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ano atingiu a cifra de 20.300 novas unidades,
correspondendo a um ganho de 10% em relação a 1988.
O total de telefones de uso público em operação, ao fim
do exercício, chegou a 220,7 mil, quantidade 152,5%
superior à da planta existente em dezembro de 1984.
    Visando a introdução do serviço de telefonia móvel
celular no País, foram contratados os sistemas iniciais
para as cidades do Rio de Janeiro e Brasília,
respectivamente  com 10.000 e 2.000 terminais.
    O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CPqD –
continua realizando suas atividades, objetivando a
capacitação tecnológica e industrial do setor de
telecomunicações. Em 1989 estavam sendo executados
mais de 50 projetos, com a participação de 22 indústrias e
13 grupos universitários, dentro das suas respectivas
vocações, sendo assinados 32 contratos de transferência
de tecnologia à indústria.
    Em 1989 foi transferida a tecnologia de 18 produtos
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Estação da Luz, São Paulo: onde tem Brasil, tem Telebrás.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas

    A conjuntura político-econômica vigente em 1989,
levou o setor de telecomunicações, a exemplo dos últimos
anos, a um dualismo perfeitamente caracterizado.
De um lado, a escassez de recursos resultante da
defasagem tarifária e do elevado custo financeiro; de
outro, o compromisso da Telebrás, junto a sociedade, de
atender à demanda por serviços de telecomunicações, a
qual tem se revelado crescente , diversificada e exigente
em termos de qualidade.
    Na implementação d seus planos, o Sistema Telebrás
investiu em 1989 o montante de NCz$ 30.514 milhões (a
preço de dezembro de 1989), cifra esta 44% superior, em
termos reais, à do ano anterior, embora ainda insuficiente
para atender à demanda do setor. Objetivando
complementar os recursos necessários para os
investimentos  programados para o ano de 1989, a
Telebrás promoveu e obteve sucesso na emissão da
segunda série de debêntures conversíveis em ações.
    Seguindo uma política de priorizar os projetos já em
andamento, o Sistema Telebrás teve, em 1989, o maior
ganho de terminais instalados dos últimos 12 anos,
atingindo 611 mil terminais, totalizando a planta instalada,
ao fim do exercício, a marca de 8,85 milhões de terminais
(6,67 milhões em dezembro de 1984). Em 1989, para
início de novos projetos, foram contratados 349 mil novos
terminais.
    Dentro do Plano de Descongestionamento, o aumento
do número de circuitos interurbanos instalados em 1989
alcançou 31%. Ao final do exercício, o total de circuitos
atingiu praticamente o dobro do existente em 1984,
resultado da ênfase dada aos investimentos em projetos
voltados para ampliação da capacidade de tráfego da
rede. Apesar desses esforços, face ao crescimento
extraordinário do tráfego telefônico verificado nos últimos
anos, continuam a persistir taxas elevadas de
congestionamento.
    Em continuidade ao Programa de interiorização, foram
atendidas 873 novas localidades no País, resultando em
acréscimo d 7,3% sobre o ano anterior e 59,9% no
período 1985/1989. Quanto ao Programa de
Popularização, o ganho de telefones de uso público no



a incorporação da Cetel, passando a ser a única responsável
pela prestação de serviços públicos de telecomunicações no
Estado do Rio de Janeiro. No âmbito do Estado do Paraná, a
Telepar assumiu  a totalidade da prestação destes serviços
em Ponta Grossa, incorporando a Cia. Pontagrossense de
Telecomunicações.
    No que se refere a Recursos Humanos, as ações foram
direcionadas no sentido de melhorar a qualidade de vida no
trabalho e enfatizar a atualização técnico-profissional dos
seus quadros, de modo que estejam preparados para
antecipar-se aos impactos das transformações tecnológicas,
políticas e sociais ocorrentes. Dentro deste propósito, a
capacitação de pessoal técnicos e gerencial centrou-se
notadamente na digitalização dos sistemas, na reavaliação
das relações do trabalho e na melhoria da prestação dos
serviços.
    Durante o ano de 1989, passaram por programas de
treinamento 30.313 empregados, correspondentes a 31% do
efetivo de pessoal. Cumpre ressaltar ainda que, a nível de
treinamento, promoveu-se o desenvolvimento e a instituição
do ensino baseado em computador, com a cooperação
técnica do Governo do Canadá, cuja tecnologia está em fase
de transferência para países da América Latina e do Caribe.
    O número de empregados do Sistema Telebrás, ao final
de 1989, permaneceu praticamente inalterado em relação ao
de 1985. Este fato, aliado à representativa expansão da
planta telefônica instalada neste período (33%), evidencia
significativo aumento da produtividade do Sistema Telebrás,
refletido na redução constante da relação de número de
empregados por 1.000 terminais instalados, que passou de
14,0 em 1985, para 11,1 em 1989.
    Do ponto de vista econômico-financeiro, deve-se enfatizar
que, embora a Receita Operacional Bruta tenha tido um
expressivo crescimento real, devido principalmente ao
incremento do tráfego telefônico e do crescimento da planta,
não foi suficiente para absorver o impacto, no resultado, da
defasagem tarifária, das elevadas despesas financeiras e da
variação contábil negativa, oriunda da alienação das ações
da Telesp pela Telerj, da ordem de NCz$ 2.900 milhões.
    Assim, o Lucro Líquido do Exercício foi de NCz$ 6.528,6
milhões (NCz$ 8.533,8 milhões em 1988) apresentando um
lucro líquido por ação de NCz$ 0,1193 e uma distribuição de
dividendos por ação de NCz$ 5,291 por lote de 1.000 ações.
    Há que se ressaltar que o ano de 1989 foi de externa
importância para a fixação da imagem da Telebrás junto ao
mercado de capitais, de onde obteve recursos importantes
para a expansão e melhoria dos serviços através da emissão
de debêntures e sólida posição no mercado de ações.
    Concluindo esta Mensagem, a Administração agradece a
dedicação de seus empregados, a confiança de seus
acionistas e o apoio sempre presente do Ministério das
Comunicações.

desenvolvidos no CPqD da Telebrás para 22
indústrias. No período 1985/1989 esses números
foram 53 e 63 respectivamente. Os produtos gerados
pelo CPqD até 1989 e repassados às industrias do
setor, resultaram em vendas de NCz$ 11,4 bilhões.
    No ano de 1989 foram aplicados NCz$ 725 milhões
em Pesquisa e Desenvolvimento. O resultado mais
expressivo foi o início, em fins de dezembro último,
dos testes de campo da Central Telefônica Digital
Temporal (Trópico RA – capacidade 35.000 linhas
telefônicas), além da industrialização de fibras ópticas
monomodo, Rádio Digital em 2GHz A 34 Mbit/s (RADI-
234), Central de Comutação de Pacotes (COMPAC),
Central de Comutação de Textos (CETEX), dentre
outros equipamentos.
    Em cumprimento à política de racionalização
administrativa instituída pelo setor, a Telerj finalizou,
em dezembro de 1989,
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A Fé, e a comunicação, aproxima o Brasil e os brasileiros.
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. Serviços de Telecomunicações

%
Tráfego Local (Bilhões de Pulsos) 4,0 11,4              No gramado do Maracanã, Rio de Janeiro, tem até orelhão
Tráfego Interurbano (Milhões de Chamadas) 358,0 19,3
Tráfego Internacional (Milhões de Chamadas) 8,0 39,2 RADI-900

Telefones de Uso Público (Milhares) 20,3 10,1 Diodo Lser de Arseneto de Gálio,
Localidades Atendidas 873 7,1 Dispositivos Optoletrônicos de Fosfeto de Índio,
RENPAC (Portas de Acesso) 518 17,6 Máquina de Emenda de Fibra Óptica e 
TRANSDATA (Terminações) 4.162 25,6 Resinas para Rede Externa.

- Projetos em Desenvolvimento:
Sistemas Avançados de Telecomunicações de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Baixo Custo,
- Início dos testes em campo da Central Telefônica Trópico RA. Sinalização por canal Comum (SCC),
- Transferência de Tecnologia para as Indústrias dos seguintes Sistema Celular Digital,

produtos: Rede Óptica de Assinantes e 
Sistema de Gerências de Redes.
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CRESCIMENTO NO ANO ABSOLUTO 

A EVOLUÇÃO DO 
SISTEMA TELEBRÁS

REALIZAÇÕES    
        O Sistema Telebras, no cumprimento de seus objetivos de 
atendimento da demanda de serviços de telecomunicações, 
acompanhou, as necessidades crescentes e diversificadas da 
sociedade e, 1989.
      Assim, além de atender o aument expressivo do tráfego 
telefônico, o Sistema Telebrás vem dedicando esforços no sentido 
de ampliar a planta necessária à prestação de serviços de 
comunicações de dados e aos programas de interiorização e 
popularização.
      Destacamos ainda, as atividades de desenvolvimento  ciêntífico 
e tecnológico da Telebrás voltadas para o domínio de novas 
tecnologias e os esforços para capacitação das indústrias do setor 
para fabricação de novos produtos.



QUADRO RETROSPECTIVO  - SISTEMA TELEBRÁS (1980/1989)

INDICADORES UNIDADE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Chamadas Interurbanas Milhões 584 659 781 868 990 1205 1507 1676 1851 2209
Chamadas Internacionais Milhões 5,6 6,3 6,9 7,5 8,2 10,4 13,1 15,8 19,9 27,7
Pulsos Registrados Bilhões 15,3 17,9 20,6 22,6 24,9 28,0 30,7 32,8 35,1 39,1
Terminais Telex Instalados Milhares 44,1 50,1 65,9 67,7 69,5 74,8 88,4 98,3 121,2 135,4
Tráfego Telex Nacional Milhões (min.) 161,8 193,5 247,7 304,5 37,6 397,0 398,2 457 543,3 618,5
Tráfego Telex Internacional Milhões (min.) 14,8 15,8 16,2 16,4 16,4 18,8 20,1 20,3 18,3 15
Pessoal Empregado Milhares 90,6 91,9 93,6 94,7 96,5 97,7 97,1 98,8 98,0 98,3
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O SISTEMA
TELEBRÁS EM 1989

INVESTIMENTOS
        O Sistema Telebrás, em 1989, investiu NCz$ 8.314,3
milhões (a preços médios de 1989), cifra que, apesar de 26%
superior à investida em 1988, não foi suficiente para atender à
demanda do setor de telecomunicações.

GRÁFICO 1 – INVESTIMENTOS TÉCNICOS (NCz$ milhões-médios 89)

      Foram privilegiados, em 1989, os investimentos nas áreas de
maior congestionamento de tráfego que, atingindo índices
preocupantes, além de ocasionar o comprometimento da meta
permanente das empresas do Sistema – elevação do nível de
qualidade do serviço – geram prejuízos para o faturamento pela
perda da receita das ligações que deixaram de ser completadas.
       Para 1990, a Telebrás planeja investimentos da ordem de 3.5
bilhões de dólares, mínimo necessário para manter os serviços de
telecomunicações em padrões razoáveis de qualidade, embora
aquém do que seria desejável.
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Orelhão: como o velho e prosaico lambe-lambe, ele também faz parte da paisagem..
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SISTEMAS E SERVIÇOS NACIONAIS

               A Política desenvolvida pelo Sistema Telebrás no
sentido de priorizar os projetos já em andamento, possibilitou a
instalação de 611 mio novos terminais, o que representa o
maior ganho de planta instalada dos últimos 12 anos.
        Em conseqüência, a planta instalada ao final do exercício
passou a contar com 8,85 milhões de terminais.
        Este número de terminais eleva para mais de 13 milhões
o total de telefones em serviço das empresas do Sistema
Telebrás.
       Conquanto tenham sido postos em serviço mais de 276
mil terminais residenciais em 1989, o crescimento do número
de unidades residenciais ocorrido no ano contribuiu para
reduzir o índice de atendimento desse mercado, de 26,7% em
1988, para 26,4% em 1989.
        O mercado potencial residencial é caracterizado pelo
número total de residências já supridas por serviços de água
encanada, energia elétrica e alguma forma de esgoto sanitário.

GRÁFICO 2 – TERMINAIS TELEFÔNICOS (milhões)

No segmento representado pelos estabelecimentos de
negócios observou-se um crescimento do índice de
atendimento, que, em 1988, era de 43,3% e que, em 1989, foi
de 44,4%. Neste segmento foram colocados em serviço acima
de 167 mil terminais telefônicos.
       Para utilização em telefones de uso público (TP’s, Fale
Fácil, Semi-público, Compartilhado, etc.) foram colocados em
serviço
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 Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais: mais uma localidade que tem Telebrás

mais de 20 mil terminais. Em 1989, a densidade de
telefones de uso público/1.000 habitantes atingiu 1,56
contra 1,43 em 1988.
        Objetivando contrabalançar os crescentes níveis
de demanda, as empresas do Sistema contrataram,
para o início de novos projetos, 348,5 mil novos
terminais.
        Dentro do preconizado no Plano de
Popularização, o STB instalou, em 1989, 20,3 mil
telefones de uso público, elevando para 220,7 mil o
número de aparelhos instalados ao final do ano. Tal
investimento envolveu recursos de ordem de NCz$
51,3 milhões.



TABELA l 
INDICADOR 1985 1986 1987 1988 1989

Mercado Potencial (milhões) 18,50 19,30 20,30 21,10 22,20
Residências com Telefone (milhões) 4,95 5,22 5,47 5,64 5,85
Índice Atendimento 26,80% 27,0% 26,9% 26,7% 26,4%
Estabelecimento de Negócios (milhões) 2,60 2,75 2,90 3,00 3,22
Estabelecimento com Telefone (milhões) 1,04 1,19 1,25 0,4 1,43
Índice Atendimento 40,0% 43,3% 43,1% 43,3% 44,4%
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GRÁFICO 3 – TELEFONES DE USO PÚBLICO (milhares)

        No Plano de Interiorização foram despendidos NCz$
186,9 milhões que permitiram fossem Incorporadas
 873 novas localidades atendidas, ou seja, um crescimento
de 7,3% face ao ano anterior.
        A aplicação de NCz$ 1,8 bilhão no Sistema
Interurbano se traduziu em 98 mil novos circuitos
interurbanos, demonstrando que, mais uma vez, o
STB não mediu esforços para trazer o

GRÁFICO 4  - LOCALIDADES ATENDIDAS
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congestionamento a níveis mais aceitáveis.
        No tráfego local, a quantidade de pulsos
registrados nos contadores de assinantes, em 1989,
elevou-se e, 11.4% quando comparada com a do ano
anterior.
        Por seu lado, o tráfego de chamadas telefônicas
interurbanas experimentou um expressivo crescimento
de 19%, representado por um total de 2.209 milhões
de chamadas completadas em 1989, contra 1.851
milhões de chamadas completadas em 1988.
        Uma das razões do aumento do tráfego telefônico
é, sem dúvida, a crescente utilização das facilidades
da rede telefônica

GRÁFICO 5 – SERVIÇO TELEFÔNICO-TRÁFEGO
LOCAL – PULSOS (bilhões)

para a transmissão de outros serviços como, dados
em baixa velocidade, vídeotexto e, principalmente,
“fac-símile”, que vem sendo utilizado em escala
crescente.
        A crescente demanda por serviços de
comunicação de dados fez com que fossem instaladas
518 novas portas de acesso à Rede Nacional de
Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes-
RENPAC, elevando seu número para 3.466, em 1989,
apresentando, portanto, um crescimento em relação a
1988, de 17,6%; o crescimento real de tráfego no
serviço RENPAC foi de 159% de um ano para o outro.
O serviço TRANSDATA, por sua vez, passou a contar,
em 1989, com 20.443 terminações, tendo auferido um
ganho de 4.162 terminações, o que representa um
crescimento de 25,6% em relação a 1988.
        A Rede Nacional de Telex foi acrescida de 14,2
mi novos terminais, em 1989, elevando para 135,4 mil
o número total de terminais ao final do ano.



GRÁFICO 6 – SERVIÇO TELEFÔNICO – TRÁFEGO
INTERURBANO CHAMADAS     (milhões)

GRÁFICO 7 – SERVIÇO TELEX – TERMINAIS
INSTALADOS     (milhares)

Hoje, no Brasil, o telefone está onde o povo está.
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        O tráfego nacional de telex registrou um expressivo
crescimento de 13,8% que elevou para 618,5 milhões o total
de minutos trafegados.

GRÁFICO 8 – SERVIÇO TELEX – TRÁFEGO NACIONAL –
MINUTOS (milhões)

SISTEMAS E SERVIÇOS INTERNACIONAIS

        Trezentas novas cidades passaram a ter acesso aos
serviços de Discagem Direta Internacional , perfazendo,
neste ano, o total de 2.615 localidades contra 2.315
existentes no ano anterior.  Por outro lado, o número de
países alcançados pelos serviços DDI cresceu de 140 em
1988, para 154 em 1989.
         Com um total de 27,7 milhões de chamadas
completadas, registrou-se um crescimento de 39,2% em
relação ao ano anterior.
        Também neste caso, constata-se a crescente utilização
do  sistema DDI por outros serviços como, transmissão de
dados em baixa velocidade e “fac-símile”.
        Em 1989, foram registrados 15,0 milhões de minutos
tarifados, no Serviço Telex – Tráfego Internacional, o que
traduz uma redução de 18,0% em relação ao ano anterior.
        Esta redução confirma a tendência registrada em outros
países, repetindo o ocorrido no ano anterior, em que se
observou uma queda do tráfego internacional dos serviços
telex.
        Este fato reflete a preferência crescente dos usuários
pela utilização de outros serviços,  como os de “fac-símile” e
de transmissão de textos, em substituição ao telex.

         Unindo o Brasil, seus tipos e sua gente, o trabalho da Telebrás.



GRÁFICO 10 – SERVIÇO TELEX - TRÁFEGO
INTERNACIONAL MINUTOS (milhões)

QUALIDADE DOS SERVIÇOS
        A qualidade dos serviços oferecidos aos usuários
é medida constantemente, segundo padrões de uso
internacional.
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GRÁFICO 9 – SERVIÇO TELEFÔNICO – TRÁFEGO
INTERNACIONAL – CHAMADAS (milhões)



TABELA ll - QUALIDADE DOS SERVIÇOS
INDICADORES (%) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Taxa de Solicitação - Concerto p/ 100 telefones 5,60 5,42 5,51 5,26 5,30 5,59 5,22
Taxa de Atendimento de Reparação 83 89 89 85 76 81 83
Taxa de Obtenção do Tom de Discar 99 99 98 95 88 87 84
Taxa de Chamadas Completadas DDD - Terminado 54 55 54 49 43 42 39
Taxa de Reclamação p/100 Assinantes - Telex 27,7 28,8 31,2 29,2 31,0 30,6 26,2
Taxa de Redução p/ 100 Acessos - Dados Interurbanos ND ND 43,5 41,4 41,6 37,5 35,6

        Conquanto  a qualidade da maioria dos serviços prestados pelas prática não tem ocorrido, pelo menos de modo a possibilitar uma
empresas   do  Sistema Telebrás tenha se mantido dentro do padrão situação econômico-financeira mais confortável.
estabelecido, não s pode deixar de registrar que a conjunção de alguns         Em 1989, os Serviços de Comunicação de Textos e de 
alguns  fatores,  que escapam  ao  controle das referidas empresas, Comunicação de Dados foram reestruturados, visando alcançar o
afetou  de  maneira sensível  a  qualidade de alguns poucos serviços, equilíbrio entre os custos de prestação de serviços e as tarifas
notadamente o de telefonia nacional. aplicadas.

        O serviço Telefônico, por sua vez, foi reformulado visando, 
RECEITA DOS SERVIÇOS principalmente, permitir uma melhor distribuição do tráfego 
        Os serviços de telecomunicações, em sua quase totalidade, têm residencial com o uso de tarifa diferenciada.
suas tarifas fixadas pelo Ministério das Comunicações. Em princípio,         Em  1989,  os  serviços  prestados  pelas  empresas do 
as  tarifas  devem  cobrir  as  despesas  de  prestação  dos  serviços, 
remunerar o capital investido  e  gerar recursos para  a  expansão  e Sistema  Telebrás  geraram  uma  receita  de  exploração  de 
melhoria   das   instalações,   o   que,  efetivamente,   na NCz$ 13,8 bilhões, correspondendo a um crescimento real de 

40%  em  relação  ao  ano  anterior.  A  participação dos diversos
serviços na composição da receita de exploração, em 1989, é
mostrada a seguir.

GRÁFICO 11 - COMPOSIÇÃO DA RECEITA - 1989
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DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

        Um dos resultados mais significativos da Política de
Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás foi o início, em
dezembro de 1989 dos testes de campo da Central
Trópico RA. Desenvolvida totalmente no Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, é de uma
tecnologia que apenas 10 países no mundo dominam.
Com capacidade para 35.000 terminais, deverá entrar em
operação normal a partir de setembro de 1990, estando
prevista a conclusão do projeto para 1991.
        Em 1989, desenvolveram-se esforços em 53 projetos
de P&D, voltados prioritariamente para o domínio da
tecnologia dos seguintes sistemas: sistemas avançados
de telecomunicações de baixo custo, rede digital de
serviços integrados – faixa estreita, sistema para aumento
da capacidade de transmissão, sinalização por canal
comum (SCC), sistema celular digital, rede óptica de
assinantes, sistemas de gerência de redes, sistemas de
comunicação digital via satélite, rede inteligente, rede
digital de serviços integrados 0 faixa larga.
        O CPqD desenvolve, também, atividades de P&D em
Insumos Tecnológicos considerados estratégicos para o
Setor, tais, como, microeletrônica, optoeletrônica,
arquitetura de processadores e engenharia de “software”.
        Em 1989, foi elaborado e homologado o Plano de
Plurianual de P&D, emissão 4, contendo 146 projetos. O
documentos “Tecnologia STB”, versão nacional, foi
revisado objetivando uma melhor caracterização dos 306
produtos/processos resultantes dos projetos
desenvolvidos pelo CPqD e Sistema Telebrás.
       Entre os produtos-processos transferidos, em 1989,
para as indústrias, destacam-se: RADI-900, Diodo Laser
de Arseneto de Gálio, Dispositivos Optoeletrônicos de
Fosfeto de Índio, Caixa de Emenda para Cabos Ópticos,
Máquina de Emenda de Fibra Óptica, Resinas para Rede
Externa, além de produtos desenvolvidos anteriormente e
agora licenciados para novas indústrias.

RELAÇÕES COM FORNECEDORES E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

        No que se refere a relações com fornecedores e
ao Desenvolvimento Industrial, há que se mencionar:

1. Transferência de Tecnologia – Iniciada de
maneira efetiva em 1980, foi transferida até o final de
1989 a  tecnologia de cerca de 75 produtos a 78
diferentes indústrias. O faturamento das empresas
licenciadas no período 1980/1989 relativo aos
produtos transferidos, atingiu cerca de US$ 316
milhões, resultando num retorno à Telebrás, a título
de “royalties”, de US$ 7,6 milhões.

2. Projetos de Desenvolvimento – Com objetivo de

atender à demanda das empresas do Sistema Telebrás,
através
do desenvolvimento de novos produtos e de novas
soluções tecnológicas e visando também a substituição
de importações, a Telebrás vem aplicando recursos
junto às indústrias do Setor, notadamente as nacionais
de pequeno e médio porte. Esses projetos têm garantido
a capacitação industrial e o constante aprimoramento
dessas indústrias, proporcionando, ainda, o aumento do
faturamento e da produtividade e a geração de novos
empregos.
        3. Qualificação de Fornecedores – Tendo por
objetivo básico maior confiabilidade no fornecimento  de
bens e serviços às  empresas do STB, a Telebrás vem
procurando definir critérios para qualificação de
fornecedores, a partir da política industrial definida pelo
Governo Federal. O aperfeiçoamento desses critérios
está sendo progressivamente obtido através de um
programa de visitação e da análise formal e funcional
das indústrias e empreiteiras do Setor. A utilização
dessas informações , por sua vez, passou a ser mais
ágil e operacional a partir de 1989, pelo acesso
permanente (“On-Line”) ao banco de dados específico,
gerenciado pela Telebrás e disponível a todas as
empresas do Sistema.
        4. Fomento Industrial – Com o objetivo de
consolidar os produtos desenvolvidos pela Telebrás e
fortalecer os fornecedores licenciados, foram firmados,
no período 1985/1989, contratos para aquisição de um
lote-piloto de equipamentos Trópico R com cada um dos
quatro fornecedores, num total de 27.000 terminais, ao
custo aproximado de US$ 21,6 milhões.
        Além desse fornecimento, a Telebrás firmou
contrato de obrigações com as indústrias licenciadas,
garantindo uma contratação mínima anual de 30.000
terminais Trópico R e 60.000 terminais Trópico RA de
cada uma delas, por um período de 4 e 5 anos,
respectivamente. Por força desse compromisso, foram
firmados, no período de agosto de 1987 até dezembro
de 1989, contratos estabelecendo condições gerais para
fornecimento de 247.200 terminais Trópico R e 69.600
terminais Trópico RA.  A Telebrás desembolsou, nesses
projetos, a parcela do sinal, num total aproximado de
US$ 20 milhões.
        A Telebrás vem executando, ainda, um contrato de
aquisição centralizada de fibras ópticas da ABC-XTAL
para posterior repasse às empresas do Sistema
Telebrás. Durante o ano de 1989 o valor desse
fornecimento atingiu US$ 9,2 milhões.
        5. Orientação e Normatização – A negociação com
fornecedores e entidades de classe patronais da
condições contratuais aplicáveis às aquisições das
empresas do Sistema Telebrás vem sendo realizada
pela Telebrás desde sua criação. Essa
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atividade, a partir de 1986, experimentou um significativo
crescimento pois, além da necessidade de compatibilização dos
interesses das empresas do Sistema e dos fornecedores, a
Telebrás passou a orientar as empresa sobre a adaptação dos
seus contratos às alterações de ordem econômica e legal
processadas pelo Governo.

RECURSOS HUMANOS

        A atuação do Sistema Telebrás nesta área, no período
1985/1989, foi caracterizada pela sua capacidade de ajustamento
às transformações políticas, econômicas, sociais e culturais que
vêm ocorrendo no País. As mudanças significativas das relações
entre o s empregados e as empresas, a maior autonomia sindical
outorgada pela nova Constituição, a evolução dos salários no
mercado de trabalho e o desenvolvimento tecnológico crescente,
dentre outros aspectos detectados nos estudos desenvolvidos,
exigiram a adequação de atitudes, valores e procedimentos, de
modo a tratar as questões presentes e preparar-se para o
ambiente futuro, no qual se evidenciará a evolução da tecnologia
das telecomunicações. Neste sentido, destacaram-se alguma
ações, conforme explicitadas nos tópicos a seguir.

1. Relações de Trabalho – A consolidação das liberdades
democráticas no País trouxe consigo o revigoramento da atividade
sindical, ao mesmo tempo que impulsionou a maior participação
dos empregados nas organizações. O Sistema Telebrás, atento e
sensível e esse processo de evolução social, intensificou a
institucionalização de programas que concretizassem uma maior
interação com os empregados, capacitassem os gerentes dos
diversos níveis hierárquicos para o novo contexto da relações de
trabalho e dotassem as empresas de telecomunicações de
estrutura compatível e profissionalizada para atender à demanda
exigida no campo das relações trabalhistas e sindicais. Essas
medidas e uma postura empresarial pautada no exercício
sistemático da negociação como base de entendimento,
permitiram ao Sistema Telebrás celebrar anualmente, com os
sindicatos, acordos coletivos de trabalho em todo o período de
1985/1989, evitando-se que a falta de conciliação entre as partes
desaguasse na Justiça Trabalhista, não obstante os desafios
enfrentados com as greves ocorridas.

2. Administração Salarial – Visando corrigir as defasagens
significativas detectadas entre a remuneração adotada no Sistema
Telebrás e a praticada por empresas de porte semelhante, foram
realizadas, no período de 1985/1989, revisões dos Planos de
Classificados   que   se   caracterizou   na   ocasião   e,

conseqüentemente , preservar os recursos humanos
necessários à manutenção e expansão dos serviços de
telecomunicações.

GRÁFICO 12 – EMPREGADOS POR 1.000 TERMINAIS

3. Força de Trabalho de Produtividade – O número de
empregados do Sistema Telebrás no final de 1989 era de
98.301, apenas um pouco maior do que o efetivo de pessoal
no ano de 1985, que era de 97.737. Essa constatação, após
cinco anos de significativa expansão da planta telefônica
instalada (33%), evidencia o intenso esforço do corpo
funcional para garantir a prestação dos serviços.
        Refletiu-se esse esforço no aumento da produtividade
da mão-de-obra própria, através da redução sucessiva da
relação número de empregados por 1.000 terminais
instalados.
       4. Seguridade Social – Até o final do exercício de 1989,
as entidades de seguridade social ligadas ao Sistema
Telebrás (Sistel e Telos) contavam com 89.435 contribuintes
ativos, representando uma adesão de 90,9% do total de
empregados. No mesmo ano, dentro do propósito
fundamental de suplementar as prestações da previdência
social, essas entidades pagaram benefícios da ordem de
NCz$ 50,3 milhões registraram, em 31.12.89, um patrimônio
líquido de NCz$ 7,35 bilhões.
        5. Segurança e Medicina do Trabalho – No período de
1985/1989, mereceram destaque os acordos celebrados
com os sindicatos para aplicação da lei sobre adicional de
periculosidade com energia elétrica, que  resultaram   de
exaustivas   negociações   e
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estudos técnicos desenvolvidos pelo Sistema Telebrás
juntamente com as entidades sindicais e o Ministério do
Trabalho.
        6. Capacitação de Recursos Humanos – O esforço do
Sistema Telebrás nesta atividade possibilitou a consolidação
de um melhor tratamento ao processo de capacitação,
abrangendo ações integradas para suporte instrumental e
institucional ao empregado, com vistas à elevação da
competência, à evolução pessoal  e ao desenvolvimento
funcional e organizacional.
        Neste sentido, 30.313 empregados foram treinados em
1989, correspondendo a 31% do efetivo de pessoal, com
ênfase nas áreas de comunicação de dados, de
comunicações ópticas, em centrais digitais de comutação
temporal controladas por programa armazenado – CPA.T – e
em informática. No período 1985/1989, houve significativa
evolução do suporte instrumental ao processo de
capacitação, principalmente através da instituição do ensino
baseado em computador – que foi incrementado com a
cooperação técnica do Governo do Canadá – e, ainda, da
criação do programa de autodesenvolvimento dos
empregados, visando permitir o seu crescimento funcional e
pessoal no próprio ambiente de trabalho.
O treinamento gerencial, por sua vez, foi ajustado para
atender às necessidades decorrentes das modificações
ambientais, especialmente quanto à nova dimensão das
relações de trabalho no País e à adoção de uma postura
estratégica que possibilite antecipar-se aos impactos das
transformações tecnológicas, políticas, econômicas e sociais.
        No campo do intercâmbio internacional, o Sistema
Telebrás prestou, no período de 1985/1989, cooperação
técnica a 31 países da América Latina e África, através do
envio, por ano, de 14 peritos para consultoria e recepção de
41 técnicos estrangeiros, visando a realização de cursos,
estágios e/ou seminários. A cooperação técnica prestada ao
Sistema Telebrás, principalmente pelo Canadá, França,
Itália, Japão e Espanha, possibilitou enviar 73 técnicos ao
exterior e contar com a contribuição de 27 consultores, em
média, por ano.

RECURSOS MATERIAIS
        Nesta área foi dada continuidade à implementação do
Sistema de Gerência de Material (SGM) em banco de dados,
com o propósito de melhor suprir as empresas do Sistema
Telebrás dos materiais necessários a operação e expansão.
Dentro desse objetivo, vale destacar que, até o final de 1989,
o Sistema Automatizado de Gerência de Estoque (GLE) –
parte integrante do SGM – havia sido implantado em 23
empresas do Sistema Telebrás (76% do total).
        A contribuição do SGM para racionalização da função
material tem sido significativa ao longo dos últimos anos,
merecendo

destaque os registros a seguir:
        O estoque de manutenção, que em 1985 era de
NCz$ 633,8 milhões, no final de 1989 foi de NCz$ 220,6
milhões, a preços de dezembro de 1989, representando
um decréscimo de 65,2%.
        Obteve-se uma redução de custo com materiais de
estoque da ordem de NCz$ 29 milhões, em decorrência
da técnica de análise de valor , assim como efetivou-se
o remanejamento de materiais e equipamentos
excedentes em determinadas empresas, para outras
que o necessitavam dentro do próprio Sistema Telebrás,
evitando-se a realização de despesas no valor de NCz$
145 milhões.
        O indicador “Estoque de Manutenção por Terminal
em Serviço” manteve a sua tendência decrescente.

GRÁFICO 13 – VALOR DE ESTOQUE DE
MANUTENÇÃO POR TERMINAL EM SERVIÇO
(cruzados novos)

OBS: VALORES CORRIGIDOS PARA  DEZEMBRO (IGP-FGV).

SUPORTE ADMINISTRATIVO DA “HOLDING”
        A gestão administrativa interna  mereceu, no
período 1985/1989, uma atenção especial, de modo a
fornecer o suporte adequado à atuação das demais
áreas junto às empresas controladas. Para tanto, foram
adotadas medidas de racionalização e informatização
das respectivas atividades, assim como incrementados
programas de assessoria aos gerentes no campo das
relações de trabalho e outras ações par melhor
integração entre os empregados e a empresa.
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ANO 85 86 87 88 89

TRÓPICO RA   0    0    0  3  70

TRÓPICO R  63 185 110 29  74

ANALÓGICOS 321 305 234 67  43

OUTROS DIGITAIS 251 494 315 111 162

PREPARANDO O
FUTURO

O SISTEMA BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES POR
SATÉLITE (SBTS)

        O Sistema Brasileiro de Telecomunicações por
Satélite teve o segmento terrestre ampliado de 38
estações em 1988, para 45 estações em 1989.
        Procedeu-se, ainda, à licitação para fabricação
e lançamento dos satélites para a 2.ª  geração do
SBTS, prevista para ocorrer m 1993.

GRÁFICO 14 – CONTRATAÇÃO DE
TERMINAIS POR TECNOLOGIA (milhares)

Satélites brasileiros: alta tecnologia a serviço de um novo país.
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A DIGITALIZAÇÃO DA REDE DE
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS

        A exemplo de 1988, por orientação do
Ministério das  Comunicações, deu-se continuidade
aos programas de digitalização da rede de
telecomunicações e de preparação do projeto-piloto
brasileiro da Rede Digital de Serviços Integrados.
        A aquisição de terminais em tecnologia digital
passou de 49% do total de encomendas em 1985
para 88% em 1989, denotando a crescente
participação dos equipamentos da família Trópico.

TELEFONIA MÓVEL CELULAR
        Objetivando a introdução do Serviço Móvel
Celular, procederam-se às licitações para a
contratação de 10 mil terminais e 2 mil terminais,
respectivamente, para as cidades do Rio de Janeiro
e de Brasília.   Contrataram-se também estudos de
mercado objetivando embassar a disseminação
desse serviço por mais 19 localidades no País.
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FIGURA l - ARTICULAÇÃO DO DESEMPENHO
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DESP. FINANCEIR.)
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RECEITA
DE EXPLORAÇÃO

ATIVO

ATIVO EM
FORMAÇÃO

rbs
51,7
38,9

tri
1,0
5,6

tba
58,0
48,4

DESEMPENHO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

SISTEMA TELEBRÁS

Avaliação do Desempenho
Econômico - Financeiros
        A avaliação do Desempenho Econômico - Financeiro do 
Sitema Telebrás baseia-se na consolidação dos resultados obtidos pelo conjunto 
Telebrás e suas empresas controladas.
        A base de preparação para a presente análise foi elaborada
a partir ods valores constantes das Demonstrações Financeiras
Consolidadas, apurados dentro do critério de Correção Integral
(instruções n.ºs 64 e 108 da CVM),m e com base no Modelo de 
Avaliação do Desempenho Econômico - Financeiro (MADEF).
        Destaca-se, no Sistema Telebrás, o elevado cresciamento da
Receita de Exploração, em virtude, basicamente, dos seguintes
fatores: aumento da planta em serviço (6%), aumento do tráfego
telefônico (12%) e de ganhos estruturais (introdução da tarifa diferenciada no horário 
comercial).
        Por outro lado, as despesas operacionais também cresceram,
principalmente as de manutenção, reparos e comerciais, em 
função da utilização máxima da planta. Também as outras 
despesas operacionais apresentaram acréscimos, decorrentes,
basicamente, das perdas nos itens monetários não remunerados
(122% maior que em 1988).
        A conjugação desses acréscimos (Receitas e Despesas Operacionais), 
resultaram em um incremento líquido do Lucro
Operacional, antes das despesas e receitas financeiras, da ordem
de 30% em relação a 1988.
        As altas taxas de juros praticadas no  mercado interno
(39%a.a. em 1989 contra 25% a.a. em 1988) elevaram em 98% as
despesas financeiras líquidas do STB em 1989, muito embora a
conta de Empréstimos e Financiamentos tenha tido um 
crescimento de apenas 11% no mesmo período.Após a apropriação
de tais encargos, o Lucro Operacional teve um crescimento de apenas 15% em 
relação a 1988.

  

      Finalmente, registra-se que o Lucro Líquido do exercício decresceu de NCz$ 8,5 
bilhões em 1988, para NCz$ 6,5 bilhões em 1989, sendo seu maior ofensor a perda na 
baixa das ações da Telesp, alienadas pela Telerj a preço de mercado.
        Os valores gerados pela atividade econômica (RPI), que em 1989 montaram em
NCz$ 20,8 bilhões (NCz$ 16,7 bilhões em  1988), representaram a maior fonte de recursos
(60%) para atender as necessidades com as inversões e amortizações de empréstimos e



ECONÔMICO - FINANCEIRO - STB LEGENDA:

Descrição
1989 xxx      xx      Participação % s/ Receita
1988 xxx      xx      Variação %

           xx
Valores (NCz$ Milhões)

rbs - Rotação dos Bens e Instalações em Serviço
tri - Taxa de Remuneração do Investimento (Res. 43/66)

dfi - Taxa de Despesas Financeiras
J - Taxa de Juros Média

gre - Grau de Endividamento
trcp - Taxa de Retorno do Capital Próprio
tba - Taxa de Bens em Andamento

cam - Capacidade de Amortização
3.946 9,5 cim - Crescimento do Imobilizado

10.465 25,3 547 2,0 drt - Dependência de Recursos d Terceiros
9.101 33,6 619,6 RPI - Recursos Próprios p/ Investimento

15,0 RCA - Recursos Capitalizáveis
CCP - Créditos de Curto Prazo
OCE - Operações de Crédito
GIE - Gastos c/ Investimentos de Expansão
AEE - Amortização Empréstimos de Expansão
INV - Inversões Financeiras

3.971 9,6 6.529 15,8
2.011 7,4 8.554 31,6

97,5 (23,7)

20.801 60,5 30.456 88,7
13.359 10,7 16.700 68,8 20.423 84,1
12.053 11,7 24,6 49,1

10,8

19.540 15,7 6.039 17,6 3.838 11,2
11.290 11,0 2.242 9,2 3.697 15,2

124.478 100,0 73,1 169,4 3,8
102.993 100,0

20,9

7.512 21,9 58 0,1
5.344 22,0 166 0,7

91.579 73,6 40,6 (65,1)
79.650 77,3

15,0

financiamentos. Tais necessidades foram complementadas com ao final do exercício uma composição de 73,6% de Capitais

recursos capitalizáveis (18%) e operações de crédito (22%). Próprios (Patrimônio Líquido acrescido de Outros Recursos

        Com esse fluxo de recursos,a Depedência de Recursos de Capitalizáveis) e 26,4% de Capitais de Terceiros (10,7% de longo

Terceiros para Investimento - drt - foi reduzida para 24,7% prazo e 15,7% de curto prazo), refletindo um Grau de 

(26,2% em 1988) e a Capacidade de Amortizaçõs de Empréstimos Endividamento - gre - ( de longo prazo), de 14,6% (15,1% em

- cam - foi elevada para 5,5 (4,5 e, 1988). 1988). (*Figura ll)

Avaliação da Situação Patrimonial

        A estrutura patrimonial monstrou-se equilibrada, apresentando
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(EM MOEDA DE 31/12/89)
1989/1988

CAPITAL
PRÓPRIO

PASSIVO EMPREST. E
FINANCIAM.

OUTROS

LUCRO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO

OUTROS

LUCRO
OPERACIONAL

FINANCEIRAS
DESP. (RECEITAS)

RPI GIE

RCA AEE

92.989

CCP + OCE INV

BIS+DAM+ATIFO
106.714

dfi

34,2

21,7 J

38,8

24,5

trcp

7,1

10,7

cim

28,5

22,0

GRE

14,6

15,1

cam

5,4

4,5

drt

24,7

26,2



FIGURA ll - ARTICULAÇÃO DO DESEM

5.598 57,7 3.096 31,9
4.875 57,4 1.154 13,6

14,8 168,2

1.284 13,2 329 3,4
1.632 19,2 192 2,3

(21,3) 71,5
9.702 100,0
8.498 100,0

14,2

458 4,7
64 0,7 0 -

619,5 8 -
(100,0)

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO - 
FINANCEIRO - TELEBRÁS

TABELA III 2.362 24,4 6.277 64,7
INDICADORES (%) 1988 1989 1.927 22,7 7.144 84,1

    Rotação do Ativo Permanente (rbs) 12,5 12,4 22,5 (12,1)
    Taxa de Retorno do Capital
    Próprio (trcp)
    Grau de Endividamento (gre)* 0,9 1,0
    Liquidez Corrente* 4,4 4,4
* Excluídos  os  saldos  de  Debêntures  e  Empréstimos às empresas controladas  e

coligadas, nos montantes de NCz$ 7.449,7 milhões, em 1989, e Cz$ 3.316,9 milhões

 em, 1988.
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FORMAÇÃO DO LUCRO OPERACIONAL

EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

RECEITA
OPERACIONAL

DESPESAS 
OPERACIONAIS

DIVIDENDOS DEPRECIAÇÕES

RECEITAS
FINANCEIRAS

DESPESAS
FINANCEIRAS

OPERACIONAIS

9,312,7

RECEITAS
DE SERVIÇOS

LUCRO
OPERACIONAL

TELEBRÁS CONTROLADORA

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO-

FINANCEIRO

        O lucro Operacional obtido pela Telebrás, em 1989, foi de 
NCz$ 6,3 bilhões (NCz$ 7, bilhões em 1988), 12,1% inferior ao de 
1988. Este resultado é conseqüência, em quase sua totalidade,  do 
desempenho ECONÔMICO - financeiro das empresas controladas e 
coligadas (expresso na   Telebrás pelas receitas de "Ganho com a 
Equivalência Patrimonial" e de Dividendos"), o qual foi afetado pelas 
altas taxas de juros absorvidas pelas referidas empresas.
        O resultado não operacional apresentou um decréscimo de 
75,5%, decorrente, basicamente, da perda com a baixa das ações 
da Telesp,
alienadas pela Telerj.
        Tais fatores foram os principais responsáveis pela redução do 
Lucro Líquido do Exercício em 23,3% (NCz$ 6,7 bilhões em 1989 e 
NCz$ 8,7 bilhões em 1988).

Avaliação da Situação Patrimonial
        O Balanço Patrimonial evidencia uma estrutura típica de 
controladora, onde a rubrica de investimentos, que representa a  
participação acionária da Telebrás em suas empresas controladas e 
coligadas, corresponde a 82% (87% em 1988) do total do Ativo, o 
qual é financiado com apenas 9,7% de capitais de terceiros e os 
restantes 90,3%, com recursos próprios.
        Essa baixa participação de capitais de terceiros, é evidenciada 
pela liquidez corrente, que demonstra que a empresa possui NCz$ 
4,40 de capital circulante para cada NCz$ 1,00 de exigibilidade.



PENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO-TELEBRÁS (1989/1988)
(COM CORREÇÃO INTEGRAL)

LEGENDA:

1989 XXX XX-
1988 XXX XX-

XX-

1.344 17,3
945 10,3

42,3

7.757 100,0
9.181 100,0

241 2,5 (15,5)
445 5,2

(45,8)
377 3,9

1.537 18,1
(75,5) 6.654 68,6 6.654 68,6

8.681 102,2 8.681 102,2
(23,3) (23,3)

6.277 64,7
7.144 84,1

(12,1)
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FORMAÇÃO DO LUCRO

LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUCRO

ACRÉSCIMO
DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

NÃO
LUCRO 
LÍQUIDO

OPERACIONAL

ACRÉSCIMO 
DO CAPITAL

SOCIAL

LUCRO 
LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO

DIVIDENDOSRESULTADO

OPERACIONAL DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO

VALORES (NCz$ MILHÕES)

 PARTICIPAÇÃO %

    VARIAÇÃO %



Z

PROPOSTA DA
ADMINISTRAÇÃO
PARA A
DESTINAÇÃO
DO RESULTADO

Senhores Acionistas,

        Em cumprimento aos dispositivos legais que
regem a matéria, esta Administração do Lucro
Líquido do Exercício, no valor de NCz$
6.653.892.429.36 (seis bilhões, seiscentos e
cinqüenta e três milhões, oitocentos e noventa e
dois mil, quatrocentos e vinte e nove cruzados
novos e trinta e seis centavos), e da Reversão da
Reserva de Lucros a Realizar constituída nos
exercícios anteriores e lançada `a conta de Lucros
Acumulados, que montou no exercício NCz$
566.834.648,22 (quinhentos e sessenta e seis
milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e
seiscentos e quarenta e oito cruzados novos e vinte
e dois centavos), seja a seguinte:

        l) RESERVA LEGAL – Na conformidade do Art.
193, da Lei n.º 6.404/76, torna-se necessária a
aplicação de 5% daquele lucro líquido à constituição da
Reserva Legal no valor de NCz$ 332.694.621,47
(trezentos e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa
e quatro mil, seiscentos e vinte e um cruzados novos e
quarenta e sete centavos).
        ll) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR-
Na forma do Art. 197, da mesma Lei, considerando a
existência das condições ali preconizadas, propõe-se a
constituição da Reserva de Lucros a Realizar no valor
de NCz$ 5.924.144.713,53 (cinco bilhões, novecentos e
vinte e quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e treze cruzados novos e cinqüenta e três
centavos).
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        lll) DIVIDENDOS – Atendendo ao disposto no
Art. 65 do Estatuto Social, no Art. 202, incisos l, ll e lll da
Lei n.º 6.404/76, esta Administração propõe sejam
pagos NCz$ 66.409.673,12 (sessenta e seis milhões,
quatrocentos e nove mil, seiscentos e setenta e três
cruzados novos e doze centavos) aos possuidores de
ações preferenciais e NCz$ 174.562.262,53 (cento e
setenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois
mil, duzentos e sessenta e dois  cruzados novos e
cinqüenta e três centavos), aos possuidores de ações
ordinárias.
        Os dividendos sobre ações resultantes das
capitalizações ocorridas no exercício de 1989 serão
distribuídos “pro rata” dia, exceto para os atribuídos às
ações decorrentes de créditos de participações
financeiras, nos termos das Portarias 1181 e 1361, do
Ministério das Comunicações, que serão remuneradas
pelo critério “pro rata” semestre, atribuindo-se dividendo
integral (12/12) às ações resultantes das capitalizações
realizadas no primeiro semestre e (6/12) às decorrentes
das capitalizações efetivadas no segundo semestre do
referido exercício.
        lV) LUCROS ACUMULADOS – Propõe,
também, que o saldo remanescente do lucro líquido
ajustado, nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76, no
montante de NCz$722.915.806.93 (setecentos e vinte e
dois milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e seis
cruzados novos e noventa e três centavos), seja levado
à conta de Lucros Acumulados para aumento de capital,
visando sua aplicação na modernização e expansão do
Sistema de Telecomunicações.

Brasília, 20 de fevereiro de 1990.



BALANÇOS PATRIMONIAIS  - 31 de dezembro de 1989 e 1988

Correção Correção Correção Correção Correção Correção Correção Correção
integral e integral (Em integral e integral (Em integral e integral (Em integral e integral (Em
legislação moeda de 31 legislação moeda de 31 legislação moeda de 31 legislação moeda de 31
societária de dezembro societária de dezembro societária de dezembro societária de dezembro

de 1989) de 1989) de 1989) de 1989)

CIRCULANTE...............................................................10.097.051 4.940.331 8.457.374 8.678.378 CIRCULANTE.......................................................7.702.288 2.871.875 25.772.951 17.660.294
    Disponibilidades......................................12.047 145.529 901.105 1.093.292         Pessoal encargos e 
        Caixa de bancos...................................................6.079 2.459 653.520 453.533             benefícios.......................................................148.354 61.295 5.359.535 1.578.867
        Aplicações com liquidez         Fornecedores de materiais e
            imediata............................................................5.968 143.070 247.585 639.759            serviços.......................................................96.139 26.676 3.023.115 1.197.752
    Direitos realizáveis.....................................................10.084.854 4.794.531 7.506.464 7.461.156         Impostos, taxas e 
        Contas a receber de           contribuições.......................................................8.309 35.712 2.654.596 2.754.087
            serviços.............................................................- - 6.057.287 6.078.810         Debêntures.......................................................6.438.956 1.532.415 6.438.956 1.532.415
        Créditos com empresas do         Empréstimo e
            Sistema Telebrás..............................................9.852.707 4.398.121 - -            financiamentos.......................................................614.134 745.085 4.939.682 7.269.269
        Menos: Provisão para créditos         Obrigações com empresas do 
            de liquidação duvidosa.........................................- - (99.113) (93.964)             sistema Telebrás......................................114.025 4.770 - -
        Valores a recuperar.............................................219.973 384.575 1.002.939 900.233         Consignações a favor de
        Bens destinados a venda........................................- - 44.699 11.791             terceiros.......................................................24.893 7.487 2.196.902 1.853.273
        Material de estoque de         Participações no resultado......................250.745 457.601 532.245 812.200
            manutenção...................................................4.410 4.633 220.646 279.662         Provisão para contingências.................... - - 365.468 395.597
        Outros valores realizáveis...............................7.764 7.202 280.006 284.624         Outra obrigações............................................6.733 834 262.452 266.834
    Despesas do período
        seguinte..............................................................150 271 49.805 123.930 EXIGÍVEL A LONGO

    PRAZO.............................................................559.323 1.039.384 7.125.311 5.681.649
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.506.240 2.509.847 464.709 229.106         Imposto , taxas e 
        Créditos com empresas do             contribuições...........................................- - 5.138.343 2.422.698
            sistema Telebrás..........................................3.505.775 2.509.387 - -         Empresas e 
        Empréstimos compulsórios e             financiamentos......................................396.595 1.039.384 1.980.267 3.251.633
            aplicações capitalizáveis...........................427 432 102.134 111.792         Outras obrigações......................................162.728 - 6.701 7.318
        Imposto de renda/finsocial a
            recuperar......................................................- - 183.718 65.773 RESULTADOS DE PERÍODOS
        Outros valores realizáveis................................38 28 178.857 51.541     SEGUINTES.......................................................7 419 447 1.181
PERMANENTE.............................................................71.510.197 64.731.054 115.555.782 94.085.225     PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA................. - - 14.713.012 11.363.751
    Investimentos.........................................................69.654.990 62.679.491 1.083.324 1.095.835         No capital de empresas
    Imobilizado...........................................952.901 915.667 99.465.381 81.369.000             controladas.......................................... - - 410.711 526.465
        Bens e instalações em         Nas reservas e lucros de 
            serviço...........................................................1.395.703 1.296.789 134.239.668 117.570.283             empresas controladas....................... - - 14.302.301 10.837.286
        Menos: Depreciação e
            amortização acumuladas..........................(599.183) (509.152) (66.716.258) (59.202.427) PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS
        Bens e instalações em     CAPITALIZÁVEIS.........................................76.851.870 68.269.554 76.866.144 68.285.834
            andamento......................................................156.381 128.030 31.941.971 23.001.144     Patrimônio líquido.......................................74.696.008 66.938.597 74.696.008 66.938.597
    Diferido.....................................................................902.306 1.135.896 15.007.077 11.620.390         Capital social realizado..........................995.131 12.641.489 995.131 12.641.489
        Juros sobre bem e instalações         Correção monetária do capital
            em andamento................................................- - 16.060.185 13.387.506             realizado.......................................................12.185.720 - 12.185.720 -
        Despesas financeiras................... - - 2.655.218 1.117.654         Reservas de capital....................................9.429.496 8.624.486 9.429.496 8.624.486
        Pesquisa e desenvolvimento..........................1.150.804 1.285.460 1.785.434 1.836.975         Reservas de lucros.................................45.006.142 39.316.138 45.006.142 39.316.138
        Outros valores......................................................29.725 31.737 912.072 726.212         Lucros acumulados..................................7.079.519 6.356.484 7.079.519 6.356.484
        Menos: Amortização     Recursos capitalizáveis..........................2.155.862 1.330.957 2.170.136 1.347.237
           acumulada.........................................................(278.223) (181.301) (6.405.832) (5.447.957)         Contribuição para

            expansão................................................2.123.006 1.156.965 2.123.006 1.156.965
        Recursos ordinários da
            União.......................................................32.856 173.992 32.856 173.992
        Outros recursos............................................- - 14.274 16.280

TOTAL DO ATIVO 85.113.488 72.181.232 124.477.865 102.992.709 TOTAL DO PASSIVO...................................85.113.488 72.181.232 124.477.865 102.992.709
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PASSIVO

1989 1988 1989 1988

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

1989 1988 1989 1988

Controladora Consolidado

ATIVO



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 1989 e 1988

(Em milhares de cruzados novos, exceto lucro por ação)

1989
Receitas (despesas) operacionais:
    Ganho com investimentos em controladas e coligada.........................................................................................................6.882.710 6.882.710 6.506.452
    Despesas gerais e administrativas....................................................................................................................................................(632.737) (2.191.976) (712.321)
    Contribuição social................................................................................................................................................................................- - (29.232)
    Despesas financeiras......................................................................................................................................................................(4.844) 108.444 (8.223)
    Receitas financeiras.........................................................................................................................................................................74.023 349.185 63.569
    Outras despesas operacionais............................................................................................................................................................(8.301) (1.232.689) (604.533)
    Outras receitas operacionais...........................................................................................................................................................9.979 2.361.579 1.927.534
Lucro operacional...........................................................................................................................................................................6.320.830 6.277.253 7.143.246
Receitas (despesas) não operacionais:
    Ganho com investimento................................................................................................................................................................368.804 368.804 1.809.035
    Outras receitas não operacionais.....................................................................................................................................................5.475 14.416 5.477
    Outras despesas não operacionais.....................................................................................................................................................(5.027) (6.581) (276.868)

369.252 376.639 1.537.644
Efeitos inflacionários
    Saldo devedor da correção monetária.....................................................................................................................................................(2.183.536) - -
    Saldo credor de variações monetárias.....................................................................................................................................................2.147.346 - -

(36.190) - -
Lucro líquido do exercício..........................................................................................................................................................6.653.892 6.653.892 8.680.890
Lucro ação do capital social realizado no fim do exercício........................................................................NCz$ 0,133 NCz$ 0,133 NCz$ 0,210

1989

Receita operacional bruta:
    Serviços de telecomunicações............................................................................................................................................................................16.562.763 47.570.698 31.570.463
Deduções da receita bruta:
    ISC, PASEP, ICMS, e FINSOCIAL...................................................................................................................................................................(2.609.146) (6.224.064) (4.469.240)
Receita operacional líquida.....................................................................................................................................................................13.953.614 41.346.634 27.101.223
Custos dos serviços prestados............................................................................................................................................................................(7.888.646) (18.165.694) (14.090.456)
Lucro bruto...................................................................................................................................................................................................6.064.968 23.180.940 13.010.767
Receitas (despesas) operacionais:
    Comercialização dos serviços............................................................................................................................................................................(1.566.628) (3.418.351) (1.831.214)
    Despesas gerais e administrativas............................................................................................................................................................................(4.406.012) (10.557.338) (6.175.170)
    Despesas financeiras...................................................................................................................................................................................(3.464.639) (4.930.292) (2.414.428)
    Receitas financeiras............................................................................................................................................................................447.244 959.350 403.119
   Contribuição social........................................................................................................................................................................................(676.970) (676.970) (712.152)
    Ganho com investimento............................................................................................................................................................................177.979 254.069 200.665
    Outras despesas operacionais............................................................................................................................................................................(896.194) (5.120.812) (2.301.900)
    Outras receitas operacionais............................................................................................................................................................................424.710 10.774.397 8.921.753

(9.960.510) (12.715.947) (3.909.327)
Lucro (prejuízo) operacional............................................................................................................................................................................(3.895.542) 10.464.993 9.101.440
Receitas (despesas) não operacionais:
    Ganho (perda) com investimento............................................................................................................................................................................(670.578) (2.533.962) 1.563.551
    Participação financeira de promitentes - assinantes...................................................................................................................341.610 1.477.487 1.557.807
    Outras despesas não operacionais.......................................................................................................................................................(106.385) (577.170) (487.477)
    Outras receitas não operacionais..............................................................................................................................................................166.177 858.352 162.805

(269.176) (775.293) 2.796.686
Efeitos inflacionários:
    Saldo credor da correção monetária...................................................................................................................................................26.186.910 - -
    Saldo devedor de variações monetárias........................................................................................................................................(12.332.492) - -

13.854.418 - -
Lucro líquido do exercício antes das deduções....................................................................................................9.689.700 9.689.700 11.898.126
    Provisão para imposto de renda/ FINSOCIAL...............................................................................................................................(3.149.959) (3.149.959) (3.341.685)
    Participação de empregados............................................................................................................................................................................(11.147) (11.147) (2.635)
Lucro líquido do exercício antes da participação minoritária..........................................................................6.528.594 6.528.594 8.553.806
    Participação minoritária............................................................................................................................................................................(592.711) (592.711) (765.735)
Lucro líquido do exercício............................................................................................................................................................................5.935.883 5.935.883 7.788.071
Lucro por ação do capital social realizado no fim do exercício...............................................................NCz$ 0,119 NCz$ 0,119 NCz$ 0,189
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Correção integral
(Em moeda de 31 de 
dezembro de 1989)

Legislação Correção integral

Legislação
societária

1988

A notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1989 1988

(Em moeda de 31 de 
dezembro de 1989)

CONSOLIDADO

CONTROLADORA

societária

1989



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 1989

Capital Correção Ágio na Doações e Outras Reserva Reserva Reserva Lucros Ações em Total do 
social monetária subscrição subvenções reservas de Especial legal de lucros acumulados tesouraria patrimônio 

realizado do capital de ações p/ investi- capital de equi- a realizar líquido
mentos valência

Saldos em 31 de dezembro de 
1988......................................................................................................................93.888 705.252 544.410 793 - 231.199 140.098 2.114.098 401.829 - 4.231.567
Aumento do capital social:
    Recursos de autofinanciamento........................................................34.025 140.835 174.860
    Incorporações de créditos da
        União.........................................................................................................4.785 19.799 24.584
    Subscrições...............................................................................................132.739 482.137 614.876
    Reservas...........................................................................................................729.694 (705.252) (24.442) -
Doações e subvenções para
    investimentos............................................................................................... 1 1
Aquisição de ações em
    tesouraria........................................................................................................  (1) (1)
Venda de ações em tesouraria.................................................................. 11 4 15
Reversão de reservas............................................................................................... (566.835) 566.835 -
Correção monetária............................................................................................... 12.185.720 8.254.208 11.744 - 3.426.101 2.076.095 31.328.547 5.954.760 (3) 63.237.172
Dividendos prescritos.................................................................................... 14 14
Lucro líquido do exercício................................................................................  6.653.892 6.653.892
Destinação do lucro líquido do
    exercício proposta à AGO:
    Transferência para reservas...................................................................... 332.694 5.924.145 (6.256.839) -
    Dividendos propostos............................................................................................... (240.972) (240.972)
Saldos em 31 de dezembro de 1989................................... 995.131 12.185.720 9.416.947 12.538 11 3.657.300 2.548.887 38.799.955 7.079.519 - 74.696.008

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findos em 31 de dezembro de 1989 e 1988

Capital Ágio na Doações e Outras Reserva Reserva Reserva Lucros Ações em Total do 
social subscrição subvenções reservas de Especial legal de lucros acumulados tesouraria patrimônio 

realizado de ações p/ investi- capital de equi- a realizar líquido
mentos valência

 
Saldos em 31 de dezembro de 1987........................................................................................... 12.438.053 7.868.726 12.415 650 3.657.300 1.782.149 26.974.388 5.023.812 57.757.493
Aumento do capital social:   
    Recursos de autofinanciamento............................................................................................... 155.704 568.867 724.571
    Incorporações de créditos da União............................................................................................... 46.420 169.563 215.983
    Subscrições........................................................................................................................................... 1.312 4.794 6.106
Doações e subvenções para investimentos...............................................................................  121 121
Aquisição de ações em tesouraria...............................................................................................  (10.770) (10.770)
Venda de ações em tesouraria........................................................................................................  (650) (2.022) 10.770 8.098
Reversão de reservas..........................................................................................................................  (1.413.184) 1.413.184 -
Dividendos prescritos..........................................................................................................................  752 752
Lucro líquido do exercício..........................................................................................................................   8.680.890 8.680.890
Destinação do lucro líquido do exercício proposta   
    à AGO:   
    Transferência para reservas.......................................................................................................  434.044 7.881.441 (8.315.485) -
    Dividendos propostos..........................................................................................................................  (444.647) (444.647)
Saldos em 31 de dezembro de 1988.......................................................................................... 12.641.489 8.611.950 12.536 - 3.657.300 2.216.193 33.442.645 6.356.484 - 66.938.597
Aumento do capital social:   
    Recursos de autofinanciamento............................................................................................... 87.814 363.593 451.407
    Incorporações de créditos da União............................................................................................... 20.726 85.764 106.490
    Subscrições........................................................................................................................................... 187.271 599.191 786.462
    Reservas........................................................................................................................................... 243.551 (243.551) -
Doações e subvenções para investimentos...............................................................................  2 2
Aquisição de ações em tesouraria...............................................................................................  (4) (4)
Venda de ações em tesouraria........................................................................................................  11 4 15
Reversão de reservas..........................................................................................................................  (566.835) 566.835 -
Dividendos prescritos..........................................................................................................................  119 119
Lucro líquido do exercício..........................................................................................................................  6.653.892 6.653.892
Destinação do lucro líquido do exercício proposta   
    à AGO:   
    Transferência para reservas.......................................................................................................  332.694 5.924.145 (6.256.839) -
    Dividendos propostos..........................................................................................................................  (240.972) (240.972)
Saldos em 31 de dezembro de 1989...................................................................................... 13.180.851 9.416.947 12.538 11 3.657.300 2.548.887 38.799.955 7.079.519 - 74.696.008
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(Em milhares de cruzados novos)

(Em milhares de cruzados novos)

Reservas de capitalCapital realizado atualizado Reservas de lucros
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Reservas de Capital Reservas de lucro

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CORREÇÃO INTEGRAL



DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1989 e 1988

Legislação Legislação

societária societária

1989 1989 1988 1989 1989 1988

ORIGENS:  ORIGENS:  

    Total dos recursos gerados pela atividade econômica.................................................................................. 2.034.140 - 1.045.896     Total dos recursos gerados pela atividade econômica.................................................................................. - 13.395.611 13.706.276

    Aumento dos recursos capitalizáveis........................................................................................................... 2.071.721 3.183.761 919.219     Redução no ativo realizável a longo prazo .................................................................................................... 320.686 3.133.577 -

    Aumento no passivo exigível a longo prazo.................................................................................................... 155.026 310.286 21.707     Venda de imobilizações e investimentos........................................................................................................... 98.048 404.226 -

    Aumento no capital social............................................................................................................................ 171.549 295.811 203.436     Aumento no passivo exigível a longo prazo............................................................................................ 170.252 418.734 202.998

    Ágio na subscrição de ações........................................................................................................................................... 642.771 1.048.548 743.224     Aumento de recursos capitalizáveis.......................................................................................................... 2.085.028 3.220.945 1.271.944

    Redução no ativo realizável alongo prazo....................................................................................................... 731.117 1.679.960 1.991.418     Aumento no capital social........................................................................................................................ 171.549 295.811 203.436

    Venda de imobilizações............................................................................................................................ 522.534 651.872 -     Ágio na subscrição de ações.......................................................................................................................................... 642.771 1.048.548 743.224

    Venda de ações em tesouraria..................................................................................................................... 15 15 8.098     Aumento no capital social em empresas controladas.......................................................................................................................................... 66.386 143.748 10.150

    Outras origens............................................................................................................................................. 18 132 1.228     Ágio na subscrição de ações em empresas controladas.......................................................................................................................................... 604.508 1.330.551 13.284

            Total das origens.................................................................................................................................. 6.328.891 7.170.385 4.934.226     Outras origens.......................................................................................................................................... 122.380 1.032.814 239.512

             Total das origens.......................................................................................................................................... 4.281.608 24.424.565 16.390.824

 APLICAÇÕES:  

Aplicações:        Total dos recursos na atividade econômica.......................................................................................................................................... 10.021.290 - -

    Total dos recursos aplicados na atividade econômica.................................................................................... - 659.015 -     Aumento no ativo permanente:  

    Aumento no realizável a longo prazo.................................................................................................................. 2.818.730 3.508.506 -                 Investimentos.......................................................................................................................................... 24.181 57.991 166.064

    Aumento no ativo permanente:                  Imobilizado.................................................................................................................................................... 8.953.846 28.286.892 19.288.856

        Investimentos......................................................................................................................................... 958.050 1.654.978 2.485.999                 Diferido................................................................................................................................................. 529.060 2.169.431 1.134.367

        Imobilizado............................................................................................................................................. 46.417 140.807 200.735  9.507.087 30.514.314 20.589.287

        Diferido................................................................................................................................................... - - 260.477             Redução no passivo exigível a longo prazo.............................................................................................. 320.930 1.194.404 1.555.391

 1.004.467 1.795.785 2.947.211             Aumento no realizável a longo prazo....................................................................................................... - - 223.056

        Aquisição de ações próprias............................................................................................................................ 1 4 10.770             Dividendos provisionados:  

        Dividendos provisionados............................................................................................................................ 240.972 240.972 444.647                 Telebrás.................................................................................................................................................... 240.972 240.972 444.647

        Redução no passivo exigível a longo prazo................................................................................................. 696 639.001 635.677                 Empresas controladas - participação minoritária............................................................................... 258.661 258.661 292.155

        Redução no resultado de períodos seguintes................................................................................................ 20 411 -                  IRF - Lucro Líquido - Lei 7713/88.......................................................................................................................................... 533.182 533.182 -

        Outras aplicações.................................................................................................................................... - 384 -                 Outras aplicações.......................................................................................................................................... 147.265 16.693 148.864

            Total das aplicações............................................................................................................................ 4.064.886 6.844.078 4.038.305                Total das aplicações.......................................................................................................................................... 21.029.387 32.758.226 23.253.400
    Aumento no Capital Circulante Líquido:................................................................................................... 2.264.005 326.307 895.921     Redução no Capital Circulante Líquido:....................................................................................... (16.747.779) (8.333.661) (6.862.576)

        Ativo circulante:              Ativo circulante:  

        No início do exercício............................................................................................................................ 312.306 4.940.331 2.946.762                 No início do exercício.......................................................................................................................................... 548.610 8.678.378 7.042.851

        No fim do exercício..................................................................................................................................... 10.097.051 10.097.051 4.940.331                 No fim do exercício.......................................................................................................................................... 8.457.374 8.457.374 8.678.378

 9.784.745 5.156.720 1.993.569  7.908.764 221.004 1.635.527

        Passivo circulante:         Passivo circulante:  

        No inicio do exercício............................................................................................................................ 181.548 2.871.875 1.774.227                No início do exercício.......................................................................................................................................... 1.116.408 17.660.294 9.162.191

        No fim do exercício................................................................................................................................... 7.702.288 7.702.288 2.871.875                No fim do exercício.......................................................................................................................................... 25.772.951 25.772.951 17.660.294

 7.520.740 4.830.413 1.097.648  24.656.543 8.112.657 8.498.103

    Aumento no capital circulante líquido.................................................................................................... 2.264.005 326.307 895.921         Redução no capital circulante líquido........................................................................................... (16.747.779) (8.333.661) (6.862.576)

  

 DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS GERADOS PELA  

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS GERADOS PELA      (APLICADOS NA) ATIVIDADE ECONÔMICA:  

    (APLICADOS NA) ATIVIDADE ECONÔMICA:      Lucro líquido do exercício....................................................................................................................................... 5.935.883 5.935.883 7.788.071

    Lucro líquido do exercício............................................................................................................................ 6.653.892 6.653.892 8.680.890     Participação minoritária nos resultados de empresas controladas......................................... 592.711 592.711 765.735

    Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro:      Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro:  

        Ganho com investimentos decorrentes da equivalência          Ganho operacional com investimento em empresa coligada não  

            patrimonial exclui NCz$ 1.284.543 mil de dividendos              consolidada e ganho não operacional com investimentos.............................................................. (526.971) (600.384) (1.764.216)

               (NCz$ 1.631.751 mil  em 1988)........................................................................................................ (5.966.971) (5.966.971) (6.683.734)         Ganho líquido nos itens monetários de longo prazo não  

        Ganho líquido nos itens monetários de longo prazo não               remunerados.......................................................................................................................................... - (9.075.812) (4.714.468)

           remunerados......................................................................................................................................... - (1.678.098) (1.328.784)         Depreciações e amortizações.................................................................................................................................... 2.594.236 10.100.202 9.238.570

        Depreciações e amortizações................................................................................................................... 81.444 329.268 191.864         Variações monetárias dos valores a longo prazo................................................................................ 3.218.940 - -

        Variações monetárias dos valores a longo prazo..................................................................................... (920.678) - -         Resultado da correção monetária.................................................................................................................................... (26.186.910) - -

        Resultado da correção monetária.............................................................................................................. 2.183.536 - -         Valor residual dos ativos permanentes baixados............................................................................ 1.210.409 3.129.964 600.159

        Valor residual dos ativos permanentes baixados......................................................................................... 2.917 2.924 185.660         Imposto de renda diferido.................................................................................................................................... 3.106.266 3.106.266 1.992.039

 4.619.752 (7.312.907) (7.634.994)         Outras..................................................................................................................................................................... 34.146 206.781 (199.614)

 (16.549.884) 6.867.017 5.152.470
Total dos recursos gerados pela (aplicados na) atividade econômica......................................... 2.034.140 (659.015) 1.045.896 Total dos recursos gerados pela (aplicados na) atividade econômica............................... (10.021.290) 13.395.611 13.706.276
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A notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CONSOLIDADO

Correção integral

(Em moeda de 

31 de dezembro de 1989)

Correção integral

(Em moeda de 

31 de dezembro de 1989)
CONTROLADORA



NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 1989 E 1988

1. Contexto operacional
A telebrás é uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações,
que tem como atividade exercer o controle das empresas do sistema de telecomunicações do
País, que integram o Sistema Telebrás,  o qual congrega 28 empresas em todo o território
nacional.
O Sistema Telebrás, responsável pelo desenvolvimento e prestação de serviços de
telecomunicações, 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 as sua 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 Recife  e do apoio e estreito relacionamento com industrias e universidades, a
Telebrás procura, cuidadosamente, melhorar a eficiência dos equipamentos utilizados, bem
como a qualidade dos serviços prestados.
Assumindo , também, a importante função de agente da política de cunho social,
estabelecida pelo Ministério das Comunicações, o Sistema Telebrás, a exemplo de anos
anteriores, estabelece alta prioridade aos programas de popularização e de interiorização,
instalando mais telefones de uso público e atendendo novas  localidades.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras  e efeitos da
inflação

As demonstrações financeiras são preparadas em conformidade com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos, com a Lei das Sociedades Anônimas e de disposições
complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, cujas principais práticas
contábeis são descritas na Nota 3.
Em conjunto com as demonstrações financeiras da controladora, estão apresentadas as
demonstrações financeiras consolidadas, preparadas de acordo com as normas estabelecidas
pela instrução n.º 15 da CVM, 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 4, exceto a coligada Companhia Riograndense de Telecomunicações –
CRT.
2.1. Legislação societária

Os efeitos da inflação são reconhecidos através da correção monetária do ativo
permanente e patrimônio líquido com base na variação OTN/BTN, assim como pela
atualização monetária dos demais ativos e passivos indexados.

2.2. Correção integral
Atendendo às disposições das instruções n.º 64 e 108 da CVM, a Companhia
apresenta, também, demonstrações contábeis complementares ajustadas pelos efeitos
da inflação, sob o título “Correção Integral”.
Tais demonstrações, elaboradas com base nas demonstrações financeiras da legislação
societária, tem por objetivo melhorar as informações colocadas à disposição dos
usuários,  destacando-se os seguintes aspectos:
a) Índice de correção

As atualizações monetárias e demais ajustes pela inflação são calculados com base
na variação mensal da OTN até janeiro de 1989 e pelo BTN até junho de 1989,
sendo o saldo nesta data ajustadora para BTNF e a partir de então corrigido com
base nesse índice, exceção feita ás despesas apropriadas com competência mensal
que foram convertidas pelo BTNF do último dia de cada mês, ou pelo BTNF médio
em alguns casos.

b) Balanço patrimonial
Os saldos das contas do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido, já estão
atualizados até a data do balanço. A s demais contas foram mantidas pelos valores
originais, observando-se o seguinte:
• Créditos e Obrigações

As contas de créditos e obrigações com vencimentos futuros e de valores
prefixados foram mantidas pelos valores originais, por terem prazos de
vencimentos interiores a noventa dias. Por esse motivo, os saldos dos ativos e
passivos “Legislação Societária” são os mesmos da “Correção Integral”, sendo
que os valores pertinentes a 1988 ( Correção Integral), estão atualizados pelo
BTNF de 31 de dezembro de 1989.

• 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.

c) Demonstração do resultado
Os componentes da demonstração do resultado, são atualizados monetariamente a
partir do dia ou mês de sua formação, ajustados ou complementados quanto aos
seguintes aspectos:
• As perdas por inflação, referentes aos estoques, foram atribuídas aos custos dos

serviços prestados ou outras despesas relacionadas com a operação realizada;
• As perdas sobre as despesas de períodos seguintes foram atribuídas à conta de

resultado correspondente;
• Os encargos referentes a depreciação e amortização e o resultado da equivalência

patrimonial são apurados em registros auxiliares, convertidos para cruzados novos
pelo BTNF de 31 de dezembro de 1989;

• Os ganhos ou perdas decorrentes da inflação referentes aos ativos e passivos que
geram encargos

             e receitas financeiras são considerados como redutores dos respectivos
componentes do resultado;

• Os ganhos ou perdas decorrentes da inflação referentes aos demais itens
monetários, foram atribuídos às respectivas contas de resultado a que se
vinculam. Os valores que não puderam ser alocados estão incluídos no grupo
de outras receitas/despesas operacionais;

• Os encargos com imposto de renda e contribuição social são demonstrados
como se fossem apropriados no mês de encerramento do exercício social;

• Os ganhos nos passivos não monetários, classificados fora do patrimônio
liquido, estão reconhecidos nos resultado, nas receitas relacionadas com a
operação.

   d) Demonstração das origens e aplicações de recursos
Os itens componentes desta demonstração foram decompostos mensalmente até
janeiro de 1989 com base na variação da OTN, de fevereiro a junho de 1989 com
base no BTN, e daí em diante, com base na variação diária do BTNF, convertidos
para cruzados novos em 31 de dezembro de 1989.

   e) Demonstração da mutações do patrimônio líquido
Os valores desta demonstração encontram-se moeda de 31 de dezembro de 1989.

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) Aplicações com liquidez imediata
São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, não excedente ao valor do mercado.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída sobre o saldo dos créditos operacionais, sendo seu valor estimado
suficiente para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

d) Almoxarifado de consumo
Os materiais de amoxarifado 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 ajustados pelo método de
equivalência patrimonial.
Os outros investimentos são registrados pelo custo de aquisição, menos provisão
para perdas prováveis, corrigidos monetariamente.

f) Imobilizado
O valor imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, menos
depreciação acumulada, corrigidos monetariamente, até a data do encerramento
do exercício.
Os gastos com manutenção e reparos são contabilizados quando incorridos. Os
que representam melhorias são capitalizados, enquanto os demais são lançados ao
resultado do exercício, de acordo com o regime de competência.
Os materiais vinculados a obras estão apresentados juntamente com o saldo de
bens de bens e instalações em andamento.
A depreciação e 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
divulgadas na Nota 6.

g) Diferido
É registrado pelo valor dos custos incorridos, menos amortização acumulada,

corrigidos monetariamente, incluindo:
Juros sobre obra em andamento
De acordo com a legislação em vigor, mensalmente, deverão ser imputados juros
de 12% a.a., sobre os capitais próprios que estão financiando as obras em
andamento.
Esses juros são ativados em contrapartida à conta de Reserva de Capital, sendo
amortizados pelo método linear num prazo de 10 anos, a contar da data de entrada
da obra 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 10 anos.
Gastos com pesquisa e desenvolvimento
Até o exercício findo em 31 de dezembro de 1988, os gastos com pesquisa e
desenvolvimento eram diferidos até a conclusão dos respectivos projetos e
amortizados em 5 anos a partir de suas conclusões.
Tendo em vista ser esta uma atividade permanente do Centro de Pesquisa da
Telebrás, pelo alto grau de obsolescência tecnológica dos processos e produtos
obtidos, cujos benefícios retornam de forma indireta, portanto de difícil
confrontação entre as receitas e despesas correspondentes, a partir do exercício
findo  em 31 de dezembro de 1989, estes gastos passaram a ser debitados ao
resultado do exercício.
O efeito desta mudança de prática contábil em relação ao resultado do exercício e
patrimônio líquido da Telebrás e irrelevante.

h) Imposto de renda
A despesa de imposto de renda é registrada pelo regime de competência. O

imposto relativo às inclusões e exclusões ao lucro contábil, que é devido ou
compensável em exercícios futuros, e diferido.
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4. Participações em controladas e coligada 6. Bens e instalações em serviço (Consolidado)

    Em 31 de dezembro de 1989 e 1988, os investimentos da controladora eram os seguintes:      As principais contas do ativo imobilizado e as respectivas taxas de depreciação são as seguintes:

Correção Correção Correção Correção Taxas 

integral e integral integral e integral anuais

legislação (Em moeda de legislação (Em moeda de depreciação

societária 31.12.1989) societária 31.12.1989) %

1989 1988

1989 1988         Equipamentos de comutação.......................................................................................37.748.519 32.702.790 7,69

        Equipamentos  de  transmissão, cabos aéreos,  subterrâneos  e  

       Controladora e Coligada:            de  prédios,  teleimpressores,  central  privada  de  comutação 

                         Empresas auditadas por nossos auditores independentes.................................................................................30.354.442 28.343.638             telefônica automática, equipamento de energia e  

Empresas auditadas por outros auditores independentes...................................................................................39.300.316 34.325.281             mobiliários...........................................................................................................................52.896.661 43.861.518 10,00

         Total..................................................................................................................................................................................232 10.572         Cabos enterrados, postes e torres......................................................................................................................2.121.785 1.835.002 5,00
69.654.990 62.679.491         Cabos submersos......................................................................................................................170.861 638.845 6,67

        Aparelhos telefônicos e equipamentos de computação....................................8.545.746 7.514.086 12,50

        Prédios e canalização subterrânea......................................................................................................................21.439.691 18.248.414 4,00

        Veículos......................................................................................................................................893.372 862.906 18,00

       Os detalhes dos investimentos em controladas e coligada estão apresentados no quadro anexo à notas explicativas.         Outros............................................................................................................................................10.423.033 11.906.722 -
5. Transações com controladas e coligada                 Total de bens e instalações ......................................................................................................................134.239.668 117.570.283

       As demonstrações financeiras da controladora incluem dos saldos decorrentes de transações com empresas controladas e         Taxa média - depreciação anual (%)........................................................................................7,6 7,6

coligada, conforme segue:  

       a)  Valores a receber 7. Impostos, taxas e contribuições - (Consolidado)

Correção Correção

integral e integral 

legislação (Em moeda de Correção Correção

societária 31.12.1989) integral e integral 

legislação (Em moeda de

societária 31.12.1989)

1989 1988

1989 1988

Repasse de financiamentos e respectivos encargos.................................................................................................1.229.819 1.722.408         Imposto sobre mercadoria e serviços..................................................................................................................... 1.086.832 533.385

Dividendos a receber..............................................................................................................................................1.284.543 1.631.751         Imposto de renda a pagar - lucro real.................................................................................................................. 521.753 1.436.853

Empréstimos concedidos.......................................................................................................................................2.158.354 926.653         Imposto de renda diferido............................................................................................................................................. 3.790.764 2.422.698

Recursos de promitentes assinantes......................................................................................................................................1.922.168 999.158         Contribuição social....................................................................................................................................................... 573.682 712.152

Recursos de debêntures repassados.....................................................................................................................6.438.956 1.532.415         Outros................................................................................................................................................................................ 1.819.908 71.697

Recursos próprios................................................................................................................................................- 34.200                Total geral...................................................................................................................................................................... 7.792.939 5.176.785

Outros.......................................................................................................................................................................................................324.642 60.923         Parcela de curto prazo.................................................................................................................................................... (2.654.596) (2.754.087)
        Total.................................................................................................................................................................................................13.358.482 6.907.508         Parcela a longo prazo.................................................................................................................................................... 5.138.343 2.422.698

Parcela a curto prazo.............................................................................................................................................9.852.707 4.398.121
Parcela a longo prazo...........................................................................................................................................3.505.775 2.509.387         O imposto de renda diferido (longo prazo) foi calculado sobre o lucro inflacionário diferido e depreciação acelerada.
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i)  Contribuição social

    A despesa de contribuição social é registrada pelo regime de competência.

j)  Provisão para contingências

    Constituída no exercício para atender perdas decorrentes de ações trabalhistas, movidas por sindicatos  de classe.

k) 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 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 lucros acumulados.

l)  Contribuição para expansão

    As   contribuições  para  expansão, correspondentes  à  aquisição   de  participação pelo promitentes assinantes, são

    regidas  pela  Portarias 1361/76  e  232/85  do  Ministério da Comunicações.  Essas participações podem ser pagas à   

    vista e o valor a prazo constitui-se em receita das empresas controladas e coligada e é classificada como  receita não

    operacional, sob título de participação financeira de promitentes na demonstração do resultado consolidado.

    O valor do principal arrecadado dos promitentes assinantes (que corresponde ao preço à vista da participação)  tem  a

    seguinte destinação:

    a) 80   por   cento  e  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 por cento e 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 à vista

    das  participações (vigente na data dos contratos), e o  valor patrimonial  de sua ação, apurado  no   fim  do  exercício 

    social anterior àquele em ocorrer a capitalização.

   

     Os   recursos  de  promitentes   assinantes  representam   as   contribuições  para  expansão  descritas   na   Nota 3.L.

     A  controladora  é  remunerada pelos  repasses  por uma taxa de 0,0625%  a  0,5%  ao  ano sobre os saldos     

     devedores além do ressarcimento dos encargos incorridos. 

     Em   1989  foi registrado no resultado da controladora, p valor de NCz$ 1.686.336 mil ( Em 1988 = NCz$ 1.739.197 mil 

     em moeda  de   31.12.1989),  proveniente   de   encargos  financeiros  sobre  empréstimos  concedidos  às  empresas 

     controladas  e  coligadas  e  coligada,  sendo   NCz$ 1.648.741  mil   (Em 1988  =  NCz$ 1.680.901  mil   em  moeda  de

     31.12.1989), referentes às variações monetárias.

b) Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1989, ocorreram os seguintes fatos relevantes:

        Incorporação da Cetel pela Telerj

     Com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de outubro de 1989, AGE de 29 de dezembro de 1989,

        dos acionistas da Telerj, aprovou a incorporação da Companhia de Telefones do Rio de Janeiro - Cetel.

         Para fins de substituição líquido da Cetel foi avaliado por empresa especializada, conforme os critérios estabeleci-

        dos   nos   artigos   183   a   185   da   Lei   n.º  6404/76,   resultando   na   emissão   de   2.345.237.863 ações ordinárias 

         nominativas, aumento  do  capital social  da  incorporada  de  NCz$ 58.631 mil  e constituição de reserva de ágio na 

        emissão de ações no valor de NCz$ 578.258. mil.

         Incorporação CPT pela Telepar

         Com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de outubro de 1989, AGE de 29 de dezembro de 1989,

         dos acionistas da Telepar, aprovou a incorporação  da Companhia Pntagrossense de Telecomunicações - CPT.

         Os acionistas da CPT passaram a ser acionistas da Telepar, recebendo desta, para cada ação possuída  0,328   de

         ação sem valor nominal. A relação de troca entre o valor patrimonial da ação da CPT artigos 183  e  185  da  Lei  n.º

         6404/76.

         Em   conseqüência,   o   capital   social   da   Telepar   foi   elevado   em   NCz$   858  mil,  sendo que NCz$ 20.392 mil 

         constituíram ágio da emissão de ações.

       



8.  Debêntures Os  financiamentos em moeda estrangeira estão sendo substancialmente sujeitos a juros anuais de 0,8125%
      Corresponde ao valor principal, juros e prêmio, referente ao salto das debêntures em circulação, emitidas em 01 de acima da LIBOR e foram convertidos às taxas oficiais de câmbio em vigor na da do balanço.
      outubro de 1988 (1ª emissão) e 01 de setembro de 1989 (2ª emissão), ambas com prazo de vencimento fim de 10 anos. Do  total  dos  empréstimos  e  financiamentos  obtidos  pela  Controladora,  NCz$ 1.229.819 mil  ( em 1988 = 

1.722.408 em moeda de 31.12.1989) foram repassados às Empresas Controladas  e  Coligada (ver Nota 5).
1ª emissão 2ª emissão Em garantia dos financiamentos foram oferecidos:

        Emitidas.......................................................................................................................................................................................... 493.900 154.454
        Convertidas em ações........................................................................................................................................................................................ 92.285 8.101
        Em tesouraria........................................................................................................................................................................................ 100 - Controladora Consolidado
        Em circulação ........................................................................................................................................................................................ 401.515 146.353 Aval do Governo da República Federativa do Brasil......................................... 594.718 3.360.972
     Saldo contábil em NCz$ mil em :  Aval de Governo Estadual e Outros................................................................. - 568.972
        31 de dezembro de 1989........................................................................................................................................................................................ 4.422.276 2.016.680
        31 de dezembro de 1988........................................................................................................................................................................................ 1.532.415 -

 Os empréstimos  e  financiamentos apresentados no Passivo Circulante estão representados pelas parcelas a
Direitos assegurados para 1ª e 26 emissões  curto prazo dos financiamentos  em  moeda estrangeira e novos empréstimo  contratados em moeda nacional,
        Correção monetária de acordo com a variação diária do Bônus do Tesouro Nacional - BTN. sujeitos a variação monetárias e juros de mercado e destinam-se a financiamento de expansão dos serviços de
        Juros fixos flutuantes a critério do Conselho de Administração da Companhia. telecomunicações.
        Conversão em ações preferenciais.
        Opção de venda das debêntures à Companhia no encerramento de cada período de juros. 10. Capital social
        Prêmio   a   ser   deliberado   pelo   Conselho   de   Administração  da Companhia em cada período de juros, de forma O capital autorizado em 31 de dezembro de 1989 é de NCz$ 1.663.083 mil.
        a adequar a rentabilidade dos títulos às condições de mercado da época. O  capital   subscrito  e integralizado  em  31  de  dezembro  de  1989,  compõe-se  de  49.756.546  mil ações
        Garantia flutuante conforme artigo 58, parágrafo 1º da Lei n.º 6404/76. (41.179.108 mil em 1988) sem valor nominal, assim distribuídas:
     As debêntures  relativa  à  1ª emissão, registrada  na CVM sob n.º SEP/GER/DCA/88/011 DE 01 de dezembro de  1988,
     bem como a 2ª emissão, registrada pela CVM sob nº SEP/GER/DCA-89/010 de 21 de novembro de 1989,são nominativas.
     Para o primeiro  período de juros da 2ª emissão (01 de setembro de 1989  a  01 de dezembro de 1990) e o 2º período de Controladora Consolidado
     de juros da 1ª emissão (01 de dezembro de 1989 a 01 de dezembro de 1990),  foi  adotado o sistema de juros flutuantes, Ações ordinárias...................................................................................................... 33.485.658 32.418.384
     com "espread" d 3% a.a., a ser pago juntamente com os juros no final do período. Ações Preferenciais.....................................................................................................16.270.888 8.760.724
     O produto da captação  das  debêntures foi totalmente repassado às empresas do Sistema Telebrás, para aplicação nos Total.................................................................................................................. 49.756.546 41.179.108

     de descongestionamento  dos sistemas de telecomunicações atuais e aquisição de novos terminais telefônicos já encon-
     trados. Os  encargos  financeiros  correspondentes  também são repassados   nas  mesmas condições da remuneração As ações  preferenciais não  têm direito a  voto, sendo a elas assegurada prioridade de reembolso do capital e
     dos debenturistas. no pagamento de dividendos não cumulativos de 6% ano sobre o valor do capital.

Em  31  de  dezembro  de  1989,  o  Valor Patrimonial de cada Ação era de  NCz$ 1,501230 ( em 1988 - NCz$
9. Empréstimos e financiamentos 0,102760 valor histórico).
    Em 31 de dezembro de 1989 e 1988  apresentaram a seguinte posição por ano de vencimento
    a adequar a rentabilidade dos títulos às condições de mercado da época. 11. Conciliação entre o lucro líquido da controladora e o consolidado
    a) Moeda estrangeira Em  31  de dezembro  de  1989 e 1988, a conciliação entre o lucro líquido da controladora e o consolidado, era

a seguinte:

Controladora Consolidado
Correção Correção Correção Correção Controladora Consolidado
integral e integral integral e integral Lucro líquido da Controladora.................................................................... 6.653.892 8.680.890
legislação (Em moeda de legislação (Em moeda de Juros durante a construção ............................................................................... (687.307) (846.499)
societária 31.12.1989) societária 31.12.1989) Outras...................................................................................................... (30.702) 46.320

1989 1988 1989 1988 Os  itens  de conciliação  são  acréscimos patrimoniais nas Empresas Controladas, que não creditados direta-
mente  ao  Patrimônio  Líquido  dessas  Empresas e, portanto, considerados como ganho na Controladora, por

    Instituições financeiras ocasião da avaliação de seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial.
    Vencimento  
        1989................................................................ - 745.060 - 3.272.780 12. Dividendos e lucros acumulados
        1990................................................................ 614.128 628.030 1.535.139 1.412.120 Em cumprimento aos dispositivo do artigo 65 do estatuto social  da  Companhia, a diretoria destinou em 31 de 
        1991................................................................ 78.664 80.660 556.928 488.528 dezembro  de  1989  a  quantidade NCz$ 66.410 mil (NCz$ 92.193 mil em 1988), para pagamento de dividendos
        1992................................................................ 143.859 149.356 479.709 448.357 aos possuidores de ações preferenciais e de NCz$ 174.562 mil (NCz$ 352.454 mil em 1988),  aos possuidores
        1993................................................................ 141.964 147.612 454.232 637.278 de ações ordinárias. A proposta  de 1989 está sujeita à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. O montante
        1994...............................................................  6.073 6.375 176.616 6.375 do  dividendo  por  ação  foi  calculado  "pro rata temporis"  e  compreendeu  NCz$ 0,005291  por  ação  (NCz$ 
        1995 em diante........................................... 26.035 27.332 218.450 27.332 0,011288 em 1988). 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:

    Fornecedores
    Vencimento  
        1990................................................................. - - 2.325 - Correção Correção
        Total geral........................................................... 1.010.723 1.784.425 3.423.399 6.292.770 integral e integral
        Parcela a curto prazo................................................... (614.128) (745.060) (1.537.464) (3.272.780) legislação (Em moeda de
        Parcela a longo prazo................................................... 396.595 1.039.365 1.885.935 301.990 societária 31.12.1989)

1989 1988

b) Moeda nacional  Lucro líquido do exercício.......................................................................................... 6.653.892 8.680.890
    Total geral................................................................ 6 44 3.496.550 4.228.132 Apropriações
    Parcela a curto prazo................................................... (6) (25) (3.402.218) (3.996.489)     Reservas legal...............................................................................................................(332.694) (434.044)
    Parcela a longo prazo................................................... - 19 94.332 231.643     Reserva de lucros a realizar..........................................................................................(5.924.145) (7.881.441)
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Realização da reserva de lucros...........................................................................566.835 1.413.184 A maior  e  menor  remunerações  para  aos  administradores  e  empregados,  no  mês  de  dezembro,
Valor base de cálculo do dividendo obrigatório...............................................963.888 1.778.589  inclusive vantagens e benefícios, correspondente a:
Dividendo obrigatório (25%)................................................................. (240.972) (444.647)
Saldo o lucro do exercício ajustado que permanece em lucros  
    acumulados................................................................................... 722.916 133.942

 
O  saldo  remanescente do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 1989 1988 1989 1988
N.º 6.404/76,  no  montante de NCz$ 722.916 mil ( a em 1988 - NCz$ 1.333.942 mil), está com- Maior............................................................98.713 3.256 74.512 2.038
pondo o saldo da conta lucros acumulados, que será utilizado para aumento capital, visando a Maior..........................................................83.816 2.393 4.492 84
sua aplicação na modernização e expansão do sistema de telecomunicações..

16. Remuneração do investimento
13. Ganho líquido nos itens não remunerados Segundo  o  Código  Brasileiro de Telecomunicações,  as tarifas estabelecidas pelo poder público, com 

O  ganho  líquido  nos  itens monetários foi  distribuindo pelas respectivas contas do resultado, base no conceito de serviços ao custo acrescido  de  remuneração  de  12% a.a., sobre o investimento
termos da Instrução - CVM N.º 108/89. remunerável , apurado conforme disposições  da  resolução n.º 43//66 Conselho Nacional de Telecomu-
O valor líquido apurado antes da distribuição está assim composto: nicações  (sucedido pela Secretaria Geral do Ministério das Comunicações), com a redação dada pela

Portaria 1381/78, do Senhor Ministro de Estado das Comunicações.
Estas disposições  determinam que, anualmente, seja apurado o excesso ou insuficiência de remunera-
ção decorrente das tarifas em vigor.
A  remuneração  média das empresas controladas em 1989 correspondeu a 1,04% (em 1988 = 5,61%)

Correção dos investimentos remuneráveis, enquanto que o limite oficial é de 12%. A insuficiência de remuneração
Correção integral acumulada  em  31  de  dezembro  de  1989,  que poderá  ser  compensada em exercícios futuros, é a  
integral (Em moeda de seguinte:

31.12.1988)

1989 1988
Caixa e bancos ............................................................................ (191.903) (27.033)
Contas a receber ............................................................................ - 8.620
Transações com empresas do STB ............................................................................(1.030.868) (561.150) 1989 1988
Valores a recuperar ............................................................................ (663.401) (85.548)
Pessoal, encargos e benefícios sociais ............................................................................248.287 108.426 17. Contratos
Fornecedores de materiais e serviços ............................................................................124.377 49.665 Em 31 de  dezembro  de 1989, a posição consolidada dos valores a receber de contratos com promiten-
Impostos, taxas e contribuições ............................................................................29.874 11.263 tes  assinantes, relacionados  com  contribuições  para  expansão  referida  na  Nota 3-  era  de  NCz$ 
Participações nos resultados ............................................................................365.792 299.101 1.242.061 mil (em 1988 = NCz$ 2.151.364 mil em moeda de 31.12.1989) e os compromissos relaciona-
Recursos capitalizáveis ............................................................................1.387.746 1.573.086 dos  com  expansão  dos  serviços  eram de aproximadamente NCz$ 14.700.000 mil ( em 1988 - NCz$ 
Outras contas ............................................................................ 37.782 10.798 14.700.000 mil (em 1988 = NCz$ 13.500.000 mil em moeda de 31.12.1989).
Total ................................................................................................. 307.686 1.369.988

 18. 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 respnsabili-

Correção dades.
Correção integral As principais coberturas securitárias em 31 de dezembro de 1989 eram:
integral (Em moeda de 

31.12.1988)
a) Seguros a favor da Companhia

1989 1988
(1.160.829) (699.094)

(14.011.390) (8.921.649) Modalidade Bens segurados Controladora Consolidado
(2.663.111) (513.847)
7.107.531 2.727.132 Incêndio.......................................Imobilizado/circulante 318.871 53.284.176
4.303.177 2.377.126 Outros (riscos diversos).................Imobilizado/circulante 8.286 594.767
3.080.033 1.822.649 327.157 53.878.943

772.968 452.238
5.694.259 6.644.678
2.400.119 2.152.562
5.522.757 6.041.795 b) Seguros a favor de terceiros

14. Fundação de seguridade social
As Empresas Controladas e a Telecomunicações Brasileira S.A - Telebrás são patrocinadoras de Modalidade Bens segurados Controladora Consolidado
fundações de seguridade social que tem por objetivos principais a complementação de aposenta-
ria e o amparo social dos empregados do Sistema Telebrás. Incêndio.......................................Imobilizado/circulante 47 179.764
Em 1989  foi creditado à Fundação Telebrás de Seguridade Social - Sistel, em valores históricos, Outros (riscos diversos).................Imobilizado/circulante - 33.190
a quantia de NCz$ 370.919 mil ( em 1988 =  NCz$ 16.570 mil e à Telos - Fundação Embratel  de 47 212.954

Seguridade Social, a quantia de NCz$ 105.018 mil ( em 1988 = NCz$ 4.597 mil ).
19. Eventos subseqüentes

15. Remuneração dos administradores e empregados da controladora No período  de  02 de janeiro a 09 de fevereiro de 1990, foram convertidos em ações preferenciais 86.504
No exercício  de  1989  a  Companhia  realizou pagamentos aos administradores no montante de debêntures, correspondentes a NCz$ 898.034 mil em moeda de 31 de dezembro de 1989, representan-
NCz$ 1.899 mil (em 1988 = NCz$ 120 mil). do 15,8% do total das debêntures em circulação naquela data.
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PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGA - ANEXO ÀS NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1989 e 1988

Valor Lucro Percentual
Capital Patrimônio patrimonial líquido  de
social líquido da ação do exercício participação não em em não 

ordinárias preferenciais operacional operacional 1989 1988 (*) operacional operacional

a) EMPRESAS AUDITADAS POR NOSSO AUDITORES INDEPENDENTES

TELEPARÁ ........................................................................................28.768 1.316.251 .915080 48.524 386.178 737.393 78,1125% 116.384 14.745 1.028.156 - - -
TELEAMAPÁ.........................................................................................10.392 151.433 .291451 3.500 160.965 322.209 92,9929% 12.082 14.363 140.821 - - -
TELPE ........................................................................................75.992 1.875.195 .394820 118.781 1.381.230 2.835.695 88,7867% 168.549 17.017 1.664.924 1.481.957 208.417 7.566
TELEST ........................................................................................34.628 1.193.285 .861496 123.472 530.088 762.820 93,3419% 139.750 10.406 1.113.836 963.635 79.865 1.597
TELERJ (2)........................................................................................427.841 10.214.743 .596877 -1.399.755 7.573.963 6.559.507 82,5860% -690.991 168.737 8.435.947 7.923.622 493.368 273.483
TELESP(1)........................................................................................642.034 25.118.154 1.958.145 702.653 6.542.345 2.635.098 71,5449% 1.300.625 59.444 17.970.758 16.816.443 2.146.770 518.018
TELEGOIÁS........................................................................................- - - - - - - - - 1.157.981 81.307 24.862
Subtotal ......................................................................................... 39.869.061 -402.825 1.046.399 284.712 30.354.442 28.343.638 3.009.727 825.526

b) EMPRESAS AUDITADAS POR OUTROS INDEPENDENTES
 

TELERON........................................................................................11.620 618.542 1.064616 46.321 183.587 357.135 93,0675% 81.764 -215 575.660 506.188 71.229 10.420
TELEACRE 8.734 178.328 .265420 873 220.173 426.739 96,2852% 6.947 1.873 171.703 121.799 -1.524 4.690
TELAMAZON........................................................................................26.875 1.041.279 1.666046 109.197 224.238 293.982 82,9152% 176.559 40.116 863.379 631.228 74.077 19.480
TELAIMA........................................................................................3.972 125.689 .3799726 20.445 101.267 204.418 92,3518% 19.992 5.195 116.076 84.982 7.627 6.046
TELEPARÁ........................................................................................ 898.272 94.248 44.729
TELEAMAPÁ........................................................................................ 92.227 17.751 498
TELMA........................................................................................30.152 908.266 .451844 67.434 496.517 966.704 72,7923% 74.539 -118.584 661.148 717.821 72.167 27.000
TELEPISA.............................................................................28.712 580.893 .465329 13.793 373.141 747.453 89,7661% 20.845 45.218 521.445 398.679 13.468 13.333
TELECEARÁ........................................................................................37.967 1.629.562 1.115933 171.569 372.942 676.630 71,8752% 141.888 77.360 1.171.250 939.134 95.336 21.161
TELERN........................................................................................15.366 609.386 .872477 73.085 203.021 313.390 73,9363% 66.365 17.333 450.557 364.311 49.604 6.024
TELPA........................................................................................22.983 731.189 .795375 82.685 301.000 357.851 71,6687% 83.979 -7.683 524.033 452.695 45.526 7.112
TELASA........................................................................................32.190 565.337 .175625 844 1.031.032 2.028.508 95,0463% 15.754 16.857 537.333 469.455 45.264 11.149
TELERGIPE........................................................................................19.386 546.417 .761026 43.610 186.740 397.801 81,4124% 49.095 41.285 444.852 334.590 29.865 3.841
TELEBAHIA........................................................................................69.467 3.617.913 .781215 142.579 1.384.186 2.919.072 92,9202% 298.226 4.852 3.361.768 3.078.216 173.838 92.787
TELEMIG........................................................................................178.345 4.611.348 .320276 447.009 5.567.034 7.986.720 91,1970% 519.178 86.124 4.221.493 3.560.900 367.665 80.875
CETEL........................................................................................- - - - - - - -98.798 17.354 - 998.714 63.149 126.770
CTBC (3)........................................................................................55.862 2.567.797 1.930609 253.505 60.206 60.206 9,0533% 31.414 20.942 232.470 177.140 20.796 48.647
TELEGOIÁS........................................................................................40.909 1.486.431 .581361 225.640 771.905 1.606.028 93,0038% 222.895 9.628 1.382.438 - - -
TELES........................................................................................27.773 1.043.060 1.276930 172.798 271.698 515.293 96,3446% 183.527 8.341 1.004.934 809.014 72.729 5.867
TELEBRASÍLIA........................................................................................50.582 2.207.071 1.527173 299.655 563.240 583.519 79,3495% 275.935 10.361 1.751.299 1.491.790 119.658 68
TELEPAR........................................................................................96.727 5.292.596 2.272932 822.511 923.575 776.364 73,0047% 654.428 11.305 3.863.844 3.256.241 213.336 29.685
TELESC......................................................................................................42.790 2.094.381 1.468356 300.494 556.391 682.148 86,8332% 297.932 9.815 1.818.618 1.530.013 68.290 27.879
CTMR..................................................................................................5.218 239.339 1.972286 27.990 57.545 41.065 81,2606% 28.272 1.701 194.490 167.141 19.175 611
EMBRATEL..................................................................................................311.151 15.209.691 3.219770 2.326.505 4.308.267 - 91,2026% 2.375.335 8.807 13.871.633 11.788.537 1.504.979 68.199
CRT..................................................................................................217.308 4.088.661 8.278615 563.096 102.626 377 20,8558% 178.028 -225.442 852.717 879.434 200.455 324.769
COTELPA..................................................................................................1.243 56.225 .588200 8.729 44.552 - 46,6078% 3.870 324 26.205 22.212 1.497 1.304
TELEMAT..................................................................................................35.748 718.689 1.809388 73.430 159.045 217.310 94,7519% 128.341 1.226 680.971 554.548 56.521 565
Subtotal.................................................................................................. 50.768.090 6.293.797 5.836.310 84.093 39.300.316 34.325.281 3.496.726 983.509
Total geral.................................................................................................. 90.637.151 5.890.972 6.882.709 368.805 69.654.758 62.668.919 6.506.453 1.809.035

VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES EM 31 DEZEMBRO DE 1989 - NCz$ (Lote de mil)

(1) ON 160,00 (2)  ON 60,00 (3) ON 125,00 (*) Em moeda de 31 de dezembro de 1989.
       PN 171,00         PN 64,99        PN 125,00
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

llmos. Srs.
Diretores e acionistas da
Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás

1. Examinamos o balanço patrimonial da Telecomunicações Brasileiras S.A
– Telebrás e o balanço patrimonial consolidado da Telecomunicações
Brasileiras S.A – Telebrás e sociedades controladas, levantados em 31 de
dezembro de 1989 e apresentados sob o título “Legislação Societária” e as
demonstrações do resultado da Controladora e do resultado consolidado, das
mutações nas contas do patrimônio líquido, das origens e aplicações de
recursos da Controladora e das origens e aplicações de recursos consolidadas,
relativas ao exercício findo naquela data.
Nossos exames foram efetuados segundo normas de auditoria geralmente
aceitas, incluindo as provas nos registros contábeis e outros procedimentos
técnicos de auditoria 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 NCz$ 39.300.316 mil ( NCz$
34.325.281 mil em 1988 em moeda de 31 de dezembro de 1989), assim como
com referência aos ativos e receitas operacionais líquidas dessas controladas
considerados nas demonstrações financeiras consolidadas que representam,
respectivamente, 55% e 58% ( 56% e 59% em 1998) do totais consolidados, é
baseada nos relatórios dos outros auditores independentes.
3. Em nossa opinião, com base em nosso exames 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 1989 e o resultado de sua 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 ao exercício findo naquela data, de acordo com
os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com
uniformidade em relação ao exercício anterior.
4. As demonstrações financeiras complementares da Telecomunicações
Brasileiras S.A – Telebrás ( da Controladora e consolidado), expressas em
moeda de poder aquisitivo constante e apresentadas sob o título “Correção
Integral”, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 1989 e 1988,
foram submetidas  a procedimentos adicionais de auditoria que julgamos
necessários nas circunstâncias.
Em nossa opinião, baseada em nosso exames e nos relatórios de outros
auditores independentes, conforme mencionado no parágrafo 2, essas
demonstrações financeiras complementares representam, adequadamente, a
posição patrimonial e financeira da Telecomunicações Brasileiras- S.A –
Telebrás (da Controladora e consolidado) em 31 de dezembro de 1989 e
1988, o resultado de sua operações e as origens e aplicações dos recursos
correspondentes ao exercícios findos naquelas datas, de acordo com
princípios de contabilidade que fundamentam as demonstrações financeiras
em moeda de poder aquisitivo constante, aplicados com uniformidade e de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários (Nota 2.2), para representação dos efeitos inflacionários nas
demonstrações financeiras.

Brasília, 9 de fevereiro de 1990.

ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C
CRC 8284 – S – DF

Vinicio Martins Presti
Contador CRC – SP – 66855 – S – 493

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás,
representado pelo seus membros efetivos abaixo – assinados,
cumprindo o que determinam os itens ll e Vll do artigo 163, da Lei n.º
6.404/76, e item Vll do artigo 59 do Estatuto da Sociedade, examinou
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 1989 compreendendo: Balanços Patrimoniais;
Demonstrações dos Resultados; Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido; Demonstrações das Origens e
Aplicações de Recursos, complementadas por Notas
Explicativas, bem como o Relatório Anual da Administração e a
Proposta de Destinação do Resultado.
No exame das referidas peças o Conselho Fiscal levou em
consideração as análises realizadas nos balancetes; as práticas
adotadas para encerramento das demonstrações financeiras; os
critérios observados nos principais procedimentos contábeis;
tudo em consonância com a legislação específica pertinente e o
parecer dos auditores independentes.
O resultado desse trabalho conduz o Conselho Fiscal à opinião
de que as Demonstrações Financeiras representam
adequadamente a posição patrimonial e financeira da
Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás, estando em
condição de serem submetidas à final apreciação e aprovação da
Assembléia Geral dos Senhores Acionistas.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 1990.
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