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Profundas alterações no campo político,
econômico e social marcaram de forma
significativa o exercício de 1990.
Sem perder de vista os propósitos e o
compromisso da Empresa junto à Sociedade
Brasileira, não só de prestação de serviços
de telecomunicações como também de
instrumento indutor do desenvolvimento
econômico social da Nação, o Sistema
TELEBRÁS envidou seus maiores esforços
no sentido de adaptar-se a um novo modelo
institucional.
Novas políticas e diretrizes foram traçadas
para o setor de telecomunicações pelas
autoridades governamentais. Passaram a
nortear o Sistema TELEBRÁS os signos da
modernidade e da desregulamentação, com
vistas ao seu constante aprimoramento e
adequação aos desafios de uma sociedade
moderna.
Como conseqüência, a empresa vem
executando um amplo programa de
reestruturação para atendimento, de forma
din6amica e criativa, das necessidades
ditadas pelo avanço político-social e pelos
crescentes reclamos da sociedade.
Dessa forma, no ano de 1990, mesmo
enfrentando as dificuldades oriundas de um
período de transição, buscou-se o
atendimento prioritário dos planos de
expansão comercializados, a melhoria da
qualidade e da produtividade, a oferta de
novos serviços e o reequilíbrio econômico-
financeiro do Sistema TELEBRÁS,
duramente castigado pela escalada
inflacionária e elevadas taxas de juros dos
últimos anos.
Em 1990 o Sistema TELEBRÁS investiu
150 bilhões de cruzeiros, equivalentes a 2,1
bilhões de dólares. Esse valor, embora
menor que o investimento do ano anterior,
possibilitou a ativação de 507.000 novos
terminais – o maior ganho dos últimos dez
anos.
O ganho de terminais instalados também foi
expressivo, e a planta em 1990 atingiu a
marca de 9.300.000 terminais.

Acompanhando a evolução da demanda dos
serviços de comunicação de dados, foram
instalados 4.700 novos terminais
TRANSDATA (rede de comunicação de
dados por linha dedicada) e 3.800 portas
RENPAC (rede de comunicações de dados
comutada por pacote), que representam
crescimento de 23% e 110%,
respectivamente.
Todos os indicadores de qualidade e
eficiência apresentam melhora significativa,
tendo o Sistema TELEBRÁS conseguido
reverter uma tendência de degradação da
qualidade dos serviços: exemplo disto é a da
taxa de congestionamento que, após atingir a
marca de 31% em 89, foi reduzida para 24%
em 90.
Demonstrando, mais uma vez, o contínuo
crescimento de demanda por serviços de
telecomunicações, observou-se importante
aumento do tráfego local (7% maior que em
89) e do tráfego interurbano (16% maior que
em 1989), o que, face ao cenário, pode ser
considerado como um resultado excepcional.
O Sistema TELEBRÁS buscou o contínuo
aperfeiçoamento dos instrumentos de
planejamento e controle, de forma a permitir
uma gestão eficiente e efetiva dos seus
negócios. Aliada a essas medidas, a
preocupação quanto à capacitação do corpo
gerencial e técnico possibilitou
significativos  ganhos de produtividade. A
redução do efetivo de pessoal, 5% em 1990,
além do enxugamento de 3.037 funções
gratificadas e 1.643 órgãos, traduziu-se
numa estrutura mais ágil, permitindo
alcançarmos um nível de 9,84 empregados
por 1000 terminais, que se aproxima ao de
empresas de telecomunicações de países
altamente desenvolvidos.
Além desses objetivos, deu-se
continuidade aos esforços no sentido de
acompanhar a evolução tecnológica
observada nos países do primeiro mundo,
incorporando os avanços de serviços de
telecomunicações.

Nesse aspecto, o setor tem sido, por
excelência, inovador e criativo. Através do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento –
CPqD, tem-se buscando o desenvolvimento
de novas tecnologias compatíveis com as
necessidades do País. com resultados
bastante positivos.
É indiscutível o sucesso alcançado pelos
sistemas de transmissão óptica, de
multiplexação digital e comutação
TRÓPICO já definitivamente incorporados à
nossa planta e cuja utilização tem
demonstrado alto grau de confiabilidade e
desempenho.
Como resultado das ações desenvolvidas, a
taxa de remuneração de investimento
elevou-se de 1,0 em 89 para 9,7 em 1990. A
priorização do reequilíbrio financeiro do
Sistema TELEBRÁS, principalmente para
adequação do perfil da dívida à real
capacidade de pagamento, permitiu
expressivo aumento da rentabilidade.
O lucro líquido apurado alcançou a cifra de
Cr$ 115.015.874 mil, o que propicia à
Administração propor a distribuição de
dividendos de Cr$ 0,038256 por ação, o que
representa, em relação aos dividendos de
1989, um crescimento de 53% em termos
reais.
Finalizando, a Administração agradece a
dedicação de seus empregados, a confiança
de seus acionistas e o apoio prestado pelo
Ministério da Infra-Estrutura, através da
Secretaria Nacional das Comunicações,
imprescindíveis ao cumprimento das
realizações do sistema TELEBRÁS.

Mensagem da Administração
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O SISTEMA TELEBRÁS
O Sistema TELEBRÁS, no cumprimento de seus objetivos de atendimento da de-
manda de serviços de telecomunicações, é um conjunto de empresas formado por
operadoras estaduais, um operadora de serviços de longa distância e uma “hol-
ding” – TELEBRÁS.
É visível o trabalho desenvolvido pelo Sistema TELEBRÁS ao longo de seus
quase vinte anos de existência. É notável a contribuição que vem dando para o
crescimento econômico e social do País. Muitos foram os desafios que se fizeram
necessários ultrapassar, ainda que as inúmeras e sistemáticas medidas restritivas
que se impuseram ao Sistema (aviltamento tarifário, limitações de recursos
humanos e de investimentos, etc...) impediram-no de obter taxas de crescimento
compatíveis com a sua real potencialidade e, de forma agravada, as aspirações,
cristalizadas da demanda dos serviços manifestadas pela sociedade.
Presentemente, um conjunto de medidas foi ativado no sentido de atender ao
expressivo e crescente aumento do tráfego telefônico e da necessidade de
ampliação dos serviços de telecomunicações aos usuários, sem perder de vista a
intrínseca necessidade de desenvolvimento dos aspectos científicos e tecnológicos
do Sistema; do domínio de novas tecnologias e, inclusive, a capacitação das
indústrias do setor.

A década caracterizou-se por grandes
modificações no cenário político na-
cional e pela manutenção de uma difí-
cil situação econômico-social, tanto no
seu contexto interno quanto externo.
A atuação da TELEBRÁS, todavia, foi
marcante ao buscar o desenvolvimento
de novas tecnologias, compatíveis com
as necessidades ditadas pelo avanço
científico. É indiscutível o sucesso al-
cançado com a implantação do Sistema
Brasileiro de Telecomunicações por
Satélites, das centrais Trópicos, das
fibras ópticas, da digitalização da rede
(RDI e RDSI), da telefonia móvel
celular, da entrada das ações da
TELEBRÁS nas principais bolsas de
valores, entre outros.
Ao final da década de 80, alguns indi-
cadores denotam grande preocupação,
ainda que o Sistema TELEBRÁS tenha
registrado significativas contribuições
ao desenvolvimento da infra-estrutura
do País:
- a drástica redução de investimentos;
- baixa remuneração tarifária;
- reduzida expansão dos serviços.

Assim é que, atualmente, o Brasil
detém uma baixa densidade telefônica
(pouco mais de 5,84 terminais por 100
habitantes), situação inferior a países
de dimensões geográficas menos
expressivas, tais como: Argentina =
9,94%, Uruguai = 11,29%; Costa Rica
= 8,05%; e Suriname = 7,82%. Inferior
também à densidade dos países do
Leste Europeu, reconhecidamente mal
atendidos em termos de telefonia, onde
citamos a Rússia (10,53%), a Iu-
goslávia (11,65%), a Tchecoslováquia
(12,51%) e a Polônia (7,8%).
No Primeiro Mundo, a densidade
situa-se em torno de 40%, chegando a
atingir, em alguns países, a 50 termi-
nais por 100 habitantes.
A reversão desse quadro somente
será possível na medida em que a
economia brasileira volte a apresentar
sinais de reaquecimento, porém é
imprescindível que, aliado a isso, as
autoridades governamentais
emprestem maior au-tonomia na
administração das Empre-sas do
Sistema.
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QUADROS RETROSPECTIVOS
DO SISTEMA TELEBRÁS

Localidades Atendidas                                      Unid. 103 Terminais Instalados                                         Unid. 103
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Terminais em Serviço                                       Unid. 103

Telefones de Uso Público                                 Unid. 103

Terminais Telex Instalados                               Unid. 103

Chamadas Locais (Pulsos)                                Unid. 109

Chamadas Interurbanas                                     Unid. 106

Chamadas Internacionais                                  Unid. 106

QUADROS
RETROSPECTIVOS

DO SISTEMA
TELEBRÁS
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Tráfego – Telex Nacional                    Unid. Minuto 106

Tráfego – Telex Internacional             Unid.  Minuto 106

Empregado/1000t

Receita bruta de Serviços                         Unid. US$ 109

Investimentos                                           Unid. US$. 109

Lucro Líquido do Exercício                     Unid. US$. 106
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SÍNTESE

No escopo de atender aos objetivos
precípuos de sua missão, os esforços
foram dirigidos, de forma harmôni-
ca, ao redimensionamento do Siste-
ma de Planejamento, à reestruturação
das atividades gerenciais e à dinami-
zação empresarial do Sistema
TELEBRÁS, com vistas à melhoria
do desempenho no atendimento aos
usuários do setor.
Os principais resultados obtidos, no
exercício de 1990, foram:
- ativação de 507.000 terminais, dos
quais 48.000 decorrentes da otimiza-
ção da planta instalada anteriormen-
te;
- redução em 12% do atendimento
dos contratos assinados há mais de
24 meses;
- melhoria da relação total de Termi-
nais Telefônicos em Serviço e Total
de Terminais Telefônicos Instalados,
passando a referida relação de 90,8%
para 92,24% (nível considerado den-
tro os melhores padrões internacio-
nais);
- proposta de implantação do “Proje-
to Assinante”, no qual o usuário es-
colhe a aquisição de aparelhos e sua
manutenção diretamente no merca-
do;
- melhoria na qualidade dos serviços
prestados, com sensível redução da
tendência degradativa verificada em
anos anteriores;
- implantação de 11.000 terminais
telefônicos móveis celulares;
- compartilhamento de recursos com
outras entidades prestadoras de ser-
viços públicos;
- redução do quadro de pessoal e
funções gratificadas;
- colocação à disposição dos usuá-
rios de 4.680 novas terminações
TRANSDATA e de 3.778 novas por-
tas RENPAC, correspondendo a
crescimentos de 23% e 110%, res-
pectivamente.

SUPORTE
ADMINISTRATIVO
DA “HOLDING”

Especial atenção mereceram as ações
e os valores propugnados pela refor-
ma administrativa, no sentido de
racionalizar a operação, reduzir os
custos e melhor alocar a força de tra-
balho, prioritariamente às atividades

fins. Varias medidas foram adotadas
de modo a fornecer o suporte ade-
quado à atuação de todas as áreas da
TELEBRÁS junto às empresas do
Sistema.
A adequação das estruturas organiza-
cionais à filosofia da reforma admi-
nistrativa resultou na eliminação de
1.643 órgãos e 3.037 funções gratifi-
cadas.
Esforços na busca de soluções de
processamento de dados permitiram
reduzir os custos de faturamento,
com a impressão a laser das contas
telefônicas, eliminando o uso de for-
mulários contínuos pré-impressos.

RECURSOS

Econômico-Financeiro
Receitas

O valor bruto do faturamento do
Sistema TELEBRÁS foi da ordem
de Cr$ 804,6 bilhões, ou US$ 5,48
bilhões. A participação dos diversos
serviços na composição da Receita
de Exploração foi a seguinte:

TELEFONIA-IU................ 44,93%
TELEFONIA LOCAL....... 24,33%
TELEFONIA
INTERNACIONAL........... 11,37%
TRANSM. DADOS........... 10,79%
TRANSM. TEXTO............   4,89%
SOM E IMAGENS............   3,65%

Econômico-Financeiro
Investimentos

Com as profundas alterações na eco-
nomia nacional, atribuladas pelos
planos econômicos que se sucederam
a partir de março/86, e com a eleva-
ção das taxas reais de juros no mer-
cado interno a patamares imprevisí-
veis, o endividamento do Sistema
TELEBRÁS, apesar de baixo, pas-
sou a preocupar seriamente a Admi-
nistração, dados seu perfil inadequa-
do e sua dependência do mercado in-
terno.
O Sistema TELEBRÁS buscou a re-
dução de sua depend6encia a recur-
sos de terceiros, reduzindo seu cus-
teio e autocontendo seus investimen-
tos, de forma a adequá-los a sua
capacidade de geração de recursos e
a fontes asseguradas.

O investimento total realizado pelo
Sistema TELEBRÁS, em 1990, na
expansão e modernização do sistema
nacional de telecomunicações foi da
ordem de Cr$ 151 bilhões, equiva-
lente a US$ 2,1 bilhões.
Os investimentos de 1990 foram
suportados com recursos gerados
pela operação (73%) e outras fontes,
incluindo o auto-financiamento
(27%) e foram dimensionados consi-
derando a capacidade de geração de
recursos e as fontes de financiamento
previamente   programadas,   ou
seja,     ficaram     condicionados     à
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efetiva capacidade econômico-
finan-ceira das empresas do
Sistema TE-LEBRÁS, o que
explica sua realiza-ção em nível
inferior ao limite orça-mentário
autorizado.

Recursos Humanos

No ano de 1990, a atuação do
Siste-ma TELEBRÁS nas áreas de
recur-sos humanos foi
caracterizada, es-sencialmente,
pelo ajustamento das suas ações à

nova filosofia governa-mental, em
particular às  medias  de-

mental, em particular às correntes
do Programa de Reforma
Administrativa.
Sob o aspecto social, buscou-se
me-lhorar a qualidade e a
velocidade do atendimento ao
usuário, tornando a estrutura
orgânica mais simples e adequada
às reais  necessidades operacionais.
Sob o aspecto econômico, aumen-
tou-se a produtividade, num
cenário de grandes esforços, em
face da re-dução de pessoal e
reformulação administrativa, com

redução de órgãos e funções
gratificadas. Em termos de

órgãos e funções gratificadas. Em
termos resultados no ano,
evidenciou-se:
- realização, pelo próprio Sistema
TELEBRÁS, de programas de
capacitação técnico-operacional.
- redução do quadro de pessoal
pró-prio em 5.237 empregados, o
que correspondeu a 5,33% do
efetivo de 1989, e diminuição da
mão-de-obra contratada – serviços
de terceiros – na ordem de 4.151
pessoas, totali-zando 9.388
desligamentos.         Em relação aos

indicadores, observou-se os
seguintes reflexos em 1990,
compa-rados a 1989:

observou-se os seguintes reflexos
em1990, comparados a 1989:
- cada empregado operou 9,96 ter-
minais a mais;
- redução do efetivo de
empregados por localidade
atendida em 12,74%;
- redirecionamento do pessoal pró-
prio às atividades operacionais,
pas-sando a relação pessoal de
operações /pessoal total para 80%,
contra 77%.
- redução da taxa de empregados/
1000.
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terminais de 11,1 na média de 1989,
para 9,84 em dezembro de 1990;
- para cada empregado foram comple-
tadas 5.054 chamadas interurbanas adi-
cionais.
Na área de relações do trabalho, 1990
representou um ano difícil e atípico.
Alterações na política salarial levaram
os sindicatos a grandes protestos, for-
tes reivindicações e grandes movimen-
tos grevistas. Não obstante, as negocia-
ções para o período dezembro/1990 a
novembro/1990 foram concluídas me-
diante acordo, não carecendo de dissí-
dio na Justiça. Mais do que tudo, foi
possível ao Sistema TELEBRÁS en-
frentar as sucessivas crises nas rela-
ções trabalhistas, sem prejuízo na exe-
cução de suas atividades, demonstra-
ção inequívoca do amadurecimento do
quadro de empregados e dos dirigentes
das Empresas.

Recursos Materiais

A TELEBRÁS ampliou a informatiza-
ção de seu sistema de gerência de ma-
teriais de forma a permitir a racionali-
zação de sua Administração, desde a
obtenção até a distribuição nos pontos
de aplicação. Reduziu gradativamente
os níveis de estoques, bem como dina-
mizou o redirecionamento de materiais
excedentes entre as Empresas do Siste-
ma.
Alguns indicadores podem demonstrar
os resultados obtidos:

INDICADOR UNIDADE 1989 1990
- Estoque médio/
terminal em serviço...........BTN 8.31 3,07
- Rotação Estoque
Operação........................... DIAS 111 87
- Utilização de Mat.
Excedentes/ano................. 1000/BTN 57.013 56.816

Manteve-se ainda contínuo o acompa-
nhamento para a qualificação de forne-
cedores e prestadores de serviços espe-
cializados, visando o atendimento das
especificações técnicas e a redução dos
custos dos materiais, equipamentos e
serviços obtidos pelo Sistema TELE-
BRÁS, tudo no escopo do Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtivida-
de – PBQP.

DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

Em 1990, o CPqD passou a atuar sele-
tivamente no desenvolvimento de pro-
dutos em conjunto com a indústria, e

enfatizou a execução de atividades tec-
nológicas que venham suprir necessi-
dades das Empresas Operadoras. Den-
tre estas, destaca-se o desenvolvimento
de sistemas de operação que visam au-
tomatizar suas atividades de planeja-
mento, engenharia, operação, manu-
tenção e administração.
O CPqD vem desenvolvendo também
atividades de P&D em insumos tecno-
lógicos considerados estratégicos para
o setor, como microeletrônica, ópto-
eletrônica e engenharia de “software”.
Desenvolveram-se esforços em 65 pro-
jetos de P&D, voltados prioritariamen-
te para o domínio da tecnologia dos se-
guintes sistemas:
- Sistemas avançados de telecomuni-
cações de baixo custo; rede digital de
serviços integrados; faixa estreita, sis-
tema para aumento da capacidade de
transmissão, sinalização por canal co-
mum; sistema celular digital; rede ópti-
ca de assinantes; sistemas de gerência
de redes; sistemas de comunicação di-
gital via satélite; rede inteligente, e re-
de digital de serviços integrados – fai-
xa larga, sistemas de operação.
Entre os principais resultados alcança-
dos pelo CPqD, destaca-se a conclusão
dos projetos de desenvolvimento do
CETEX (Central Eletrônica de Textos)
e do COMPAC (Central de Comutação
de Pacotes, e 2 versões). Esses dois
sistemas já se encontram em operação
comercial na rede nacional, propician-
do facilidades adicionais e significati-
va economia para o Sistema TELE-
BRÁS, quando comparados com os
equipamentos importados instalados
anteriormente.
Os testes de campo do TRÓPICO RA
– 1ª Etapa (Central de Comutação Ele-
trônica, CPA-T para 35.000 terminais),
iniciados em DEZ/1989, tiveram pros-
seguimento durante 1990. O desempe-
nho técnico verificado até o momento
coloca este produto em situação de
igualdade com os mais avançados do
mundo. Em licitações ocorridas duran-
te 1990, a competitividade em preço
do sistema TRÓPICO ficou ampla-
mente evidenciada.
Durante o ano de 1990, foram assina-
dos contratos de transferência de tec-
nologia de 15 produtos/processos do
CPqD para 15 indústrias, tendo sido
concluídas, ainda, as seguintes etapas
dos projetos abaixo relacionados:

1. Preparação de testes em campo con-
cluídos:

• ELO-434 do ELO-140 (Equipamen-
to Linha Óptica 140 Mbit/s).
• ROT-434 do ELO-140
2. Protótipos de desenvolvimento con-
cluídos:
• Módulo de Proteção BLT-5 da Caixa
de Emenda Ventilada.
• Melhorias Operacionais no Sistema
COMPAC.
• Laser 1.300 nm.
3. Testes em campo concluídos:
• Versão 3 do COMPAC – 3ª ETAPA.
• Melhorias Operacionais no Sistema
COMPAC.
4. Pacotes para Transferência de Tec-
nologia concluídos:
• Melhorias Operacionais no Sistema
COMPAC.
• ATX25 do INTELITEL.
5. Projetos concluídos:
• REF (Repouso de Freqüência).
• COMPAC (Centralização de opera-
ção e Manutenção).
• MCP-1920 (Multiplex Digital 140
Mbit/s).
• EPT (Estação de Telefonia Pública).
• EBC (Estação de Baixo Custo).

SERVIÇOS

Nacionais

O mercado potencial é caracterizado
pelo número total de residências e
estabelecimentos comerciais já supri-
dos por serviços de água encanada,
energia elétrica e alguma forma de ins-
talação sanitária.
Nos segmentos respectivos observou-
se um crescimento do índice em 0,6%
para residências e 5,1% para negócios,
no ano de 1990, em relação ao ano
anterior.

INDICADOR UNIDADE 1989 1990
MERCADO TOTAL
- Residências................... 106 34,80 35,9
RESIDÊNCIAS COM
TELEFONE...................... 106 5,85 6,4
ÍNDICE DE
ATENDIMENTO...... % 17,3 17,9
ESTABELECIMENTOS
DE NEGÓCIOS............... 106 3,2 3,8
ESTABELECIMENTOS
COM TELEFONES......... 106 1,4 1,9
ÍNDICE DE
ATENDIMENTO............ % 44,4 49,5

Deu-se ênfase ao atendimento dos usu-
ários e priorizou-se os projetos de ex-
pansão, notadamente aqueles relativos
a contratos vencidos.
Verificou-se um sensível ganho opera-
cional; foi  implantado  o  compartilha-
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mento mútuo de instalações físicas
entre as Empresas do STB e a ECT.
Ampliou-se a rede de comutação e de
transmissão interurbana. Foi ultimada
a instalação de 11.820 juntores e
56.868 circuitos telefônicos.
Além dos já citados 11.000 telefones
celulares instalados na cidade do Rio
de Janeiro, foram colocados em servi-
ço, também, 6.303 telefones de Uso
Público, estendendo-se os serviços te-
lefônicos a mais de 1.093 localidades,

o que significou, em média, o atendi-
mento de quase três novas localida-
des/dia , incluídos os fins de semana e
feriados.
Os serviços de comunicação de dados
também tiveram significativa melho-
ra, conforme já citado
anteriormente.
A Rede Nacional de Telex foi
acres-cida de 7.498 novos terminais,
ele-vando para 142.863 o número
total de terminais instalados.

O Tráfego Telefônico, a nível local e
interurbano, tem mostrado um signifi-
cativo incremento, o que implicou em
investimentos especiais em sua me-
lhoria. A quantidade de pulsos regis-
trados nos contadores de assinantes
elevou-se de 39,11 para 42,03
bilhões, com um incremento de 7%.
As chamadas interurbanas também
registraram um acréscimo de 2.209
para 2.499,3 milhões, com
incremento de 11,6%.

A Taxa de Utilização do BRASIL-
SAT aumentou em 10 pontos percen-
tuais, alcançando 66,66% em dezem-
bro de 1990.
Observa-se que uma das razões do
aumento do Tráfego Telefônico tem
sido a crescente utilização das facili-
dades da rede telefônica para a trans-
missão de outros serviços, como:
dados em baixa velocidade, videotex-
to e, principalmente, “fac-símile”,
que vem sendo utilizado em escala
crescente.

Serviços Internacionais

Foi expandido o serviço DDI em mais
232 localidades brasileiras e mantido
o alcance em 154 países no exterior.
A quantidade de chamadas interna-
cionais completadas elevou-se de
27,7 milhões para 35,5 milhões. Re-
gistra-se também, neste caso, a cres-
cente utilização do serviço DDI por
outros serviços como transmissão de
dados em baixa velocidade e “fac-
símile”.
O Tráfego de Telex vem se apresen-
tando em declínio, motivado pela pre-
ferência de outros serviços, como o
de “fac-símile”, em sua substituição

Qualidade dos Serviços

A qualidade dos serviços oferecidos
aos usuários é medida, constantemen-
te, segundo padrões internacionais.
Dentre os vários indicadores utiliza-
dos pelo Sistema TELEBRÁS, a qua-
lidade dos serviços prestados expres-
sa o resultado das medidas comple-
mentares adotadas. Em 1990 verifi-
cou-se a reversão da tendência de de-
gradação da qualidade dos serviços.
O quadro a seguir sintetiza o grau de
evolução alcançado.

INDICADOR 1989 1990
Taxa de Solicitação – Consertos p/100
Telefones..................................................5,2 4,7
Taxa de Atendimento de Reparação........ 83 85
Taxa de Obtenção do Tom de Discar.......84 88
Taxa de Chamadas Completadas
DDD – Terminado....................................38 41
Taxa de Reclamação por 100
Assinantes – TELEX................................26,2 15,9
Taxa de Rec. por 100 Acessos
- Dados Interurbanos................................10,9 9,6
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GERAIS

Com a nova política de reestruturação nacio-nal em
curso, as alterações econômico-soci-ais
implementadas pelo Governo Federal e a mudança na
estrutura organizacional do Setor de
Telecomunicações, espera a TELEBRÁS colher
reflexos bastante positivos em suas atuações futuras.
A implantação de terminais telefônicos pela
iniciativa privada, em regime de  “turn-key”, com
empresas do Sistema TELEBRÁS, con-forme
normas introduzidas pela Secretaria Nacional de
Comunicações, MINFRA, é uma nova realidade,
com expectativa bastante pro-missoras para o
atendimento mais dinâmico de inúmeros usuários
potenciais do setor.
Conseqüentemente, o Sistema TELEBRÁS imprime
novo impulso em suas atividades de curto, médio e
longo prazos, para melhor adequar-se à atual
realidade da sociedade brasileira.
Esforços redobrados deverão ser estendidos para:
• aumentar o ritmo da expansão e moderniza-ção dos
serviços;
• melhorar a qualidade operacional;
• equacionar as dificuldades financeiras com dívidas
de curto e médio prazos, relativamen-te a
investimentos;
• adotar medidas de crescimento do custo do
terminal integrado.
Está previsto, já para o ano de 1991, o início das
atividades de novos terminais telefônicos móveis
celulares na cidade de Brasília e, nos próximos anos,
para outras capitais brasilei-ras.
Foram encomendados 273.820 terminais tele-fônicos
que, juntamente com os anteriormen-te contratados,
comporão as atividades do período 1991/1992.
Os pedidos de terminais telefônicos coloca-dos junto
à indústria somaram, ao final deste exercício, 1,4
milhão.

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

Na área de desenvolvimento científico e tec-
nológico, encontram-se  em andamento os se-guintes
serviços e produtos:

Serviços

• Telefonia rural por satélite.
• Difusão de dados por satélite.
• Comunicação interativa de dados por satélite.

Serviços na RDI

• Suporte.
• Suplementares.
• Correio de VOZ.
• Fac-Símile, grupo IV.
• Videofonia.

Serviços na RDSI

• Suporte.
• Suplementares.
• Correio de VOZ.
• Fac-Símile, grupo IV.
• Videofonia.
• Telescrita.

Serviços de Rede Inteligente

• 800 avançado.
• Rede Virtual Privada.
• Centrex.

Produtos

- Central telefônica digital (CPA-T) com ca-
pacidade típica de 20 mil terminais.
- Dispositivos óptico-eletrônicos:
LASER/LED de Arseneto de Gálio e LASER de
Fosfeto de Índio.
- Central de centro de supervisão e controle de rede.
- Sistema para comunicação de dados terres-tre e via
satélite.
- Fibras ópticas: monomodo, multimodo, de janela
duplex e acopladores.
- Circuitos integrados.
- Central de comunicação de textos.
- Telefones públicos modernos, com tecnolo-gia
eletrônica, para operarem com cartões.
- Rádio digital, equipamento de linha ópticas e
processadores digitais para sincronismo de 4 x 34
Mbits/s.
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SITUAÇÃO
ECONÔMICA

A situação econômica do Sistema TE-
LEBRÁS melhorou sensivelmente em
1990, haja visto o crescimento subs-
tancial da Taxa de Retorno do Investi-
mento (TRI), que atingiu seu patamar
mais elevado nos últimos anos (9,6
contra 1,0 em 1989), mesmo conside-
rando que houve redução na participa-
ção de obras em andamento, medida
pela Taxa de Bens em Andamento
(TBA), que decresceu de 46% para
36%, evidenciando que houve melhor
aplicação em projetos que obtivessem
maior retorno da planta em serviços.
Por outro lado, as despesas de explora-
ção e gerais apresentaram uma evolu-
ção abaixo do crescimento das recei-
tas, medido pelo índice de 53% obtido
em 1990 contra 57% em 1989, influen-
ciados, basicamente, pela redução de
pessoal, congelamentos de salários, de-
créscimo de custeio e contínuos ga-
nhos de produtividade. Como comple-
mento, houve um crescimento na re-
ceita de exploração, graças, sobretudo,
ao aumento da demanda por serviços
de telecomunicações e ganho tarifário
(reajuste de tarifa), como, também,
pela maior utilização da planta em ser-
viço, verificado na apuração da Rota-
ção de Bens em Serviços (RBS), que
cresceu de 63% para 70% em 1990.
Constata-se também que o lucro opera-
cional, antes das despesas e receitas
financeiras, melhorou sensivelmente
em relação ao ano anterior (30% con-
tra 22%); porém, não foi suficiente pa-
ra alterar a margem de lucro operacio-
nal que manteve-se no patamar em tor-
no de 13%, face a elevação das taxas
de juros, fazendo com que os encargos
financeiros absorvessem 71% dos
lucros do negócio.

SITUAÇÃO
FINANCEIRA

Embora tenha havido uma redução no
estoque de dívida de empréstimos e
financiamentos, o grau de endivida-
mento do Sistema TELEBRÁS elevou-
se de 35,9% em 1989 para 37,0% em
1990, devido principalmente ao acrés-
cimo de impostos e taxas no período.
Destaca-se, neste exercício, que o Sis-
tema TELEBRÁS, como resultado das
gestões desenvolvidas, gerou Cr$ 213
bilhões de recursos líquidos, obtendo
uma queda na Dependência de Recur-
sos de Terceiros (DRT), que caiu de
24,7% para 12,9%, revelando, ao mês-
mo tempo, uma Capacidade de Amor-
tização (CAM) de 4,5 vezes de recur-
sos para amortização da dívida do pe-
ríodo, inibido, também, pela menor
tomada de recursos de terceiros, dado
o curto prazo de vencimento e as altas
taxas de juros praticadas no mercado.

SITUAÇÃO
PATRIMONIAL

A estrutura patrimonial, apesar dos es-
forços dispendidos para amenizar o
agravamento na situação financeira,
pôde, ainda, considerar-se em nível
equilibrado, apresentando uma partici-
pação de 73% de capitais próprios
(igual ao exercício anterior), e 27% de
capitais de terceiros.
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SISTEMA  TELEBRÁS

DESEMPENHO  ECONÔMICO-
FINANCEIRO   E  PATRIMONIAL

ATIVO
OPERA-
CIONAL

1.157,5 74
806,0 69

43,6

ATIVO

1.572,3 100
1.176,4 100

ATIVO EM
FORMAÇÃO

414,8 26
370,4 31

11,9TBA
35,8
45,9

RECEITA
DE

EXPLO-
RAÇÃO

688,7 100
443,4 100

55,3

RBS
70,1
63,0



ARTICULAÇÃO SIMPLIFICADA DOS INDICADORES
ECONÔMICO-FINANCEIROS / STB

(EM MOEDA DE 31/12/89)
1990/1989

TRI
21,0
13,8

DESP. DE
EXPL. E

OPERAC.
GERAL

364,7 53
251,9 57

30,9

DEPRECIAÇÃO
E AMORTIZAÇÃO

115,8 17
95,4 21

21,3

LUCRO OPER.
(ANTES REC/DESP

FINANC.)

208,2 30
96,1 22

116,4

DFI
71,2
48,4

EMPRÉSTIMO
E FINANC.

114,9 7
126,3 11

-8,9

PASSIVO

1.572,3 100
1.176,4 100

33,6

CAPITAL
PRÓPRIO

1.147,1 73
865,4 73

32,5

OUTROS

310,3 20
184,7 16

68,0

DESP/RECEITA
FINANCEIRAS

117,1 17
37,5 8

212,0

LUCRO
OPERACIONAL

91,1 13
58,6 13

55,3

J
122,9
38,8

GRE-1

10,0
14,6

GRE-2

37,0
35,9

BIS + DAM +
ATIFO

1.404,9
1.081,9

TRCP-1

11,1
7,6

TRCP-2

16,2
11,3

GAF
0,77
0,82

LUC. LÍQ.
ANTES IR

163,2 24
91,6 21

78,2

LU. LÍQ. ANTES
PART. ACION.

MINORIT.

112,1 16
61,7 14

81,7

OUTROS

21,0 3
3,1 1

577,4

CONSOLIDADO

RPI

212,8 63
126,6 39

68,1

RCA

21,0 3
3,1 1

577,4

OUTROS

21,0 3
3,1 1

577,4

GIE

295,3 87
287,8 89

2,6

AEE

44,4 13
36,3 11

22,3

INV

1,2 -
0,5 -

CIM

23,7
29,3

DRT
12,9
24,7

CAM
4,5
5,4

LEGENDA
RBS = ROTAÇÃO DOS BENS E INSTALAÇÕES EM SERVIÇO
TRI = TAXA DE REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO
DFI = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
J = TAXA DE JUROS MÉDIA
GRE-1 = GRAU DE ENDIVIDAMENTO DEM EMPR. E FINANCIAMENTO
GRE-2 = GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL
TRCP = TAXA DE RETORNO DO CAPITAL PRÓPRIO
TBA = TAXA DE BENS EM ANDAMENTO
CAM = CAPACIDADE DE AMORTIZAÇÃO
CIM = CRESCIMENTO DO IMOBILIZADO
RPI = RECURSOS PRÓPRIOS PARA INVESTIMENTO
RCA = RECURSOS CAPITALIZÁVEIS
CCP = CRÉDITO DE CURTO PRAZO
OCE = OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GIE = GASTO COM INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO
AEE = AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE EXPANSÃO
INV = INVERSÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO

XXX XX
XXX XX

XX,X VARIAÇÃO %

PARTICIPAÇÃO %
S/ RECEITA

VALORES Cr$ BILHÕES

1990
1989
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DESTAQUES

• Evolução da Receita com Equivalência
Patrimonial em relação a 1989: 68,6%;
• Evolução das Receitas de Dividendos:
58,9%;
• Evolução das Receitas Financeiras:
435,8;
• Evolução das Despesas Operacionais:
49,9%.
Contribuíram para este desempenho, de
um lado, o crescimento do lucro das
controladas e, de outro, a contenção veri-
ficada nas despesas de custeio, mercê da
política governamental de congelamento
de preços e salários.
Acrescenta-se também um sensível
acréscimo nas receitas financeiras, ocor-
rido devido à equiparação às taxas de
mercado.
A margem de lucro operacional foi de
78% em 1990, contra 74% em 1989, e a
remuneração do investimento foi de 10 e
6%, respectivamente.
Contribuíram para a formação do acrés-
cimo do Patrimônio líquido: Lucros ge-
rados: 46%, Aumentos do Capital Soci-
al: 9% e Reserva de Reavaliação da em-
presa controlada: 45%, o que evidencia
que a maioria dos aportes de recursos
destinados ao Patrimônio Líquido são
egressos da atividade econômica.
Com isso melhorou ainda mais a sua
Situação Patrimonial, demonstrada pela
redução do Grau de Endividamento de
9% em 1989 para 5% em 1990.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

CONTROLADORA - 1990

18

FORMAÇÃO DO LUCRO OPERACIONAL

EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

89.243 71
52.910 72

68,6

RECEITA
OPERACIONAL

126.608 100
73.443 100

72,3

DESPESAS
OPERACIONAIS

23.634 19
15.760 21

49,9

DIVIDENDOS

19.296 15
12.140 17

58,9

RECEITAS
FINANCEIRAS

17.683 14
3.300 4

435,8

RECEITAS
DE SERVIÇOS

386 -
5.093 7

-92,4

DEPRECIAÇÕES

3.143 2
3.112 4

9,9

DESPESAS
FINANCEIRAS

OPERACIONAIS

629 1
1.025 1

-38,6

LUCRO
OPERACIONAL

99.202 78
53.546 74

85,3



ARTICULAÇÃO DO DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO (1990-1989)

(com correção integral)

FORMAÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

LUCRO
LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO

115.016 78
62.888 13

85,3

RESULTADOS
NÃO

OPERACIONAIS

15.814 13
9.342 13

69,3

LUCRO
OPERACIONAL

99.202 78
53.546 74

85,3

LUCRO
LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO

115.016 48
62.888 86

82,9
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DIVIDENDOS
E IRLL

5.368 (2)
2.277 (3)

REA. DE
REAVALIAÇÃO

109.395 45
- 100,0

ACRÉSCIMO
DO CAPITAL

SOCIAL

22.432 9
12.706 17

76,5

ACRÉSCIMO
DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

241.475 100
73.317 100

229,4

FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEPRECIAÇÃO

XXX XX
XXX XX PARTICIPAÇÃO %

VARIAÇÃO %

1990
1989

VALORES (Cr$ MILHÕES)



Senhores Acionistas,

Em cumprimento aos dispositivos legais que
regem a matéria, esta Administração propõe à
Assembléia que a destinação do Lucro Líquido
do Exercício de 1990, no valor de Cr$
115.015.873.798,11 (cento e quinze bilhões,
quinze milhões, oitocentos e setenta e três mil,
setecentos e noventa e oito cruzeiros e onze
centavos) e da Realização da Reserva de Lu-
cros Acumulados, que montou no exercício
Cr$ 20.045.980.635,00 (vinte bilhões, quaren-
ta e cinco milhões, novecentos e oitenta mil,
seiscentos e trinta e cinco cruzeiros), seja a se-
guinte:
I) RESERVA LEGAL – Na conformidade
do Artigo 193, da Lei nº 6.404/76, torna-se ne-
cessária a aplicação de 5% daquele lucro líqui-
do à constituição da Reserva Legal no valor de
Cr$ 5.750.793.689,91 (cinco bilhões, setecen-
tos e cinqüenta milhões, setecentos e noventa e
três mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros e
noventa e um centavos).

II) RESERVA DE LUCROS A
REALIZAR – Na forma do Artigo 197, da
mesma Lei, considerando a existência das
condições ali preconizadas, propõe-se a consti-
tuição da Reserva de Lucros a Realizar no va-
lor de Cr$ 109.265.080.108,20 (cento e nove
bilhões, duzentos e sessenta e cinco milhões,
oitenta mil, cento e oito cruzeiros e vinte cen-
tavos).
III) DIVIDENDOS – Atendendo ao disposto
no Artigo 65 do Estatuto Social, no Artigo
202, incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76, esta
Administração propõe sejam pagos Cr$
2.449.446.458,00 (dois bilhões, quatrocentos e
quarenta e nove milhões, quatrocentos e qua-
renta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e
oito cruzeiros) aos possuidores de ações prefe-
renciais e Cr$ 2.562.048.700,75 (dois bilhões,
quinhentos e sessenta e dois milhões, quarenta
e oito mil, setecentos cruzeiros e setenta e cin-
co centavos), aos possuidores de ações ordiná-
rias.
As ações decorrentes de conversões de debên-

tures serão remuneradas pelo critério “pro
rata” semestre, atribuindo-se dividendo inte-
gral (12/12) às ações resultantes das conver-
sões efetivadas no primeiro semestre e 6/12 às
ações decorrentes das conversões efetivadas
no segundo semestre do exercício de 1990.
IV) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – LEI Nº
7.713/88 – ILL – O imposto de renda na fonte
sobre o Lucro Líquido – ILL apurado à alíquo-
ta de 8% (oito por cento) de acordo com o arti-
go 35 da referida Lei, no montante de Cr$
356.994.731,91 (trezentos e cinqüenta e seis
milhões, novecentos e noventa e quatro mil,
setecentos e trinta e um cruzeiros e noventa e
um centavos), encontra-se indicado nas Muta-
ções do Patrimônio Líquido e Demonstrações
das Origens e Aplicações de Recursos na ru-
brica IRF-LL – Lei 7.713/88. Este valor será
recolhido à União deduzido no IRF-LL de pes-
soas imunes e isentas que se habilitarem no
prazo estabelecido na Instrução Normativa –
SRF nº 139 de 22/12/89.
V) LUCROS ACUMULADOS – Propõe,
também, que o saldo remanescente do Lucro
Líquido ajustado nos termos do Artigo 202 da
Lei 6.404/76 no montante de Cr$
14.677.490.744,34 (dezesseis bilhões, seiscen-
tos e setenta e sete milhões, quatrocentos e no-
venta mil, setecentos e quarenta e quatro cru-
zeiros e trinta e quatro centavos), seja levado à
conta de Lucros Acumulados para aumento de
capital, visando sua aplicação na moderniza-
ção e expansão do Sistema de Telecomunica-
ções.

Brasília-DF, 27 de março de 1991.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1990 E 1989

CIRCULANTE........................................................108.944.707 95.429.662 155.013.337 79.932.680 CIRCULANTE............................................................66.579.970 72.796.180 310.976.090 243.586.369
Disponibilidade.................................................. 329.419 113.859 27.483.810 8.516.561 Pessoal, encargos e benefícios sociais....................1.859.996 1.402.130 58.684.113 50.654.257

Caixa e bancos............................................. 329.419 57.454 12.137.034 6.176.575 Fornecedores de materiais e serviços....................494.677 908.633 34.737.998 28.572.188
Aplicações com liquidez imediata...................... - 56.405 15.346.775 2.339.986 Impostos, taxas e contribuições..............................858.898 78.530 70.736.250 25.089.227

Direitos realizáveis........................................108.611.035 95.314.385 126.411.380 70.945.400 Debêntures............................................................51.796.089 60.856.125 51.796.089 60.856.125
Contas a receber de serviços.............................. - - 109.081.081 57.248.879 Empréstimos e financiamentos..............................1.387.730 5.804.328 22.149.119 46.686.125
Créditos com empresas do Sistema Obrigações com empresas do Sistema

TELEBRÁS..................................................107.649.188 93.120.308 - - TELEBRÁS..................................................4.610.783 1.077.678 - -
Menos: Provisão para créditos de Consignações a favor de terceiros..............................486.172 235.270 51.605.015 20.763.450

liquidação duvidosa........................................ - - (1.926.425) (936.741) Participações no resultado........................................5.084.541 2.369.852 9.016.246 5.030.376
Valores a recuperar........................................796.046 2.079.018 11.898.130 9.479.018 Provisão para contingências.............................. - - 7.680.816 3.454.126
Material de estoque de manutenção....................63.831 41.680 4.083.126 2.085.379 Outras obrigações..................................................1.084 63.634 4.570.444 2.480.495
Outros valores realizáveis.............................. 101.970 73.379 3.275.468 3.068.865

Despesas do período seguinte..............................4.253 1.418 1.118.147 470.719 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO........................................10.253.318 5.286.297 114.257.588 67.343.033
Impostos, taxas e contribuições.............................. - - 67.927.675 48.563.719

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..............................76.746.513 33.138.319 5.595.663 4.392.077 Empréstimos e financiamentos..............................5.289.529 3.748.315 40.979.469 18.715.981
Créditos com empresas do sistema Obrigações com empresas do Sistema

TELEBRÁS..................................................76.739.071 33.133.924 - - TELEBRÁS..................................................1.667.403 1.537.982 - -
Empréstimos compulsórios e aplicações Outras obrigações..................................................3.296.386 - 5.350.444 63.333

capitalizáveis.................................................. 6.876 4.036 1.209.224 965.293
Imposto de renda/finsocial a recuperar.................... - - 1.566.142 1.736.363 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS.................... 7 66 16.564 4.225
Outros valores realizáveis........................................ 566 359 2.820.297 1.690.421

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA........................................ - - 147.586.485 139.056.223
PERMANENTE..................................................890.267.928 675.860.105 1.411.670.565 1.092.145.544 No capital de empresas controladas.............................. - - 8.438.782 3.881.729

Investimentos..................................................874.376.909 658.326.097 6.778.492 10.238.756 Nas reservas e lucros de empresas
Imobilizado..................................................9.591.979 9.006.097 1.230.622.590 940.071.287 controladas............................................................ - - 139.147.703 135.174.494

Bens e instalações em serviço....................14.893.385 13.191.125 1.557.899.468 1.268.731.454
Menos: Depreciação e amortização PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS

acumuladas..................................................(6.438.412) (5.663.023) (674.119.980) (630.551.433) CAPITALIZÁVEIS............................................................999.125.853 726.345.543 999.442.838 726.480.451
Bens e instalações em andamento....................1.137.006 1.477.995 346.843.102 301.891.266 Patrimônio Líquido..................................................947.445.388 705.969.970 947.445.388 705.969.970
Diferido............................................................6.299.040 8.527.911 174.269.483 141.835.501 Capital social realizado........................................38.664.570 124.575.393 38.664.570 124.575.393
Juros sobre bens e instalações em Correção monetária do capital

andamento.................................................. - - 178.383.528 151.788.679 realizado..................................................266.086.646 - 266.086.646 -
Despesas financeiras........................................ - - 37.551.450 25.095.105 Reservas de capital........................................4.160.399 89.120.442 4.160.399 89.120.442
Pesquisa e desenvolvimento..............................10.649.500 10.876.526 15.978.982 16.874.567 Reserva de reavaliação........................................109.395.386 - 109.395.386 -
Outros valores diferidos........................................106.203 280.938 10.378.119 8.620.212 Reservas de lucros........................................485.767.765 425.363.893 485.767.765 425.363.893
Menos: Amortização acumulada..............................(4.456.663) (2.629.553) (68.022.596) (60.543.062) Lucros acumulados........................................43.370.622 66.910.242 43.370.622 66.910.242

Recursos capitalizáveis........................................51.680.465 20.375.573 51.997.450 20.510.481
Contribuições para expansão..............................27.277.343 20.065.041 27.277.343 20.065.041
Recursos ordinários da União..............................1.533.529 310.532 1.533.529 310.532
Outros recursos..................................................22.869.593 - 23.186.578 134.908

TOTAL DO ATIVO..................................................1.075.959.148 804.428.086 1.572.279.565 1.176.470.301 TOTAL DO PASSIVO..................................................1.075.959.148 804.428.086 1.572.279.565 1.176.470.301

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1990 e 1989

Receitas (despesas) operacionais:
Ganho com investimentos em controladas e coligada...................................................................................................................................................... 108.539.462 108.539.462 65.050.151
Despesas gerais e administrativas................................................................................................................................................................ (11.672.443) (20.688.580) (20.716.893)
Contribuição social.......................................................................................................................................................................... (647.641) (647.641) -
Despesas financeiras.......................................................................................................................................................................... (210.610) 629.036 1.024.930
Receitas financeiras.......................................................................................................................................................................... 7.490.472 17.682.535 3.300.232
Outras despesas operacionais................................................................................................................................................................ (377.785) (6.698.919) (205.531)
Outras receitas operacionais................................................................................................................................................................ 215.037 385.835 5.092.777

Lucro operacional.................................................................................................................................................................................... 103.336.492 99.201.728 53.545.666
Receitas (despesas) não operacionais:

Ganho com investimento................................................................................................................................................................ 7.112.985 7.112.985 3.485.655
Participação financeira de promitentes assinantes.................................................................................................................................. - 8.735.434 5.782.166
Outras despesas não operacionais...................................................................................................................................................... (42.524) (125.284) (62.199)
Outras receitas não operacionais...................................................................................................................................................... 40.872 91.011 136.249

7.111.333 15.814.146 9.341.871
Efeitos inflacionários:

Saldo devedor da correção monetária...................................................................................................................................................... (38.228.745) - -
Saldo credor de variações monetárias...................................................................................................................................................... 42.796.794 - -

4.568.049 - -
Lucro líquido do exercício................................................................................................................................................................ 115.015.874 115.015.874 62.887.537

Lucro por ação do capital social realizado no fim do exercício (1989 ajustado,
considerando os reflexos do desdobramento das ações ocorrido em 1990 - Nota 10)...................................................................... Cr$ 0,803 Cr$ 0,803 Cr$ 0,632

Receita operacional bruta
Serviços de telecomunicações.................................................................................................................................................................................... 457.533.690 804.606.947 449.602.131

Deduções da receita bruta:
ICMS, PASEP e FINSOCIAL.................................................................................................................................................................................... (83.238.539) (135.910.451) (58.825.129)

Receita operacional líquida.................................................................................................................................................................................... 274.295.151 668.696.496 390.777.002
Custos dos serviços prestados.................................................................................................................................................................................... (158.210.993) (244.842.176) (171.688.352)

Lucro bruto.................................................................................................................................................................................... 216.084.158 423.854.320 219.088.650
Receitas (despesas) operacionais:

Comercialização dosserviços.................................................................................................................................................................................... (33.582.227) (49.565.011) (32.307.659)
Despesas gerais e administrativas.................................................................................................................................................................................... (86.161.826) (137.187.276) (99.779.946)
Despesas financeiras.................................................................................................................................................................................... (59.086.164) (148.174.639) (46.597.378)
Receitas financeiras.................................................................................................................................................................................... 8.968.781 31.075.157 9.067.048
Contribuição social.................................................................................................................................................................................... (17.416.416) (17.416.416) (8.984.328)
Ganho com investimento.................................................................................................................................................................................... 696.969 697.017 2.401.267
Outras despesas operacionais.................................................................................................................................................................................... (17.780.279) (31.528.599) (34.574.613)
Outras receitas operacionais.................................................................................................................................................................................... 9.472.635 19.269.955 50.295.039

(194.888.527) (332.829.812) (160.480.570)
Lucro operacional.................................................................................................................................................................................... 21.195.631 91.024.508 58.608.080
Recitas (despesas) não operacionais:

Ganho (perda) com investimentos.................................................................................................................................................................................... 5.497.279 5.514.431 (23.949.086)
Participação financeira de promitentes assinantes.................................................................................................................................................................................... 9.492.883 64.715.307 54.263.178
Outras despesas não operacionais.................................................................................................................................................................................... (1.340.441) (2.788.645) (5.454.973)
Outras receitas operacionais.................................................................................................................................................................................... 1.654.038 4.764.998 8.112.492

15.303.759 72.206.091 32.971.611
Efeitos inflacionários:

Saldo credor da correção monetária.................................................................................................................................................................................... 285.146.281 - -
Saldo devedor de variações monetárias.................................................................................................................................................................................... (158.415.072) - -

126.731.209 - -
Lucro líquido do exercício antes das deduções.................................................................................................................................................................................... 163.230.599 163.230.599 91.579.691

Provisão para imposto de renda.................................................................................................................................................................................... (50.453.839) (50.453.839) (29.771.022)
Participação de empregados.................................................................................................................................................................................... (719.599) (719.599) (105.353)

Lucro líquido do exercício antes da participação minoritária....................................................................................................................................................................................112.057.161 112.057.161 61.703.316
Participação minoritária.................................................................................................................................................................................... (12.749.976) (12.749.976) (5.601.855)

Lucro líquido do exercício.................................................................................................................................................................................... 99.307.185 99.307.185 56.101.461

Lucro por ação do capital social realizado no fim do exercício (1989 ajustado, considerando os reflexos so desdobramento
das ações ocorrido em 1990 - Nota 10).................................................................................................................................................................................... Cr$ 0,693 Cr$ 0,693 Cr$ 0,564

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 1990 (Em milhares de cruzeiros)

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
Aumento do capital social:

Subscrição.....................................................................8.053.886 1.307.349 9.361.235
Reservas e lucros acumulados........................................29.615.553 (12.185.720) (9.716.351) (12.538) (11) (3.657.300) (4.043.633) -

Doações e subvenções p/ investimentos.......................  96.300 96.300
Reavaliações de ativos..............................................  109.395.386 109.395.386
Aquisição de ações de tesouraria.............................................. (49) (49)
Vendas de ações em tesouraria.............................................. 1.314 71 1.385
Reversão de reservas..............................................  (20.045.980) 20.045.980 -
Correção monetária..................................................................... 266.086.646 3.002.439 52.311 90 21.541.259 327.907.770 25.657.142 22 644.247.635
Dividendos prescritos..................................................................... 104 104
Lucro líquido do exercício..............................................  115.015.874 115.015.874
Destinação do lucro líquido do exercício

proposta à AGO:..................................................................... 
Transferência para reservas..............................................  5.750.794 109.265.080 (115.015.874) -

Dividendos propostos - (Nota 12)..............................................  (5.011.495) (5.011.495)
IRF - LUCRO LÍQUIDO - LEI 7713/88..............................................  (356.995) (356.995)
Saldos em 31 de dezembro de 1990..............................................38.664.570 266.086.646 4.010.384 148.611 1.404 109.395.386 - 29.840.940 455.926.825 43.370.622 - 947.445.388

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 1990 (Em milhares de cruzeiros)

Saldos em 31 de dezembro de 1988 119.477.753 81.393.610 118.484 34.566.022 20.945.775 316.074.493 60.076.667 632.652.804
Aumento do capital social:

Recursos de autofinanciamento 829.951 3.436.406 4.266.357
Incorporações de créditos da União 195.887 810.576 1.006.463
Subscrições 1.769.943 5.663.098 7.433.041
Reservas 2.301.859 (2.301.859) -

Doações e subvenções para investimentos 19 19
Aquisição de ações em tesouraria (38) (38)
Venda de ações em tesouraria 108 38 146
Reversão de reservas (5.357.295) 5.357.295 -
Dividendos prescritos 1.125 1.125
Lucro líquido do exercício 62.887.537 62.887.537
Destinação do lucro líquido do exercício proposta à AGO:

Transferência para reservas 3.144.371 55.990.527 (59.134.898) -
Dividendos propostos (2.277.484) (2.277.484)

Saldos em 31 de dezembro de 1989 124.575.393 89.001.831 118.503 108 - 34.566.022 24.090.146 366.707.725 66.910.242 - 705.969.970
Aumento do capital social:

Subscrições 17.039.549 5.242.854 22.282.403
Reservas 163.136.274 (90.234.301) (118.503) (108) (34.566.022) (38.217.340) -

Doações e subvenções para investimentos 148.611 148.611
Reavaliação de ativos 109.395.386 109.395.386
Aquisição de ações em tesouraria (77) (77)
Venda de ações em tesouraria 1.404 77 1.481
Reversão de reservas (20.045.980) 20.045.980 -
Dividendos prescritos 230 230
Lucro líquido do exercício 115.015.874 115.015.874
Destinação proposta à AGO do lucro líquido do exercício:

Transferência para reservas 5.750.794 109.265.080 (115.015.874) -
Dividendos propostos (Nota 12) (5.011.495) (5.011.495)
IRF - lucro líquido - Lei 7713/88 (356.995) (356.995)

Saldos em 31 de dezembro de 1990 304.751.216 4.010.384 148.611 1.404 109.395.386 - 29.840.940 455.926.825 43.370.622 947.445.388

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1990 e 1989

ORIGENS: ORIGENS:
Total dos recursos gerados pela atividade econômica.................................33.673.646 1.465.776 - Total dos recursos gerados pela atividade econômica....................................- 212.844.865 126.605.149
Aumento dos recursos capitalizáveis..................................................................45.969.005 57.648.512 30.090.492 Redução no ativo realizável a longo prazo............................................................- - 29.616.191
Aumento no passivo exigível a longo prazo..................................................................5.271.450 5.713.248 2.932.588 Venda de imobilizações e investimentos............................................................1.352.711 2.423.772 3.820.437
Aumento no capital social..........................................................................8.053.886 17.039.549 2.795.781 Aumento no passivo exigível a longo prazo............................................................9.939.285 16.969.198 3.957.556
Ágio na subscrição de ações..................................................................1.307.349 5.242.854 9.910.080 Aumento dos recursos capitalizáveis............................................................44.019.826 73.174.905 30.441.927
Redução no ativo realizável a longo prazo..................................................................2.679.315 4.689.342 15.877.707 Aumento no capital social................................................................................8.053.886 17.039.549 2.795.781
Venda de imobilizações e/ou investimentos..................................................................37.489 97.911 6.160.999 Ágio na subscrição de ações................................................................................1.307.349 5.242.854 9.910.080
Venda de ações em tesouraria..................................................................1.385 1.481 142 Aumento no capital social em empresas controladas........................................96.791 149.390 1.358.597
Outras origens...................................................................................................96.404 148.858 1.248 Ágio na subscrição de ações em empresas controladas........................................71.556 458.331 12.575.358

Outras origens....................................................................................................2.083.141 5.427.240 9.761.373
Total das origens...................................................................................................97.089.929 92.047.531 67.769.037 Total das origens......................................................................................66.924.545 333.730.104 230.842.449

APLICAÇÕES: APLICAÇÕES:
Total dos recursos aplicados na atividade econômica..................................- - 6.228.510 Total dos recursos aplicados na atividade econômica........................................18.327.693 - -
Aumento no ativo realizável a longo prazo.....................................................43.084.729 53.720.154 33.159.736 Aumento no ativo permanente:
Aumento no ativo permanente: Investimentos....................................................................................................724.243 1.188.220 548.087

Investimentos........................................................................................7.801.760 10.523.872 15.641.596 Imobilizado....................................................................................................154.202.411 281.922.758 267.346.233
Imobilizado.............................................................................................837.731 1.519.026 1.330.801 Diferido....................................................................................................7.120.031 13.378.919 20.503.815

Aquisição de ações próprias.................................................................. 49 77 38 Redução no passivo exigível a longo prazo............................................................6.453.557 8.119.342 11.288.600
Dividendos provisionados.......................................................................5.011.495 5.011.495 2.277.484 Aumento no realizável a longo prazo............................................................785.878 2.460.335 -
IRF - Lucro líquido - Lei 7713/88..................................................................356.995 356.995 - Dividendos provisionados:
Redução no passivo exigível a longo prazo..................................................................27.196 1.184.598 6.039.352 TELEBRÁS....................................................................................................5.011.495 5.011.495 2.277.484
Outras aplicações...................................................................................................- 59 7.394 Empresas controladas - participação minoritária........................................3.120.398 3.120.398 2.444.667

Total das aplicações...................................................................................................57.119.955 72.316.276 64.684.911 IRF - Lucro líquido - Lei 7713/88............................................................9.640.750 9.640.750 5.039.232
Aumento no capital circulante líquido..................................................................39.969.974 19.731.255 3.084.126 Outras aplicações................................................................................185.265 1.196.951 157.770

Total das aplicações................................................................................205.571.721 326.039.168 309.605.888
Aumento (redução) no capital circulante líquido.....................................(138.647.176) 7.690.936 (78.763.439)

Ativo circulante: Ativo circulante:
No início do exercício...................................................................................................10.097.051 95.429.662 46.692.220 No início do exercício................................................................................8.457.374 79.932.680 82.021.442
No fim do exercício...................................................................................................108.944.707 108.944.707 95.429.662 No fim do exercício................................................................................155.013.337 155.013.337 79.932.680

98.847.656 13.515.045 48.737.442 146.555.963 75.080.657 (2.088.762)
Passivo circulante: Passivo circulante:

No início do exercício...................................................................................................7.702.288 72.796.180 27.142.864 No início do exercício................................................................................25.772.951 243.586.369 166.911.692
No fim do exercício...................................................................................................66.579.970 66.579.970 72.796.180 No fim do exercício................................................................................310.976.090 310.976.090 243.586.369

58.877.682 (6.216.210) 45.653.316 285.203.139 67.389.721 76.674.677

Aumento no capital circulante líquido..................................................................39.969.974 19.731.255 3.084.126 Aumento (redução) no capital circulante líquido......................................138.647.176 7.690.936 78.763.439

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

Lucro líquido do exercício...................................................................................................115.015.874 115.015.874 62.887.537 Lucro líquido do exercício................................................................................99.307.185 99.307.185 56.101.461
Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro: Participação minoritária nos resultados de empresas controladas.....................12.749.976 12.749.976 5.601.855

Ganho com investimentos decorrentes da equivalência Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro:
patrimonial exclui Cr$ 19.296.314 mil de dividendos Ganho operacional com investimentos em empresa coligada
(Cr$ 12.140.525 mil em 1989)..................................................................(96.356.133) (96.356.133) (56.395.281) não consolidada e ganho não operacional

Despesas financeiras...................................................................................................- (1.188.804) (1.349.349) com investimentos................................................................................(6.120.501) (6.120.501) (5.674.374)
Receitas financeiras...................................................................................................- (10.280.711) (1.394.846) Despesas financeiras................................................................................- 12.418.978 (15.362.214)
Receita de participação financeira de promitentes assinantes..............................- (8.735.434) (5.782.166) Receitas financeiras................................................................................- (9.755.239) (455.925)
Depreciações e amortizações..................................................................1.565.558 3.143.474 3.111.708 Receita de participação financeira de promitentes assinantes....................- (48.045.657) (40.299.092)
Variações monetárias dos valores a longo prazo...............................................(24.829.521) - - Depreciações e amortizações................................................................................56.837.939 115.808.029 95.459.443
Resultado da correção monetária..................................................................38.228.745 - - Variações monetárias dos valores a longo prazo........................................78.690.344 - -
Valor residual dos ativos permanentes baixados.......................................49.123 145.715 27.635 Resultado da correção monetária............................................................(285.146.281) - -
Outras despesas (receitas) que não envolvem capital de giro.................................- (278.205) (7.333.748) Valor residual dos ativos permanentes baixados..........................................1.194.434 2.533.301 29.582.044

(81.342.228) (113.550.098) (69.116.047) Imposto de renda diferido................................................................................24.136.908 24.136.908 29.358.069
Outras....................................................................................................22.303 9.811.885 (27.706.118)

Total dos recursos gerados pela (130.384.854) 100.787.704 64.901.833
(aplicados na) atividade econômica..................................................................33.673.646 1.465.776 (6.228.510) Total dos recursos gerados pela

(aplicados na) atividade econômica..................................................(18.327.693) 212.844.865 126.605.149

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1990 e 1989

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A TELEBRÁS é uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério da Infra-Estrutura
que tem como atividade exercer o controle das empresas operadoras do sistema de telecomuni-
cações do país, integrantes do Sistema TELEBRÁS (STB), constituído de 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, de textos, de dados e de som
e imagem, visando atender as suas necessidades, desde a telefonia rural até a comunicação
internacional. Através do desenvolvimento de novas tecnologias no Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento de Campinas, do aperfeiçoamento do pessoal nos centros de treinamentos e
estreito relacionamento com indústrias e universidades, a TELEBRÁS procura melhorar a
qualidade dos serviços prestados, bem como o uso mais eficiente dos equipamentos instalados.
Assume, também a importante função de agente das políticas estabelecidas pelo Ministério da
Infra-Estrutura, coordenando a evolução harmônica do sistema de telecomunicações.

2 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras são preparadas em conformidade com os princípios da contabili-
dade geralmente aceitos, com a Lei das Sociedades Anônimas e disposições complementares da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, cujas principais práticas contábeis são descritas na
Nota 3. Em conjunto com as demonstrações financeiras das controladora, estão apresentadas as
demonstrações financeiras consolidadas, preparadas de acordo com as normas estabelecidas
pela Instrução 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 no BTN – Fiscal, assim como pela atualização monetária dos
demais ativos e passivos indexados.

2.2 – Correção integral
Atendendo às disposições das Instruções 64 e 108 da CVM, a Companhia apresenta, também,
demonstrações contábeis complementares ajustadas pelos efeitos da inflação, sob o título de
“Correção Integral”. Devido à alteração da unidade monetária de cruzado novo para cruzeiro,
em decorrência da promulgação do Plano de Estabilização Econômica, as demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos estão
sendo apresentadas em cruzeiros. As demonstrações financeiras complementares do exercício
de 1989, elaboradas de acordo com a correção monetária integral, foram convertidas para
cruzeiros na paridade de NCz$ 1,00 para Cr$ 1,00 e estão atualizadas com base no BTN-Fiscal
de 31 de dezembro de 1990. Tais demonstrações, elaboradas com base nas demonstrações
financeiras da legislação societária, têm 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 calculadas com base no BTN-
Fiscal, exceção feita às 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. As 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 pré-fixados não foram
descontadas ao seu valor presente por terem prazo de formação ou vencimento inferiores a
noventa dias. Por esse motivo, os saldos dos ativos e passivos da “Legislação Societárias” são
os mesmos da “Correção Integral”.
- Estoques
São segregados em 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 às contas de resultado
correspondentes;
- Os encargos referentes à depreciação e amortização e o resultado da equivalência patrimonial
são apurados em registros auxiliares, convertidos para cruzeiros pelo BTNF de 31 de dezembro
de 1990;
- Os ganhos ou perdas decorrentes da inflação referentes aos ativos e passivos monetários que
geram encargos e receitas financeiras são atribuídos às respectivas contas de 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 despesas/receitas operacionais e receitas não
operacionais;
- Os encargos com imposto de renda e contribuição social são demonstrados como se fossem
apropriados na data de encerramento do exercício social;
- Os ganhos nos passivos não monetários classificados fora do patrimônio líquido estão
reconhecidos no resultado, no grupo de receitas relacionadas com a operação.

d) Demonstração das origens e aplicações de recursos
Os itens componentes desta demonstração foram decompostos com base na variação diária do
BTN-Fiscal e convertidos para cruzeiros em 31 de dezembro de 1990.

e) Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Está demonstrada em moeda de 31 de dezembro de 1990.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Classificação de ativos realizáveis e passivos exigíveis
É utilizado o prazo de 360 dias para distinção entre o circulante e o longo prazo.

b) Aplicação com liquidez imediata
É demonstrada ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não
excedendo ao valor de mercado.

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

d) Almoxarifado de consumo
Os materiais em almoxarifado são demonstrados ao custo médio de aquisição, o qual não
excede ao custo de reposição ou valor de realização.

e) Investimentos
Os investimentos relevantes decorrentes de participações societárias em controladas e coligadas
são corrigidos monetariamente e ajustados pelo método da equivalência patrimonial. Os outros
investimentos são registrados pelo custo de aquisição, menos provisão para perdas prováveis,
quando for o caso, corrigidos monetariamente.

f) Imobilizado
O valor do imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, acrescido do valor
de reavaliação quando for o caso, menos depreciação acumulada, corrigidos monetariamente
até a data de encerramento do exercício. Os gastos com a manutenção e reparo são
contabilizados quando incorridos. Os que representam melhorias são capitalizados, enquanto os
demais são debitados ao resultado do exercício, de acordo com o regime de competência. Os
materiais em estoque vinculados a obras estão apresentados justamente com o saldo de bens e
instalações em andamento. A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas utilizadas
estão de acordo com a expectativa de vida útil dos bens e de conformidade com as formas do
Serviço Público de Telecomunicações. As principais taxas aplicadas estão divulgadas na Nota
6.

g) Diferido
É registrado pelo valor dos custos incorridos, menos amortização acumulada, corrigidos
monetariamente, incluindo:
- Juros sobre obras 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.

h) Gastos com pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos científico-tecnológicos do
Centro de Pesquisa da TELEBRÁS são debitados ao resultado do exercício, tendo em vista ser
uma atividade permanente do Centro e pelo alto grau de obsolescência tecnológica aos
processos e produtos obtidos, cujos benefícios retornam de forma indireta e de difícil
mensuração das receitas e despesas correspondentes.

i) 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, é
diferido.

j) Contribuição social
A despesa de contribuição social é registrada pelo regime de competência.

k) Provisão para contingências
Constituída no exercício para atender perdas decorrentes de ações trabalhistas.

l) Reserva de lucros a realizar
Corresponde aos resultados apurados e ainda não realizados, provenientes dos acréscimos nos
investimentos em controladas e coligada contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial e saldo credor de correção monetária do balanço. O valor realizado decorrente de
depreciações, amortizações, recebimento de dividendos e baixas do ativo permanente é
transferido para a conta de lucros acumulados.

m) Contribuição para expansão
A contribuição para expansão correspondente à participação financeira de promitentes
assinantes é regulamentada pelas Portarias 1361/76 e 232/85 do extinto Ministério das
Comunicações e Portaria 881/90 do Ministério da Ifra-Estrutura para os contratos celebrados a
partir de 07 de novembro de 1990. Essas participações podem ser pagas à vista ou a prazo. No
caso de pagamento a prazo dos planos de expansão regidos pelas Portarias 1361/76 e232/85, a
diferença entre o valor à vista e o valor recebido a prazo constitui-se em receita das empresas e
é classificada como receita não operacional, sob o título de “participações financeiras de
promitentes assinantes”. Para os novos planos de expansão, regidos pela Portaria 881/90, os
juros recebidos de contratos a prazo são transferidos à TELEBRÁS. O valor da participação
financeira arrecadada dos promitentes assinantes tem a seguinte destinação:
- 80% é capitalizado pela controlada 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;
- 20% é remetido para a TELEBRÁS, no mês seguinte à arrecadação. A parcela não remetida é
apresentada nos balanços das empresas como passivo circulante na conta Obrigações com
Empresas do Sistema TELEBRÁS.

Os percentuais acima não se aplicam aos contratos regidos pela Portaria 881/90 celebrados pela
Companhia   Telefônica   Melhoramentos   e   Resistência   –   CTMR,  que capitaliza  68%  em
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nome da TELEBRÁS e remete de 20% mais 12% (total de 32%) à TELEBRÁS. 6 - BENS E INSTALAÇÕES EM SERVIÇOS
A TELEBRÁS, por sua vez, capitaliza o valor do principal (preço à vista) para  os  contratos  regidos  pela Porta- As principais contas e as respectivas taxas de depreciação são as seguintes
ria 1361/76 e 232/85, em nome dos promitentes assinantes  tomando  por  base o  valor  patrimonial  de  sua  a-
ção apurado no fim do exercício social anterior àquele em que ocorrer  a  capitalização.  Para  os contratos inte-
gralizados regidos pela Portaria 881/90, o valor recebido. Exceto juros, corrigidos monetariamente  do  mês  dos
respectivos recebimentos até o mês do primeiro balanço elaborado e  auditado,  serão  capitalizados  em  nome
dos promitentes assinantes pela TELEBRÁS, com base no valor patrimonial apurado nesse mesmo balanço.

4 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM CONTROLADAS E COLIGADA
Em 31 de dezembro de 1990 e 1989, os investimentos de controladora eram os seguintes Equip. de comutação automáticos............................. - - 417.742.323 356.770.350 7,69

Equip. de transmissão, cabos aéreos, subter-
râneos, de prédios, teleimpressores, central
privada de comutação telefônica automática,
equipamento de energia e mobiliários........................ 1.392.960 1.339.591 625.591.060 499.939.091 10,00
Cabos enterrados, postes e torres............................ - - 25.281.759 20.053.501 5,00
Cabos submarinos..................................................... - - 12743485 1614849 6,67

Controlada e Coligada Aparelhos telefônicos e equipamentos de
Empresas auditadas por nossos auditores independentes (1)................... 227.591.465 286.887.147 computador............................................................ 3.263.404 2.563.054 94.812.644 80.767.905 12,50
Empresas auditadas por outros auditores independentes......................... 646.783.277 371.436.758 Prédios e canalização subterrânea........................... 5.109.547 4.876.906 269.036.966 202.631.687 4,00
Outros investimentos............................................................................ 2.167 2.192 Veículos................................................................ 99.743 84.484 9.087.853 8.443.474 18,00
TOTAL................................................................................................ 874.376.909 658.326.097 Outros................................................................... 5.027.731 4.327.090 103.603.378 98.510.597

TOTAL DE BENS E INSTALAÇÕES
(1) 1990 - Walter Heuer Auditores Independentes EM SERVIÇOS...................................................... 14.893.385 1.319.125 1.557.899.468 1.268.731.454

1989 - Arthur Young Auditores Associados S/C Taxa média - depreciação anual (%).........................  7,60 7,60

Os detalhes dos investimentos em controlada e coligada estão apresentados no quadro anexo às Notas Expli-
cativas. 7 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

5 - TRANSAÇÕES COM EMPRESAS DO SISTEMA TELEBRÁS
As demopnstrações financeiras da Controladora incluem os saldos decorrentes de transações com empresas
controladas com empresas controladas e coligada, conforme segue:

a) Valores a receber

Impostos s/ mercadorias e serviços.......................................................... - - 21.640.127 10.271.911
Imposto de renda a pagar........................................................................ - - 29.922.758 4.931.213
Imposto de renda diferido........................................................................ - - 67.927.675 35.827.426

Repasses, empréstimos e financiamentos e respectivos encargos................. 11.532.385 11.623.315 Contribuição social................................................................................. 647.641 - 16.633.834 5.422.007
Dividendos a receber.................................................................................... 19.297.438 12.140.525 Outros................................................................................................... 211.257 78.530 2.539.531 17.200.389
Aplicações capitalizáveis............................................................................. 14.516.687 18.166.873 TOTAL GERAL...................................................................................... 858.898 78.530 138.663.925 73.652.946
Recursos de debêntures repassados............................................................ 54.676.464 60.856.125 Parcela de curto prazo........................................................................... 858.898 78.530 70.736.250 25.089.227
Empréstimos concedidos............................................................................ 83.341.539 20.399.124 Parcela de longo prazo.......................................................................... - - 67.927.675 48.563.719
Outros....................................................................................................... 1.023.746 3.068.270
TOTAL....................................................................................................... 184.388.259 126.254.232

Parcela a curto prazo.................................................................................. 107.649.188 93.120.308
Parcela a longo prazo................................................................................. 76.739.071 33.133.924

A controladora é remunerada pelos repasses, a uma taxa de 0,062% a 0,5% a.a. sobre os saldos devedores a-
lém do ressarcimento dos encargos incorridos.

A parcela do longo prazo corresponde ao imposto de renda diferido, sendo Cr$ 67.591.048 mil resultante do lucro inflacionário diferido e
b) Valores a pagar Cr$ 336.627 mil da depreciação acelerada.

Empréstimos repassados........................................................................ 6.168.789 - 8 - DEBÊNTURES
Outros...................................................................................................... 109.397 2.615.660
TOTAL...................................................................................................... 6.278.186 2.615.660
Parcela a curto prazo.................................................................................. 4.610.783 1.077.678
Parcela a longo prazo................................................................................. 1.667.403 1.537.982 As debêbtures foram emitidas em 2 (duas) etapas, sendo ambas nominativas e com prazo final de 10 (dez) anos.

A 1ª emissão foi efetuada em 01.10.88 (registrada na CVM sob o nº SEP/GER/DCA 88/011 de 01.12.88) e a 2ª emissão em 01.09.89
Outros valores a receber e pagar decorrem, principalmente, de despesas efetuadas correspondentes a serviços (registrada na CVM sob o nº SEP/GER/DCA 89/010 de 21.11.89).
técnicos prestados entre empresas do Sistema TELEBRÁS (ESTB), venciveis a prazos inferiores a 30 dias. O saldo contábil engloba os valores do principal, correção monetária, juros e prêmios. Está composto como segue:
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Os financiamentos em moeda estrangeira estão sujeitos a juros anuais que variam entre 0,5% e 2,0% acima
da Libor e foram convertidos às taxas oficiais de câmbio em vigor na data do balanço.
A garantia dos financiamentos foi coberta por:

Emitidas (*)............................................................................................50.609.746 12.796.969 41.803.623 19.060.129
Em tesouraria.........................................................................................(9.632.096) (1.978.530) (7.627) -
Em circulação........................................................................................40.977.650 10.818.439 41.795.996 19.060.129
Total em circulação................................................................................
(*) não convertidas em ações

- Aval do Governo da República Federativa do Brasil................................................. 15.096.714 31.765.356
Direitos assegurados: - Aval do Governo Estadual e outros........................................................................ 12.576.925 5.377.491
- Correção monetária com a variação diária do Bônus do Tesouro Nacional - BTN;
- Juros flutuantes ("ANBID" + 3% a.a.);
- Conversão em ações preferenciais nominativas;
- Venda das debêntures à Companhia, no encerramento de cada período de juros; 10 - CAPITAL SOCIAL
- Prêmio a ser estabelecido em cada período de juros, de forma a adequar a rentabilidade dos títulos às condições de mercado da época O capital autorizado em 31 de dezembro de 1990 é de Cr$ 46.000.000 mil, a valores históricos.
da repactuação; O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 1990, compõe-se de 143.202.110 mil ações
- Garantia flutuante conforme Artigo 58, Parágrafo 1º da Lei 6404/76. (49.756.546 mil ações em 1989), sem valor nominal, assim distribuídas:

O produto da captação das debêntures foi totalmente repassado às empresas do STB, para aplicação nos projetos de descongestionamento
dos sistemas de telecomunicações atuais e aquisição de novos terminais telefônicos. Os encargos correspondentes também são repassa-
dos nas mesmas condições de remuneração dos debenturistas.

9 - EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS Ações ordinárias................................................................................................... 66.971.316 33.485.658
Ações preferenciais............................................................................................... 76.230.794 16.270.888

Em 31 de dezembro de 1990 e 1989 apresentavam as seguintes posições: TOTAL................................................................................................................ 143.202.110 49.756.546

a) Moeda estrangeira

As ações preferenciais não tem direito a voto, sendo a elas asseguradas prioridades de reembolso do capital e no
pagamento de dividendos não cumulativos de 6% a.a., sobre o valor do capital. Na 39ª Assembléia Geral Extraor-
dinária realizada em 23 de março de 1990 foi aprovado o desdobramento das ações que compõem o Capital Social
na proporção de uma para uma. Em 31 de dezembro de 1990, o Valor Patrimonial de cada Ação é de Cr$ 6,616141

Instituições financeiras (Cr$ 7.094242 em 1989, considerando o desdobramento das ações, para fins de comparação). O aumento de Capi-
Vencimento tal correspondente à conversão de debêntures ocorridas no período de abril a dezembro de 1990, no montante de

1990 - 5.804.271 - 14.508.969 26.371.480.282 ações preferenciais nominativas foi aprovado pelo Conselho de Administração condicionado a sua
1991 1.256.253 743.472 10.788.413 5.263.661 averbação e as formalidades administrativas previstas no Decreto 84.128, de 19/10/1979 e Portaria Seplan 423, de
1992 2.152.323 1.359.646 8.089.780 4.533.845 31/03/89.
1993 2.121.486 1.341.736 5.682.512 4.293.056 
1994 97.838 57.397 3.512.011 1.669.240 
1995 em diante 388.332 246.064 9.418.274 2.064.624 

Fornecedores 11 - CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO DA CONTROLADORA E O CONSOLIDADO
Vencimento

1990 - - - 21.974 
1991 131.477 - 2.146.644 -
1992 176.517 - 4.466.509 -
1993 176.517 - 3.942.350 - Em 31 de dezembro de 1989, a conciliação entre o lucro líquido da controladora e o consolidado era a seguinte:
1994 176.516 - 2.329.551 -
1995 em diante - - 1.265.881 -

TOTAL GERAL 6.677.259 9.552.586 51.641.925 32.355.369 Lucro líquido da controladora................................................................................. 115.015.874 62.887.537
Parcela a curto prazo 1.387.730 5.804.271 12.935.057 14.530.943 Juros durante a construção...................................................................................... (14.909.864) (6.495.904)
Parcela a longo prazo 5.289.529 3.748.315 38.706.868 17.824.426 Doações................................................................................................................ (798.825) (290.172)

Lucro líquido consolidado....................................................................................... 99.307.185 56.101.461

b) Moeda Nacional

Os itens de conciliação são acréscimos patrimoniais nas empresas controladas, que são creditados diretamente ao
patrimônio líquido dessas empresas e, portanto, considerados como ganho na controladora, por ocasião da avalia-
ção de seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial.

Instituições financeiras e fornecedores
Vencimento

1990 - 57 - 32.155.182 12 - DIVIDENDOS
1991 - - 9.214.062 891.555
1992 - - 1.352.403 - Em cumprimento ao dispositivo do artigo 65 do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria destinou em 31 de dezem-
1993 - - 119.522 - bro de 1990 a quantia de Cr$ 2.449.446 mil (Cr$ 627.657 mil em 1989) para pagamento de dividendos aos possuido-
1994 - - 131.146 - res de ações preferenciais e de Cr$ 2.562.049 mil (Cr$ 1.649.827 mil em 1989) aos possuidores de ações ordinárias.
1995 em diante - - 669.530 - A proposta de 1990 está sujeita à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. O montante do dividendo por ação foi

TOTAL GERAL - 57 11.486.663 33.046.737 calculado "pro rata temporis" e compreendeu Cr$ 0,038256 por ação (Cr$ 0,025003 em 1989, considerando o des-
Parcela a curto prazo - 57 9.214.062 32.155.182 dodobramento das ações, para fins de comparação). O lucro líquido ajustado, que serviu de base para o cálculo do
Parcela a longo prazo - - 2.272.601 891.555 dividendo obrigatório, está assim constituído:
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16 - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
As empresas controladas e a TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRÁS são patrocinadoras de
 fundações de seguridade social, que têm por objetivos principais a complementação de aposentadoria e  o  am-
paro social dos empregados do Sistema TELEBRÁS.  O  Sistema  TELEBRÁS  contribui  a  favor  da  Fundação
TELEBRÁS de Seguridade Social - SISTEL e à TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social, como segue:

Lucro líquido do exercício 115.015.874 62.887.537
Reversão: reserva lucros a realizar 20.045.980 5.357.295
Destinação: reserva legal (5.750.794) (3.144.371)
Destinação: reserva de lucroa a realizar (109.265.080) (55.990.527) SISTEL.................................................................................441.026 160.321 9.865.050
Lucro lícro ajustado 20.045.980 9.109.934 TELOS................................................................................. 3.842 1.682 1.843.479

Dividendos - 25% do L.L. ajustado 5.011.495 2.277.484 TOTAL................................................................................. 444.868 162.003 11.708.529

13 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE LUCRO LÍQUIDO No caso da SISTEL, o regime atual de determinação de custeio é o de capitalização. A contribuição devida pela
O valor do imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido apurado em 31.12.90, de acordo com o Art. 35  da  Lei  nº empresa é de 14,815% sobre a folha de salários de participação dos seus empregados participantes  do  plano.
7713/88, no valor de Cr$ 356.995 mil, está indicado na mutação do patrimônio líquido e na demonstração das origens Não existem outras obrigações calculadas, a não ser aquela já considerada na taxa normal de contribuição. Do
e aplicações de recursos, sob a rubrica "IRF - LL - Lei 7713/88". Este valor será recolhido à União Federal até  o  últi- ponto de vista patrimonial a SISTEL não apresentou insuficiência de recursos na data de 31.12.90.
mo dia útil do quarto mês após o encerramento do período base de sua apuração, deduzido o IRF-LL de   pessoas  i-
munes e/ou isentas que se habilitaram junto à Companhia no prazo previsto em Lei. 17 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS

14 - LUCROS ACUMULADOS As remunerações pagas aos administradores e empregados da controladora, no mês de dezembro, foram: a) ad-
o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6404/76,  no  montante ministradores: maior e menor - Cr$ 971.904,00; b) empregados: maior - Cr$ 809.920,00; menor - Cr$ 50.700,00 e
de Cr$ 14.677.490 mil (Cr$ 6.832.450 mil em 1989), está compondo o saldo da conta lucros acumulados,  que  será médio (sem as vantagens e gratificações de funções) - Cr$ 265.923,00. Nos valores citados  estão  considerados
utilizado para futuro aumento de capital, visando sua aplicação na modernização e expansão do sistema de telecomu- o reajuste de 107,87% decorrente do acordo coletivo de trabalho, vigente a partir de dezembro de 1990.
nicações.

18 - REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO
15 - GANHOS LÍQUIDOS NOS ITENS MONETÁRIOS NÃO REMUNERADOS (CORREÇÃO INTEGRAL)
Os ganhos líquidos nos itens monetários não remunerados foram distribuídos pelas respectivas contas do resultado Segundo o Código Brasileiro de Telecomunicações, as tarifas são estabelecidas pelo poder público, com base no
a que se vinculam. O valor líquido apurado antes da distribuição está assim composto: conceito de serviços ao custo acrescido de remuneração de 12% a.a. sobre o investimento remunerável, apurado

conforme  disposições da Resolução 43/66 do Conselho Nacional de Telecomunicações (sucedido  pela  Secreta-
ria Geral do Ministério das Comunicações), com a redação dada pela  Portaria 1381/78, do extinto Ministério  das
Comunicações. Esta disposição determina que anualmente seja apurado o excesso ou  insuficiência de  remune-

Caixas e bancos................................................................................................(583.139) (1.813.722) (11.760.124) ração decorrente das tarifas em vigor. A remuneração média das empresas controladas em 1990 correspondeu a
Contas a receber................................................................................................- - (119.256.094) 9,65% (1,04% em 1989), dos investimentos remuneráveis. A insuficiência tarifária acumulada em 31 de dezembro
Transações c/ ESTB...........................................................................................(10.662.269) (9.742.982) - de 1990, que poderá ser compensada em exercícios futuros, é a seguinte:
Valores a recuperar.............................................................................................(1.692.240) (6.269.963) (15.333.905)
Outras contas do ativo.........................................................................................(59.940) (170.564) (11.905.117)
Pessoal, encargos, benefício social......................................................................2.335.125 2.346.620 92.210.124
Fornecedores de materiais/serviços.......................................................................1.245.024 1.175.517 33.201.439 Valor acumulado no início do exercício............................................................40.977.283 333.762
Impostos, taxas e contribuições............................................................................418.039 282.346 33.662.310 Ajustes de exercícios anteriores......................................................................16.037.368 78.667
Participações nos resultados................................................................................2.316.023 3.457.188 8.657.281 Insuficiência tarifária no exercício......................................................................25.616.954 8.974.875
Recursos para expansão......................................................................................9.013.107 13.115.922 46.767.151 Correção monetária........................................................................................357.491.323 31.589.979
Consignação a favor de terceiros............................................................................339.134 220.360 12.236.615 Acumulada no fim do exercício.......................................................................440.122.928 40.977.283
Outras contas do passado....................................................................................2.131.899 307.293 5.849.743
TOTAL.................................................................................................................48.007.663 2.908.015 74.329.423

19 - CONTRATOS
O valor líquido apurado foi ajustado como segue:

Em 31 de dezembro de 1990, a posição consolidada dos valores a receber de contratos com promitentes assinan-
tes, relacionados com contribuições para expansão referidas na Nota 3, é de  Cr$ 8.212.339  mil  (Cr$ 11.739.018
mil em 1989) e dos compromissos a pagar, relacionados com a expansão  dos  serviços  é  de  aproximadamente

Receitas serviços telecomunicações........................................ - - (117.076.278) Cr$ 222.971.000 mil (Cr$ 138.934.000 mil em 1989).
ICMS, PASEP e FINSOCIAL................................................... - - 31.264.658
Custos dos serviços............................................................... - - 63.969.809
Comercialização dos serviços................................................. - - 9.993.585 20 - SEGUROS
Despesas gerais e administrativas..........................................1.887.909 (2.747.828) 34.677.233
Outras despesas/receitas operacionais...................................(5.822.580) (126.323) 3.454.759 A Companhia e suas empresas controladas adotam como política manter cobertura de seguros em montanha com-
Receita participação financeira (não operacional)......................8.735.434 5.782.166 48.045.657 siderados suficientes para cobrir eventuais sinistros sobre seus ativos e/ou responsabilidades. Em 31 de dezembro
TOTAL..................................................................................4.800.763 2.908.015 74.329.423 de 1990 e 1989 as principais coberturas securitárias eram as seguintes:

19891990
Em milhares de cruzeiros

Origens  dos Ganhos (Perdas)
Em milhares de cruzeiros

Controladora Consolidado
1990 1989 1990

Ajustes no Resultado
Em milhares de cruzeiros

Controladora Consolidado
1989 1990 1990

Consolidado
199019891990

Em milhares de cruzeiros
Origens  dos Ganhos (Perdas)

Em milhares de cruzeiros

1990 1989

Correção 
integral e 
legislação 
societária

Correção 
integral

Controladora
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a) Seguros a favor da Companhia:

Incêndio Imobilizado/
Circulante 7.277.676 3.013.727 719.044.250 503.601.589

Outros (Riscos Imobilizado/
diversos) Circulante 526.154 78.313 21.388.971 5.621.286
TOTAL 7.803.830 3.092.040 740.433.221 509.222.875

b) Seguros a favor de terceiros:

Incêndio Imobilizado/
Circulante - - 5.544.588 1.698.993

Outros (Riscos Imobilizado/
diversos) Circulante 4.450 444 1.498.612 313.687
TOTAL 4.450 444 7.043.200 2.012.680

21 - PLANO DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA - "PLANO BRASIL NOVO"

A posição em 31 de dezembro de 1990 dos valores vinculados ao Banco Central correspondente a cruzados novos (convertidos
para cruzeiros na paridade de NCz$ 1,00 para Cr$ 1,00) é a seguinte:

22 - FATO RELEVANTE

Através da Medida Provisória 151, de 15 de março de 1990, aprovada pela Lei 8029, de 12 de abril de 1990, o Poder Executivo
foi autorizado a promover, por intermédio da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.-TELEBRÁS, a fusão ou incorporação
das empresas integrantes do respectivo Sistema de forma que resulte em 8 empresas de âmbito regional. A mensuração dos
efeitos relacionados a tal operação dependerá de decisões superiores, quanto à forma de sua realização.

23 - EVENTOS SUBSEQÜENTES
a) Aumento de capital impugnado
Em 13 de fevereiro de 1991, a Juíza da 4ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, julgou extinto o processo, cassando a li-
minar que impugnou o aumento de capital deliberado pelo  Conselho  de  Administração,  em  07.06.90,  no  montante  de  Cr$
9.675.159.654,15, representando a emissão de 35.833.924.645 ações preferenciais nominativas, que está registrado  na  conta
"outros recursos capitalizáveis", em moeda de 31 de dezembro de 1990. Entretanto, a Juíza  revogou  a  sua  decisão  anterior,
conforme publicado no Diário da Justiça", de 05 de março de 1991.

b) Palno de deindexação da economia
Em 31 de janeiro de 1991, o Governo Federal fixou, através da Medida Provisória 294, aprovada pela Lei 8177 de 01 de março
de 1991, regras para a desindexação da economia. Os efeitos dessa Medida não deverão produzir reflexos  relevantes  na  si-
tuação financeira das empresas do Sistema TELEBRÁS, em termos de liquidez.

c) Incorporação
Em Assembléia Geral dos acionistas ocorrida em 04 e 05 de março de 1991, foi aprovado o protocolo de operação para incor-
poração da CTBC pela TELESP, e a sua efetivação está na dependência da apresentação e aprovação do laudo de avaliação.

d) Conversão de debêntures em ações
No período de 02 de janeiro a 13 de março de 1991, foram convertidas 58.154 debêntures em ações preferenciais,  correspon-
dentes a Cr$ 11.006.669 mil em moeda de 31 de dezembro de 1990, representando 21,25% do total das debêntures em circu-
lação naquela data.

1990 1989 1990 1989

Em milhares de cruzeiros
Importância segurada

Controladora Consolidado
Tipo de AtivoModalidade

Modalidade Tipo de Ativo

Em milhares de cruzeiros
Importância segurada

Controladora Consolidado
1990 1989 1990 1989

Controlada
Consolidado

Em milhares de cruzeiros
468

257408

29



PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADA - ANEXO ÀS NOTAS EXPLICATIVAS
31 de dezembro de 1990 e 1989

operacional operacional

a) Empresas auditadas por nossos auditores independentes:
TELEST (6) 911.259 13.121.788 8,639775 1.548.526 594.493 827.227 93,6103 1.883.636 26.126 12.283.345 10.527.132 1.320.811 98.350
TELERJ (2) (6) 9.919.521 113.896.918 5,741049 14.587.760 8.852.921 7.979.318 84,8440 14.823.766 1.861.771 96.634.701 79.730.168 -6.530.722 1.594.774
TELEAMAZON 641.276 10.144.794 15,819699 482.798 232.314 302.058 83,3295 343.431 34.870 8.453.608 8.160.003 1.668.702 379.146
TELAIMA 85.560 1.371.054 4,006117 57.663 105.553 208.704 91,8237 181.970 -5.488 1.258.953 1.097.062 188.949 49.099
TELMA 514.048 9.344.896 4,544758 594.009 511.981 982.168 72,6658 620.974 -10.230 6.790.544 6.248.669 704.486 -1.120.766
TELEPISA 401.643 5.728.823 4,279041 155.725 373.849 748.160 83,8064 213.216 -311.416 4.801.120 4.928.302 197.011 427.366
TELECEARÁ 906.846 17.555.565 11,692797 2.365.370 390.325 694.013 72,2218 1.889.758 45.394 12.678.945 11.069.766 1.341.018 731.148
TELERN 333.648 6.587.439 8,884655 651.540 222.792 333.162 74,9831 690.284 51.113 4.939.466 4.258.323 627.232 163.818
TELPA 449.649 7.265.934 7,587676 85.389 316.943 373.794 72,2000 260.181 30.825 5.246.004 4.952.762 793.706 -72.614
TELASA 390.903 5.717.230 1,755084 238.573 1.047.625 2.045.101 94,9410 414.720 -50.068 5.427.995 5.078.464 148.895 159.320
TELEBAHIA 2.500.335 25.831.777 5,165663 -8.728.392 1.565.837 3.100.765 93,3195 -8.140.670 118.814 24.106.085 31.772.880 2.818.606 45.857
TELEPAR 3.055.854 59.862.359 23,330720 9.397.956 1.043.135 884.395 75,1235 8.096.934 960.167 44.970.699 36.518.121 6.185.157 106.846
SUBTOTAL 276.428.577 21.436.917 15.257.768 18.478.865 21.278.200 2.796.878 227.591.465 9.463.851 2.562.344

b) Empresas auditadas por outros auditores independentes:
TELERON 317.116 6.442.410 10,767286 408.602 190.218 366.840 93,1019 652.651 1.556 5.998.006 5.440.701 772.771 -2.032
TELEACRE 187.583 1.664.569 1,952230 -132.417 283.371 542.617 96,8730 -98.343 7.962 1.612.518 1.622.806 65.658 17.702
TELEPARÁ (6) 742.608 11.368.301 7,654307 -1.559.111 407.186 758.403 78,4794 -892.922 37.270 8.921.775 9.717.350 1.099.973 139.359
TELEAMAPÁ (6) 104.061 1.311.902 2,521402 -140.131 161.267 322.511 92,9794 -111.381 -146 1.219.799 1.330.933 114.190 135.748
TELPE (6) 1.492.316 19.876.606 3,729404 1.777.922 1.666.143 3.120.608 89,8128 2.006.482 157.193 17.851.736 15.735.598 1.592.997 160.832
TELERGIPE 339.399 5.519.700 7,318421 255.286 194.273 405.335 79,5003 334.402 -86.453 4.388.178 4.204.403 464.009 390.194
TELEMIG 3.396.628 51.007.579 3,003424 6.461.637 6.579.430 9.028.314 91,9014 7.273.248 278.607 46.876.679 39.898.348 4.906.876 813.979
TELESP (1) (6) 14.400.847 275.326.030 19,118738 18.246.011 7.073.543 3.665.121 74,5697 22.313.138 6.191.119 205.309.795(4) 169.845.966 12.292.530 561.810
CTBC (3) 1.538.371 27.471.779 17,857708 26.155.719 97.880 208.305 19,9032 610.742 2.151.890 5.467.763 2.197.130 296.901 197.928
TELEGOIÁS 998.760 16.541.866 5,796841 2.527.928 915.296 1.749.421 93,3809 2.587.413 45.482 15.446.944 13.065.755 2.106.634 90.997
TELEMS 625.849 11.561.308 12,931099 1.622.385 306.954 555.053 96,4139 1.863.337 4.889 11.146.708 9.497.873 1.734.558 78.833
TELEBRASÍLIA 1.457.117 25.400.397 17,431955 4.453.234 568.933 589.213 79,4821 4.102.496 22.895 20.188.769 16.551.949 2.607.928 97.924
TELESC 1.368.604 24.851.679 14,526732 3.971.647 694.566 820.324 88,5510 4.570.289 284.927 22.006.410 17.188.197 2.815.827 92.764
CTMR 124.159 2.767.706 22,291622 555.936 58.948 42.469 81,6836 479.024 7.758 2.260.762 1.838.172 267.205 16.077
EMBRATEL 5.258.700 292.479.479 61,915569 41.812.742 4.308.267 - 91,2026 39.893.946 - 266.748.889(5) 131.104.146 22.449.864 83.237
CRT 4.130.395 49.891.710 38,290948 6.152.300 102.884 377 7,9251 696.320 -4.791.018 3.953.968 8.059.234 1.682.586 -2.130.707
TELEMAT 659.412 7.789.795 18,428662 469.504 171.211 229.500 94,7981 980.420 2.176 7.384.578 6.436.021 1.212.982 11.587
COTELPA - - - - - - - - - - 247.671 36.575 3.062
CETEL - - - - - - - - - - - -933.764 164.017
SUBTOTAL 831.272.816 89.539.194 23.780.370 22.404.411 87.261.262 4.316.107 646.783.277 55.586.300 923.311
TOTAL GERAL 1.107.701.393 110.976.111 39.038.138 40.883.276 108.539.462 7.112.985 874.374.742 658.323.905 65.050.151 3.485.655

C) Valor de mercado das ações em 31 de dezembro de 1990 - Cr$ (lote de mil)
(1) ON 1.100,00 (2) ON 482,00 (3) ON 1.600,00

PN 1.545,35 PN 458,17

d) Em 1990 inclui reavaliação em coligada/controladas
(4) Cr$ 6.309.389 mil
(5) Cr$ 103.085.998 mil

e) Auditores em 1989
(6) empresas auditadas por nossos auditores independentes naquele exercício

(*) Em moeda de 31 de dezembro de 1990

Percentual de 
participação

não 
operacional

Ganho (perda) decorrente 
da equivalência patrimonial 

em 1989 (*)

(Em milhares de cruzeiros)
Ganho (perda) decorrente 

da equivalência patrimonial 
em 1990

Valor patrimonial dos 
investimentos

não 
operacional

em 1989 (*)em 1990

Capital social
Patrimônio 

líquido

Valor 
patrimonial 
da ação Cr$

Lucro líquido 
do exercício

Ordinárias

Quantidade de ações 
possuídas (mil)

Preferenciais
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Aos
Administradores e Acionistas da
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S. A. – TELEBRÁS

1. Examinamos o balanço patrimonial da TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A . – TELEBRÁS (Controladora) e o balanço patrimonial
consolidado da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. –
TELEBRÁS e sociedades controladas, levantados em 31 de dezembro de
1990 e apresentados sob o título “Legislação Societária”, e as respectivas
demonstrações do resultado da Controladora e do resultado consolidado, das
mutações do patrimônio líquido e 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 de acordo com
as normas de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, incluíram as
provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que
julgamos necessários nas circunstâncias.
2. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras citadas no parágrafo
primeiro, lidas em conjunto com as notas explicativas que as complementam,
representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS e posição
patrimonial e financeira consolidada 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.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. –
TELEBRÁS, representado pelos seus membros efetivos abaixo-assinados,
cumprindo o que determinam os itens II e VII do artigo 163, da Lei nº
6.404/76, e item VII do artigo 59 do Estatuto da Sociedade, examinou as
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1990, 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,
nas práticas adotadas para encerramento das demonstrações financeiras, nos
principais procedimentos contábeis, na legislação específica pertinente  e  no
parecer dos auditores independentes. O resultado desse trabalho

JOEL MARCIANO RAUBER
Presidente do Conselho

de Administração

PAULO EDMUR POLLINI
Presidente e Vice-Presidente
da Empresa e Conselheiro de

Administração

ROBERTO NUNES DE MIRANDA
Diretor Econômico-Financeiro
e de Relações com o Mercado

JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO
Diretor de Coordenação de operações

JOSÉ DAS NEVES DÔREA
Contador CRC-BA 4272-T-DF

3. 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 1990 e de 1989, foram submetidas a
procedimentos adicionais de auditoria que julgamos necessários nas
circunstâncias. Em nossa opinião, essas demonstrações financeiras
complementares, lidas em conjunto com as notas explicativas que as
complementam, representam adequadamente a posição patrimonial e
financeira da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS
(da Controladora e consolidado) em 31 de dezembro de 1990 e de 1989 e o
resultado de suas operações e as origens e as aplicações de seus recursos (da
Controladora e consolidado), correspondentes aos exercícios findos naquelas
datas, de acordo com os 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.).
4. As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 1989, apresentadas para fins de comparação em moeda de 31 de
dezembro de 1990, foram examinadas por outros auditores, conforme parecer
datado de 9 de fevereiro de 1990.

Brasília-DF, 27 de março de 1991.
WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-RJ 0012-S-DF

GILSON MIGUEL DE BESSA MENEZES
CONTADOR CRC-RJ 017.511-3-S-DF

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, 27 de março de 1991.

DENILTON DA SILVA TEIXEIRENSE
JOSÉ ROSÁRIO DE CASTRO
ADÉLIO RESENDE ARAÚJO

IRAN SIQUEIRA LIMA
Conselheiro de Administração

ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO FERREIRA MENDES
Conselheiro de Administração

MAURO FERNANDO PILAR PORTO
Conselheiro de Administração

RICARDO FERNANDES
Diretor de Planejamento

e Engenharia

JORGE GONÇALVES BRAGA
Diretor de Recursos Humanos

e Materiais

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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As imagens utilizadas neste Relatório
são parte de um ensaio fotográfico rea-

lizado nas ruas de grandes cidades
brasileiras.

Perguntando, discutindo, rindo, con-
versando ou respondendo, essas pessoas,

vindas de todos os pontos do País,
cruzam-se nas ruas das metrópoles.

Ao congelar essas expressões no tempo, a
TELEBRÁS, responsável pelas Tele-

comunicações no País, quer prestar sua
homenagem a um dos povos mais co-

municativos do mundo.
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Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

Departamento de Comunicação Social

Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, Bloco “E”, 10º andar

70313 – BRASILIA – DF

Telefones: (061) 215-2403 e 215-2433 – Telex: (061) 2073

Fax: (061) 215-2618


