O Programa
de Popularização foi responsável por investimentos da ordem de
Cz$ 6 bilhões.
Gráfico 3 – TELEFONES DE USO PÚBLICO (milhares)

Em 1988, foram aplicados cerca de Cz$ 63,4 bilhões no
Sistema Interurbano, que representaram 35.000 novos circuitos
interurbanos e 88.000 novos juntores IU. Estes investimentos
demonstram o esforço do STB para reduzir os atuais índices de
congestionamento.
No serviço local, a quantidade de pulsos registrados nos
contadores de assinantes, em 1988, apresentou um acréscimo de 7%
em relação ao ano anterior.
Gráfico 5 – SERVIÇO LOCAL (bilhões)

Em 1988, o Sistema Telebrás investiu 2% de seus recursos
no Programa de Interiorização das Telecomunicações. Foram
despedidos cerca de Cz$ 9,3 bilhões, resultando na incorporação de
1.748 novas localidades atendidas, contra 1.550 em 1987, ou seja,
um incremento de 12,8% em relação ao desempenho do ano
anterior.

A quantidade de chamadas interurbanas nacionais, que em
1987 cresceu em 11%, apresentou em 1988 um crescimento de
10,2% em relação ao ano anterior.

Gráfico 4 – LOCALIDADES ATENDIDAS

Gráfico 6 – SERVIÇO INTERURBANO (milhões)
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Objetivando atender à crescente demanda de serviços de
comunicação de dados, foram instaladas, em 1988, 454 portas de
acesso à Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação
de Pacotes – RENPAC e 512 terminações do serviço
TRANSDATA, representando ganhos da ordem de 17,6% e 3,3%
respectivamente. Os serviços de comunicação de dados são
realizados através das redes TRANSDATA e RENPAC, cuja
utilização tem sido cada vez mais intensa por entidades do mercado
financeiro.
Em 1988, foi registrado um crescimento real de tráfego, no
serviço RENPAC, de 531,7% em relação ao ano anterior.
No serviço TRANSDATA, a quantidade de circuitos no
final de 1988 era de 20,8 mil, contra 16,2 mil em 1987,
representando um crescimento de 28,4%.
Em 1988, a Rede Nacional de Telex foi ampliada em 22,9
mil novos terminais, representando um incremento da ordem de
23,3%. Foi atingido, no final do ano, um total de 121,2 mil
terminais.

Em 1988, o tráfego de telex cresceu em 19%, atingindo 543,2
milhões de terminais.
Gráfico 8 – TRÁFEGO TELEX NACIONAL (milhões)

Gráfico 7 – TERMINAIS TELEX INSTALADOS (milhares)

Milhares de veículos das 29 operadoras do STB são mobilizados diariamente para expandir e manter o sistema
em pleno funcionamento.
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SISTEMAS E SERVIÇOS INTERNACIONAIS
Na área internacional, os principais destaques em 1988 foram a participação na transmissão das Olimpíadas de Seul; a ligação
direta com a Telenet, importante concessionária de serviços de comunicação de dados dos Estados Unidos; a duplicação da capacidade do serviço AIRDATA com a implantação do sistema “CUTE-CCommon Use Terminal Equipment”, que permite o uso de equipamento comum às companhias aéreas para o acesso à reserva de passagens e “check-in”; a inauguração da “facilidade” “HCD-Home
Country Direct”, que permite ao estrangeiro no Brasil, ou ao brasileiro no exterior, efetuar chamada a cobrar para o país de origem, no
idioma correspondente.
O número de chamadas telefônicas internacionais tem
crescido de maneira expressiva, o que comprova o acerto dos
investimentos realizados para a expansão dos serviços. Em 1988,
constatou-se um crescimento do tráfego internacional da ordem de
24,4% em relação a 1987.
Estes são alguns dos 250 mil telefones públicos a serviço de todo o povo brasileiro.

Além do TELEX, o mercado de comunicação de textos é
atendido pelo serviço VÍDEOTEXTO, que obteve um crescimento
da ordem de 26,5%, chegando a 14,6 mil terminais instalados.
No final do ano, 19 Estados estavam interligados ao serviço
VÍDEOTEXTO, comparados aos 14 em 1987.
Foram geradas, em média, 374 mil chamadas por mês, o que
representa um significativo crescimento de 74,4% em relação a
1987.
As empresas prestadoras de serviços de radiodifusão,
quando em suas transmissões a nível regional ou nacional, utilizamse dos sistemas terrestres de microondas ou do satélite BRASILSAT
para o transporte de sinais às estações retransmissoras.
Através do BRASILSAT, as redes de TV dispõem do
serviço TV-SAT, que proporciona coberturas de caráter nacional e
regional, e do serviço VÍDEO-SAT, que possibilita a recepção de
sinais de TV em localidades isoladas. No final de 1988, algumas
centenas de pequenas localidades estavam interligadas ao serviço
VÍDEO-SAT.

Gráfico 9 – SERVIÇO TELEFÔNICO INTERNACIONAL – CHAMADAS (milhões)

15
A maior parcela dessas chamadas internacionais
foi realizadas através do serviço Discagem Direta
Internacional – DDI, o qual possibilitou, no final de
1988, o acesso direto a 140 países em todo o mundo. O
Sistema Telebrás vem ampliando continuamente o
número de localidades atendidas pelo serviço Discagem
Direta Internacional – DDI.
Foram registrados 18,3 milhões de minutos
tarifados no serviço TELEX de âmbito internacional, o
que representa uma redução de 9,9% em relação a 1987,
refletindo a esperada migração ocorrida para outros
serviços de comunicação de textos e de dados.
Gráfico 10 – TRÁFEGO TELEX INTERNACIONAL – MINUTOS (milhões)

No pátio da Telerj, no Rio de Janeiro, centenas de veículos se preparam para mais
um dia de trabalho.
No pátio da Telerj, no Rio de Janeiro, centenas de veículos se preparam para mais
um dia de trabalho.

Os serviços de comunicação de dados de âmbito
internacional
atualmente
disponíveis
são
o
INTERDATA (serviço público internacional de
comunicação de dados); o FINDATA (serviço público
de comunicação de dados, não-comutado, para
informações sobre o mercado financeiro mundial); e o
AIRDATA (serviço destinado a empresas de transporte
aéreo).
QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Entre os indicadores que mais representam a
qualidade dos serviços prestados aos usuários, estão
aqueles que dizem respeito à qualidade técnica dos
sistemas de telecomunicações, ao atendimento das
solicitações de consertos e à exatidão das contas.

Indicadores (%)
Taxa de Solicitação de Conserto p/ 100 Telefones...........
Taxa de Atendimento de Reparação..................................
Taxa de Obtenção do Tom de Discar................................
Taxa de Chamadas Completadas DDD – Terminado.......
Taxa de reclamação p/ 100 Assinantes - TELEX............
Taxa de Reclamação p/ 100 Acessos IU – DADOS.........
ND – dado não disponível.

1983
5,60
83
99
54
ND
ND

1984
5,42
89
99
55
ND
ND

1985
5,51
89
98
54
ND
ND

1986
5,26
85
95
49
ND
ND

1987
5,30
75,83
88,34
43
31
42

1988
5,59
80,47
87,2
41,85
31
39,5
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RECEITA DOS SERVIÇOS
Em 1988, os serviços prestados pelas empresas
do Sistema Telebrás geraram uma receita de exploração
de Cz$ 923 bilhões, correspondendo a um crescimento
real de 33,6% em relação ao ano anterior.
A participação dos diversos serviços na
composição da receita, em 1988, está demonstrada no
Gráfico 11.
Gráfico 11 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA - 1988

PRODUTIVIDADE
o Sistema Telebrás conseguiu, durante mais um
ano, crescer mantendo ganhos de produtividade de mãode-obra.
Gráfico 12 – EMPREGADOS POR 1.000 TERMINAIS

14,4

14,2
13,4

12,9
12,0

Graças à utilização do SGM – Sistema de
Gerência de Material, tem sido possível reduzir o valor
de estoque de manutenção por terminal em serviço.
Gráfico 13 – VALOR DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO POR
TERMINAL EM SERVIÇO (cruzados)

Obs: 1) Valores corrigidos para dez./88 (IGP-FGV).
2) A partir de 86, valor de estoque da Embratel não é computado.
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DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO
O ano de 1988 foi um dos mais produtivos para
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás.
Projetos de grande porte, decisivos para o processo de
desenvolvimento de tecnologia nacional das telecomunicações, foram concluídos.
O orçamento do CPqD foi aumentado de 1,5%
para 1,95% da receita de exploração líquida do Sistema
Telebrás, ficando bem próximo da meta estabelecida de
2%.
Do montante de recursos despendidos no custeio, 35% foi direcionado à contratação de universidades e indústrias, para o desenvolvimento de projetos de
interesse do STB.
Em 1988, o CPqD contou com uma força de trabalho de cerca de 1.600 profissionais. Destes, 600 são
empregados e os demais vinculados a universidades, indústrias e empresa do STB.
A ação de desenvolvimento científico e tecnológico do CPqD concentrou-se, em 1988, em 49 projetos,
agrupados em 10 principais programas: Comutação Eletrônica, Comunicações por Satélite, Transmissão Digital, Comunicações Ópticas, Comunicações de Dados e
Textos, Componentes e Materiais, Estudos e Desenvolvimento de Redes, Tecnologia de Telefone, Suporte
Tecnológico e Sistema de Garantia de Qualidade.
Em 1988, foi elaborado e homologado o Plano
Plurianual de P&D, emissão 3, contendo 176 projetos.
O documento “Tecnologia STB”, versão nacional, foi
revisado, objetivando uma melhor caracterização dos
288 produtos/processos resultantes dos projetos desenvolvidos pelo CPqD/Telebrás.
Durante o ano de 1988, foram assinados contratos de transferência de tecnologia de 65 produtos/
processos com 47 indústrias nacionais.
Entre os produtos/processos licenciados, destacam-se: MCP-60, alimentador de antena refletora simples, antena refletora simples, antena de 4,5 m
(ANSAT), processo de eletroformação, amplificador de
potência 5W, receptor de TV 270 MHz e fibras ópticas.
A transferência de tecnologia de produtos e processos, realizada nos diversos segmentos das telecomunicações (comutação, transmissão, rede e equipamentos
terminais), contribuiu de forma expressiva para a capacitação tecnológica, para o aumento do faturamento de
empresas nacionais, para a geração de empregos, para a
redução de importações e para a consolidação do parque
industrial nacional de telecomunicações.

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Considerado como área essencial para assegurar
êxitos empresariais futuros, o Sistema Telebrás investe,
continuamente, no desenvolvimento de seu corpo
social.
O esforço de treinamento atingiu a média de
40% da força de trabalho das empresas, num total de
41.704 treinandos em 1988.
Foram realizados cursos de pós-graduação em
universidades, nas áreas de Administração de Material,
Digitalização e Informática, com 841 participantes,
distribuídos pela UNICAMP, USP, UFPB (Campina
Grande), UnB e UFSC.
Em conjunto com a UIT - União Internacional
de Telecomunicações, a Telebrás promoveu o importante Seminário Internacional sobre CBT (Treinamento
Baseado em Computador), com 43 participantes de 19
países e cerca de 100 observadores brasileiros. Foram
realizadas 16 conferências sobre técnicas modernas de
treinamento informatizado e reuniões de grupos de trabalho, que produziram recomendações importantes para
a utilização da tecnologia CBT nos países da Região 2
da UIT.
Paralelamente ao seminário, foi realizada a Exposição Internacional de Produtos de Treinamento por
Computador, com a participação de 7 países, inclusive
do Brasil.
A cooperação técnica a nível internacional,
como instrumento de desenvolvimento conjunto e de
fortalecimento dos laços entre as nações amigas, teve
especial destaque em 1988.
Foi recebida assessoria técnica do Canadá,
França, Itália e Japão, totalizando 144 missões, com a
participação de 212 profissionais do STB.
O Sistema Telebrás prestou a assessoria ao
Suriname, Honduras, COMTELCA (organização de telecomunicações da América Central), Bolívia, Peru,
Angola, Chile, Colômbia, México e Argentina, totalizando 43 missões, tendo sido enviados 20 peritos do
STB e recebidos 58 técnicos desses países para cursos,
estágios e visitas técnicas.
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Brasilsat 1 e 2: em órbita sobre a região Amazônica, transmitem sinais de TV, dados, voz e texto.
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O SISTEMA BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS)
No mês de novembro de 1988, foram
concluídos os estudos para a abertura de licitação
internacional, visando à aquisição de dois satélites, o
BRASILSAT 3 e o BRASILSAT 4, que deverão
substituir, respectiva-mente, os satélites BRASILSAT
1 e 2.
Cada satélite terá 28 “transponders”, quatro a
mais que os da primeira geração, para aplicações comvencionais, além de um “transponder” na faixa X para
uso militar.
O Sistema Brasileiro de Telecomunicações por
Satélite conta hoje com tecnologia nacional na fabricação de vários equipamentos que compõem uma estação
terrena: antenas parabólicas; transmissores de potência;
amplificadores de baixo ruído; equipamentos de transmissão e recepção de TV, telefonia, dados e textos.

A DIGITALIZAÇÃO DA REDE DE
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRA
Cumprindo orientação do Ministério das Comunicações, estão em execução programas de desenvolvimento de equipamentos e serviços digitais, tendo tido
prosseguimento em 1988 os trabalhos de preparação da
experiência-piloto brasileira da Rede Digital de Serviços Integrados – RDSI.

TELEFONIA MÓVEL CELULAR
Em 1988, foram concluídos os estudos para a
abertura de licitação destinada à implantação do Sistema Móvel Celular em Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo, totalizando 32.000 terminais.
A Estação Terrena de Guaratiba-RJ controla os sinais do Brasilsat 1 e 2 e faz a supervisão de funcionamento
dos satélites.

PREPARANDO
O FUTURO

20
Figura 1 – Articulação do Desempenho Econômico-Financeiro - STB
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Centro de Processamento de Dados da Embratel: telecomunicações e informática caminhando juntas.

Em %:
rbs
tri
trcp
gre

= Rotação de Bens e Instalações em Serviço
= Taxa de Remuneração de Investimentos
= Taxa (real) de Retorno do Capital Próprio
= Grau de Endividamento

Legenda:
1988
XXX
1987
XXX
1986
XXX

XX
XX
XX

Participação no Agregado Superior (%)
Cz$ bilhões

trcp
5,9
3,9
7,3

DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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SISTEMA TELEBRÁS
Avaliação de Desempenho Econômico
De acordo com os indicadores (Tabela 1), há uma melhora substancial no desempenho econômico do
Sistema Telebrás, que é composto por empresas controladas e pela própria Telebrás.
Alinhamos a seguir os principais fatores determinantes:
a) O indicador “dex + dog”, que evidencia a
participação relativa das “despesas de exploração e administração” na geração de cada cruzado de receita,
apresenta um decréscimo, passando de 63,1% em 1987
para 60,9% em 1988, demonstrando o esforço gerencial
desenvolvido em favor de racionalizar os seus gastos, o
que tem redundado em ganhos de produtividade.
b) O desempenho do indicador “dex + dog”
concorre diretamente para a melhora do indicador “llo”
ajustado, ou margem de lucro do negócio (antes das
despesas e receitas financeiras), de 3,4% em 1987 para
16,9% em 1988.
c) A margem de lucro é a principal causa da
melhora na taxa de remuneração de investimento (tri),
que passa de 3,4% em 1987 para 5,6% em 1988, abaixo
ainda da remuneração estipulada pelo poder concedente
do serviço, fixada em 12% ao ano.
O resultado antes da incorporação dos efeitos
inflacionários atingiu o montante de Cz$ 266,8 bilhões,
registrando crescimento real de 155,8% em relação ao
ano anterior.
Consolidando-se todos os efeitos, tem-se um
Lucro Líquido do Exercício (LLE) de Cz$ 540 bilhões,
representando crescimento real de 45,5% em relação ao
ano anterior e correspondendo a uma taxa de retorno do
capital próprio (trcp) de 5,9% em termos reais (3,9%
em 1987).
Contribuiu para este resultado a diferença positiva dos efeitos inflacionários, o que caracteriza um ganho monetário sobre capitais de terceiros.

Na Rede aérea ou nos subterrâneos, há sempre alguém trabalhando para manter o bom
funcionamento do Sistema.

Tabela 1 – Evolução do Desempenho Econômico
Indicadores (%)
1986
1987
1988
Rotação de Bens e Instalações em
Serviços (rbs)................................................ 40,6
41,6
38,9
Taxa de Despesas de Exploração + Administrativas (dex + dog).............................. 59,4
63,1
60,9
Lucro Líquido Operacional (llo)................... 8,5
3,4
16,9
Taxa (Real) de Retorno do Capital
Próprio (trcp)................................................ 7,3
3,9
5,9
Taxa de Remuneração de
Investimento (tri)..........................................
4
3,4
5,6

Avaliação da Situação Patrimonial
Neste tópico, destaca-se o crescimento do grau
de endividamento (gre), que passa de 19,2% em 1987
para 29,3% em 1988, tendo contribuído para este crescimento o aumento do Passivo Circulante (de 71%) e do
Exigível a Longo Prazo (de %) em termos reais, em
relação ao ano anterior.
Ressalte-se, ainda, que neste exercício o Sistema Telebrás aplicou no aumento do Ativo Permanente o
montante de Cz$ 1.301,6 bilhões (vide Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos – Correção Integral), apresentando um crescimento, em relação a 1987,
de 141,5% em termos reais.
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O indicador “cim”, que mede o crescimento real
do Imobilizado no período, apresenta a taxa de 9,5%
(11,5% em 1987).
Os
principais
resultados
patrimoniais
alcançados pelo Sistema Telebrás estão sintetizados nos
indicadores “cim” e “gre”, constantes na Tabela 2, que
traduzem, respectivamente, as políticas de aplicação de
recursos e de financiamento destes recursos, ou seja, de
endividamento.

Tabela 2 – Evolução da Estrutura Patrimonial
Indicadores (%)
1986
Grau de Endividamento (gre)...................... 22,6
Crescimento do Imobilizado (cim)..............
16

1987
19,2
11,5

1988
29,3
9,5

A grandiosidade do sistema telefônico nacional nem sempre está onde você pode
ver. Os cabos, nos subterrâneos das grandes cidades, são um bom exemplo disso.
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Figura 2 – Articulação

do Desempenho Econômico-Financeiro - Telebrás
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FORMAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
DO EXECÍCIO
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Debaixo do Setor Comercial, no centro de Brasília, as verdadeiras “formigas” das telecomunicações

27
TELEBRÁS CONTROLADA
Avaliação do Desempenho Econômico
A Telebrás, no exercício de 1988, obteve um
Lucro Líquido Operacional (LLO) no valor de Cz$
390.722 milhões, o que representa um crescimento real
de 74,6% em relação ao ano anterior. Esse lucro corresponde a 94% (93% em 1987) da Receita Operacional,
em cuja composição a Receita de Participação Acionária entra com 99% (96% em 1987) e as Receitas Financeiras e de Serviços com 1% (4% em 1987). Da Receita
de Participação Acionária, no total de Cz$ 411.309 milhões, 74,9% corresponde a ganhos com equivalência
Patrimonial e 25,1% a Dividendos, decorrentes fundamentalmente dos resultados econômicos obtidos pela
controladas.
O Lucro Antes do Resultado Inflacionário cresceu em termos reais 110,3%, contribuindo para este
crescimento o Resultado Não-Operacional, que corresponde ao saldo positivo resultante do cotejo das receitas
de ganhos com investimentos e das despesas não-operacionais, no montante de Cz$ 102.726,9 milhões. O Ganho com Investimentos representa a receita proveniente
do ganho oriundo da variação percentual da participação acionária da Telebrás no Capital Social das controladas.
O Lucro Líquido do Exercício de 1988 apresenta um crescimento real de 45,4% em relação a 1987,
possibilitando aos Acionistas uma remuneração real do
capital próprio, relativa à “trcp”, de 6,4%. Convém
salientar que a Telebrás apresenta um saldo devedor de
correção monetária no valor de Cz$ 65.150,4 milhões e
um saldo credor de variações monetárias no montante
de Cz$ 120.469,9 milhões.
O desempenho econômico da Telebrás, no exercício de 1988, está representado pelos indicadores constantes na Tabela 3.

Tabela 3 – Evolução do Desempenho Econômico – Telebrás
Indicadores (%)
1986
Rotação do Ativo
Permanente (rbs)..........................................
12
Taxa de Despesas Operacionais
(dex + dog)..................................................
6
Lucro Líquido Operacional (llo).................
91
Taxa (Real) de Retorno do
Capital Próprio (trcp)..................................
7

1987

1988

15

18

5
93

5
94

3

6

Avaliação da Situação Patrimonial
O Balanço Patrimonial da Telebrás apresenta
situação típica de uma controladora, onde se destaca a
rubrica de Investimentos, que representa a participação
acionária da Telebrás em suas empresas controladas e
coligada e que corresponde a 96,8% (96,4% em 1987)
do total do Ativo de Cz$ 4.562.986,8 milhões em 1988.
A participação de capitais de terceiros representa apenas 5,4% do total do Ativo, enquanto os recursos
próprios representam 94,6%.
A situação financeira evidencia a baixa participação de capitais de terceiros, visto que a empresa possui Cz$ 4,40 de capital circulante para cada Cz$ 1,00 de
exigibilidade.

Tabela 4 – Evolução da Estrutura Patrimonial – Telebrás
Indicadores
Liquidez Corrente.....................................
Grau de Endividamento
(gre) (%0 (*).............................................

1986
6,3

1987
4,5

1988
4,4

0,6

0,6

1

(*) Excluídos os saldos de empréstimos repassados às empresas controladas e coligada, nos
montantes de Cz$ 6.058,5 milhões em 1986 (que inclui Cz$ 154,7 milhões vinculados ao banco
Central), de Cz$ 19.851,6 milhões em 1987 e de Cz$ 205.755,8 milhões em 1988.
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Estação Terrena de Morungaba-SP. Controle e transmissão de sinais para o exterior, através do satélite Intelsat.
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Senhores Acionistas,
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 Cr$
548.768.530.254,02 (quinhentos e quarenta e oito
bilhões, setecentos e sessenta e oito milhões, quinhentos
e trinta mil, duzentos e cinqüenta e quatro cruzados e
dois centavos), e da reversão da Reserva de Lucros a
Realizar, constituída nos exercícios anteriores e lançada
à conta de Lucros Acumulados, que montou no
exercício a Cr$ 89.335.425.387,24 (oitenta e nove
bilhões, trezentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos
e vinte e quatro centavos), seja a seguinte:
1) Reserva Legal – Em conformidade com o
Art. 193, da Lei n.º 6.404/76, torna-se necessária a
aplicação de 5% daquele lucro líquido à constituição da
Reserva Legal, no valor de Cr$ 27.438.426.512,70
(vinte e sete bilhões, quatrocentos e trinta e oito
milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e
doze cruzados e setenta centavos).
2) Reserva de Lucros a Realizar – Na forma
do Art. 197, da mesma Lei e, considerando a existência
das condições ali preconizadas, propõe-se a constituição
da Reserva de Lucros a Realizar, no valor de Cr$
498.230.748.487,30 (quatrocentos e noventa e oito
bilhões, duzentos e trinta milhões, setecentos e quarenta
e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzados e trinta
centavos).

3) Dividendos – Atendendo ao disposto no
Art. 65, do Estatuto Social, e no Art. 202, Incisos I, II e
III, da Lei n.º 6.404/76, propõe-se o pagamento de Cr$
5.828.063.768,40 (cinco bilhões, oitocentos e vinte e
oito milhões, sessenta e três mil, setecentos e sessenta e
oito cruzados e quarenta centavos) aos possuidores de
ações preferenciais e de Cr$ 22.280.631.391,92 (vinte e
dois bilhões, duzentos e oitenta milhões, seiscentos e
trinta e um mil, trezentos e noventa e um cruzados e
noventa e dois centavos) aos possuidores de ações
ordinárias. Os dividendos sobre ações resultantes das
capitalizações ocorridas no exercício de 1988 serão
distribuídos pelo critério “pro-rata"-dia, exceto os
atribuídos a ações decorrentes de créditos de
participações financeiras, nos termos 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) a ações
resultantes das capitalizações realizadas no primeiro
semestre e de 6/12 a ações decorrentes das
capitalizações efetivadas no segundo semestre do
referido exercício.
4) Lucros Acumulados – Propõe-se, também
que o saldo remanescente do lucro líquido ajustado, nos
termos do Art. 202, da Lei n.º 6.404/76, no montante de
Cr$ 84.326.085.480,94 (oitenta e quatro bilhões,
trezentos e vinte e seis milhões, oitenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta cruzados e noventa e quatro
centavos), que inclui o valor de Cr$ 17.324.516.440,52
(dezessete bilhões, trezentos e vinte e quatro milhões,
quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta
cruzados e cinqüenta e dois centavos), relativo ao lucro
líquido do exercício, seja levado à conta de Lucros
Acumulados para futuro aumento de capital, visando a
sua aplicação na modernização e expansão do Sistema
de Telecomunicações.
Brasília, 22 de março de 1989.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A DESTINAÇÃO DO
RESULTADO
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Balanços Patrimoniais/31 de dezembro de 1988 e 1987
Controladora
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
ATIVO
1988
1987
CIRCULANTE........................................................312.306.432
20.335.142
Disponibilidades................................................ 9.199.705
40.054
Caixa e bancos............................................................
155.468
29.910
Aplicações com liquidez imediata..............................
9.044.237
10.144
Direitos realizáveis............................................................
303.089.588
20.291.658
Contas e receber de serviços..............................
Créditos com empresas do Sistema
Telebrás (Nota 4)............................................................
278.030.256
19.058.288
Menos: Provisão para créditos de
liquidação duvidosa............................................................
Empréstimos compulsórios e
aplicações financeiras............................................................
Valores a recuperar............................................................
24.311.203
1.145.112
Bens destinados à venda..............................
Material de estoque de manutenção..............................
292.873
46.409
Outros valores realizáveis.............................. 455.256
41.849
Despesas do período seguinte...................................17.139
3.430
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..............................
158.661.732
Créditos com empresas do Sistema
Telebrás (Nota 4)............................................................
158.632.670
Empréstimos compulsórios.............................. 27.336
Imposto de Renda/Finsocial a
recuperar............................................................
Despesas de períodos futuros..............................
Outros valores realizáveis..............................
1.726

45.128.627

PERMANENTE............................................................
4.092.018.611
Investimentos (Nota 4)..........................................
3.962.327.651
Imobilizado............................................................
57.884.530
Bens e instalações em serviço
(Nota 5)............................................................
81.977.396
Menos: Depreciação e amortização
acumuladas............................................................
(32.186.376)
Bens e instalações em andamento..............................
8.093.510
Diferido............................................................
71.806.430
Juros sobre bens e instalações em
andamento............................................................ Despesas financeiras..............................
Pesquisa e desenvolvimento..............................
81.260.759
Outros valores diferidos..............................2.006.728
Menos: Amortização acumulada..............................
(11.461.057)

382.843.560
369.262.406
5.519.132

TOTAL DO ATIVO............................................................
4.562.986.775

448.307.329

45.125.338
2.178
1.111

7.839.351
(2.958.784)
638.565
8.062.022
10.120.627
189.004
(2.247.609)

(Em milhares de cruzados)
Consolidado
Controladora
Pela correção
Pela correção
integral e
Pela
integral e
Pela
legislação
legislação
legislação
legislação
societária
societária
societária
societária
1988
1987
PASSIVO
1988
1987
548.609.784
48.601.612
CIRCULANTE............................................................181.547.598
12.243.660
69.113.209
3.430.707
Pessoal, encargos e benefícios sociais..........................3.874.832
244.191
28.670.395
3.060.493
Fornecedores de materiais e serviços..............................
1.686.350
106.828
40.442.814
370.214
Impostos, taxas e contribuições (Nota 6)..............................
2.257.548
61.142
471.662.233
44.814.849
Debêntures (Nota 7)............................................................
96.872.689
384.276.182
33.991.014
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)..............................
47.101.056
9.348.597
Obrigações com empresas do Sistema
Telebrás..........................................................................................
301.537
32.682
Consignações a favor de terceiros..............................
473.309
46.822
(5.939.973)
(509.910)
Participações no resultado............................................................
28.927.565
2.391.311
Provisão para contingências............................................................
2.785.607
353.073
Outras obrigações............................................................ 52.712
12.087
56.908.871
4.807.859
745.404
99.632
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO............................................
65.705.386
10.302.059
17.679.033
2.529.025
Impostos, taxas e contribuições (Nota 6).............................. 15.207.109
3.544.156
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)..............................
65.705.386
10.302.059
7.834.342
356.056
Consignações a favor de terceiros..............................
Outras obrigações............................................................
14.483.119
1.214.588
RESULTADOS DE PERÍODOS SEGUINTES..............................
26.440
1.593
7.066.980
814.420
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA...................................
No capital de empresas controladas..............................
4.157.910
168.509
Nas reservas e lucros de empresas
312.401
54.124
controladas............................................................
2.945.828
177.535
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS
5.947.662.914
553.556.870
CAPITALIZÁVEIS............................................................
4.315.707.351
425.760.017
69.273.947
2.853.843
Patrimônio líquido............................................................
4.231.566.855
398.575.016
5.143.797.920
484.348.801
Capital social (Nota 9)............................................................
93.888.366
20.664.538
Correção monetária do capital realizado.................
705.251.564
65.168.438
7.432.287.224
729.396.010
Reserva de capital............................................................
545.202.467
54.390.958
Reserva de lucros............................................................
2.485.395.167
224.922.800
(3.742.522.601)
(362.101.895)
Lucros acumulados............................................................
401.829.291
33.428.282
1.454.033.297
117.054.686
Recurso Capitalizáveis............................................................
84.140.496
27.185.001
734.591.047
66.354.226
Contribuições para expansão..............................
73.138.360
24.770.928
Recursos ordinários da União..............................
11.002.136
24.140.073
846.300.516
76.338.879
Outros recursos............................................................
70.653.263
4.126.580
116.125.648
13.872.087
45.908.027
3.723.144
(344.396.407)
(31.706.464)
6.510.755.817

603.373.070
TOTAL DO PASSIVO............................................................
4.562.986.775
(Ver Notas Explicativas)

448.307.329

Consolidado
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
1987
1.116.407.801
63.226.840
99.809.203
8.425.242
75.716.695
4.616.192
174.101.506
8.343.031
96.872.689
459.531.878
22.472.082
-

-

117.155.915
51.343.762
25.007.920
16.868.233

11.650.197
4.285.613
660.434
2.774.049

359.169.403
153.152.535
205.554.265
135.468
327.135

34.030.279
3.525.047
30.468.470
16.453
20.309

74.665

5.311

718.367.443
33.280.852

80.127.451
7.746.995

685.086.591

72.380.456

4.316.736.505
4.231.566.855
93.888.366
405.251.564
545.202.467
2.485.395.167
401.829.291
85.169.650
73.158.025
11.002.136
1.009.489

425.983.189
398.575.016
20.664.538
65.168.438
54.390.958
224.922.800
33.428.282
27.408.173
24.844.856
2.414.073
149.244

6.510.755.817

603.373.070

Tropodifusão na ilha de Mosqueiro, em Belém do Pará. Num paraíso turístico, a tecnologia do Sistema Telebrás trabalha duro.
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Demonstrações dos Resultados/Exercícios findos em 31 de
dezembro de 1988 e 1987
Pela correção
integral
1988

CONTROLADORA
Receitas (despesas) operacionais:
Ganho líquido com investimentos em
controladas e coligada........................................................ 411.309.839
Despesas gerais e administrativas...................................... (49.615.730)
Contribuição social............................................................
(1.847.946)
Despesas financeiras............................................................
(519.798)
Receitas financeiras............................................................
4.018.581
Ganho líquido nos itens monetários nãoremunerados (Nota 12)............................................................ 86.604.728
Outras despesas operacionais............................................................
(1.200.656)
Outras receitas operacionais............................................................
2.816.218
Lucro operacional.................................................................
451.565.236
Receitas (despesas) não-operacionais:
Ganho com investimentos............................................................
114.359.336
Outras despesas não-operacionais.............................................
(14.502.415)
Outras receitas não-operacionais.............................................. 346.373
97.203.294
Efeitos inflacionários:
Saldo devedor da correção monetária......................................
Saldo credor de variações monetárias......................................
Lucro líquido do exercício............................................................
548.768.530
Lucro por ação do capital social realizado
no fim do exercício....................................................................

Cz$ 13,33

(Em milhares de cruzados, exceto lucro por ação)
Pela legislação
Pela correção
societária
integral
1988
1987
CONSOLIDADO
1988
Receita operacional bruta:
Serviços de telecomunicações................................................
2.519.008.419
411.309.839
33.902.132
Deduções da receita bruta:
(22.612.095)
(2.332.035)
ISC e PASEP................................................................................
(382.593.319)
1.847.946
Receita Operacional líquida............................................................
2.136.415.100
(143.261)
(20.652)
Custos dos serviços prestados............................................................
(1.107.360.474)
3.566.028
1.191.860
Lucro bruto................................................................................1.029.054.626
Receitas (despesas) operacionais:
Comercialização dos serviços............................................................
(160.729.779)
(646.084)
(119.191)
Despesas gerais e administrativas........................................(478.510.423)
1.095.540
180.603
Contribuição social............................................................
(45.019.175)
390.722.021
32.802.717
Despesas financeiras............................................................(153.068.644)
Receitas financeiras............................................................
18.672.890
114.359.336
1.510.527
Ganho (perda) com investimentos............................................................
12.685.194
(11.749.814)
(7.847)
Outras despesas operacionais............................................................
(88.468.119)
117.427
70.979
Outras receitas operacionais............................................................
58.801.063
102.726.949
1.573.659
Ganho líquido nos itens monetários nãoremunerados (Nota 12)............................................................381.936.234
(65.150.375)
(6.196.391)
(453.700.759)
120.469.935
8.325.457
Lucro Operacional................................................................................
575.353.867
55.319.560
2.129.066
Receitas (despesas) não-operacionais
548.768.530
36.505.442
Ganho com investimentos............................................................
98.840.982
Participação financeira de promitentesassinantes................................................................................ 98.477.826
Cz$ 13,33
Cz$ 0,97
Outras despesas não-operacionais........................................ (30.816.178)
Outras receitas não-operacionais........................................ 10.291.825
176.794.455
Efeitos inflacionários
Saldo credor da correção monetária........................................
Saldo credor de variações monetárias........................................
Lucro líquido do exercício antes das deduções.................... 752.148.322
Provisão para Imposto de Renda/Finsocial........................................
(211.246.963)
Participação de empregados............................................................
(166.577)
Lucro líquido do exercício antes das
participações minoritárias............................................................
540.734.782
Participação minoritária............................................................(48.406.480)
Lucro líquido do exercício............................................................
492.328.302
Lucro por ação do capital social realizado no
fim do exercício................................................................................Cz$ 11,96
(Ver Notas Explicativas)

ELO-34: ampla aplicação nos entroncamentos entre centrais telefônicas urbanas e metropolitanas

Pela legislação
societária
1988
1.064.957.358

1987

122.505.317

(141.050.977)
923.906.381
(435.062.153)
488.844.228

(21.074.205)
101.431.112
(59.514.537)
41.916.575

(69.688.807)
(194.215.092)
(45.019.175)
(32.878.267)
11.097.374
12.675.880
(47.347.910)
23.510.865

(7.055.888)
(24.534.442)
(4.545.229)
1.799.002
(84.017)
(3.925.412)
3.423.188

(341.865.132)
146.979.096

(34.922.798)
6.993.777

98.840.982

1.047.158

34.205.932
(18.500.013)
5.313.251
119.860.152

6.891.999
(432.239)
826.787
8.333.705

1.110.209.808
(624.900.734)
485.309.074
752.148.322
(211.246.963)
(166.577)

72.656.759
(50.297.888)
22.358.871
37.686.353
(1.673.177)
(69.404)

540.734.782
(48.406.480)
492.328.302

35.943.772
(5.691.683)
30.252.089

Cz$ 11,96

Cz$ 0,81
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Exercícios findos em
31 de dezembro de 1988 e 1987 (Em milhares de cruzados)
Pela legislação societária

Ágio na
subscrição
de ações
10.721.085

Reservas de capital
Doações e
subvenções
para investimentos
19.570

3.519.673
2.261.614
74
-

-

Capital realizado atualizado

Capital
social
11.446.217

Correção
monetária
do capital
7.651.592

Saldos em 31 de dezembro de 1986
Aumento de capital
Recursos de autofinanciamento............................................................
1.071.029
Incorporações de créditos da União............................................................
688.324
Subscrições..........................................................................................
22
Reservas.......................................................................................................
7.458.946
(7.458.946)
Doações e subvenções para
investimentos..........................................................................................
Reavaliações..........................................................................................
Aquisição de ações em tesouraria............................................................
Vendas de ações em tesouraria......................................................................
Reversão de reservas..........................................................................................
Realização da reserva de reavaliação............................................................
Dividendos prescritos..........................................................................................
Correção monetária..........................................................................................
64.975.792
Lucro líquido do exercício..........................................................................................
Destinação proposta à AGO do lucro
líquido do exercício:
Transferência para reservas............................................................Dividendos propostos (Nota 11)............................................................
Outras movimentações..........................................................................................
Saldos em 31 de dezembro de 1987
20.664.538
65.168.438
Aumento de capital:
Recursos de autofinanciamento............................................................
6.480.739
Incorporações de créditos da União............................................................
1.660.785
Subscrições..........................................................................................
82.940
Reservas..........................................................................................
64.999.364
(64.999.364)
Doações e subvenções para
investimentos..........................................................................................
Aquisição de ações em tesouraria............................................................
Vendas de ações em tesouraria............................................................
Reversão de reservas..........................................................................................
Dividendos prescritos..........................................................................................
Correção monetária..........................................................................................
705.082.490
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 1988..............................
93.888.366
705.251.564

37.798.345
-

54.300.791

16
66.094
-

85.680

Reservas de lucros
Outras
reservas de
capital
1.039

Reserva de
reavaliação
em
controlada
-

Reserva
especial de
equivalência
5.766.344

Reserva
legal
2.392.825

Reserva de
lucros a
realizar
36.883.199

Lucros
acumulados
6.139.729

Ações em
tesouraria
-

Total do
patrimônio
líquido
81.021.600

-

-

-

-

-

-

-

4.590.702
2.949.938
96
-

3.490
-

2.671
(4.497)
1.826
-

19.472.088
-

8.080.214
-

(5.357.819)
124.549.091
-

5.357.819
4.497
4.417
20.734.837
36.505.442

(78)
96
(60)
-

16
2.671
(78)
96
4.417
275.681.717
36.505.442

(42)
4.487

-

25.238.432

1.825.272
12.298.311

31.311.586
187.386.057

(33.136.858)
(2.181.601)
33.428.282

-

(2.181.601)
398.575.016

42

23.676.855
6.066.478
302.962
-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.157.594
7.727.263
385.902
-

-

(9.741)
5.254
-

-

-

-

-

2.186
704.637
-

(89.335.425)
1.517.817.149
-

(30.367)
89.335.425
13.265
284.092.026
548.768.530

(117.940)
161.492
(43.552)
-

2.186
(117.940)
121.384
13.265
3.274.042.350
548.768.530

-

-

498.230.748
2.114.098.529

(525.669.175)
(28.108.695)
401.829.291

-

(28.108.695)
4.231.566.855

Ações em
tesouraria

Total do
patrimônio
líquido
3.651.176.999

460.062.878

544.409.964

792.503

(Ver Notas Explicativas)

-

205.960.155

100.361.313
-

-

-

27.438.427
140.098.051

231.198.587

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Exercícios findo em
31 de dezembro de 1988 (Em milhares de cruzados)
Pela correção integral
Reservas de capital
Doações e
Ágio na
subvenções
Outras
subscrição
para investireservas de
de ações
mentos
capital
497.426.564
784.876
41.106

Capital
social
realizado
atualizado
Saldos em 31 de dezembro de 1987..........................................................................................................
786.279.553
Aumento de capital:
Recursos de autofinanciamento...................................................................................................................................................................................
9.842.928
35.961.333
Incorporações de créditos da União...................................................................................................................................................................................................
2.934.488
10.719.029
Subscrições.................................................................................................................................................................................................................................
82.961
303.038
Doações e subvenções para investimentos.......................................................................................................................................................................................
7.627
Aquisição de ações em tesouraria...................................................................................................................................................................................................
Venda de ações em tesouraria...................................................................................................................................................................................................
(41.106)
Reversão de reservas...................................................................................................................................................................................................
Dividendos prescritos...................................................................................................................................................................................................
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 1988..........................................................................................................
799.139.930
544.409.964
792.503
(Ver Notas Explicativas)

Reservas de lucros
Reserva
especial de
equivalência
231.198.587

Reserva
legal
112.659.624

Reserva de
lucros a
realizar
1.705.203.206

Lucros
acumulados
317.583.483

-

-

(89.335.425)
-

(127.804)
89.335.425
47.527
548.768.530

(680.815)
680.815
-

45.804.261
13.653.517
385.999
7.627
(680.815)
511.905
47.527
548.768.530

-

27.438.427
140.098.051

498.230.748

(525.669.175)
(28.108.695)
401.829.291

-

(28.108.695)
4.231.566.855

231.198.587

2.114.098.529

-
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Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos/Exercícios findos em
31 de dezembro de 1988 e 1987 (Em milhares de cruzados)
CONTROLADORA

Pela correção
integral
1988

ORIGENS:
Lucro líquido do exercício............................................................. 548.768.530
Despesas (receitas) que não envolvem
capital de giro:
Ganho com investimentos decorrentes
da equivalência patrimonial - exclui
Cz$ 103.152.263 mil de dividendos
(Cz$ 6.377.749 mil em 1987)................................................... (422.516.912)
Ganho líquido nos itens monetários de
longo prazo não-remunerados.................................................. 84.000.031
Depreciação e amortização.....................................................
12.128.862
Variações monetárias dos valores a
longo prazo............................................................................
Resultado da correção monetária..............................................
Valor residual dos ativos permanentes
baixados................................................................................... 11.736.619
Variação do resultado de períodos seguintes................................
(484.651.462)
Total dos recursos gerados pela atividade
econômica...........................................................................
66.117.068
Redução no ativo realizável a longo prazo................................ 125.888.850
Aumento no passivo exigível a longo prazo..............................
1.372.246
Aumento dos recursos capitalizáveis......................................... 58.109.045
Aumento no capital social......................................................
12.860.377
Ágio na subscrição de ações................................................
46.983.400
Venda de ações em tesouraria.............................................
511.905
Outras origens...................................................................
77.649
Total das origens................................................................
311.920.540
APLICAÇÕES:
Aumento no ativo permanente:
Investimentos.................................................................... 157.154.154
Imobilizado.......................................................................
12.689.653
Diferido............................................................................
16.466.232
186.310.039
Redução no passivo exigível a longo prazo........................... 40.184.799
Aumento no realizável a longo prazo.....................................
Dividendos provisionados.................................................... 28.108.695
Aquisição de ações próprias...............................................
680.815
Total das aplicações......................................................
255.284.348
AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO...........................................................................
56.636.192
Demonstração da variação no capital circulante:
Ativo circulante:
No início do exercício...................................................... 186.281.628
No fim do exercício...................................................... 312.306.432
126.024.804
Passivo circulante
No início do exercício...................................................... 112.158.986
No fim do exercício...................................................... 181.547.598
69.388.612
Aumento no capital circulante líquido..................................56.636.192

Pela legislação
societária
1988
548.768.530

CONSOLIDADO
1987

36.505.442

(422.516.912)

(29.034.910)

5.165.144

775.740

(60.108.524)
65.150.375

(3.716.834)
6.196.391

11.729.611
24.847
(400.555.459)

296.432
(74)
25.483.255

148.213.071
51.706.972
737.014
14.824.203
8.224.464
30.046.295
121.384
22.255
253.895.658

11.022.187
13.746
4.164.557
1.759.375
5.781.361
96
7.104
22.748.426

81.823.887
6.579.909
7.787.235
96.191.031
6.810.640
28.108.695
117.940
131.228.306

4.722.017
279.297
1.455.445
6.456.759
1.882.421
6.588.069
2.181.601
78
17.108.928

122.667.352

5.639.498

20.335.142
312.306.432
291.971.290

5.196.840
20.335.142
15.138.302

12.243.660
181.547.598
169.303.938
122.667.352

2.744.856
12.243.660
9.498.804
5.639.498

Pela correção
integral
1988

ORIGENS:
Lucro líquido do exercício........................................................
492.328.302
Participação minoritária dos resultados de
empresas controladas......................................................................48.406.480
Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro:
Ganho operacional com investimentos em empresa
coligada não-consolidada e ganho não-operacional
com investimentos......................................................................
(111.526.176)
Ganho líquido nos itens monetários de longo
prazo não-remunerados........................................................ (298.028.389)
Depreciação e amortização........................................................
584.022.600
Variações monetárias dos valores a longo prazo............................
Resultado da correção monetária..........................................
Valor residual dos ativos permanentes baixados............................
37.939.482
Imposto de Renda diferido........................................................125.928.180
Outras.................................................................................... (12.618.683)
325.717.014
Total dos recursos gerados/aplicados na
atividade econômica......................................................................
866.451.796
Redução no ativo realizável a longo prazo..........................................
Aumento no passivo exigível a longo prazo..........................................
12.832.680
Aumento de recursos capitalizáveis..........................................800.406.812
Aumento no capital social........................................................ 12.860.377
Ágio na subscrição de ações........................................................
46.983.400
Aumento no capital social de empresas
controladas.................................................................................... 641.666
Ágio na subscrição de ações de empresas..........................................
839.742
Outras origens......................................................................
15.140.939
Total de origens......................................................................
1.036.157.412
APLICAÇÕES:
Aumento no ativo permanente:
Investimentos...................................................................... 10.497.826
Imobilizado...................................................................... 1.219.358.475
Diferido....................................................................................
71.709.811
1.301.566.112
Redução no passivo exigível a longo prazo............................ 98.325.133
Aumento no realizável a longo prazo..........................................14.100.641
Dividendos provisionados:
TELEBRÁS...................................................................... 28.108.695
Empresas controladas - participação
minoritária......................................................................
18.468.767
46.577.462
Outras aplicações........................................................
9.410.559
Total das aplicações........................................................
1.469.979.907
Redução no capital circulante
líquido....................................................................................
(433.822.495)
Demonstração da variação no capital
circulante:
Ativo circulante:
No início do exercício............................................................
445.218.794
No fim do exercício............................................................
548.609.784
103.390.990
Passivo circulante:
No início do exercício..............................................................
579.194.316
No fim do exercício..............................................................
1.116.407.801
537.213.485
Redução no capital circulante líquido..................................
(433.822.495)

Pela legislação
societária
1988

1987

492.328.302

30.252.089

48.406.480

5.691.683

(111.516.862)

(963.141)

236.886.830
210.925.086
(1.110.209.808)
21.495.792
125.928.180
(3.843.861)
(630.334.643)

35.835.708
29.939.482
(72.656.759)
944.755
949.298
(460.370)
6.411.027

(89.599.861)
6.488.734
57.761.477
8.224.464
30.046.295

29.532.745
104.553
682.003
21.967.279
1.759.375
5.781.361

148.775
402.245
4.654.659
18.126.788

171.709
301.694
1.096.775
61.397.494

4.471.238
443.877.866
33.628.753
481.977.857
33.149.186
6.279.045

168.863
54.954.735
3.722.746
58.846.344
9.891.895
-

28.108.695

2.181.601

18.468.767
46.577.462
3.316.027
571.299.577

1.574.280
3.755.881
155.113
72.649.233

(553.172.789)

(11.251.739)

48.601.612
548.609.784
500.008.172

9.235.219
48.601.612
39.366.393

63.226.840
1.116.407.801
1.053.180.961
(553.172.789)

12.608.708
63.226.840
50.618.132
(11.251.739)
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NOTAS EXPLICATIVAS/31 de dezembro de 1988 e 1987
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 reparos são contabilizados a débito do resultado quando incorridos.
Os que representam melhorias 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 a
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 serviço consolidado.
g) Diferido
É registrado pelo valor dos custos incorridos, menos a 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, sendo amortizados
pelo método linear num prazo de dez anos, a contar da data da entrada do bem em operação.
- Despesas financeiras
Os juros pagos ou incorridos correspondentes aos financiamentos de terceiros relacionados
com as obras em andamento também são diferidos para amortização linear no prazo de dez
anos.
- 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) Imposto de Renda e contribuição social
As empresas controladas, por serem concessionárias de serviços públicos de telecomunicações,
estavam sujeitas à tributação do Imposto de Renda pela alíquota de 6%, até o ano-base de 1987,
conforme Decreto-Lei 2397/87.
A partir de 1988, conforme disposto nas Leis 7689/88 e 7714/88, o Imposto de Renda passou a ser
calculado pela alíquota de 30% mais o adicional (de 5% para o lucro entre 20.000 e 40.000 OTN e
10% para a parcela que exceder 40.000 OTN). Os efeitos desta mudança estão apresentados na
Nota 6.
Adicionalmente, foi instituída pela Lei 7689/88 a contribuição social calculada na base de 8% do
resultado antes do Imposto de Renda, ajustado pela exclusão do ganho ou perda de equival6encia
patrimonial e dividendos recebidos referentes aos investimentos avaliados pelo custo corrigido e
da própria contribuição social.
As despesas do Imposto de Renda e contribuição social são registrados pelo regime de
competência, sendo que a contribuição social está apresentada destacadamente no grupo de
despesas operacionais.
O Imposto de Renda relativo às inclusões e exclusões ao lucro contábil, que é devido ou
compensável em exercícios futuros, é diferido. O lucro inflacionário diferido acumulado até 31 de
dezembro de 1987, corrigido monetariamente, será tributado pela alíquota de 6%.
i) Reserva de lucros a realizar
Corresponde aos resultados apurados e ainda não realizados, provenientes dos acréscimos dos
investimentos em controladas e coligada, contabilizados pelo método de equivalência patrimonial
e saldo credor de correção monetária do balanço, apurado em exercícios anteriores.
O valor realizado decorrente de depreciações, amortizações, recebimento de dividendos e baixas
do ativo permanente é transferido para a conta de lucros acumulados.
j) Contribuições para expansão
As contribuições para expansão, correspondentes à aquisição de participação pelos promitentesassinantes, são regidas pelas Portarias 1361/76 e 232/85 do Ministério das Comunicações. Essas
participações podem ser pagas a vista ou a prazo. No caso de pagamento a prazo, a diferença entre
o valor a vista e o valor recebido a prazo constitui-se em receita das empresas controladas e é
classificada como receita não-operacional, sob o título de participação financeira de promitentesassinantes na demonstração do resultado consolidado.
O valor do principal arrecadado dos promitentes-assinantes (que corresponde ao preço a vista da
participação) tem a seguinte destinação:
a) 80 % é capitalizado pelas empresas controladas em nome da TELEBRÁS, tomando por base o
valor patrimonial de sua ação, apurado no fim do exercício social anterior àquele em que
ocorrer a capitalização. Essa parcela é apresentada no balanço como Recursos Capitalizáveis,
enquanto os contratos não são integralizados.
b) 20% é remetido pela empresas controladas à TELEBRÁS, no mês seguinte à arrecadação.
A TELEBRÁS, por sua vez, capitaliza os valores em nome dos promitentes-assinantes, tomando
por base o preço a vista das participações (vigente nas datas dos contratos) e o valor patrimonial de
sua ação, apurado no fim do exercício social anterior àquele em que ocorrer a capitalização.

1. CONTROLE OPERACIONAL
A TELEBRÁS é uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações que
tem como atividade preponderante exercer o controle das empresas operadoras do sistema de
telecomunicações do País, que integram o Sistema TELEBRÁS, o qual congrega 31 empresas em todo
o território nacional.
O Sistema TELEBRÁS, através das empresas operadoras, oferece a todos os segmentos da população
brasileira serviços nas áreas de comunicação de voz, comunicação de textos, comunicação de dados e
comunicação de som e imagem, que atendem às suas necessidades desde a telefonia rural até a
comunicação internacional de dados via satélite.
Através do desenvolvimento de novas tecnologias, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de
Campinas, do aperfeiçoamento do pessoal nos Centros de Treinamento de Brasília e Recife, e do
apoio e estreito relacionamento com indústrias e universidades, a TELEBRÁS procura,
cuidadosamente, melhorar a eficiência dos equipamentos utilizados, bem como a qualidade dos
serviços prestados.
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras são preparadas de conformidade com os princípios de contabilidade
geralmente aceitos, com a Lei das Sociedades por Ações e disposições complementares da Comissão
de Valores mobiliários (CVM), cujas principais práticas contábeis estão descritas na Nota 3. Em
conjunto com as demonstrações financeiras da controladora, estão sendo apresentadas as
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 foram incluídas as empresas controladas relacionadas no quadro anexo à Nota
Explicativa nº 4, exceto a coligada Companhia Rio-grandense de Telecomunicações – CRT.
Em atendimento à Instrução nº 64 da CVM e com o objetivo de melhorar gradativamente o nível de
informações financeiras complementares ajustadas em cada um de seus componentes pelos efeitos da
inflação. Essas demonstrações complementares estão identificadas como “Pela correção integral” e
são apresentadas em conjunto com as demonstrações financeiras normalmente exigidas pela legislação
societária.
Os principais aspectos que regem e diferenciam tais demonstrações são assim resumidos:
2.1. Pela legislação societária.
Os efeitos da inflação são reconhecidos através da correção monetária do ativo permanente e
patrimônio líquido, com base na variação da OTN, assim como pela atualização monetária dos
demais ativos e passivos indexados. Esses efeitos são apresentados destacadamente na
demonstração do resultado como “Efeitos inflacionários” e apresentados abaixo da linha do
resultado operacional.
2.2. Pela correção integral.
Os componentes dessas demonstrações são atualizados de acordo com o mês de sua formação
para a moeda de poder aquisitivo do encerramento do exercício, destacando-se os seguintes
aspectos:
a) Índice de atualização e indicador da inflação
As atualizações monetárias e demais ajustes pela inflação são calculadas com base na
variação mensal da OTN.
b) Balanço patrimonial
Os saldos são iguais àqueles apresentados pela legislação societária, uma vez que as
demonstrações financeiras pela legislação societária já contemplam os ativos permanentes e
patrimônio líquido atualizados até 31 de dezembro de 1988, e os demais ativos e passivos
são mantidos pelos valores originais, uma vez que encontram-se em moeda de poder
aquisitivo daquela data, com exceção dos aspectos abaixo destacados:
- Créditos e obrigações
Os créditos e obrigações com vencimento futuro e de valores prefixados foram mantidos
pelos valores originais, uma vez que os prazos de vencimentos são inferiores a noventa
dias.
- Estoques
São segregados entre a expansão e manutenção. Os bens destinados à expansão são
classificados no permanente (Bens e instalações em andamento) e, portanto corrigidos
monetariamente, enquanto que os bens destinados à manutenção são mantidos pelos
valores originais, por terem sido substancialmente formados nos últimos noventa dias.
- Despesas do período seguinte
Mantidas pelos valores originais em função, principalmente, da irrelevância dos valores
envolvidos.
c) Demonstração do resultado
Os componentes da demonstração do resultado, além de serem atualizados monetariamente
para a moeda de poder aquisitivo de dezembro de 1988, são ajustados quanto ao seguinte:
- O custo do serviço prestado é ajustado pelo efeito da inflação calculado sobre o estoque
de manutenção no início de cada mês.
- As receitas e despesas financeiras nominais são ajustadas pelo efeito da inflação,
calculado sobre os saldos dos ativos e passivos monetários no início de cada mês, que
geraram tais receitas e despesas.
- Os demais itens monetários não-remunerados geram ganhos ou perdas pela inflação,
que são considerados em conta específica do resultado operacional, sob o título “Ganho
líquido nos itens monetários não-remunerados”.
Os encargos com Imposto de renda e contribuição social são demonstrados como se
fossem apropriados no mês de encerramento do exercício social.
d) Demonstração das origens e aplicações de recursos e das mutações do patrimônio
líquido
Estão integralmente em moeda de poder aquisitivo de dezembro de 1988.
3. 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
cobris 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
corrigidos monetariamente e ajustada pelo método de equivalência patrimonial.
Os outros investimentos são registrados pelo custo de aquisição, menos provisão para perdas
prováveis, corrigidos monetariamente.

4.

PARTICIPAÇÕES E TRANSAÇÕES COM CONTROLADAS, COLIGADA E OUROS INVESTIMENTOS
Em 31 de dezembro de 1988 e de 1987, os investimentos da controladora eram os seguintes

(Em milhares de cruzados)
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
1987

Controladas e coligada:
Empresas auditadas por nossos auditores independentes.................... 1.791.762.801
Empresas auditadas por outros auditores independentes..................... 2.169.896.378
Outros investimentos..........................................................................................
668.472
3.962.327.651

166.161.769
203.028.304
72.333
369.262.406

Os detalhes dos investimentos em controladas e coligada estão apresentados no quadro anexo às Notas Explicativas.
As demonstrações financeiras da controlada incluem os seguintes saldos, decorrentes de transações com empresas controladas e
coligada.
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A receber
Repasse de financiamentos e respectivos encargos reembolsáveis
pelas empresas controladas e coligada.............................................................
Dividendos a receber........................................................................................
Empréstimos concedidos..................................................................................
Recursos de promitentes-assinantes.................................................................
Recursos ordinários da União...........................................................................
Recursos próprios.............................................................................................
Outros...............................................................................................................
Parcela a curto prazo........................................................................................
Parcela a longo prazo.......................................................................................

(Em milhares de cruzados)
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
1987
205.755.893
103.152.263
58.579.041
63.163.458
21.161.978
3.851.293
436.662.926
(278.030.256)
158.632.670

19.851.637
6.377.749
15.810.720
21.429.360
4697
387.609
326.054
64.183.626
(19.058.288)
45.125.338

Os recursos de promitentes-assinantes representam as contribuições para expansão descritas na Nota
3.j. A controladora é remunerada pelos repasses por uma taxa de administração de 0,0625% a 0,5%
a.a. sobre os saldos devedores, além do ressarcimento dos encargos incorridos.
Em 1988 foi registrado no resultado da controladora o valor de Cz$ 109.944.586 mil (Cz$ 8.403.882
mil em 1987) provenientes de encargos financeiros sobre empréstimos concedidos às empresas
controladas e coligada, sendo Cz$ 106.259.301 mil (Cz$ 7.519.444 mil em 1987) referentes a
variações monetárias.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1987 ocorreram os seguintes fatos relevantes.
a) Cisão da TELEMAT
A controlada Telecomunicações do Mato Grosso S.A. – TELEMAT teve sua sede social
transferida de Cuiabá-MT para Campo Grande-MS, oportunidade em que procedeu à cisão parcial
de seu patrimônio, alterando a denominação social para Telecomunicações de Mato grosso do Sul
S.A., com a área de atuação restrita ao Estado de Mato grosso do Sul.
Como resultado da cisão, criou-se uma nova empresa, que adotou a denominação de
Telecomunicações de Mato Grosso S.A. – TELEMAT, com sua sede em Cuiabá e área de atuação
restrita ao Estado de Mato Grosso.
Operacionalmente a cisão se constituiu da divisão do patrimônio e consequentemente do capital
social da empresa cindida, com a destinação dos bens existentes no Estado do Mato Grosso à nova
empresa. Os procedimentos adotados na divisão do patrimônio e na delimitação dos valores de
ativos e passivos envolvidos foram submetidos à aprovação dos acionistas da empresa cindida, em
AGE de 15 de outubro de 1987, que passaram a participar da nova empresa, na razão direta de
suas participações na empresa cindida.
b) Incorporação da CTGV pela TELEMIG
Com base em laudo de avaliação sobre o balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 1987,
preparado por peritos independentes, a AGE de 30 de outubro de 1987 da Telecomunicações de
Minas Gerais S.A. – TELEMIG aprovou a incorporação da Companhia Telefônica de Governador
Valadares – CTGV. Como resultado da incorporação, o patrimônio líquido da TELEMIG foi
acrescido de Cz$ 344.524 mil, sendo Cz$ 261.384 mil correspondentes ao ágio, com emissão de
165.698.861 ações ordinárias e 65.244.195 ações preferenciais classe B, todas pela equivalência de
4,728006 ações da TELEMIG para cada ação da CTGV.

O Imposto de Renda diferido (longo prazo) foi calculado sobre o lucro inflacionário diferido e
depreciação acelerada.
O lucro líquido consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 1988 foi afetado pela mudança
na alíquota do Imposto de renda e pela contribuição social, no montante de aproximadamente Cz$
225.176.356 mil.
7. DEBÊNTURES
Corresponde ao valor do principal e dos referentes a 159.734 debêntures em circulação no valor
nominal unitário, equivalente a 100 Obrigações do tesouro nacional – OTN, com prazo de 10 anos,
que a companhia se compromete a adquirí-las antes desse prazo à opção dos debenturistas, pelo seu
valor nominal, acrescido de correção monetária, juros e prêmio se houver, nas datas de encerramento
de cada período de juros (flutuantes ou fixos), que deverão manifestar essa opção de venda à
companhia no prazo máximo de 5 dias, a contar da data da primeira publicação do comunicado de
decisão do Conselho de Administração.
Essas debêntures fazem parte das 493.900 debêntures emitidas pela companhia em 1º de outubro de
1988, através de lançamento público. São corrigíveis monetariamente pela variação da OTN fiscal,
nominativas, conversíveis em ações preferenciais, tomando por base o valor patrimonial da ação do
último balanço auditado, corrigido monetariamente pela variação nominal da OTN entre o mês da
apuração e da conversão. As debêntures possuem garantia flutuante.
Os juros acrescidos do “spread” de 3% a.a. são calculados sobre o valor corrigido da seguinte forma:
a) Para o primeiro período, da data da emissão até 1º de dezembro de 1989, serão calculados pelo
sistema flutuante, onde são ajustados de acordo com as flutuações das taxas praticadas no mercado
financeiro e serão pagos bimestralmente nos primeiros seis meses. Após esses primeiros seis meses, os
juros serão pagos em 1º de dezembro de 1989.
b) Para os próximos períodos, o sistema de juros será ainda definido pelo Conselho de Administração da
companhia.
O produto desta captação foi totalmente repassado para as empresas do Sistema TELEBRÁS para
aplicação nos projetos de descongestionamento dos sistemas de telecomunicações atuais e aquisição
de novos terminais telefônicos já contratados. Os encargos financeiros correspondentes também são
repassados nas mesmas condições da remuneração de debenturistas.
8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Em 31 de dezembro de 1988 e 1987 as parcelas pagáveis a longo prazo apresentavam a seguinte
posição por ano de vencimento:
a)

Moeda estrangeira

Vencimentos
1989........................................
1990........................................
1991........................................
1992........................................
1993........................................
1994 em diante...................
b) Moeda nacional

(Em milhares de cruzados)
Controladora
Pela
correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
39.701.341
5.099.007
9.441.604
9.331.424
2.130.840
65.704.216
1.170
65.705.386

1987
4.252.481
3.700.523
447.727
859.359
855.980
185.301
10.301.371
688
10.302.059

Consolidado
Pela
correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
89.268.196
30.882.611
28.343.182
40.285.958
2.130.840
190.910.787
14.643.478
205.554.265

1987
11.191.832
8.802.765
3.200.419
2.856.456
1.913.304
2.445.191
30.409.967
58.503
30.468.470

5. BENS E INSTALAÇÕES EM SERVIÇO (CONSOLIDADO)
(Em milhares de cruzados)
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
1987

Taxa anual de
depreciação
%

Equipamento de comutação automática.......................................
Equipamento de transmissão, cabos aéreos, subterrâneos e de
prédios, teleimpressores, central privada de comutação
telefônica automática, equipamentos de energia e mobiliários....
Cabo enterrado, postes e torres.....................................................
Cabo submerso..............................................................................
Aparelhos telefônicos e equipamentos de computação.................
Prédios e canalização sbterrânea...................................................
Veículos.........................................................................................
Outros............................................................................................
Total do custo corrigido................................................................

2.067.329.638

206.079.179

7,69

2.772.736.405
116.000.919
40.385.050
475.008.150
1.153.586.186
54.549.208
752.691.668
7.432.287.224

297.735.157
13.513.643
4.402.886
49.333.547
111.037.529
5.189.338
42.104.731
729.396.010

10,00
5,00
6,67
12,50
4,00
18,00
-

Total média de depreciação anual................................................

7,60

7,98

(Em milhares de cruzados)
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
1987

Parcela a curto prazo.......................................................................................
parcela a longo prazo.......................................................................................

33.718.304
90.831.646
153.152.535
45.019.175
4.532.381
327.254.041
(174.101.506)
153.152.535

(Em milhares de cruzados)
Controladora
Consolidado
Aval do Governo da República Federativa do Brasil.....................................

79.063.985

82.848.355

Os empréstimos e financiamentos apresentados no passivo circulante estão representados pelas
parcelas a curto prazo dos financiamentos em moeda estrangeira e novos empréstimos contratados em
moeda nacional pelas empresas controladas, sujeitos à correção monetária pela variação da OTN e
juros variáveis de 4,9% a 23,2% a.a. e destinam-se a financiamento de expansão dos serviços de
telecomunicações.
9. CAPITAL SOCIAL
o capital autorizado em 31 de dezembro de 1988 era de Cz$ 112.562.030 mil (Cz$ 27.153.121 mil 1m
1987). O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 1988 era representado por
41.179.108 mil ações (37.571.887 mil em 1987), sem valor nominal, assim distribuídas:

6. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (CONSOLIDADO)

Imposto s/Serviço de Comunicações – ISC...................................................
Imposto de Renda a Pagar..............................................................................
Imposto de renda diferido...............................................................................
Contribuição social.........................................................................................
Outros.............................................................................................................

Os financiamentos em moeda estrangeira estão sujeitos a juros anuais que variam entre 0,75% e
2,25% acima da LIBOR, comissões de repasses 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 empréstimos e financiamentos obtidos pela controladora inclui Cz$ 205.755.893 mil (Cz$
19.851.637 mil em 1987) repassados às empresas controladas e coligada (ver Nota 4).
Em garantia dos financiamentos, foram oferecidos:

6.258.263
1.332.810
3.681.808
595.197
11.868.078
(8.343.031)
3.525.047

Ações ordinárias..............................................................................................
Ações preferenciais.........................................................................................

(Em milhares de ações)
1988
1987
32.418.384
30.258.908
8.760.724
7.312.979
41.179.108
37.571.887

As ações preferenciais não tem direito a voto, sendo a elas assegurada prioridade de reembolso do
capital e no pagamento de dividendos não-cumulativos de 6% ao ano sobre o valor do capital social.
Em 31 de dezembro de 1988, o valor patrimonial da ação era de Cz$ 102,760042 (Cz$ 10,608331 em
1987, pelo seu valor histórico).
10. CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO DA CONTROLADORA E O CONSOLIDADO
Em 31 de dezembro de 1988 e 1987, a conciliação entre o lucro líquido da controladora e a
consolidado era a seguinte:
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(Em milhares de cruzados)
1988
Lucro líquido da controladora..........................................................................
Juros durante a construção................................................................................
Outras................................................................................................................
Lucro líquido consolidado..............................................................................

548.768.530
(53.512.042)
(2.928.186)
492.328.302

1987
36.505.442
(5.681.389)
(571.964)
30.252.089

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 m,étodo da equivalência patrimonial.
11. DIVIDENDOS E LUCROS ACUMULADOS
Em cumprimento ao dispositivo do Artigo 65 do Estatuto Social da companhia, a Diretoria destinou em 31 de dezembro de
1988 a quantia de Cz$ 5.828.064 mil (Cz$ 422.560 mil em 1987) para pagamento de dividendos aos possuidores de ações
preferenciais de Cz$ 22.280.631 mil (Cz$ 1.759.041 mil em 1987) aos possuidores de ações ordinárias. A proposta de 1988 está
sujeita à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. O montante do dividendo por ação foi calculado “pro-rata temporis” e
compreendeu Cz$ 0,713636 por ação (Cz$ 0,060609 em 1987). O lucro líquido ajustado que serviu de base para o cálculo do
dividendo obrigatório, assim como o saldo remanescente do lucro líquido ajustado do exercício, que permaneceu em lucros
acumulados, estão assim constituídos:
(Em milhares de cruzados)
Pela correção
integral e
Pela
legislação
legislação
societária
societária
1988
1987
Lucro líquido do exercício................................................................................
548.768.530
36.505.442
Apropriações:
Reserva legal................................................................................................. (27.438.427)
(1.825.272)
Reserva de lucros a realizar........................................................................... (498.230.748)
(31.311.586)
Realização da reserva de lucros a realizar.........................................................
89.335.425
5.357.819
Valor-base de cálculo do dividendo obrigatório................................................ 112.434.780
8.726.403
Dividendo obrigatório (25%)............................................................................. (28.108.695)
(2.181.601)
Saldo do lucro líquido do exercício ajustado que permanece
em lucros acumulados........................................................................................
84.326.085
6.544.802
O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76, no montante de Cz$
84.326.085 mil (Cz$ 6.544.802 mil em 1987), está compondo o saldo da conta lucros acumulados, que será utilizado para futuro
aumento de capital, visando à sua aplicação na modernização e expansão do sistema de telecomunicações.
12. GANHO LÍQUIDO NOS ITENS MONETÁRIOS NÃO-REMUNERADOS
O ganho líquido apurado em 1988, conforme demonstração do resultado pela correção integral, está assim composto:
(Em milhares de cruzados)
Controladora
Consolidado
Caixa e bancos...................................................................................................
(1.708.908)
(44.193.729)
Contas a receber.................................................................................................
(544.898)
(563.988.275)
Transações com empresas do Sistema TELEBRÁS.......................................... (35.473.462)
Valores a recuperar............................................................................................. (5.407.998)
(32.483.198)
Pessoal, encargos e benefícios............................................................................
6.854.203
172.397.546
Fornecedores de materiais e serviços..................................................................
3.139.621
150.271.657
Impostos, taxas e contribuições...........................................................................
711.975
115.220.050
Participações no resultado...................................................................................
18.907.874
28.588.550
Recursos capitalizáveis........................................................................................ 99.443.697
420.047.956
Outras contas........................................................................................................
682.624
136.075.677
86.604.728
381.936.234

Em 1988 foi creditada à Fundação TELEBRÁS de Seguridade Social – SISTEL, em valores históricos, a quantia de Cz$
16.569.690 mil (Cz$ 1.127.560 mil em 1987), e à TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social a quantia de Cz$
4.596.652 mil (Cz$ 330.618 mil em 1987).
14. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS DA CONTROLADORA
No exercício de 1988 a companhia realizou pagamentos aos administradores no montante de Cz$ 119.891 mil (Cz$ 11.874 mil
em 1987).
A maior e menor remuneração paga aos administradores e empregados, no mês de dezembro, inclusive vantagens e benefícios,
corresponderam a:
(Em milhares de cruzados – valores históricos)
Administradores
Empregados
1988
1987
1988
1987
Maior......................................................................
Menor.....................................................................

3.256
2.393

227
219

2.038
84

217
9

15. REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO
Segundo o Código Brasileiro de telecomunicações, as tarifas são estabelecidas pelo poder público, com base no comércio 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.
Anualmente é apurado o excesso ou a insuficiência do resultado decorrente das tarifas em vigor.
A remuneração média das empresas controladas em 1988 correspondeu a 5,61% (3,43% em 1987) dos investimentos
remuneráveis, enquanto que o limite oficial é de 12%. A insuficiência de remuneração acumulada em 31 de dezembro de 1988,
em valores históricos, é a seguinte:

Saldo no início do exercício..................................
Ajuste no saldo do exercício anterior....................
Insuficiência tarifária no exercício........................
Acumulado no fim do exercício..........................

(Em milhares de cruzados)
1988
1987
49.961.155
12.845.138
(40.032)
(70.504)
283.841.335
37.186.5214
333.762.458
49.961.155

16. CONTRATOS
Em 31 de dezembro de 1988, a posição consolidada dos valores a receber de contratos com prominentes-assinantes,
relacionados com contribuições para expansão referidas na Nota 3.j era de Cz$ 136.000.000 mil e os compromissos
relacionaods com a expansão dos serviços eram de aproximadamente Cz$ 852.000.000 mil.
17. SEGUROS
A companhia e suas empresas controladas adotam como política manter cobertura de seguros em montantes considerados
suficientes para cobrir eventuais sinistros sobre seus ativos e/ou responsabilidades.
Os principais seguros vigentes em 31 de dezembro de 1988 eram:
a) Seguros a favor da companhia

Modalidade
Incêndio
Outros (riscos diversos)

b) b) A favor de terceiros
Incêndio

Bens segurados
Imobilizado/circulante
Imobilizado/circulante

Imóveis/móveis/equipamentos

Valor de cobertura
(Em milhares de cruzados)
Controladora
Consolidado
31.180.543
3.290.666.030
777.419
330.076.627
31.957.962
3.620.742.657

17.064.447

18. EVENTO SUBSEQÜENTE
Em 15 de janeiro de 1989 foi anunciado novo plano de estabilização econômica, introduzindo uma série de mudanças na
econômia, política monetária, cambial e fiscal. Os efeitos dessas mudanças estão sendo analisados e qualificados pela
companhia; se relevantes, serão divulgados de acordo com as normas da comissão de Valores Mobiliários – CVM.

13. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
As empresas controladas e a Telecomunicações Brasileiras S. – TELEBRÁS são patrocinadoras de fundações de seguridade
social que têm por objetivos principais a complementação de aposentadoria e o amparo social dos empregado do Sistema
TELEBRÁS.

Centenas de quilômetros de fios e cabos são instalados todos os dias, para o Brasil continuar falando mais e melhor.
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Participação em Empresas Controladas e Coligada - Anexo às Notas
Explicativas/31 de dezembro de 1988 e 1987
(Em milhares de cruzados, exceto valor de mercado das ações)

Valor
Lucro
Capital
Patrimônio
patrimonial
líquido do
social
líquido
da ação
exercício
a) EMPRESAS AUDITADAS POR NOSSOS AUDITORES INDEPENDENTES
TELERON..........................................TELPE..........................................
7.751.100
106.924.688
24,968543
10.427.501
TELASA.......................................... TELEST..........................................
3.279.844
66.064.709
56,399390
3.858.065
TELERJ (2)..........................................
40.911.894
619.253.317
47,225151
28.274.592
TELESP (1)..........................................
55.293.503 1.493.804.702
118,453149
142.763.260
CTBC (3).......................................... TELEGOIÁS..........................................
4.641.055
79.451.696
36,806531
3.494.924
Subtotal..........................................
2.365.499.112
188.818.342
b) EMPRESAS AUDITADAS POR OUTROS AUDITORES INDEPENDENTES
TELERON..........................................
1.518.734
34.362.392
59,505543
2.800.034
TELEACRE..........................................
886.854
8.215.169
21,120266
(475.199)
TELEAMAZON..........................................
2.083.163
51.554.243
109,386450
2.947.904
TELAIMA..........................................
342.070
6.211.647
33,775697
385.015
TELEPARÁ..........................................
3.213.567
74.123.356
55,357815
4.357.849
TELEAMAPÁ..........................................
315.992
7.353.764
42,587806
784.224
TELMA..........................................
2.467.815
51.374.414
31,643009
2.615.685
TELEPISA..........................................
1.683.398
31.683.117
53,639663
418.055
TELECEARÁ..........................................
3.471.640
90.300.149
75,431325
8.575.857
TELERN..........................................
1.494.757
32.802.825
54,643687
2.981.859
TELPA..........................................
1.749.400
39.268.492
48,036229
2.254.647
TELASA..........................................
2.581.164
32.473.562
17,613365
1.344.182
TELERGIPE..........................................
1.388.428
29.561.565
63,661259
1.397.253
TELEBAHIA..........................................
8.558.070
209.814.881
46,581562
3.540.074
TELEMIG..........................................
17.016.563
253.116.112
22,312036
18.042.822
TELEST.......................................... CETEL..........................................
8.144.227
96.730.558
29,217894
3.245.798
CTBC (3)..........................................
5.511.891
143.243.257
110,189303
11.575.143
TELEMS..........................................
1.877.059
53.687.962
87,808649
2.974.547
TELEBRASÍLIA..........................................
5.356.114
119.798.992
85,441085
5.992.793
TELEPAR..........................................
10.123.903
282.950.776
124,372084
10.333.212
TELESC..........................................
4.625.902
112.268.187
83,001591
1.962.326
CTMR..........................................
488.223
13.161.205
114,299210
1.080.970
EMBRATEL..........................................
24.994.120
818.413.743
176,167918
79.440.883
CRT..........................................
21.839.636
197.398.123
567,564245
40.734.921
COTELPA..........................................
109.878
3.078.090
32,775933
139.446
TELEMAT..........................................
3.788.619
37.090.146
99,171518
2.662.734
CTGV..........................................
Subtotal..........................................
2.830.036.727
212.112.944
Total Geral.......................................... 5.195.535.839
400.931.286
VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1988
(Em cruzados)

(1)
(2)
(3)

ON
13,29
5,30
12,90

PN
14,86
5,79
14,63

Quantidade de
ações possuídas (mil)
ordinárias
preferenciais

Percentual
de
participação

Ganho (perda) decorrente
de equivalência
patrimonial em 1988
nãooperacional
operacional

Valor patrimonial
dos investimentos
em 1988

em 1987

Ganho (perda) decorrente
de equivalência
patrimonial em 1987
nãooperacional operacional

1.321.539
510.825
5.554.884
5.925.771
639.891

2.430.500
569.272
5.051.691
3.048.776
1.348.955

87,6158
92,2079
80,8873
71,1648
92,1347

13.175.201
5.048.705
31.188.614
135.709.574
5.139.906
190.262.000

478.295
93.682.921
100.928
60.916.881
17.288.422
500.897.288
32.746.874 1.063.063.129
1.571.660
73.202.582
52.186.179 1.791.762.801

2.604.694
8.880.363
2.606.584
47.061.983
97.620.006
694.372
6.693.767
166.161.769

340.692
1.305.376
373.858
2.357.990
9.125.910
59.760
1.168.346
14.731.932

(2.173)
53.775
(3.779)
461.411
99.574
404.588
38.896
1.052.292

182.101
124.268
196.787
51.484
352.115
56.138
481.933
202.720
364.263
192.829
293.667
563.755
154.584
1.341.533
4.199.710
2.160.813
50.813
216.719
555.768
901.485
519.766
54.460
4.230.173
97.580
42.840
152.464
-

355.649
240.291
168.006
107.571
673.665
80.761
952.116
267.133
422.785
228.632
302.080
1.121.152
177.664
2.835.908
5.889.230
50.813
365.710
547.969
753.594
645.523
37.980
373
201.026
-

93,1222
93,7240
77,4010
86,4857
76,6086
79,2816
88,3272
79,5463
65,7452
70,2079
72,8763
91,3879
71,5502
92,7444
88,9334
65,2683
7,8175
95,2586
78,7190
72,7496
86,1516
80,2807
91,0567
28,1634
45,6167
94,5160
-

4.502.769
(96.324)
4.682.836
482.154
5.957.943
1.122.135
4.562.061
851.420
6.026.729
3.135.729
2.877.944
2.861.379
1.887.918
10.989.285
23.242.226
3.991.997
1.314.615
4.597.626
7.564.240
13.486.182
4.316.984
1.212.167
95.138.286
12.671.909
94.642
3.572.987
221.047.839
411.309.839

658.716
31.990.015
296.463
7.699.585
1.231.434
39.903.500
382.189
5.372.186
2.827.584
56.784.865
31.493
5.830.182
1.706.799
45.377.581
842.836
25.202.747
1.337.734
59.368.014
380.792
23.030.175
449.607
28.617.424
704.789
29.676.906
242.801
21.151.359
5.865.575
194.591.552
5.112.567
225.104.764
8.013.875
63.134.391
3.075.284
11.198.042
370.865
51.142.401
4.291
94.304.569
1.876.588
205.845.558
1.762.419
96.720.839
38.620
10.565.908
4.311.247
745.220.547
20.530.467
55.594.023
82.411
1.404.123
35.711
35.056.122
62.173.157 2.169.896.378
114.359.336 3.961.659.179

634.260
3.602.717
395.663
4.932.073
516.966
3.878.264
2.440.839
5.769.204
2.132.580
2.794.046
2.102.004
16.815.924
20.230.974
6.220.345
4.835.508
5.042.780
9.598.115
21.104.262
9.627.383
1.028.795
74.468.905
1.298.514
131.140
3.427.043
203.028.304
369.190.073

540
563.945
25.041
627.890
51.444
715.977
223.270
493.320
341.026
431.620
266.407
1.929.257
3.351.424
716.229
(28.343)
915.073
724.736
2.815.746
866.659
131.289
3.984.868
(84.157)
12.158
98.799
(4.018)
19.170.200
33.902.132

9.039
33.290
2.104
43.375
5.135
39.380
20.450
39.827
42.447
28.654
(2.517)
82.831
59.313
14.241
213.671
(7.636)
11.375
232.219
119.450
5.239
536.422
12.312
(9.542)
458.235
1.510.527
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PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

O Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, 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 1988, compreendendo: Balanços Patrimoniais; Demonstrações dos Resultados; Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstrações das Origens e Aplicações de
Recursos, complementadas pelas 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.
O resultado deste trabalho conduz o Conselho Fiscal à opinião de que as demonstrações financeiras representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Telecomunicação Brasileira S.A. - TELEBRÁS estando em condição de serem submetidas à final apreciação e aprovação da Assembléia Geral dos Senhores
Acionistas.

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e os balanços
patrimoniais consolidados da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e suas controladas, levantados em 31 de dezembro de 1988 e 1987, apresentados sob o título "Pela legislação societária" e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, da controladora e consolidado, relativas aos exercícios findos naquelas datas. Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, consequentemente, incluíram as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de autoria que julgamos necessários nas circunstâncias.
2. 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$ 2.169.896.378 mil (Cz$ 203.028.304 mil em 1987), assim como
com referência aos ativos e receitas operacionais líquidas dessas controladas, considerados nas demonstrações financeiras consolidadas que representam, respectivamente, 56% e 30% (53% e 32% em 1987) dos totais consolidados, é baseada nos relatórios dos outros auditores independentes.
3. Em nossa opinião, com base em nosso exame e nos relatórios de outros auditores independentes, conforme mencionado no parágrafo 2, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e a posição
patrimonial e financeira consolidada da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e suas controladas
em 31 de dezembro de 1988 e 1987, o resultado de suas operações e as origens e aplicações de recursos da
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, assim como o resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e suas
controladas, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade durante o período.
4. As demonstrações financeiras complementares da controladora e consolidadas, expressas em moeda de
poder aquisitivo constante e apresentadas sob o título "Pela correção integral", relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 1988, foram submetidas a procedimentos adicionais de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias. Em nossa opinião, com base em nosso exame e nos relatórios de outros auditores
independentes, conforme mencionado no parágrafo 2, as referidas demonstrações financeiras complementares representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS e a posição patrimonial e financeira consolidada da Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS e suas controladas em 31 de dezembro de 1988, o resultado de suas operações e as origens e
aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resultado consolidado
das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas da Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS e suas controladas, de acordo com os princípios de contabilidade que fundamentam as demonstrações financeiras em moeda de poder aquisitivo constante, aplicados de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para a apresentação dos efeitos inflacionários nas
demonstrações financeiras.
Brasília, 17 de março de 1989
ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C
CRC-SP 8284-S-DF
Cláudio Gonçalo Longo
Contador - CRC-SP 65872 "T" - DF

Brasília (DF), 22 de março de 1989.
DENILTON DA SILVA TEIXEIRENSE
ADÉLIO RESENDE ARAÚJO

JOSÉ ROSÁRIO DE CASTRO
PORFÍRIO JOSÉ RODRIGUES SERRA DE CASTRO
ALMIR VIEIRA DIAS
Presidente da Empresa e do Conselho de Administração

PAULO EDMUR POLLINI
Vice-Presidente da Empresa e Conselheiro de Administração
IRAN SIQUEIRA LIMA
Conselheiro de Administração
JOSENILSON BARBALHO DE FIGUEIREDO
Conselheiro de Administração
JOEL MARCIANO RAUBER
Conselheiro de Administração
MAURO FERNANDO PILAR PORTO
Conselheiro de Administração
ANTONIO JOÃO RIBEIRO FERREIRA MENDES
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Estação Terrena do Sistema Brasileiro de Telecomunicações via Satélite, utilizando o Brasilsat 1 e 2, em Paranatinga,
Mato Grosso.
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Realização:
CBBA/PROPEG.
Fotos:
Agência F-4 e Studio Ektone.
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