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M E N S A G E M

Senhores Acionistas,

          Sistema TELEBRÁS
          encerrou mais um exercício
          apresentando números que
traduzem um excelente resultado,
fruto do esforço concentrado que foi
a tônica da administração ao longo
de todo o ano de 1992. A retomada
dos investimentos, a maior
democratização do acesso aos
serviços, a significativa redução dos
planos de expansão vencidos e a
expansão e modernização do setor
são medidas que confirmam e
valorizam o expressivo trabalho que
o Sistema TELEBRÁS vem
desenvolvendo.
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No decorrer de 1992, eventos
importantes marcaram a história do
Sistema TELEBRÁS, como a Eco-92,
onde as empresas Embratel e Telerj
não mediram esforços para montar
uma infra-estrutura de
telecomunicações cujos serviços não
deixassem nada a dever aos do
primeiro mundo, destacando-se o
telefone público a cartão, lançado
oficialmente durante a conferência; a
telefonia celular, que teve sua
capacidade ampliada exclusivamente
para atender ao público participante;
e o código 100, destinado à
segurança da Eco-92, para
atendimento de emergência aos
delegados do evento. Estes são
apenas alguns dos serviços
colocados à disposição e que foram
alvo de elogios por parte de
autoridades tanto brasileiras como
de diversos países do mundo.
Também em 1992, a TELEBRÁS foi
eleita pela Associação Brasileira de
Analistas do Mercado de Capitais –
ABAMEC, como a melhor empresa
aberta do ano de 1991, num
reconhecimento de que está no
caminho certo quanto à
transparência de sua administração.
Merece destaque, ainda, o fato
histórico para uma empresa como a
TELEBRÁS, de capital aberto e com
ações negociadas em bolsa, a
globalização de seu mercado de
ações através do estabelecimento de
um programa de ADR - American
Depositary Receipts – nível I, o que
revela uma vez mais o interesse e
respeito em relação aos seus
acionistas.

Com base nas linhas mestras do
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade – PBQP, em 1992, o
Sistema TELEBRÁS redobrou seus
esforços no sentido de prestar
serviços com padrões de qualidade
cada vez mais adequados às
crescentes exigências e
necessidades da sociedade. Para
tanto, lançou política de gestão da
qualidade total, intensificou ações
para a capitação de seus recursos
humanos e implementou programas
de melhoria da qualidade e
produtividade dos serviços de
telecomunicações.

Tudo isso numa demonstração de
respeito para com seu cliente e para
cumprir seu papel de agente indutor
da melhoria de qualidade e
produtividade do País.

D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O
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          TELEBRÁS iniciou suas
          atividades em 9 de novembro
          de 1972, de acordo com a Lei
nº 5.792, de 11 de julho de 1972,
atuando como “holding” de um
sistema empresarial constituído por
27 operadoras estaduais e por uma
operadora de serviços de longa
distância, a Embratel, sendo
responsável por mais de 95% dos
serviços públicos de
telecomunicações do país.

Está presente em todo território
nacional e, através de suas
empresas controladas, presta
serviços de voz, texto, dados e
imagem aos níveis nacional e
internacional.

AA Em conformidade com a legislação
que a criou, a TELEBRÁS é uma
empresa de economia mista,
controlada pela União, que possui
57,5% do capital volante e 24,9% do
capital total. A empresa tem 6,5
milhões de acionistas. O capital
estrangeiro representa 20,7% do
capital total.

A TELEBRÁS explora os serviços sob
concessão da União, de acordo com
o que determina a Constituição
Federal. Sua atividade, bem como a
de suas empresas controladas, é
regulamentada pelo Ministério das
Comunicações, ao qual está
vinculada.

O compromisso da TELEBRÁS é
dotar o Brasil de uma
infra-estrutura de telecomunicações
adequada às suas necessidades e
que promova o desenvolvimento
nacional, a integração política e
social do país e as relações com as
demais nações.

Este compromisso vem orientando a
atuação da empresa que hoje,
decorridos 20 anos da sua criação,
tem resultados relevantes a
apresentar para a sociedade
brasileira.

O número de terminais instalados foi
ampliado sete vezes, constituindo
hoje a décima primeira planta em
operação no mundo; a rede de telex,
praticamente inexistente em 1972,
transformou-se na terceira do
mundo; foram integradas ao sistema
nacional de telecomunicações nada
menos do que 13.216 localidades,
antes totalmente desprovidas de
qualquer serviço de
telecomunicações; a ampliação da
rede interurbana por microondas,
satélites e fibras ópticas, permitiu
registrar em 1992 um volume de
chamadas 25 vezes superior ao de
1972; também de 25 vezes foi o
aumento do número de telefones
públicos instalados.

Todo esse trabalho foi desenvolvido
concomitantemente com enorme
esforço de racionalização de
processos e métodos de trabalho e
de aperfeiçoamento dos recursos
humanos e tecnológicos: enquanto o
número de empregados nesses 20
anos cresceu 1,5 vezes, a relação
empregados por mil terminais
tornou-se quatro vezes menor.
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Evolução das Telecomunicações no STB (1972 – 1992)

INDICADOR UNIDADE

INVESTIMENTO US$ MILHÕES 1.219,5 1.358,0 1.523,3 918,3 1.977,0 2.311,0 3.053,6 

TERMINAIS 
INSTALADOS

TERMINAL MIL 1.424 2.214 4.688 5.778 6.968 8.235 9.782 10.632 

TERMINAIS EM 
SERVIÇO

TERMINAL MIL 1.239 1.847 3.922 5.301 6.550 7.582 9.154 9.843 

LOCALIDADES 
ATENDIDAS

LOCALIDADE 2.196 2.692 3.336 6.119 8.508 11.908 14.460 15.458 

TRÁFEGO LOCAL
BILHÕES DE 
PULSOS

2,82 4,53 12,65 20,55 28,05 35,12 46,61 49,93 

TRÁFEGO 
INTERURBANO

MILHÕES DE 
CHAMADAS

124,9 248,3 482,4 781,3 1.205,5 1.851,4 2.942,2 3.135,7 

TRÁFEGO 
INTERNACIONAL

MILHÕES DE 
CHAMADAS

0,5 1,3 4,5 6,9 10,4 19,9 37,2 39,2 

TRÁFEGO TELEX 
NACIONAL

MILHÕES DE 
MINUTOS

48,1 126,4 247,7 397,0 543,2 629,8 511,4 

TRÁFEGO TELEX 
INTERNACIONAL

MILHÕES DE 
MINUTOS

3,5 7,5 12,9 16,2 18,8 18,3 8,6 6,1 

TELEFONE DE USO 
PÚBLICO

TELEFONE 10.282 18.314 42.715 63.880 98.523 200.355 236.429 259.607 

PESSOAL 
EMPREGADO

EMPREGADOS 74.514 88.669 93.595 97.737 97.989 89.088 89.404 

EMPREGADO P/1000 
TERMINAIS

EMP/1.000 T 33,6 18,9 16,2 14,0 11,9 9,1 8,4 

1972 1975 1979 1982 1985 1988 1991 1992

A tabela acima demonstra a evolução dos principais indicadores do Sistema TELEBRÁS nas últimas duas décadas.
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A S  P R I N C I P A I S

          Sistema TELEBRÁS encerra o
          exercício de 1992 exibindo
          excelentes resultados, fruto
do esforço concentrado de todo o
Sistema.

Em conformidade com as diretrizes
governamentais constantes do Plano
Plurianual para o quinquênio 1991/
95 (Lei 8.175 de 20/01/91) e de
acordo com o programa de trabalho
estabelecido no Orçamento de
Investimento para 1992 (Lei 8.049,
de 28/02/92), o Sistema TELEBRÁS
teve suas ações voltadas para o
atendimento à demanda por serviços
de telecomunicações, aos níveis
nacional e internacional, mediante a

ampliação dos sistemas, com maior
oferta de facilidades aos clientes,
buscando paralelamente maior
capacitação tecnológica e maior
contribuição para a melhoria das
condições sócio-econômicas da
população.

Em 1992, o Sistema TELEBRÁS
realizou investimentos totais
de Cr$ 14,5 trilhões equivalentes a
US$ 3,1 bilhões, representando um
crescimento real de 32% em relação
a 1991 e atingindo o maior nível de
investimento de sua história.

OO
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No Sistema TELEBRÁS foram
colocados em serviço mais 689 mil
terminais, significando um acréscimo
de 11% em relação ao ano anterior.
A planta de terminais em serviço
fechou 1992 com um total de 10,8
milhões. Também este foi o maior
ganho já apresentado pelo Sistema
TELEBRÁS em toda a sua história.

Expansão e Modernização do
Sistema Telefônico

        om 850 mil novos terminais
        instalados em 1992, o
        Sistema TELEBRÁS superou
em 39% sua maior marca (611 mil
terminais em 1989). O recorde de
instalação obtido em 1992 foi
resultado da absoluta prioridade que
se deu ao cumprimento dos
contratos vencidos de adesão aos
Planos de Expansão. Vale ressaltar
que além dos 850 mil novos
terminais instalados, o Sistema
TELEBRÁS substituiu cerca de 135
mil terminais obsoletos, melhorando
a qualidade dos serviços prestados.

Em 1992, foram atendidas com
serviços de telecomunicações, 998
novas localidades, superando em
40% a marca obtida no ano anterior.

Merece destaque o crescimento do
serviço móvel celular, com ganho de
47 mil novos terminais o que levou a
planta instalada a um total de 60,7
mil terminais.

CC
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Os recordes obtidos na instalação de
novos terminais e na colocação de
terminais em serviço, em função da
limitação orçamentária, não puderam
ser seguidos na contratação de
novos terminais, onde se constatou
um desvio de 47% entre a meta
fixada e o desempenho obtido.
Foram contratados 395,4 mil
terminais, quando a expectativa para
1992 estava em 750 mil.

O mesmo ocorreu com a telefonia
móvel celular, onde a contratação de
47,7 mil terminais representou
apenas 42% do previsto. Sem
dúvida, contribuiu para este baixo
desempenho, a disputa judicial
envolvendo a licitação em São Paulo,
impedindo que a TELESP iniciasse
em 1992 os trabalhos em tão
importante e competitivo segmento
de mercado.

Ainda assim, o volume dos
investimentos realizados pelas
empresas operadoras estaduais com
a expansão e a modernização dos
serviços telefônicos alcançou a cifra
de Cr$ 11,5 trilhões, equivalente a
US$ 2,5 bilhões, permitindo o
aumento de localidades atendidas
para 15,5 mil.

Foram colocados em serviço 23,2 mil
novos telefones de uso público. Teve
início também, a instalação dos
primeiros telefones a cartão indutivo
com tecnologia da TELEBRÁS
desenvolvida pelo seu Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento.
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§ Cabo Columbus – Para interligação
     do Brasil com a Europa, com
     ativação prevista para setembro
     de 1994.

§ Cabo Unisur – Para interligação do
     Brasil com o Uruguai e Argentina,
     com ativação prevista para agosto
     de 1994. Este sistema,
     interligado ao Sistema Nacional
     de Telecomunicações, permitirá a
     ampliação da capacidade de
     comunicação dos demais países
     do MERCOSUL com os Estados
     Unidos e a Europa.

Expansão e Modernização do
Sistema Básico Interestadual  e do
Sistema Internacional

          om o intuito de aumentar a
          capacidade do sistema de
          telecomunicações para
atendimento à demanda de tráfego
nacional e internacional, a Embratel
investiu o equivalente a cerca de
US$ 12,0 milhões, na implantação
do sistema óptico Rio-São Paulo,
com estimativa de ativação para o 2º
semestre de 1993, e seqüência do
Programa BRASILSAT II, com
previsão de lançamentos em abril e
outubro de 94.

Além disso, parte destes
investimentos possibilitaram o início
da implantação dos seguintes
sistemas de cabos submarinos:

§ Cabo América – Para interligação
     do Brasil com o norte da América
     do Sul, Bahamas e Estados
     Unidos, com ativação prevista
     para julho de 1994.

CC
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No âmbito da Embratel, foram
ativadas, no período, 1,7 mil portas
comutadas por pacote, bem como 6
mil caixas postais eletrônicas,
propiciando ao setor empresarial
maiores recursos de
telecomunicações.

O acréscimo verificado no número de
caixas postais eletrônicas é
decorrência direta da crescente
utilização do Sistema de Tratamento
de Mensagens. Este sistema,
valendo-se de moderna tecnologia,
representa uma evolução em relação
aos sistemas de transmissão de
textos que se apoiam em redes
exclusivas. Por se utilizar da rede
telefônica convencional, este
sistema permite a oferta do serviço
de caixas postais eletrônicas nas
15,5 mil localidades servidas pela
rede nacional de telecomunicações.

Foi também contratada nova rede de
comutação de pacotes de alto
desempenho com capacidade para
cerca de 23 mil portas de acesso.
Manteve-se, ainda, o cronograma de
implantação do sistema de
comunicação de dados especializado
de alta velocidade – TRANSDATA.

Os investimentos realizados nos
projetos de expansão e
modernização dos sistemas de
textos e dados alcançaram, na
Embratel, montante de Cr$ 428
bilhões, equivalente a cerca de
US$ 80,65 milhões.

Expansão e Modernização dos
Sistemas de Textos e Dados

          uscando atender a demanda
          crescente por serviços de
          comunicação de dados,
suporte essencial na sociedade
moderna para o desenvolvimento da
economia de um país, o Sistema
TELEBRÁS ampliou o envolvimento
das empresas operadoras estaduais
na prestação dos serviços de
comunicação de dados e textos.

BB
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Serviços

          o serviço local, a quantidade
          de pulsos registrados nos
          contadores de assinantes
cresceu 7,1% em relação a 91,
totalizando 49,997 bilhões de
pulsos.

O Tráfego telefônico interurbano
registrou em 1992 um total de 12,7
bilhões de minutos tarifados,
decrescendo 0,5% em relação ao
ano anterior. Esta estabilização do
tráfego nacional refletiu o ambiente
recessivo que caracterizou a
economia em 1992.

Em termos de chamadas, o tráfego
telefônico interurbano evoluiu de
2 942,2 milhões em 1991 para
3 135,7 milhões em 1992.

Ao final de 1992, eram 186 os
países com os quais o Brasil estava
interligado através do serviço DDI –
Discagem Direta Internacional. Houve
um aumento de 25 países em
relação a 1991. O tráfego
internacional, medido em minutos,
decresceu 5,75% em 1992,
totalizando, nesse ano, 154.151 mil
minutos. A diferença, a menor, entre
o valor das chamadas entrantes em
relação às saintes, sendo causa
principal desse decréscimo, será
gradualmente adequada ao longo
dos próximos exercícios.

Em termos de chamadas, o tráfego
telefônico internacional evoluiu de
37,2 milhões em 1991 para 39,2
milhões em 1992.
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O tráfego da Rede Nacional
Comutada por Pacote – RENPAC,
cresceu 50,6% em relação ao ano de
1991. Foram cursados em 1992
393,2 milhões de quiloctetos.

O STM-400, um serviço de
comunicação de textos, registrou
significativo crescimento de 38,6%,
passando de 5.954 caixas postais
eletrônicas em 1991 para 8.253 em
1992.

Receita de Exploração

        m 1992, o Sistema
        TELEBRÁS gerou, através
        dos serviços prestados, uma
Receita de Exploração de US$ 5,30
bilhões, 11,58% maior que a do ano
anterior.

EE
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A Qualidade dos Serviços

          índice global de
          Desempenho do Serviço
          Telefônico, que agrega
vários indicadores individuais de
qualidade, evoluiu em 1992, para
6,98. Em 1991 esse valor foi de
3,98. Os principais indicadores de
qualidade, que compõem o índice
global de Desempenho Telefônico,
tiveram o comportamento
demonstrado nos gráficos a seguir
apresentados:
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A opinião dos usuários, representada
por 121 mil entrevistas por telefone,
detectou que 92,4% dos usuários
residenciais e não-residenciais estão
“satisfeitos” ou “totalmente
satisfeitos” com o serviço telefônico.

Tecnologia

          Centro de Pesquisa e
          Desenvolvimento – CPqD, da
          TELEBRÁS, com sede em
Campinas, S. Paulo, tem papel
predominante na inserção do
Sistema TELEBRÁS no contexto dos
modernos serviços. Isto ele o faz
através da monitoração do estado da
arte da tecnologia ao nível
internacional, através do
desenvolvimento e geração de
tecnologia avançada e adaptação de
produtos.

Dessa maneira o CPqD, em 1992,
reformulou suas atividades e
projetos, adequando-se ao novo perfil
de resultados demandado pelo
Sistema TELEBRÁS, reorientando-se
para:

§ geração de resultados
diretamente transferíveis para o
Sistema TELEBRÁS, na forma de
subsídios às especificações
técnicas; à definição de
arquiteturas, topologias e novos
sistemas, visando a evolução da
rede e introdução de novos
serviços;

§ atuação seletiva no
desenvolvimento de produtos com
participação crescente da
indústria;

OO

(Percentual de Usuários por
Categoria)

TOTALMENTE SATISFEITOS
64,9%

SATISFEITOS
27,5%

MODERADAMENTE SATISFEITOS
5,1%

INSATISFEITOS
2,5%

6,5
6,1 6,8

8,2

16,6

24,9
26,7

31,1

25,9

21,1

13,7

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

TAXA DE CONGESTIONAMENTO                (%)



1414

A opinião dos usuários, representada
por 121 mil entrevistas por telefone,
detectou que 92,4% dos usuários
residenciais e não-residenciais estão
“satisfeitos” ou “totalmente
satisfeitos” com o serviço telefônico.

Tecnologia

          Centro de Pesquisa e
          Desenvolvimento – CPqD, da
          TELEBRÁS, com sede em
Campinas, S. Paulo, tem papel
predominante na inserção do
Sistema TELEBRÁS no contexto dos
modernos serviços. Isto ele o faz
através da monitoração do estado da
arte da tecnologia ao nível
internacional, através do
desenvolvimento e geração de
tecnologia avançada e adaptação de
produtos.

Dessa maneira o CPqD, em 1992,
reformulou suas atividades e
projetos, adequando-se ao novo perfil
de resultados demandado pelo
Sistema TELEBRÁS, reorientando-se
para:

§ geração de resultados
diretamente transferíveis para o
Sistema TELEBRÁS, na forma de
subsídios às especificações
técnicas; à definição de
arquiteturas, topologias e novos
sistemas, visando a evolução da
rede e introdução de novos
serviços;

§ atuação seletiva no
desenvolvimento de produtos com
participação crescente da
indústria;

OO

(Percentual de Usuários por
Categoria)

TOTALMENTE SATISFEITOS
64,9%

SATISFEITOS
27,5%

MODERADAMENTE SATISFEITOS
5,1%

INSATISFEITOS
2,5%

6,5
6,1

6,8
8,2

16,6

24,9
26,7

31,1

25,9

21,1

13,7

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

TAXA DE CONGESTIONAMENTO                (%)
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Destacam-se as seguintes
realizações no exercício de 1992:

§ telefone Público a Cartão Indutivo,
lançado oficialmente na ECO-92;

§ produção de 400 mil cartões no
CPqD;

§ conclusão do Rádio Digital,
versões SPX e ANRAD;

§ comprovação da viabilidade da
substituição de lasers de
Arseneto de Gálio de 0,85 micron,
por outros de Fosfato de Índio, de
1,3 micron, o que representa
excelente potencial de economia
para o Sistema TELEBRÁS;

§ participação na implantação da
gerência de redes e serviços, que
visa dotar as empresas
operadoras de instrumentos para
melhorar a qualidade e a
produtividade na exploração dos
serviços de telecomunicações. Os
projetos prioritários são: Sistema
Automatizado de Rede Externa –
SAGRE, Sistema de Gerência de
Equipamentos – SGE e Sistema de
Administração e Acomodação de
Números – SADAN e atividades
voltadas para a criação de uma
arquitetura de sistemas de
operação;

§ transferência de tecnologia dos
acopladores ópticos bidirecionais;

§ teste de campo do sistema de
supervisão de fibras ópticas.

§ prestação de suporte tecnológico
à indústria, às Empresas do
Sistema e outros, na forma de
consultoria tecnológica, serviços
especializados e transferência de
conhecimento;

§ desenvolvimento conjunto com
Empresas Operadoras e outros
órgãos da TELEBRÁS, de
sistemas, principalmente software
para automação de atividades das
empresas do Sistema TELEBRÁS;

§ capacitação em tecnologias
básicas consideradas
estratégicas para as
telecomunicações.
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Recursos Humanos

          política de recursos
          humanos do Sistema
          TELEBRÁS, embasada na
melhoria da qualidade e no ganho de
eficiência e de produtividade orientou
a capacitação e a adaptação do
empregado às novas tecnologias
educacionais e de telecomunicações.
Em 1992 o número de terminais
cresceu 8,7% enquanto o pessoal
empregado aumentou 0,4%.

Foram dedicadas ao
desenvolvimento de recursos
humanos, 2,5% das horas
trabalhadas no Sistema TELEBRÁS.
Em 1992, foi iniciada a implantação
da cultura da qualidade total, através
da formação de consultores em
telecomunicações, de recursos
humanos e de amplo programa de
desenvolvimento do perfil gerencial
voltado para a qualidade.

Um total de 15 renomados
especialistas internacionais
ministraram treinamentos e
prestaram consultoria ao Sistema
TELEBRÁS. Este fato foi destaque do
programa de intercâmbio
internacional.

AA
16,2

15,3
14,0

13,2 12,8 11,9
11,1

10,0
9,1 8,4

14,0

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

EMPREGADOS POR MIL TERMINAIS        (Emp)

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

93,6
94,7 96,5 97,7

97,1
98,8

98,0 98,3

93,1 89,1 89,4

PESSOAL EMPREGADO                         (Mil)
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Recursos Materiais

          Sistema de Gerenciamento
          de Material, totalmente
          informatizado, foi eleito
como padrão pelo TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. Ele fornece
informações precisas e atualizadas
para o acompanhamento de metas
prefixadas, utilizadas como
instrumento de tomada de decisões
de rotina. Dentre os diversos
resultados alcançados pela gerência
desses recursos, salientam-se:

§ o volume de estoques para a
manutenção da planta e para
novas expansões vem sendo
sistematicamente reduzido;

§ a economia no triênio 90/92, da
ordem de US$ 10 milhões na
aquisição de materiais e
equipamentos, proporcionada
pelo remanejamento do excedente
entre as empresas;

§ contínuo aumento da rotação do
estoque, significando maior
eficiência dos recursos
financeiros investidos;

§ diminuição do valor estocado por
terminal em serviço.

OO

TELEBRÁS



          Balanço Patrimonial a as
          Demonstrações de
          Resultados e de origem e
Aplicações dos Recursos do Exercício
traduzem a ação gerencial financeira
do Sistema TELEBRÁS.

A taxa de crescimento da receita de
exploração (em milhões de cruzeiros,
na versão correção integral) foi de
28% com relação a 1991, refletindo
o aumento da demanda por serviços
de telecomunicações e maiores
facilidades colocadas à disposição
do usuário, com maior utilização e
ganho da planta em serviço.

As despesas de exploração e gerais
apresentaram redução de
crescimento (51,6% em 1992 contra
55,1% em 1991), influenciadas
basicamente pelo decréscimo dos
custos de pessoal, permitido pelos
contínuos ganhos de produtividade,
pela redução do passivo trabalhista,
e por permanente acompanhamento
e controle nos gastos de custeio.

A taxa de retorno do capital próprio

da TELEBRÁS elevou-se para 2,1%
em 1992, sendo que em 1991 o
respectivo comportamento foi
negativo em 1,2%.

O relevante aumento da
rentabilidade fica evidenciado na
taxa de lucro líquido operacional
ajustado, que evoluiu de menos 5,3%
em 1991 para 7,3% em 1992.

A taxa de despesas financeiras
demonstra que os encargos
financeiros dos empréstimos e
financiamentos alcançaram 49,2%
dos lucros do negócio em 1992, em
virtude dos correspondentes juros
estarem acima da taxa de retorno do
investimento apurado pelo Sistema
TELEBRÁS, fato que inibe um
aumento muito acentuado da
participação de capitais de terceiros,
que só se justificou pela queda da
taxa de juros de 72,0% em 1991
para 18,4 em 1992.

D E S E M P E N H O  E C O N Ô M I C O - F I N A N C E I R O
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A demonstração do valor adicionado,
que informa a riqueza gerada pelo
Sistema TELEBRÁS e sua destinação
econômica, complementando a
Demonstração do Resultado, é
apresentada na tabela da página ao
lado.

Observa-se que no exercício de 1992
a participação dos empregados e
administradores (salários, encargos
e benefícios sociais) representou
23,6% e 30,5%, quando acrescida
das contingências trabalhistas. Os
salários, excluídos os encargos e
benefícios, corresponderam apenas
a 8,6% do valor adicionado.



Os tributos devidos às diferentes
esferas governamentais participaram
com 22,6% (18,3% em 1991), os
acionistas com 7,4% (2,4% em
1991) e o excedente retido em
36,3% (45,3% em 1991).

A mudança na sistemática de cálculo
dos dividendos, evidencia a
preocupação da administração em
remunerar adequadamente os
acionistas, com a finalidade de
assegurar a permanência da
empresa no tempo.
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Demonstração do Valor Adicionado

(Correção Integral – Preços de 31/12/92)

(Em Milhões de Cruzeiros)

VALOR % VALOR %
01 Receitas 75.920.583 117,4 63.967.519 117,5
02 Materiais, serviços de

terceiros e outros (11.253.157) (17,4) (9.518.477) (17,5)
03 Valor adicionado 64.667.426 100,0 54.449.042 100,0
04 Salários e encargos 15.271.136 23,6 11.734.302 21,5
05 Contingências Trabalhistas 4.430.736 6,9 4.918.567 9,0
06 Governo (impostos) 14.605.910 22,6 9.958.248 18,3
07 Remuneração de capitais

    Acionistas 4.797.855 7,4 1.299.682 2,4
    Capitais de terceiros 2.083.187 3,2 2.873.884 5,3

08 Excedente retido 23.478.602 36,3 23.664.359 43,5

SEQ. DISCRIMINAÇÃO
CONTROLADORA

1992 1991

VALOR % VALOR %
01 Receitas 9.678.210 107,1 4.384.952 128,7
02 Materiais, serviços de

terceiros e outros (640.083) (7,1) (976.546) 28,7
03 Valor adicionado 9.038.127 100,0 3.408.406 100,0
04 Salários e encargos 578.518 6,4 471.563 13,8
05 Contingências Trabalhistas - - 286.251 8,4
06 Governo (impostos) 218.347 2,4 44.887 1,3
07 Remuneração de capitais

    Acionistas 4.011.341 44,4 443.427 13,0
    Capitais de terceiros - - - -

08 Excedente retido 4.229.921 46,8 2.162.278 63,5

SEQ. DISCRIMINAÇÃO
CONTROLADORA

1992 1991



T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S  B R A S I L E I R A S  S / A  -  T E L E B R Á S

FORMAÇÃO DO LUCRO OPERACIONALFORMAÇÃO DO LUCRO OPERACIONAL FORMAÇÃO DO LUCROFORMAÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIOLÍQUIDO DO EXERCÍCIO

EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

3.499,7 36

2.058,3 56

DIVIDENDOS

3.0627 31

6.848 18

RECEITAS
FINANCEIRAS

3.107,7 32

    912,7 24

RECEITAS
DE SERVIÇOS

96,9 1

49,3 2

RECEITA
OPERACIONAL

9.767,0 100

3.705,1 100

DESPESAS
OPERACIONAIS

1.247,2 13

1.779,3 48

DEPRECIAÇÃO

209,5 2

430,3 12

DESPESAS
FINANCEIRAS

      98,9 1

    175,0 5

LUCRO
OPERACIONAL

8.211,4 84

1.320,5 35

LEGENDA

XXX XX

XXX XX

1992
1991

Participação %
Variação %

Valores em CR$ Bilhões

RESULTADO NÃO
OPERACIONAL

(123,5) (1)

548,1 15

LUCRO
OPERACIONAL

8.211,4 84

1.320,5 35

LUCRO
LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO

8.087,9 83

1.868,6 50

ARTICULAÇÃO SIMPLIFICADA DOS INDICADORES ECONÔMICO - FINANARTICULAÇÃO SIMPLIFICADA DOS INDICADORES ECONÔMICO - FINAN

RECEITA
DE
EXPLORAÇÃO

58.123,5
45.198,5

DESP. DE EXPL.
E OPERAC. GERAL

29.974,1 51,6
24.904,9 55,1

DEPRECIAÇÃO
E AMORTIZAÇÃO

23.913,7 41,1
22.687,0 50,2

LUCRO OPER. (ANTES
REC./DESP. FINANC.)

4.235,7 7,3
(2.393,3) (5,3)

ATIVO
APERACIONAL

194.177,1
180.188,0

INVERSÃO E
APLIC. FINANC.

7.559,0
6.817,5

ATIVO EM
FORMAÇÃO

59.640,7
51.906,0

RBS

31,1
26,3

TBA

30,7
28,8

TRI

(1,0)
(3,4)

DR

49,2
(118,0)

ATIVO

261.376,8
238.911,5

PASSIVO

261.376,8
238.911,5

EMPRÉSTIMO E
FINANC.

21.637,7
12.728,0

OUTROS

50.678,0
52.534,4

CAPITAL
PRÓPRIO

189.061,1
173.649,1

LUCRO
OPERACIONAL

2.152,5
(5.216,8)

DESP/RECEITAS
FINANCEIRAS

2.083,2
2.823,4

OUTROS

1.654,2
3.187,9

DESCRIÇÃO

XXX XX
XXX XX

1992
1991

       PARTICIPAÇÃO % S/RECEITA
      VARIAÇÃO %

            VALORES CR$ BILHÕES

LUCRO LÍQUIDO
ANTES PARTIC.
ACION.MINORIT.

3.806,7
(2.028,9)

J

18,4
72,0

GRE-1

11,4
7,3

GRE-2

38,2
37,6

GAF

0,5
0,9

TRCPR-1

2,0
(1,2)

VALOR PLANTA

232.001,2
214.185,1



INV

137,2
695,5

FORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOFORMAÇÃO DO ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ACRÉSCIMO
DO
CAPITAL

11.678,9 67
  4.531,8 75

ACRÉSCIMO
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

17.448,4 100
  6.002,6 100

OUTROS

1.692,9 10
     33,3 1

DIVIDENDOS

4.011,3 (23)
   431,1 (7)

LUCRO
LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO

8.087,9 46
1.868,6 31

CEIROS / STB (EM MOEDA 31/12/92). CONSOLIDADO – (1991/1992)CEIROS / STB (EM MOEDA 31/12/92). CONSOLIDADO – (1991/1992)

LUCRO LÍQUIDO
ANTES IR

2.308,1
(2.113,6)

TRCPR-2

1,2
(1,2)

CAM

9,6
11,0

RPI

23.807,3
14.668,3

GIE

37.841,4
29.078,1

RCA

  8.993,3
12.512,6

AEE

2.489,9
3.644,4

OCE

7.667,9
6.237,1

DRT

20,3
21,4

CIM

16,3
13,6

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 de Empr. e
Financiamento

GRE-2 Grau de Endividamento Total
TRCPR Taxa de Retorno do Capital Próprio

TBA Taxa Bens de Andamento
CAM Capacidade de Amortização
CIM Crescimento do Imobilizado
RPI Recursos Próprios para Investimento

RCA Recursos Capitalizáveis
OCE Operações de Crédito
GIE Gasto com Investimentos de

Expansão
AEE Amortização Empréstimos de

Expansão
INV Inverções Financeiras
JAF Grau de Alavancagem Financeira

DRT Dependência de Recursos de
Terceiros



A universalização do atendimento
aos clientes é o maior desafio
para os próximos anos

          s principais metas
          estabelecidas para 1992
          foram cumpridas e até
superadas, pavimentando-se o
caminho para a execução dos
compromissos assumidos pela
TELEBRÁS expressos na Exposição
de Motivos nº 20, da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e
Coordenação, assinada
conjuntamente pelos Ministérios da
Fazenda e das Comunicações e
aprovada pelo Presidente da
República, em 22 de dezembro de
1992.

A Exposição de Motivos mencionada
estabelece uma série de objetivos e
metas a serem atingidos pelo
Sistema TELEBRÁS, quais sejam:

§ duplicar o número de terminais
instalados até o ano 2000;

§ dar prioridade à instalação de
telefones públicos, passando dos
260 mil existentes, para 600 mil,
no ano 2000;

§ diminuir gradualmente, até 1995,
os valores cobrados pelo acesso
ao terminal telefônico,
aumentando desta forma o
número de famílias em condições
de se tornar assinantes do serviço
público de telecomunicações;

D E S A F I O S
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As medidas setoriais destinadas a
contribuir para o bem-estar social
das camadas menos favorecidas,
estarão ligadas a estratégias e
decisões que garantam o
desenvolvimento empresarial do
Sistema TELEBRÁS.

Considerando que o Sistema
TELEBRÁS não recebe recursos
orçamentários do Tesouro Nacional,
é vital que seja mantida e ampliada a
capacidade de geração e captação
de recursos.

Este objetivo, no que se refere a
geração de recursos, deverá ser
alcançado mediante a aceleração
dos programas de aumento de
produtividade, a incorporação de
novas tecnologias, a redução de
custos e, sobretudo, mediante uma
política tarifária realista. No que se
refere à captação de recursos,
deverão ser ampliados esforços no
mercado interno e externo visando
atrair novos investidores e parceiros.

2323

§ colocar à disposição dos agentes
econômicos, serviços adequados
às suas necessidades de
melhoria de produtividade, tais
como: comunicação de dados,
textos e imagens,
telecomunicações móveis,
telecomunicações rurais, serviços
de rede inteligente e caixas
eletrônicas, utilizando o estado da
arte da tecnologia e menores
custos;

§ balizar, para a indústria e para os
prestadores de serviços de
telecomunicações, a capacidade
de investimento do Sistema; e,

§ fortalecer o programa de pesquisa
e desenvolvimento, com vistas à
geração de novas tecnologias e à
adaptação daquelas já existentes.

A modernização da infra-estrutura foi
uma das prioridades surgidas da
revisão feita no Plano Plurianual para
1993/95 (Lei 8.446, de 22 de julho
de 1992). Isso exigirá aumento no
nível e ritmo das contratações e
elevado padrão de desempenho para
ativação de terminais.

O compromisso com o
desenvolvimento social – para a
universalização do atendimento aos
clientes – é a maior tarefa do Sistema
TELEBRÁS para os próximos anos.

TELEBRÁS



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1992



Proposta da Administração
Para Destinação do Resultado

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 1992, no valor de
Cr$ 8.087.876.038.124,64 (oito trilhões,
oitenta e sete bilhões, oitocentos e
setenta e seis milhões, trinta e oito mil,
cento e vinte e quatro cruzeiros e ses-
senta e quatro centavos) e da
Realização da Reserva de Lucros a
Realizar, constituída nos exercícios
anteriores e lançados à conta de Lucros
Acumulados, no total de Cr$
14.722.176.408.448,78 (quatorze tri-
lhões, setecentos e vinte e dois bilhões,
cento e setenta e seis milhões, quatro-
centos e oito mil, quatrocentos e qua-
renta e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos), seja o seguinte.

Reserva Legal
Na conformidade do Artigo 193, da

Lei nº 6.404/76, torna-se necessária a
destinação de 5% daquele lucro
líquido à constituição da Reserva Legal
no valor de Cr$ 404.393.801.906,23
(quatrocentos e quatro bilhões,
trezentos e noventa e três milhões,
oitocentos e um mil, novecentos e seis
cruzeiros e vinte e três centavos).

Reserva de Lucros a Realizar
Na forma do Artigo 197, da mesma

Lei, considerando a existência das condi-
ções ali preconizadas, propõe-se a cons-
tituição da Reserva de Lucros a Realizar
no valor de Cr$ 6.360.294.349.134,77
(seis trilhões, trezentos e sessenta
bilhões, duzentos e noventa e quatro
milhões, trezentos e quarenta e nove mil,
cento e trinta e quatro cruzeiros e setenta
e sete centavos).

Dividendos
Atendendo ao disposto no Artigo 65

do Estatuto Social, no Artigo 202, inci-
sos I, II e III da Lei nº 6.404/76,
esta Administração propõe sejam
pagos Cr$ 1.550.899.702.247,88
(um trilhão, quinhentos e cinquenta
bilhões, oitocentos e noventa e nove
milhões, setecentos e dois mil,
duzentos e quarenta e sete cruzeiros e
oitenta e oito centavos) aos
possuidores de Ações Ordinárias
Nominativas,
e Cr$ 2.460.441.371.635,21
(dois trilhões, quatrocentos e sessenta
bilhões, quatrocentos e quarenta e um
milhões, trezentos e setenta e um mil,
seiscentos e trinta e cinco cruzeiros e
vinte e um centavos) aos possuidores
de opções Preferenciais Nominativas.
Para ambos os tipos de ações,
pagar-se-ia Cr$ 14.633063 por ação
de dividendos integrais.
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As ações decorrentes de
Conversões de Debêntures serão
remuneradas pelo critério pro rata
semestre, atribuindo-se dividendo inte-
gral (12/12) às ações resultantes das
conversões efetivadas no primeiro
semestre de 1992,e (6/12) às ações
decorrentes das conversões
efetivadas no segundo semestre
do exercício de 1992. As ações decor-
rentes de Crédito da União Federal
serão remuneradas pelo critério pro
rata dia de data da homologação do
aumento de Capital, conforme determi-
nação estatutária ou conforme o critério
publicado no edital do Direito de
Preferência quando dos respectivos
Aumentos de Capital.

Imposto de Renda na Fonte sobre
Lucro Líquido – ILL – Lei 7.713/88

O Imposto de Renda na Fonte sobre
o Lucro Líquido – ILL – Lei 7.713/88 à
alíquota de 8% apurado de acordo
com o Artigo 35 da referida Lei, no
valor de Cr$ 61.143.679.557,00 (ses-
senta e um bilhões, cento e quarenta e
três milhões, seiscentos e setenta e
nove mil, quinhentos e cinquenta e sete
cruzeiros), encontra-se indicado na

Mutação do Patrimônio Líquido e
Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos na rubrica
“ILL – Lei 7.713/88”. Este valor será
recolhido à União, deduzido do ILL
- Lei 7.713/88 de pessoas imunes
e isentas que se habilitaram no
prazo legal.

Lucros Acumulados
Propõe, também, que o saldo rema-

nescente do lucro líquido
ajustados nos termos do Artigo 202 da
Lei 6.404/76 no montante de Cr$
11.972.879.542.092,27 (onze trilhões,
novecentos e setenta e dois bilhões,
oitocentos e setenta e nove milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil,
noventa e dois cruzeiros e vinte e sete
centavos) seja levado à conta de
Lucros Acumulados para futuro
aumento de capital, visando sua aplica-
ção na modernização e expansão do
sistema de telecomunicações.

Brasília-DF, 26 de março de 1993.

2



3

Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS
Balanços Patrimoniais – 31 de dezembro de 1992 e 1991

(Em milhares de cruzeiros)

Correção Integral e Correção Integral Correção Integral e Correção Integral
legislação (em moeda em 31 legislação (em moeda em 31
societária de dezembro de societária de dezembro de

1992) 1992)
1992 1991 1992 1991

Circulante: 10.533.263.232 11.410.224.623 18.457.732.841 15.220.190.837
Disponibilidades 481.657.386 622.238.037 1.847.081.703 5.204.397.831

Caixa e bancos 18.421.730 9.015.016 414.663.298 301.653.252
Aplicações c/liquidez imediata 463.235.656 613.223.021 1.432.418.405 4.902.744.579

Direitos realizáveis 10.051.171.606 10.787.713.671 16.460.827.049 9.918.036.840
Contas a receber de serviços 856.487 2.615.142 8.852.409.398 7.854.694.842
Menos: prov. p/créd. de liq. duvidosa - - (79.663.573) (137.561.476)
Créd. c/emp. do Sistema Telebrás 9.970.292.407 10.715.644.859 - -
Emprést. compulsório e aplic./financeiras - - 1.532.391.594 296.632.389
Valores a recuperar 73.738.110 58.516.484 5.538.724.295 1.256.108.225
Bens destinados a venda - - 421.117 542.431
Material de estoque de manutenção 3.192.980 1.850.039 327.550.665 317.454.724
Outros direitos realizáveis 3.091.622 9.087.147 288.993.553 330.165.705

Despesas do período seguinte 434.240 272.815 149.824.089 97.756.166
Realizável a longo prazo 29.765.213.688 14.260.442.318 9.672.055.185 8.199.934.268

Créd. c/empresas do Sistema Telebrás 23.479.566.631 9.114.586.067 - -
Emprést. compulsório e aplic. financeiras 6.283.995.393 5.141.625.072 6.313.253.074 5.511.158.038
Imposto de renda/finsocial a recuperar - - 2.580.727.651 2.000.581.873
Despesas após o período seguinte - - 152.800.701 3.484.517
Outros direitos realizáveis 1.651.664 4.231.179 625.273.759 684.709.840

Permanente 139.922.754.437 132.226.372.652 233.247.025.412 215.491.397.366
Investimentos 138.499.867.736 130.642.761.427 1.245.827.876 1.306.346.529
Imobilizado 1.422.886.701 1.583.611.225 203.979.977.792 189.048.676.528

Bens e instalações em serviços 2.927.202.755 2.906.818.098 346.092.201.507 319.456.216.232
Bens para uso futuro - - 75.564.008 76.519.708
Menos: deprec. e amortiz. acumuladas (1.640.356.515) (1.459.890.365) (192.786.055.432) (174.269.927.030)
Bens e instalações em andamento 136.040.461 136.683.492 50.598.267.709 43.785.867.618

Diferido - - 28.021.219.744 25.136.374.309
Juros sobre bens e inst. em andamento - - 32.207.435.866 30.457.316.268
Despesas financeiras - - 6.171.044.057 4.597.814.769
Outros valores diferidos - - 1.537.305.303 1.682.316.189
Menos: amortização acumulada - - (11.894.565.482) (11.601.072.917)

Total do ativo 180.221.231.357 157.897.039.493 261.376.813.438 238.911.522.471

ATIVO

Controladora Consolidado
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Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS
Balanços Patrimoniais – 31 de dezembro de 1992 e 1991 (cont.)

(Em milhares de cruzeiros)

Correção Integral Correção Integral Correção Integral e Correção Integral
e legislação (em moeda em legislação (em moeda em 31
societária 31 de dezembro de societária de dezembro de

1992) 1992)
1992 1991 1992 1991

Circulante 9.516.685.923 5.316.203.302 30.350.133.458 25.476.577.902
Pessoal, encargos e benefícios sociais 119.299.180 130.247.800 3.866.238.842 7.460.043.916
Fornecedores de materiais e serviços 43.357.214 27.754.613 2.151.568.526 3.405.316.376
Impostos, taxas e contribuições 103.930.806 4.906.769 6.302.800.469 3.208.122.363
Empréstimos e financiamentos 226.446.611 284.425.939 4.595.566.448 1.492.802.752
Debenturistas 2.340.425.998 2.699.980.418 2.340.425.998 2.699.980.418
Títulos de renda 1.735.657.091 1.373.890.947 1.735.657.091 1.373.890.947
Obrigações c/empresas do Sist. Telebrás 851.155.452 4.803.610 - -
Consignações a favor de terceiros 69.567.367 10.223.866 2.422.901.200 3.012.905.889
Participações no resultado 4.026.787.431 443.747.767 4.845.948.316 555.104.994
Provisão para contingências - 286.251.126 1.809.697.282 1.837.062.748
Outras obrigações 58.773 49.970.447 279.329.286 431.347.499

Exigível a longo prazo 6.383.297.124 2.864.116.373 41.965.355.114 39.785.562.712
Encargos e benefícios sociais - - 646.526.024 545.160.905
Impostos, taxas e contribuições - - 25.683.919.740 29.912.339.570
Empréstimos e financiamentos 171.850.695 236.231.717 6.754.662.748 4.533.472.078
Títulos de renda 6.211.446.429 2.627.884.656 6.211.446.429 2.627.884.656
Obrigações c/empresas do Sist. Telebrás - - - -
Consignações a favor de terceiros - - 309.655.958 1.448.294.492
Provisão para contingências - - 1.784.994.174 687.075.429
Outras obrigações - - 574.150.041 31.335.582

Resultado de Exercícios Futuros - 86 208.623 289.330
Participação Minoritária - - 24.732.518.503 23.911.297.978

No capital de empresas controladas - - 15.808.244.885 11.600.967.204
Nas reservas e lucros de emp. controladas - - 8.924.273.618 12.310.330.774

Patrimônio líquido e recursos capitalizáveis 164.321.248.310 149.716.719.732 164.328.597.740 149.737.794.549
Patrimônio líquido 157.482.296.616 140.033.865.670 157.482.296.616 140.033.865.670

Capital social realizado 8.250.346.020 56.853.385.139 8.250.346.020 56.853.385.139
Correção monetária do capital realizado 58.605.338.545 - 58.605.338.545 -
Reservas de capital 16.150.946.279 12.834.125.189 16.150.946.279 12.834.125.189
Reservas de reavaliação 1.727.081.883 2.149.786.387 1.727.081.883 2.149.786.387
Reservas de lucros 50.459.719.955 58.417.208.212 50.459.719.955 58.417.208.212
Lucros acumulados 22.288.863.934 22.288.863.934 9.779.363.822 9.779.363.822
Menos: ações em tesouraria - (3.079) - (3.079)

Recursos capitalizáveis 6.838.951.694 9.682.854.062 6.846.301.124 9.703.928.879
Recursos de autofinanciamento 6.143.467.282 3.978.473.745 6.142.889.725 3.975.998.201
Recursos ordinários da União 15.572 5.141.172.470 15.572 5.141.172.470
Outros recursos capitalizáveis 695.468.840 563.207.847 703.395.827 586.758.208

Total do passivo 180.221.231.357 157.897.039.493 261.376.813.438 238.911.522.471

PASSIVO

Controladora Consolidado
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Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS
Demonstração do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e 1991
(Em milhares de cruzeiros, exceto lucro por ação)

Legislação
Societária

1992 1992 1991
Receitas (despesas) operacionais:

Ganho com investimento em controladas 6.562.446.042 6.562.446.042 2.743.068.334
Despesas gerais e administrativas (661.662.718) (1.430.559.221) (1.106.656.123)
Provisão para contingências - - (286.251.126)
Despesas financeiras (18.070.611) (98.911.262) (311.471.294)
Receitas financeiras 1.642.784.717 3.107.711.054 1.049.200.221
Outras despesas operacionais (11.485.924) (26.111.197) (816.639.904)
Outras receitas operacionais 35.840.505 96.827.385 49.260.930

Lucro operacional 7.549.852.011 8.211.402.801 1.320.511.038
Receitas (despesas) não operacionais

Ganho com investimento 8.149.199 8.149.199 423.814.827
Outras despesas não operacionais (2.171.676) (5.083.531) (306.774.436)
Outras receitas não operacionais 714.184 1.986.933 431.078.883

6.691.707 5.052.601 548.119.274
Efeito inflacionário

Saldo credor da correção monetária 477.463.229 - -
Saldo credor da variação monetária 163.553.160 - -

641.016.389 - -
Resultado antes das deduções 8.197.560.107 8.216.455.402 1.868.630.312

Contribuição social (109.684.069) (128.579.364) -
Lucro líquido do exercício 8.087.876.038 8.087.876.038 1.868.630.312
Lucro por ação do capital social realizado no
fim do exercício

Cr$ 29.285 Cr$ 29.285 Cr$ 7.741

Controladora
Correção Integral (Em moeda de 31

de dezembro de 1992)
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Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS
Demonstração do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e 1991
(Em milhares de cruzeiros, exceto lucro/prejuízo por ação)

Legislação
Societária

1992 1992 1991
Receita operacional bruta:

Serviços de telecomunicações 31.983.832.034 73.087.549.051 54.341.859.328
Dedução da receita bruta: (7.478.339.846) (14.964.083.225) (9.143.389.389)
ICMS, PASEP e FINSOCIAL 24.505.492.188 58.123.465.826 45.198.469.939

Receita operacional líquida: (14.357.277.270) (32.279.020.870) (28.470.388.452)
Custos dos serviços prestados 10.148.214.918 25.844.444.956 16.728.081.487

Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais:

Comercialização dos serviços (2.240.371.089) (4.052.863.936) (2.913.298.058)
Despesas gerais e administrativas (5.783.992.648) (11.861.235.488) (9.612.907.318)
Provisão para contingências (3.564.100.420) (3.376.777.257) (2.756.121.457)
Receitas financeiras 1.853.598.743 1.899.934.131 6.344.418.685
Despesas financeiras (2.105.613.794) (3.983.121.169) (9.167.861.860)
Outras despesas operacionais (1.469.746.372) (4.315.110.080) (5.927.889.489)
Outras receitas operacionais 670.435.213 1.997.277.159 2.088.729.260

(12.639.790.367) (23.691.896.640) (21.944.930.237)
Lucro (prejuízo) não operacionais (2.491.575.449) 2.152.548.316 (5.216.848.750)
Receitas (despesas) não operacionais:

Participação financ. de promitentes assinantes 15.205.527 38.188.834 (1.988.147.343)
Ganho com investimento 5.820.152 5.811.684 390.957.417
Outras despesas não operacionais (317.610.629) (593.901.786) (443.918.440)
Outras receitas não operacionais 361.611.787 729.637.005 1.176.632.098

65.026.837 179.735.737 3.111.818.418
Efeito inflacionário:

Saldo credor da correção monetária 36.590.677.019 - -
Saldo devedor de variação monetária (32.433.535.497) - -

4.157.141.522 - -
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 1.730.592.910 2.332.284.053 (2.105.030.332)
antes das deduções/adições

Provisão para imposto de renda/recuperado 2.286.027.247 1.928.292.458 337.447.559
Contribuição social/recuperado (185.740.909) (429.697.263) (252.803.414)
Participação de empregados (24.132.861) (24.132.861) (8.573.289)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 3.806.746.387 3.806.746.387 (2.028.959.476)
antes da participação minoritária

Participação minoritária (40.005.718) (40.005.718) 295.579.268
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 3.766.740.669 3.766.740.669 (1.733.380.208)
Lucro (prejuízo) por ação capital
social realizado no fim do exercício

Cr$ 13.639 Cr$ 13.639 (Cr$ 7.181)

Consolidado
Correção Integral (Em moeda de 31

de dezembro de 1992)
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Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e 1991(Em milhares de cruzeiros)

Legislação
Societária

1992 1992 1991
Origens:

Recursos gerados pela ativ. econômica 6.215.422.004 3.386.737.537 1.111.443.554
Aumento no passível exigível a longo prazo 1.396.647.123 3.980.073.463 2.161.971.781
Aumento dos recursos capitalizáveis 5.103.583.082 5.520.132.865 6.747.589.611
Aumanto do capital social 3.625.721.579 10.002.299.426 4.531.829.132
Ágio na subscrição de ações 977.393.758 1.676.568.061 -
Outras origens 331.474.932 3.337.810.713 2.909.787.059

Total das origens 17.650.242.478 27.903.622.065 17.462.621.137
Aplicações:

Aumento do realizável a longo prazo 4.537.210.946 16.068.709.503 9.921.408.249
Aumento de aplicações capitalizáveis 5.109.463.571 4.848.455.125 3.667.282.423

Aumento do ativo permanente:
- Investimentos 1.126.742.183 2.656.014.090 5.421
- Imobilizado 26.878.585 55.021.650 22.134.409
Redução de recursos capitalizáveis 2.254.063.168 5.272.648.775 -
Dividendos provisionados 4.011.341.074 4.011.341.074 431.133.211
IRF - Lucro líquido - Lei 7.713/88 61.143.680 61.143.680 -
Outras aplicações 2.527.880 7.732.080 330.830.510

Total das aplicações 17.129.371.087 32.981.065.977 14.372.794.223
Aumento (redução) do cap. circulante líquido 520.871.391 (5.077.443.912) 3.089.826.914

Ativo circulante:
No início do exercício 928.141.800 11.410.224.523 7.725.554.026
No fim do exercício 10.533.263.232 10.533.263.232 11.410.224.523

Variação 9.605.121.432 (876.961.291) 3.684.670.497
Passivo circulante

No início do exercício 432.435.882 5.316.203.302 4.721.359.719
No fim do exercício 9.516.685.923 9.516.685.923 5.316.203.302

Variação 9.084.250.041 4.200.482.621 594.843.583
Aumento (redução) capital circulante líquido 520.871.391 (5.077.443.912) 3.089.826.914
Demonst. dos rec. gerados p/ativ. econômica
Lucro líquido do exercício 8.087.876.038 8.087.876.038 1.868.630.312
Desp. (receitas) que não envolvem cap. de giro:

Ganho c/invest. decor. da equiv. patrim., exclui (3.507.843.053) (3.507.843.053) (442.049.052)
Cr$ 3.062.752.188 mil de dividendos
(Cr$ 724.834.110 mil em 1991)
Despesas financeiras - - 1.397.151.493
Receitas financeiras - (1.415.981.489) (408.727.832)
Depreciações e amortizações 75.693.075 209.445.851 430.299.897
Variações monet. dos valores a longo prazo (466.401.721) 5.401.081 -
Resultado da correção monetária 2.024.568.853 - -
Outras despesas 1.528.812 7.839.109 266.138.736

Total dos rec. gerados pela ativ. econômica 6.215.422.004 3.386.737.537 1.111.443.554

Controladora
Correção integral (Em moeda de 31

de dezembro de 1992)
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Telecomunicações Brasileiras S/A
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital Social Correção Ágio na subscrição Doações e Reserva Especial
Realizado Monetária do de Ações Subvenções p/ Lei 8.200/91

Capital Investimentos
Saldos em 31 de dezembro 590.189.402 (4.034.435.039) 8.986 1.043.887.491
Aumento do capital social

Recursos de autofinanciamento 1.178.929.998 345.302.307
Recursos ordinários da União 22.222.279.789 632.083.617
Outros recursos capitalizáveis 224.511.792 7.834
Reservas de lucros 4.034.435.039 (4.034.435.039)

Doações e subvenções para investimentos 1
Reavaliações de ativos
Realização da Reserva de Reavaliação
Aquisições de ações próprias
Vendas de ações próprias
Vendas de ações de tesouraria
Reversão - Dif. de alíquota Lei 8.541/92 839.121.245
Reversão de reservas
Correção Monetária 58.605.338.545 699.174.303 101.488 11.789.270.823
Reversão do ILL 740.230.960
Dividendos prescritos
Lucro líquido do exercício
Destinação dos lucros proposta à AGO

Transferência para reservas
Dividendos propostos
IRF s/lucro líquido (Lei 7.713/88)

Saldos em 31 de dezembro de 1992 8.250.346.020 58.605.338.545 1.676.568.061 110.475 14.412.510.519

Legislação
Capital Realizado Atualizado Reservas de Capital
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 - TELEBRÁS
 Exercício findo em 31 de dezembro de 1992

Reservas de Total
Outras Reservas Reavaliação de Reserva Reserva de Lucros Lucros Ações de Patrimônio

de capital Ativos de Legal a Realizar Acumulados Tesouraria Líquido
Controladas

69.662 174.87.056 6.677.447 4.745.153.040 795.482.711 (250) 11.390.773.584

1.524.232.305
2.584.363.406

224.519.626

1
113.896.962 145.967.010 113.896.962

(145.967.010) (22.915) -
35.150 (22.915)

3.078.125 3.113.275
839.121.245

-
(14.722.176.408) 14.722.176.408 135.776.671.560

58.609.437 1.584.281.875 75.412.568 53.589.965.157 9.374.529.349 (11.985) 740.230.960
5.323

5.323 8.087.876.038
8.087.876.038

404.393.802 6.360.294.349 (6.764.688.151)
(4.011.341.074) (4.011.341.074)

(61.143.680) (61.143.680)
61.757.224 1.727.081.883 486.483.817 4.973.236.138 22.288.863.934 - 157.482.296.616

Societária
Reservas de lucros

(Em milhares de cruzeiros)
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Telecomunicações Brasileiras
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital
Realizado Ágio na Doações e Reserva Especial Outras Reservas
Atualizado Subscrição de Subvenções Lei 8.200/91 de Capital

Ações p/investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 1990 42.545.906.351 846.451.792 11.966.586 11.938.573.155 112.873
Ajuste de Exercícios Anteriores
Aumento do capital social

Recursos de autofinanciamento 2.168.208.704
Recursos ordinários da União 108.749.605
Outros recursos capitalizáveis 2.254.870.823
Reservas e lucros 9.775.649.656 (846.451.792) (11.966.586) (112.873)

Doações e subvenções para investimentos 110.474
Reavaliação de ativos
Aquisição de ações próprias
Vendas de ações em tesouraria 856.401
Reversão de reservas 675.963.049
Dividendos prescritos 218.622.110
Reavaliação especial Lei (8.200/91)
Lucro líquido do exercício
Destinação proposta da AGO dos lucros

Transferências para reservas
Dividendos propostos

Saldo em 31 de dezembro de 1992 56.853.385.139 - 110.474 12.833.158.314 856.401
Aumento do capital social

Recursos de autofinanciamento 2.441.524.210 715.112.836
Recursos ordinários da União 5.529.426.934 961.440.661
Outros recursos capitalizáveis 2.031.348.282 14.564

Doações e subvenções para investimentos 1
Reversão/dif. de alíquota Lei 8.541/92 839.121.245
Reversão do ILL 740.230.960
Reavaliações de ativos
Aquisição de ações próprias 60.900.823
Vendas de ações em tesouraria
Reversão de reservas
Dividendos prescritos
Lucro líquido do exercício
Destinação dos lucros proposta à AGO

Transferência para reservas
Dividendos propostos
IRF sobre lucro líquido

Saldo em 31 de dezenbro de 1992 66.855.684.565 1.676.568.061 110.475 14.412.510.519 61.757.224

Correção
Reserva de Capital
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S/A - TELEBRÁS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e 1991

Reserva de
Reavaliação de Reserva de Lucros Ações em Total Patrimônio

Ativos de Reserva Legal Lucros a Acumulados Tesouraria Líquido
Controladas Realizar
3.436.223.887 3.832.477.128 58.458.204.746 12.961.330.286 1 134.031.246.805

(187.181.194) (187.181.194)

2.168.208.704
108.749.605

2.254.870.823
(3.830.389.935) (5.086.728.470) -

110.474
880.499 880.499

(106.086.777) (106.086.777)
106.083.697 106.940.098

(1.287.317.999) (1.724.532.845) 2.335.887.795 -
7.422 7.422

218.622.110
(1.868.630.312) 1.868.630.312

80.002.822 1.788.627.490 (1.868.630.312)
(431.133.211) (431.133.211)

22.149.786.387 82.090.015 58.335.118.197 9.779.363.822 (3.079) 140.033.865.670

3.156.637.046
6.490.867.595
2.031.362.846

1
839.121.245
740.230.960

113.896.962 (131.841) 113.896.962
134.920 (131.841)

61.035.743
(536.601.466) (14.722.176.408) 15.258.777.874 -

19.105 19.105
8.087.876.038 8.087.876.038

404.393.802 6.360.294.349 (6.764.688.151) -
(4.011.341.074) (4.011.341.074)

(61.143.680) (61.143.680)
1.727.081.883 486.483.817 49.973.236.138 22.288.863.934 - 157.482.296.616

Integral
Reservas de lucros

(Em milhares de cruzeiros)
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Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e 1991

Legislação
Societária

1992 1992 1991
Origens

Total dos recursos gerados pela atividade econômica 6.333.913.996 31.652.498.473 28.917.261.159
Venda de imobilizações e/ou investimentos 275.618.989 436.537.731 226.700.592
Aumento no passívo exigível a longo prazo 2.546.522.025 8.102.136.576 5.338.707.797
Aumento dos recursos capitalizáveis 581.464.634 2.159.858.088 7.135.853.272
Aumento no capital social 3.625.721.579 10.002.299.426 4.531.829.132
Ágio na subscrição de ações 977.393.758 1.676.568.061 -
Ágio na subscrição de ações em empresas controladas 11.815.201 24.481.741 204.430
Aumento no capital social em empresas controladas 30.634.779 75.797.650 168.284.301
Redução no ativo realizável a longo prazo 438.109.947 1.704.885.068 2.872.069.641
Outras origens 363.526.606 744.721.928 392.883.000

Total das origens 15.184.721.514 56.579.784.742 49.583.793.324
Aplicações

Aumento do realizável a longo prazo 1.739.447.316 4.123.961.200 9.008.425.473
Aumento no ativo permanente

Investimentos 104.764.599 137.200.132 695.512.381
Imobilizado 14.354.854.873 36.687.808.639 28.141.144.824
Diferido 465.999.228 1.153.607.408 936.982.468
Redução de recursos capitalizáveis 2.273.065.302 5.272.648.775 419.163.416
Redução no passivo exigível a longo prazo 2.261.923.162 5.648.663.003 8.389.671.289

Dividendos provisionados:
Telebrás 4.011.341.074 4.011.341.074 431.133.211
Empresas controladas - participação minoritária 786.513.914 786.513.914 87.764.960
IRF - lucro líquido - Lei 7.713/88 - AIRs/ILL 244.904.539 393.922.308 144.855.298
Outras aplicações 22.915 131.841 524.916.238

Total das aplicações 26.242.836.922 58.215.798.294 48.779.569.558

(Em milhares de cruzeiros)

CONSOLIDADO
Correção Integral (Em moeda de 31

de dezembro de 1992)
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Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 1992 e 1991 (cont.)

Legislação
Societária

1992 1992 1991
Aumento (redução) do capital circulante líquido (11.058.115.408) (1.636.013.552) 804.223.766

Ativo circulante
No início do exercício 1.238.055.858 15.220.190.837 11.001.892.890
No fim do exercício 18.457.732.841 18.457.732.841 15.220.190.837

Variação 17.219.676.983 3.237.542.004 4.218.297.947
Passivo circulante

No início do exercício 2.072.341.067 25.476.577.902 22.062.503.721
No fim do exercício 30.350.133.458 30.350.133.458 25.476.577.902

Variação 28.277.792.391 4.873.555.566 3.414.074.181
Aumento (redução) do capital circulante líquido (11.058.115.408) (1.636.013.552) 804.223.766
Demonstração dos recursos gerados pela ativ. Econômica

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 3.766.740.669 3.766.740.669 (1.733.380.208)
Participação minoritária nos resultados de empresas controladas 40.005.718 40.005.718 (295.579.268)

Despesas (receitas) que não envolvem capital de giro:
Ganho com recursos capitalizáveis (1.163.522.849)
Ganho não operacional com investimentos (5.827.779) (5.827.779) (441.980.001)
Perda monetária líquida a longo prazo - 1.106.945.211 1.238.111.927
Despesas financeiras - 1.182.026.607 2.519.446.046
Receitas financeiras - (1.796.779.069) (507.266.154)
Depreciações e amortizações 8.863.881.417 23.913.634.798 22.687.005.523
Variação monetária dos valores a longo prazo 29.547.121.401 - -
Resultado da correção monetária (39.276.179.157) - -
Valor residual dos ativos permanente baixados 248.364.614 815.829.712 1.339.898.840
Imposto de renda diferido 1.453.319.432 2.050.307.181 2.381.943.925
Redução de alíquota Lei 8.541/92 (641.702.866) (1.160.892.272) -
Provisão para contingências 1.731.592.342 1.128.492.219 687.075.436
Outras 606.598.205 612.015.478 2.205.507.942

2.527.167.609 27.845.752.086 30.946.220.635
Total dos recursos gerados pela atividade econômica 6.333.913.996 31.652.498.473 28.917.261.159

(Em milhares de cruzeiros)
Consolidado

Correção Integral (Em moeda de 31
de dezembro de 1992)



Exercícios Findos em 31 de dezem-
bro de 1992 e 1991

Contexto operacional
A TELEBRÁS é uma sociedade de

economia mista, vinculada ao
Ministério das Comunicações, que tem
como atividade exercer o controle das
empresas operadoras do sistema de
telecomunicações 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 servi-
ços de telecomunicações, através das
empresas operadoras, oferece a todos
os segmentos da população brasileira
serviços nas áreas de comunicação
de voz, de texto, de dados e de som e
imagem, visando atender às 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, 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 Comunicações,
coordenando a evolução harmônica do
sistema de telecomunicações.

Apresentação das
demonstrações financeiras e
efeitos da inflação

a) Demonstrações financeiras na ver-
são “correção integral” em moeda de
31/12/92

Elaboradas de acordo com os
princípios fundamentais de contabilida-
de, aplicáveis às demonstrações finan-
ceiras em moeda de capacidade aquisi-
tiva constante, com observância da Lei
das Sociedades por Ações,
normas da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, e normas aplicáveis
às concessionárias de serviços públicos
de telecomunicações.

Os principais critérios adotados para
elaboração dessas demonstrações
financeiras, que se baseiam nos regis-
tros contábeis mantidos de acordo com
as práticas descritas na Nota 3, estão a
seguir:

Índice de Correção
Essas demonstrações financeiras

estão atualizadas ao poder aquisitivo da
moeda de 31 de dezembro de 1992 e
foram elaboradas mediante adoção do
critério misto de correção, ou seja, com
utilização da variação diária e média
mensal do valor da UFIR.

Demonstrações de resultados
Os componentes das demonstrações

de resultados estão atualizados mone-
tariamente até a data do Balanço, con-
siderando os seguintes aspectos:

• Os ajustes inflacionários dos itens não
monetários ativos e passivos foram eli-
minados contra as respectivas receitas e
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despesas de correção monetária;

• Os ganhos ou perdas decorrentes da
inflação referentes aos ativos e passivos
monetários que geram encargos e
receitas financeiras nominais foram
considerados como parcelas que
ajustam os respectivos componentes
do resultado;

• O imposto de renda e contribuição
social são demonstrados como se
fossem apropriados na data de
encerramento do período;

• Os ganhos e as perdas por inflação,
referentes aos demais itens monetários,
foram distribuídos nas respectivas
contas de resultado a que se vinculam.
Os valores que não puderam ser
alocados estão incluídos no grupo de
outras receitas ou despesas operacio-
nais e não operacionais.

b) Demonstração na versão
“legislação societária”

Elaboradas de acordo com os princí-
pios de contabilidade emanados de legis-
laçao societária e normas aplicáveis às
concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações, que não requerem a
apresentação das demonstrações
expressas em moeda de poder aquisitivo
constante. Assim, as demonstrações de
resultados e das origens e aplicações de
recursos resultam da simples acumulação
de valores nominais, seguindo as práticas
contábeis descritas na Nota 3.

A correção monetária dos esto-
ques e despesas antecipadas,
e o ajuste a valor presente de

obrigações foram contabilizados
em 1992, com efeitos no
resultado do exercício e ativo
imobilizado, quanto aplicável.
As reversões dessa contabilização
referente a 1991 não têm efeitos
relevantes no resultado e balanço
patrimonial de 1992.

c) Demonstrações financeiras
consolidadas

Incluem as demonstrações financei-
ras das empresas controladas, mencio-
nadas na Nota Explicativa nº 4.

Entre os principais procedimentos de
consolidação estão:

• eliminação dos saldos das contas de
ativos e passivos entre as empresas
consolidadas;

• eliminação das participações no
capital, reservas e lucros acumulados
das empresas controladas.

Resumo das principais
práticas contábeis

As principais práticas contábeis
adotadas são as seguintes:

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.
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c) Contas a receber de serviços e a
pagar a fornecedores

As contas de créditos com usuários
dos serviços de telecomunicações
estão a valor presente por terem o seu
preço fixado pelo Poder Concedente na
forma de tarifa pública, não embutindo
qualquer sobrepreço ou expectativa de
inflação. As obrigações de fornecedores
com vencimentos futuros foram des-
contadas a seu valor presente nas pró-
prias demonstrações financeiras pela
“Legislação Societária” pela taxa média
nominal de juros divulgada pela ANBID,
refletindo as obrigações na data do
balanço.

Os demais créditos e obrigações
estão em moeda da data do balanço.

d) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa

É constituída com base no saldo dos
créditos operacionais, sendo seu valor
estimado suficiente para cobrir
possíveis perdas na realização das
contas a receber.

e) Estoque
É demonstrado pelo custo médio de

aquisição, corrigido monetariamente, o
qual não excede ao custo de reposição.
Os 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.

Os bens destinados à manutenção
são classificados no Circulante e,
embora de valores imateriais, passaram
a ser corrigidos monetariamente.

f) Investimentos
Os investimentos de participações

societárias em controladas são
corrigidos monetariamente e ajustados
pelo método de equivalência
patrimonial. Os outros investimentos
são registrados pelo custo de aquisição
corrigido monetariamente, menos provi-
são para perdas prováveis,
quando for o caso.

g) Imobilizado
O valor do imobilizado é registrado

pelo custo de aquisição e/ou constru-
ção, menos depreciação acumulada,
corrigidos monetariamente, até a data
do encerramento do exercício. Os gas-
tos com a manutenção e reparo são
contabilizados quando incorridos. Os
que representam melhorias são
capitalizados, enquanto os demais são
debitados ao resultado respeitando-se
regime de competência. A depreciação
é calculada pelo método linear. As taxas
utilizadas estão de acordo com a
expectativa de vida útil dos bens e de
conformidade com as normas do
Serviço Público de Telecomunicações.
As principais taxas aplicadas estão
divulgadas na Nota 6.

h) Diferido
• Juros sobre as obras em andamento
De acordo com a legislação em vigor,

mensalmente, são calculados juros de
12% ao ano, sobre os capitais próprios
que estão financiando as obras em
andamento. Esses juros são ativados
em contrapartida à conta de reserva de
capital, para amortização no prazo de
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10 anos, a contar da data de entrada
de 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 mínimo de
cinco e máximo de dez anos.

• Outros
O diferido comporta também os

encargos incorridos relativos à
instalação e reorganização, sistema de
processamento de dados/apoio e
outros que são amortizados no prazo
mínimo de cinco anos e máximo
de dez anos.

i) Imposto de renda, contribuição
social e ILL

A provisão para imposto de renda é
constituída à alíquota de 30% (25%
para imposto diferido) acrescida de
adicionais específicos sobre o lucro
tributável excedente aos limites fiscais
estabelecidos, e considera as parcelas
de incentivos fiscais. O imposto de
renda e contribuição social diferidos
lançados no ativo circulante e realizável
a longo prazo decorrem de despesas
apropriadas no resultado, indedutíveis
temporariamente. O imposto de renda e
a contribuição social contabilizados no
exigível a longo prazo correspondem ao
imposto devido sobre o lucro
inflacionário diferido, depreciações
aceleradas, resultado credor da corre-
ção monetária complementar e especial

- Lei 8200/91.
A contribuição social é constituída à

alíquota de 10% sobre o lucro antes do
imposto de renda, ajustado nos termos
da legislação pertinente.

O imposto de renda sobre o lucro
líquido – ILL é constituído à alíquota de
8% sobre o lucro líquido ajustado e é
contabilizado no patrimônio líquido
como encargo dos acionistas.

Em virtude da redução de alíquota de
5% no Imposto de Renda a partir de
1993 (Lei 8.541/92), as empresas
controladas reverteram do exigível a
longo prazo para as contas de patrimô-
nio líquido a parcela do imposto de
renda referente a correção monetária
especial e para as contas de resultados
as parcelas correspondentes ao impos-
to de renda sobre a correção monetária
complementar (Lei 8.200/91) e lucro
inflacionário. Face à extinção do ILL –
imposto de renda sobre o lucro líquido
a partir de 1993, a provisão calculada
sobre a correção monetária também foi
revertida ao patrimônio líquido. Os efei-
tos dessas deduções foram contempla-
dos na controladora quando da
aplicação do método de equivalência
patrimonial, nas contas de patrimônio
líquido o resultado à semelhança do
contabilizado nas controladas.

j) Empréstimos e financiamentos
São atualizados pelas variações

monetárias e/ou variações cambiais e
juros incorridos até a data do balanço.

l) Provisão para contingências
Está atualizada até a data do
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balanço pelo montante provável da
perda, observada a natureza de cada
contingência.

m) Contribuição para expansão
A contribuição para expansão

correspondente à participação
financeira de promitentes assinantes é
regulamentada pelas portarias 1361/76,
232/85, 881/91, 86/91 e 95/91 do
Ministério das Comunicações. 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 e 232/85, 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 pelas
Portarias 881/90, 86/91 e 95/91, 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 apresenta-

da no balanço como recursos
capitalizáveis.

• 20% é remetido para a TELEBRÁS,
no mês seguinte à arrecadação. A par-
cela 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 nome
da TELEBRÁS e remete 32% à
TELEBRÁS.

A TELEBRÁS, por sua vez, capitaliza
o valor do principal (preço a vista) para
os contratos regidos pelas Portarias
1361/76 e 232/85, em nome dos pro-
mitentes assinantes, tomando por base
o valor patrimonial de sua ação,
apurado no fim do exercício social
anterior àquele em que ocorrer a
capitalização. Para os contratos
integralizados regidos pela Portaria
881/90, 86/91 e 95/91, 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.
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Participações societárias em
controladas

Em 31/12/1992 e 1991 a preços de

31/12/92, os investimentos eram os
seguintes:
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Controladas:
- Empresas auditadas por
  KPMG Peat Marwick 112.200.387.964
- Empresas auditadas por
  auditores Independentes 25.443.660.172 129.787.625.466
  Outros Investimentos 855.819.580 855.136.961
Total 138.499.867.736 130.642.761.427

Correção Integral e
Legislação Societária

1992
Correção Integral

1991

(em milhares de cruzeiros)

Transações com empresas do sis-
tema TELEBRÁS

As demonstrações contábeis da

Controladora incluem os saldos decor-
rentes de transações com empresas
controladas, conforme segue:

Os detalhes dos investimentos em controladas estão apresentados no quadro anexo às Notas Explicativas.

a) Valores a receber

Emprést./Financ. em Moeda Nac. 13.572.827.277 8.355.776.817
Repasse Emprést./Financ. em M.Nac. 3.174.805.094 2.808.833.619
Repasse Emprést./Financ. em M.Nac. 8.308.718.830 4.375.398.398
Dividendos 3.103.019.222 724.840.268
Aplicações Capitalizáveis 5.200.784.585 3.559.398.476
Outros Valores a Receber 88.704.030 7.963.348

Total 33.449.859.038 19.830.230.926
Parcela a Curto Prazo 9.970.292.407 10.715.644.859
Parcela a Longo Prazo 23.479.586.631 9.114.586.067

(em milhares de cruzeiros)

Correção Integral
19911992

Legislação Societária
Correção Integral e

A Controladora é remunerada pelos
repasses, a uma taxa de 0,0625% a
0,5% a.a. sobre os saldos devedores
além do ressarcimento dos encargos
incorridos, exceto no caso dos repasses
das fibras óticas importadas da Philips

Export (Holanda) sobre as quais houve
uma taxa de administração (flat) de 25%.
Pelos empréstimos concedidos, a con-
troladora é remunerada pela taxa
“ANBID” mais 1% a.a.



b) Valores a Pagar

Materiais e Serviços 12.592.488 4.371.845
Empréstimos em Moeda Nacional 833.840.827 -
Outros 4.722.137 431.765

Total 851.155.452 4.803.610

Parcela a Curto Prazo 851.155.452 4.803.610
Parcela a Longo Prazo - -

Grupos de Contas

(em milhares de cruzeiros)

Correção Integral

1991

Correção Integral e
Legislação Societária

1992

Outros valores a receber e a pagar
decorrem, principalmente, de despesas
efetuadas, correspondentes a serviços
técnicos prestados entre empresas do
Sistema TELEBRÁS (ESTB), vencíveis a
prazos inferiores a 30 dias.

Bens e Instalações em Serviço
As principais contas, e as respecti-

vas taxas de depreciação, bem como
a composição do imobilizado da con-
troladora, são os seguintes:

Imobilizado

Equip. de comutação automát. 7,69
Equip. de transmissão, cabos
aéreo, subter., de prédios, tele-
impressoras, central privada de
comutação telefônica autom.,
equip. de energia e mobiliários 857.184.431 807.102.406 10.00
Equip. de comutação 472.117.957 471.577.278 20.00
Prédios e canaliz. Subterrânea 1.461.150.379 1.495.184.027 4.00
Veículos 16.591.945 16.093.728 20.00
Terrenos 44.328.621 40.483.033 -
Outros 75.829.422 26.377.626 -

Total 2.927.202.755 2.906.818.098

Taxa média - Depreciação anual 5% 5%

Grupos de Contas
1992 1991

(em milhares de cruzeiros)
Correção Integral e

Legislação Societária
Correção Integral Taxa Anual de 

Depreciação

2020



Depreciação e Amortização Acumuladas

Equip. de transmissão, cabos aéreos, subter-
râneos, de prédios, teleimpressoras, central
privada de comutação telefônica automática
equipamentos de energia e mobiliários 584.087.318 512.701.907
Prédios e Canalizações Subterrâneas 683.762.668 624.024.994
Veículos 14.202.544 11.896.354
Outros 6.676.638 4.122.567

Total 1.640.356.616 1.459.890.365

Grupos de Contas

(em milhares de cruzeiros)
Correção Integral e

Legislação Societária
1992

Correção Integral

1991

Impostos, taxas e contribuições
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Exigíveis

ICMS 16.916 -
Contribuição Social 102.272.673 -
PASEP 1.409.891 4.717.112
Outros 231.326 189.657
    Parcela a Curto Prazo 103.930.806 4.906.769
    Parcela a Longo Prazo - -

Descrição

(em milhares de cruzeiros)
Correção Integral e

Legislação Societária
1992 1991

Correção Integral
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Direitos assegurados:
• Correção monetária de acordo com a
da taxa referencial diária (TRD);
• Juros flutuantes (“ANDIB” + 9% a.a.)
para a 1ª e a 2ª emissão e TRD + 12%
a.a. para a 3ª emissão;
• Conversão em ações preferenciais
nominativas a 1ª e 2ª emissão. As
debêntures da 3ª emissão não são con-
versíveis em ações;
• Venda das debêntures à Companhia,
no encerramento de cada período de
juros;
• Prêmio a ser estabelecido em cada

período de juros, de forma a adequar a
rentabilidade dos títulos às condições
de mercado da época da repactuação;
• Garantia flutuante conforme Artigo 58
Parágrafo 1º da Lei 6404/76 na 1ª emis-
são e 2ª emissão. De Espécie subordinada
na 3ª emissão, conforme Artigo 58 pará-
grafo 4º. O produto da captação das
debêntures foi totalmente repassado às
empresas do STB, para aplicação nos
projetos de expansão e modernização
dos sistemas de telecomunicações e
nas mesmas condições da remuneração

Debêntures
As debêntures foram emitidas em 3

(três) etapas, sendo nominativas e com
prazo final de 10 (dez) anos para as
duas primeiras e de 12 (doze) anos
para a 3ª emissão. A 1ª emissão foi
efetuada em 01/10/88 (registrada na
CVM sob o nº SEP/GER/DCA.88/011
de 01/12/88), a 2ª emissão em

01/09/89 (registrada na CVM sob o nº
SEP/GER/DCA.89/010 de 21/11/89) e
a 3ª em 01/09/92 (registrada na CVM
sob o nº GERER/DERER/DEB-92/023
de 13/10/92).

O saldo contábil engloba os valores
do principal, correção monetária, juros e
prêmios. Está composto como segue:

Debêntures
1ª Emissão 2ª Emissão 3ª Emissão 1ª Emissão 2ª Emissão 3ª Emissão

Em circulação 928.845.241 76.481.688 1.335.099.069 2.481.741.893 218.238.525 -

Total 2.669.980.418

Em 31 de dezembro / 1992 Em 31 de dezembro / 1991
(em milhares de cruzeiros)
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Títulos de Renda - Eurobonds
O saldo contábil engloba os valores

do principal, variação cambial e juros.
Relativas a emissões de

US$ 300.000.000 em 1991 e
US$ 330.000.000 em 1992 e que serão
liquidados nos seguintes vencimentos e
valores:

V e n c i m e n t o
1993  1 .735.657.091
1994  1 .822.732.143
1995  707 .857 .143
1996  707 .857 .143
1997  2 .973.000.000

Tota l  7 .947.103.520

Parce la  a  Cur to  Prazo 1 .735.657.091
Parce la  a  Longo Prazo  6 .211.446.429

Correção Integra l  e  Legis lação Societár ia

Empréstimos e Financiamentos
Em 31/12/1992 e 1991 (a preço de

31/12/92), apresentavam as seguintes
posições:

O produto da captação dos Eurobonds foi também totalmente repassado às empresas do STB, para serem
repassados nas mesmas condições da remuneração dos Eurobonds.

a) Controladora                   moeda estrangeira

Empréstimos
Vencimentos: 1992 272.534.380

1993 142.943.573 167.779.961
1994 - 7.805.712
1995 - 6.188.130
1996 - 23.881.492

Parcela a Curto Prazo 142.943.573 272.534.380
Parcela a Longo Prazo - 205.655.295
Financiamento, bens e serviços
Vencimentos: 1992 - 11.891.559

1993 83.503.038 15.288.213
1994 57.531.651 15.288.209
1995 24.773.836 -
1996 18.116.815 -
1997 16.019.968 -
1998 em diante 55.408.425 -

Parcela a Longo Prazo 171.850.695 30.576.422
Total Geral 226.446.611 264.425.939
Parcela a Curto Prazo 226.446.611 284.425.939
Parcela a Longo Prazo 171.850.695 236.231.717

-

1991

(em milhares de cruzeiros)

Correção Integral
Correção Integral e

Legislação Societária
1992
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Reclamações trabalhistas –
provisão

No decorrer dos últimos anos, foram
interpostas ações reivindicatórias de
reposição de perdas salariais, decorren-
tes das mudanças de políticas governa-
mentais através dos diversos planos de

ajustes econômicos. Quanto às dife-
renças salariais que foram objetos de
acordos entre as partes, ou decorrentes
de decisão em instância superior, estas
foram contabilizadas às respectivas
provisões, apresentando em 31/12/92 a
seguinte posição:

Os empréstimos em moeda estrangeira estão sujeitos a juros de 0.8125% acima da libor e foram con-
vertidos às taxas oficiais de câmbio em vigor na data do balanço. Os financiamentos de bens e serviços em moe-
das estrangeiras estão sujeitos a juros fixos que variam de 3% a 11,55% a.a. e de 0,75% a 1,50% acima da libor.

Controlada Consolidado
Provisão para contingências
trabalhistas - 3.304.902.243
Contingências trabalhistas
(pagas ou acordadas) - 1.125.833.868

Total - 4.430.736.111

a) Consolidado (em milhares de cruzeiros)

Correção Integral Correção Integral
e Legisl.Societ. e Legisl.Societ.

1992 1991 1992 1991
1992 - 501.638.200 - 991.164.552
1993 2.777.590.120 375.064.383 1.817.976.328 922.260.398
1994 617.660.230 526.661.610 2.234.852.632 489.887.526
1995 292.346.119 376.959.051 897.109.095 439.851.242
1996 32.040.788 279.962.643 641.185.185 518.920.931
1967 em diante 33.785.318 72.319.949 2.005.683.381 531.584.345

Total 3.753.422.575 2.132.605.836 7.596.806.621 3.893.668.994

Parc./Curto Prazo 2.777.590.120 501.638.200 1.817.976.328 991.164.552
Parc./Longo Prazo 975.832.455 1.630.967.636 5.778.830.293 2.902.504.442

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Correção Integral Correção Integral



2525

Capital social, reservas, lucros
acumulados e dividendos

a) Capital Social
O capital autorizado em 31/12/1992

é de Cr$ 20.000.000.000 mil
(Cr$ 2.200.000.000 mil em 1991, valor

histórico). O capital social subscrito e
integralizado em 31 de dezembro de
1992 compõe-se de 276.174.191 mil
ações (241.398.610 mil ações em
1991), sem valor nominal, assim distri-
buídas:

(em milhares de cruzeiros)

Ações Ordinárias 108.031.578 85.219.705
Ações Preferenciais 168.142.613 156.178.905

Total 276.174.191 241.398.610

19911992

As ações preferenciais não tem direito a voto, sendo a elas asseguradas prioridade de reembolso do capital e
no pagamento de dividendos não cumulativos de 6% a.a. sobre o valor do capital social. Em 31/12/1992, o valor
patrimonial de cada ação é de Cr$ 57.228.145 (Cr$ 47,914892 em 1991, valor nominal).

b) Reserva de Lucros a Realizar
Corresponde aos resultados apura-

dos e ainda não realizados, provenien-
tes do saldo credor da correção mon-
etária e dos acréscimos dos investi-
mentos em controladas, contabilizados

pelo método da equivalência patrimo-
nial. O valor realizado decorrente de
depreciações, amortizações, recebi-
mentos de dividendos e baixa do ativo
permanente é transferido para a conta
de lucros acumulados.
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A Reserva de Lucros a Realizar na controladora apresentou
a seguinte movimentação:

(*) Saldo Inicial
    SCCM 364.315.317 353.003.622
    Ganhos Líq. Eq. Patrim. 57.970.802.880 58.105.201.124
    Lucros a Rec. a L. Prazo - -
(*) Contituição
    SCCM 448.920.424 -
    Ganhos Líq. Eq. Patrim. 5.911.373.925 1.601.446.296
    Lucros a Rec. a L. Prazo - -
(*) Reversão
    SCCM 364.315.317 70.080.986
    Ganhos Líq. Eq. Patrim. 14.357.861.091 1.654.451.859
    Lucros a Rec. a L. Prazo - -
(*) Saldo Final 49.973.236.138 58.335.118.197
    SCCM 448.920.424 364.315.317
    Ganhos Líq. Eq. Patrim. 49.524.315.714 57.970.802.880
    Lucros a Rec. a L. Prazo - -

P/Correção Integral

(em milhares de cruzeiros)
P/Conrreção Integral e

Legisl.Societária
1992 1991

A Reserva de Lucros a Realizar foi constituída obedecendo aos
seguintes limites:

(*) SCCM 477.463.229 -
(*) Ganho Líq. c/Eq. Patrim. 6.287.224.922 2.898.309.250
(*) Lucros a Rec. a Longo Prazo - -
(*) Reserva Legal 404.393.802 80.002.822
(*) Reserva Estatutária - -
(*) Reserva p/contingência - -
(*) Retenção de Lucros - -
(*) Limite Const. Res. L. Realiz. 6.360.294.349 2.818.306.428
(*) Outros - -

(em miljhares de cruzeiros)
P/Correção Integral

1991

P/Correção Integral e
Legisl. Societária

1992
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c) Lucros acumulados
O saldo remanescente do lucro líqui-

do do exercício, ajustado nos termos
do Artigo 202 da Lei 6404/76, no mon-
tante de Cr$ 12.034.023.222 mil (Cr$
1.293.399.634 mil em 1991 em moeda
de 31/12/92), está compondo o saldo
da conta lucros acumulados, que será
utilizado para futuro aumento de capi-
tal, visando sua aplicação na moderni-
zação e expansão do sistema de tele-
comunicações.

d) Dividendos
Em cumprimento ao disposto no

Artigo 65 do Estatuto Social da Compa-
nhia, a Administração propõe a distri-
buição da quantia de

Cr$ 2.460.441.372 mil
(Cr$ 277.488.452 mil em 1991 a preço
de 31/12/92) para pagamento de divi-
dendos aos possuidores de ações pre-
ferenciais e de Cr$ 1.550.899.702 mil
(Cr$ 153.644.757 mil em 1991 a preço
de 31/12/92 aos possuidores de
ações ordinárias. A proposta está sujei-
ta a aprovação da Assembléia Geral
Ordinária.

O montante do dividendo por ação
foi calculado “pró-rata-temporis”, sendo
que o valor do dividendo integral é de
Cr$ 14.6330 por ação (Cr$ 1.8022 em
1991 a preço de 31/12/92). O lucro
líquido ajustado, que serviu de base
para cálculo dos dividendos, está assim
constituído:

    Reversão nos Lucros a Realizar 14.722.176.408 1.724.532.845
    Lucro Líquido Exercício 8.087.875.038 1.868.630.312
    Destinação: Reserva Legal (404.393.802) (80.002.822)
    Destinação: Res. Lucros a Realizar (6.360.294.349) (1.788.627.490)
    Lucro Líquido Ajustado 16.045.364.295 1.724.532.845
    Dividendos - 25% de L. L. Ajustado 4.011.341.074 431.133.211

(em milhares de cruzeiros)
Correção Integral e

Legislação Societária
1992

Correção
integral

1991
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Ganhos líquidos nos itens
monetários não remunerados
(correção integral)

Os ganhos (perdas) nos itens mone-

tários não remunerados foram distribuí-
dos pelas respectivas contas de resul-
tado a que se vinculam. O valor líquido
apurado foi ajustado como segue:

1992 1991 1992 1991
Receita Serviços Telecomunicações - - (12.946.828.262) (7.163.152.955)
ICMS, PASEP e FINSOCIAL - - 5.541.551.429 2.525.259.835
Custos dos Serviços - - 4.526.342.165 3.751.515.100
Comercialização dos Serviços - - 1.527.646.691 1.028.049.007
Despesas Gerais e Administrativas 279.065.065 161.110.352 3.159.404.104 2.237.549.247
Outras Despesas/Rec. Operac. 23.114.867 (519.656.409) (440.694.360) (1.376.429.247)

Total Destinação 362.179.932 358.546.421.767 1.367.421.767 1.002.790.987

Controladora Consolidado
Ajuste no Resultado

(em milhares de cruzeiros)

O valor líquido apurado antes da distribuição está assim composto:

Origens dos
Ganhos/Perdas 1992 1991 1992 1991

Caixa e Bancos (37.782.032) (65.340.368) 514.153.538 (639.602.574)
Contas a Receber (serviços) - - (12.522.897.402) (6.963.487.862)
Transações c/ESTB 703.826 (738.889.125) - -
Valores a recuperar (4.789.606) (95.033.386) (3.096.205.218) (1.458.092.410)
Ajuste efeitos inflacionários (29.431.758) 77.015.129 (1.786.625.048) (2.027.320.613)
Outros direitos s/rend. (9.134.016) 6.114.233 (1.733.707.852) (1.792.961.198)
Pessoal, encargos, benef. soc. 199.401.355 114.234.143 7.896.649.408 4.136.539.210
Fornec. de mat. e serviços 79.663.710 46.876.208 5.516.381.465 3.076.375.807
Impostos, taxas e contrib. 6.475.111 19.381.030 5.723.035.568 2.842.026.190
Consig. a favor de terceiros 31.283.272 19.027.245 956.427.946 904.351.504
Participação nos resultados 60.664.036 196.365.472 192.774.470 402.806.195
Outras obrig.  s/ encargos 5.126.034 61.703.362 735.741.968 2.522.156.738

Total Origem 302.179.932 (358.546.057) 1.367.421.767 1.002.790.987

Controladora Consolidado
(em milhares de cruzeiros)
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Conciliação entre o lucro líquido
da controladora e o consolidado

Em 31/12/1992, a consolidação

entre o lucro líquido da controladora e o
consolidado era a seguinte:

Lucro Líquido da Controladora 8.087.876.038 1.868.630.312
Juros durante a construção (4.142.910.034) (3.572.107.843)
Doações e Outros (178.225.335) (29.902.677)

Lucro Líquido Consolidado 3.766.740.669 (1.733.380.208)

1992 1991
(em milhares de cruzeiros)

Os juros durante a construção,
doações e outros são acréscimos patri-
moniais registrados diretamente em
reservas de capital nas empresas con-
troladoras, que representam receita de
equivalência patrimonial na
controladora.

Fundação de Seguridade Social
As empresas controladoras e a

Telecomunicações Brasileiras S/A -

TELEBRÁS são patrocinadoras de fun-
dações de seguridade social, que têm
por objetivos
principais a complementação de apo-
sentadoria e o amparo social dos
empregados do sistema TELEBRÁS. A
preços de 31/12/92, a TELEBRÁS con-
tribuiu a favor da Fundação TELEBRÁS
de Seguridade Social – SISTEL e da
TELOS – Fundação EMBRATEL de
Seguridade Social, como segue:

SISTEL 89.211.885 47.303.657
TELOS 472.021 425.125
Total 89.683.906 47.728.782

(em milhares de cruzeiros)
1992 1991
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No caso da SISTEL, o regime atual
de determinação de custeio é o de
capitalização. Não existem outras obri-
gações calculadas, a não ser aquela já
considerada na taxa normal de contri-
buição. Do ponto de vista patrimonial a

SISTEL não apresentou insuficiência de
recursos na data de 31/12/92. A última
avaliação atuarial aprovada ocorreu em
junho/92. A relação patrocinadora/parti-
cipante está consubstanciada nos
seguintes parâmetros:

Remuneração dos administrado-
res e empregados

As remunerações pagas aos admi-
nistradores e empregados, no mês de
dezembro, foram:

Administradores – Maior / Menor
Cr$ 83.957 mil;

Empregados – Maior: Cr$ 60.200 mil,
Menor: Cr$ 3.611 mil e Médio: Cr$
19.631 mil.

Nos valores citados está considera-
do o reajuste decorrente do acordo
coletivo de trabalho, vigente a partir de
01/12/92.

Patrocinadora Participante (Somatório de)
14.793% sobre a folha de pagamento a) de 0,5% a 1,5% sobre o salário de contribuição com

    a idade do participante
b) 1% sobre o salário de contribuição que ultrapassar a
    metade do teto de contribuição para o INSS.
c) 8% sobre o valor que ultrapassar o teto de con-
    tribuição para o INSS.
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Remuneração do Investimento
Segundo o Código Brasileiro de

Telecomunicações, as tarifas são esta-
belecidas pelo poder público, com base
no conceito de serviços ao custo acres-
cido de justa remuneração. Entende-se
que a justa remuneração seria o equiva-
lente a 12% a.a. sobre o investimento
remunerável, apurado conforme dispo-
sição da Resolução 43/66 do Conselho
Nacional de Telecomunicações (sucedi-
do pelo Ministério das Comunicações)
com a redação dada pela Portaria

1381/78, do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações. Tais dispositivos
determinam que anualmente seja apu-
rado o excesso ou insuficiência de
resultado decorrente de tarifas em vigor.
A remuneração média das empresas
controladas em 1992, correspondeu a
11,01% (-3,40% em 1991), dos investi-
mentos remuneráveis.

A insuficiência tarifária em 31/12/92,
que poderá ser recuperada em exercí-
cios subseqüentes, é a seguinte:

Seguros
Em 31/12/92 todos os ativos e res-

ponsabilidades de valores relevantes e
de alto risco estão cobertos por
seguros.

Outros recursos capitalizáveis
Aumento de capital impugnado.
Encontra-se contabilizado na conta

“outros recursos capitalizáveis” o valor
de Cr$ 647.338.915 mil (13.718.349
mil ações preferenciais) em moeda de
31/12/92, correspondente aos subscri-
tores que exerceram o direito de pre-
ferência, quando do aumento de capital
em 07 de julho de 1990, impugnado
pela Justiça Federal. Foi interposto

recurso junto ao Tribunal Regional
Federal, aguardando parecer da
Procuradoria Geral da República.

Eventos subseqüentes
Em 11 de fevereiro de 1993, o

Governo Federal editou a Medida
Provisória nº 312 (reeditada em
12/03/93, através da Medida Provisória
nº 314) que revogou a Lei 8.200/91.
Tendo em vista que as demonstrações
financeiras dos exercícios de 1992 e
1991 foram elaboradas com base nos
preceitos desta Lei, os efeitos, se hou-
ver, dessa revogação somente serão
reconhecidos quando da sua posterior
regulamentação.

Acumulado início exercício (5.040.463.917) (440.122.928)
Ajuste exercícios anteriores 22.089.962 (49.524.491)
CM da insuficiência acumulada ajustada (56.675.618.914) (2.334.758.476)
Insuficiência tarifária no exercício (23.595.988.951) (2.216.058.022)
Acumulado final exercício (85.289.981.820) (5.040.463.917)

1992 1991
(em milhares de cruzeiros)



PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONTROLADAS

Ordinárias Preferenciais
a) Empresas auditadas por nossos auditores independentes:
TELEBAHIA (1) 355.408.048 5.499.930.958 1.037,832845 (606.539.095) 1.854.738 3.444.700
TELEMIG (2) 462.978.875 8.289.181.178 476,057333 356.411.780 7.684.683 9.837.889
TELEST 115.568.668 2.008.955.158 1.291,903245 57.234.889 661.679 893.356
TELERJ (3) 1.160.709.443 17.556.066.822 856,703310 (919.004.229) 10.951.771 9.540.807
TELESP (4) 3.010.397.982 52.480.166.271 3.425,768839 332.472.927 8.634.235 6.698.161
CTBC (5) 222.541.489 4.478.679.121 2.835,667363 3.958.887 848.270 731.139
TELEBRASÍLIA (6) 204.378.929 4.183.159.885 2.767,894104 133.495.519 790.416 719.808
TELEPAR (7) 615.146.500 9.013.545.338 3.384,211200 186.940.483 1.408.506 1.254.906
CTMR 17.865.701 409.879.848 3.019,525916 (11.038.851) 82.298 53.445
EMBRATEL 1.200.000.000 34.390.650.944 7.280,226043 2.967.072.413 4.723.844
SUBTOTAL 138.310.215.523 2.501.004.723 37.640.440 33.174.211
b) Empresas auditadas por outros auditores independentes:
TELERON 49.888.957 1.071.537.826 1.755,613820 (44.226.322) 201.280 409.069
TELEACRE 19.029.437 259.033.753 285,857989 (16.595.766) 311.348 594.815
TELEAMAZON 93.897.770 1.674.749.034 2.579,101547 (3.472.895) 283.563 365.791
TELAIMA 13.220.631 173.751.941 462,391638 (17.935.680) 127.120 248.648
TELEPARÁ 96.454.881 1.999.368.947 1.313,708568 (45.018.902) 450.358 1.071.570
TELEAMAPÁ 14.022.113 222.819.031 408,909879 (2.232.025) 181.975 362.935
TELMA 83.665.385 1.526.719.795 721,775863 (28.153.719) 722.247 1.392.980
TELEPISA 57.618.756 886.263.786 652,606161 (20.677.768) 400.003 958.035
TELECEARÁ 158.884.948 2.977.911.043 1.787,550696 (31.947.117) 582.486 1.099.762
TELERN 56.399.612 1.085.327.181 1.396,971599 14.818.102 281.893 495.021
TELPA 64.908.986 1.199.292.521 1.217,173976 (4.904.847) 350.094 635.215
TELPE 190.225.753 3.460.388.305 613,344229 71.886.065 1.969.171 3.672.666
TELASA 63.348.561 1.071.634.329 321,653335 (62.014.123) 1.104.707 2.226.936
TELERGIPE 45.362.793 799.209.457 1.026,235685 (43.889.709) 239.464 539.314
TELEGOIÁS 146.884.962 2.927.110.646 952,186778 180.576.210 1.119.713 1.954.379
TELEMS 90.503.859 2.000.087.844 2.123,339786 (26.167.109) 334.134 607.819
TELESC 335.425.712 4.650.161.094 2.331,391421 146.565.903 882.103 1.112.678
TELEMAT 90.450.447 1.513.172.943 3.357,480000 70.336.022 187.860 269.409
SUBTOTAL 29.498.994.476 136.946.320 9.729.519 18.017.042
TOTAL GERAL 167.809.209.999 2.637.951.043 47.369.959 51.191.253
c) Valor de mercado das ações em 31 de dezembro de 1992 (em cruzeiros)
      (1) ON - (2) ON 463,54 - (3) ON 112,50 - (4) ON 666,00    - (5) ON 231,00 - (6) ON 405,00
      (1) PN - (2) PN 690,01 - (3) PN 154,72 - (4) PN 1.173,16 - (5) PN 282,00 - (6) PN - (7) PN 707,14
      * EM MOEDA DE 31.12.92

Lucro Líquido do         
Exercício

Quantidade de Ações                                                          
Possuídas (mil)Empresas Capital Social

Patrimônio 
Líquido

Valor      
Patrimonial         
da Ação Cr$
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31 de dezembro de 1992 e 1991

Operacional Não Operacional Em 1992 Em 1991*

93,6039% (519.729.684) (216) 5.148.149.874 5.528.570.085
91,1880% 408.548.578 (3.037) 7.558.738.533 7.403.044.636
93,6890% 85.546.927 (69.365) 1.882.169.998 1.866.280.385
85,2430% (273.896.544) 8.998 14.965.318.041 15.116.090.655
758088% 2.064.781.068 (173.276) 39.784.584.288 36.025.144.560

21,4666% 46.851.153 (795) 961.420.132 924.280.634
80,0219% 171.079.126 (10.611) 3.347.444.020 3.216.445.673
75,9554% 348.538.560 11.161.079 6.846.274.416 6.731.401.441
83,2246% (3.414.553) 7.557 341.120.864 339.978.176
91,2026% 3.151.917.622 (3.917.133) 31.365.167.818 28.628.789.719

5.480.249.253 7.003.201 112.200.387.984 105.780.025.964

93,0917% 11.287.471 (23.065) 997.512.778 967.590.732
96,4889% (11.355.515) (113) 249.938.819 256.156.155
83,5160% 115.538.432 (578) 1.398.683.403 1.295.083.986
92,1899% 15.374.462 (2.211) 160.181.740 170.749.953
78,5038% 20.011.376 943 1.569.580.599 1.521.759.838
92,9220% (2.094.473) (72) 207.048.568 206.893.165
73,2958% 11.074.013 682 1.119.021.487 1.112.619.416
83,9971% (6.677.020) (289) 744.435.879 741.591.042
75,1469% 36.069.186 (2.052.086) 2.237.807.834 2.100.936.851
76,0504% 32.171.292 197 825.395.663 776.079.667
72,9499% 25.963.595 341 874.882.694 830.539.012
90,2677% 170.115.065 (1.841) 3.123.612.934 2.981.809.074
94,9432% 37.642.503 383 1.017.443.924 1.031.257.975
80,1015% (22.967.437) (25) 640.178.763 657.150.061
93,0388% 191.464.176 475.706 2.723.348.620 2.533.317.603
96,5151% 54.489.784 (292.787) 1.930.386.783 1.862.055.005
90,0904% 330.905.047 3.041.207 4.189.758.642 3.665.402.777
94,7969% 179.218.792 (394) 1.434.441.042 1.296.607.190

1.082.196.789 1.145.998 25.443.660.172 24.007.599.502
6.562.446.042 8.149.199 137.644.048.156 129.787.625.466

Percentual de 
Participação

Ganho (Perda) decorrente da 
equivalência patrimonial em 1992

Valor Patrimonial dos            
Investimentos

(Em milhares de cruzeiros)
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Aos Diretores e Acionistas da
Telecomunicações Brasileiras S.A. –
TELEBRÁS

Examinamos o balanço patrimo-
nial da Telecomunicações
Brasileiras S.A. – TELEBRÁS e o balan-
ço patrimonial consolidado dessa
Empresa e controladas levantado em
31 de dezembro de 1992 na versão
Correção Integral e as respectivas
demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e das
origens e aplicações de recursos, cor-
respondentes ao exercício findo naque-
la data, elaboradas sob a responsabili-
dade de sua administração. Nossa res-
ponsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações
financeiras.

Nosso exame foi conduzido de acor-
do com as normas de auditoria e com-
preendeu:

a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos,
o volume das transações e os sistemas
contábil e de controles internos da
Empresa e controladas;

b) a constatação, com base em tes-
tes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações
contábeis divulgadas;

c) a avaliação das práticas e das esti-
mativas contábeis mais representativas
adotadas pela administração da
Empresa e controladas, bem como da
apresentação das demonstrações

financeiras tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações

financeiras acima referidas representam,
adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Telecomunicações Brasileiras S.A.
- TELEBRÁS e a posição patrimonial e
financeira consolidada dessa Empresa e
controladas em 31 de dezembro de 1992,
o resultado de suas operações, as
mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos,
correspondentes ao exercício findo naque-
la data, de acordo com os princípios fun-
damentais de contabilidade.

As demonstrações financeiras apresen-
tadas na versão Legislação Societária,
correspondentes ao exercício findo de 31
de dezembro de 1992, foram por nós
examinadas e submetidas aos mesmos
procedimentos descritos no segundo
parágrafo acima e, em nossa opinião,
essas demonstrações financeiras repre-
sentam, adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Telecomunicações
Brasileiras S.A. – TELEBRÁS e a posição
patrimonial e financeira consolidada dessa
Empresa e controladas em 31 de dezem-
bro de 1992, o resultado de suas oper-
ações, as mutações de seu patrimônio
líquido e as origens e aplicações de seus
recursos, correspondentes ao exercício
findo naquela data, de acordo com os
princípios de contabilidade emanados da
legislação societária.
As demonstrações financeiras da
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Telecomunicações Brasileiras S.A. –
TELEBRÁS e as demonstrações finan-
ceiras consolidadas dessa Empresa e
controladas, relativas ao exercício findo
de 31 de dezembro de 1991, foram
examinadas por outros auditores inde-
pendentes que, sobre elas, emitiram
parecer sem ressalvas em 23 de março
de 1992.

26 de março de 1993

KPMG Peat Marwick
CRC-SP 14.428

Odair Correa da Silva
Contador CRC-SP 85.454 S DF
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O Conselho Fiscal da
Telecomunicações Brasileiras S.A. –
TELEBRÁS, cumprindo o que determi-
nam os itens II e VII do Artigo 163 da Lei
nº 6.404/76, e item do Artigo 59 do
Estatuto da Sociedade, examinou as
Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1992 compreendendo:
Balanços Patrimoniais, Demonstrações
dos Resultados, Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido,
Demonstrações das Origens e
Aplicações de Recursos, complementa-
das 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 encerra-

mento das demonstrações financeiras,
nos principais procedimentos contábeis,
na legislação específica pertinente e no
parecer dos auditores independentes,
complementando por exposição feita
pelo sócio responsável da empresa de
auditoria externa, presente à reunião. O
resultado desse trabalho conduz o
Conselho Fiscal à opinião de que as
referidas demonstrações financeiras
representam, adequadamente, a
posição patrimonial e financeira da
Telecomunicações Brasileiras S/A –
TELEBRÁS.

Brasília(DF), 26 de março de 1993

João da Silva Azevedo
Adélio Resende Araújo
Devanir da Silva
Leonel José Carvalho de Castro
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Exercícios findos em 31 de dezembro de
1992 e 1991

Brasília, 26 de março de 1993

Jorge de Moraes Jardim Filho
Presidente do Conselho de Administração

Adyr da Silva
Presidente da Empresa e Conselheiro de
Administração

Luis Felipe Dennuci Martins
Vice-Presidente da Empresa e Conselheiro
de Administração

Djalma Bastos de Morais
Conselheiro de Administração

Reginaldo Oscar de Castro
Conselheiro de Administração

Leivi Abuleac
Conselheiro de Administração

Paulo Eduardo Tassano Sigaud
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações
com o Mercado, no exercício do cargo de
Diretor de Administração

Juarez Martinho Quadros do
Nascimento
Diretor de Coordenação de Operações e
Serviços no exercício do cargo de Diretor de
Planejamento e Engenharia

Carlos de Paiva Lopes
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

Eugênio Conceição Baroboskin
Contador CRC SP 82058 T DF

Rogério Alberto Bento
Gerente do Departamento de Contabilidade
e Planejamento Econômico-Financeiro
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