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17.01 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL - SEM RESSALVA 

24/10/2002 16:53:33                                                            

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE REVISÃO ESPECIAL 
 
Aos Administradores e Acionistas da  
Telefônica Data Brasil Holding S.A. 
São Paulo - SP 
 
1. Efetuamos uma revisão especial das informações trimestrais - ITR (individuais e consolidadas) 

da Telefônica Data Brasil Holding S.A. e controlada, compreendendo o balanço patrimonial 
levantado em 30 de junho de 2002, a demonstração de resultado correspondente ao trimestre e 
semestre findos naquela data, o relatório de desempenho e as informações relevantes, 
preparados de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e 
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração.  

 
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo IBRACON - 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal de 
Contabilidade, e consistiu, principalmente, de: (a) indagação e discussão com os 
administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional das Sociedades, 
quanto aos principais critérios adotados na elaboração das informações trimestrais; e (b) revisão 
das informações e dos eventos subseqüentes que tenham ou possam vir a ter efeitos relevantes 
sobre a situação financeira e nas operações das Sociedades. 

 
3. Baseados em nossa revisão especial, não temos conhecimento de qualquer modificação 

relevante que deva ser feita nas informações trimestrais referidas no parágrafo 1 para que estas 
estejam de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, 
aplicadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM especificamente aplicáveis à elaboração das informações trimestrais obrigatórias. 

 
4. O balanço patrimonial, individual e consolidado, levantado em 31 de março de 2002, 

apresentado para fins comparativos, foi por nós revisado e nosso relatório de revisão especial 
datado de 3 maio de 2002 não conteve ressalva. A demonstração do resultado, individual e 
consolidada, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2001 e período de 30 de janeiro a 
30 de junho de 2001, apresentadas para fins comparativos , foi revisada por outros auditores 
independentes os quais emitiram relatório de revisão especial, datado de 30 de julho de 2001, 
sem ressalva.  

 
São Paulo, 23 de julho de 2002 
 
  

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Luiz Carlos Marques 
Auditores Independentes Contador 
CRC N°. 2 SP 011.609/O-8 CRC 1SP147693/0-5 
 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/06/2002 Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33
4 - NIRE

3530018399-1

01.02 - SEDE

1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO

Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1188 7º And Jd. Paulistano
3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

014510-001 São Paulo SP
6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

gcamurra@telesp.com.br

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1 - NOME

Gilmar Roberto Pereira Camurra
2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - 21º Andar Bela Vista
4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 6 - UF

01321-001 São Paulo SP
7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

16 - E-MAIL

gcamurra@telesp.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 10 - CÓDIGO CVM

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 00385-9
11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Luiz Carlos Marques 043.982.278-57

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

2 1/4/2002 30/6/2002 1 1/1/2002 31/3/2002

7 - INÍCIO

 011 3038-7480

24/10/2002   16:58

     -     - 

     -     - 011 3038-7842

 011

 011

    -      -

     -      -

1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO

3549-7033

3549-7032

1/1/2002 31/12/2002

TRIMESTRE ANTERIOR

6 - NÚMERO 8 - TÉRMINO4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO

EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

3 - NÚMERO

TRIMESTRE ATUAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/06/2002 Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Do Capital Integralizado

1 - Ordinárias

2 - Preferenciais

3 - Total

Em Tesouraria

1 - Ordinárias

2 - Preferenciais

3 - Total

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

1990100 - Telecomunicações
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

TRANSMISSÃO DE DADOS
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Total
7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

Sem Ressalva

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 -ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE

1 -ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTOS 5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

0

493.665.346                               

165.322.470                               

31/3/2002
3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

165.322.470                               

30/6/2001
2 - TRIMESTRE ANTERIOR

24/10/2002   16:58

Número de Ações

(mil)
1 - TRIMESTRE ATUAL

30/6/2002

0

1.071.153.386                            

358.716.131                               

0 0 0

712.437.255                               328.342.876                               328.342.876                               

0 0 0

493.665.346                               

0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/06/2002 Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO EM CURSO

1- ITEM 2 - DATA DA 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITADAS 8 - PREÇO DA AÇÃO NA

ALTERAÇÃO EMISSÃO

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

1 - DATA 2 - ASSINATURA

Subscrição em Bens ou Créditos 577.488                                            0,8573000000                         

(Reais)
(Mil)

24/10/2002   16:58

(Reais Mil) (Reais Mil)

01 4/4/2002 702.879                               495.080                               



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/03/2002 4 - 31/12/2001

1 Ativo Total 641.323                                              672.555                                              

1.01 Ativo Circulante -                                                      -                                                      

1.01.01 Disponibilidades -                                                      -                                                      

1.01.02 Créditos -                                                      -                                                      

1.01.03 Estoques -                                                      -                                                      

1.01.04 Outros -                                                      -                                                      

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 13.900                                                13.900                                                

1.02.01 Créditos Diversos -                                                      -                                                      

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 13.900                                                13.900                                                

1.02.02.01 Com Coligadas -                                                      -                                                      

1.02.02.02 Com Controladas 13.900                                                13.900                                                

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas -                                                      -                                                      

1.02.03 Outros -                                                      -                                                      

1.03 Ativo Permanente 627.423                                              658.655                                              

1.03.01 Investimentos 321.582                                              352.814                                              

1.03.01.01 Participações em Coligadas -                                                      -                                                      

1.03.01.02 Participações em Controladas 321.582                                              352.814                                              

1.03.01.03 Outros Investimentos -                                                      -                                                      

1.03.02 Imobilizado -                                                      -                                                      

1.03.03 Diferido 305.841                                              305.841                                              

24/10/2002   16:58

ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS       Data-Base - 30/06/2002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

Código da Conta Descrição da Conta 3 - 30/06/2002 4 - 31/03/2002

2 Passivo Total 641.323                                              672.555                                              

2.01 Passivo Circulante 958                                                     631                                                     

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos -                                                      -                                                      

2.01.02 Debêntures -                                                      -                                                      

2.01.03 Fornecedores -                                                      -                                                      

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições -                                                      -                                                      

2.01.05 Dividendos a Pagar -                                                      -                                                      

2.01.06 Provisões -                                                      -                                                      

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 958                                                     631                                                     

2.01.08 Outros -                                                      -                                                      

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo -                                                      495.080                                              

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos -                                                      -                                                      

2.02.02 Debêntures -                                                      -                                                      

2.02.03 Provisões -                                                      -                                                      

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas -                                                      -                                                      

2.02.05 Outros -                                                      495.080                                              

2.02.05.01 Adiant. para Futuro Aumento de Capital -                                                      495.080                                              

2.03 Resultados de Exercícios Futuros -                                                      -                                                      

2.05 Patrimônio Líquido 640.365                                              176.844                                              

2.05.01 Capital Social Realizado 702.879                                              207.799                                              

2.05.02 Reservas de Capital -                                                      -                                                      

2.05.03 Reservas de Reavaliação -                                                      -                                                      

2.05.03.01 Ativos Próprios -                                                      -                                                      

2.05.03.02 Controladas/Coligadas -                                                      -                                                      

2.05.04 Reservas de Lucro -                                                      -                                                      

2.05.04.01 Legal -                                                      -                                                      

2.05.04.02 Estatutária -                                                      -                                                      

2.05.04.03 Para Contingências -                                                      -                                                      

2.05.04.04 De Lucros a Realizar -                                                      -                                                      

2.05.04.05 Retenção de Lucros -                                                      -                                                      

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos -                                                      -                                                      

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro -                                                      -                                                      

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados (62.514)                                               (30.955)                                               

24/10/2002   16:58

ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS       Data-Base - 30/06/2002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/04/2002 a 30/06/2002 4 - 01/01/2002 a 30/06/2002 5 - 01/04/2001 a 30/06/2001 6 - 01/01/2001 a 30/06/2001

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.02 Deduções da Receita Bruta -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.05 Resultado Bruto -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (31.559)                                               (39.735)                                               (5.672)                                                 (12.079)                                               

3.06.01 Com Vendas -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.06.02 Gerais e Administrativas (327)                                                    (604)                                                    (83)                                                      (83)                                                      

3.06.03 Financeiras -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.06.03.01 Receitas Financeiras -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.06.03.02 Despesas Financeiras -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.06.04 Outras Receitas Operacionais -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.06.05 Outras Despesas Operacionais -                                                      (132)                                                    -                                                      -                                                      

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial (31.232)                                               (38.999)                                               (5.589)                                                 (11.996)                                               

3.07 Resultado Operacional (31.559)                                               (39.735)                                               (5.672)                                                 (12.079)                                               

3.08 Resultado Não Operacional -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.08.01 Receitas -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.08.02 Despesas -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (31.559)                                               (39.735)                                               (5.672)                                                 (12.079)                                               

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -                                                      -                                                      28                                                       28                                                       

3.11 IR Diferido -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.12.01 Participações -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.12.02 Contribuições -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.15 Lucro/Prejuízo do Período (31.559)                                               (39.735)                                               (5.644)                                                 (12.051)                                               

24/10/2002   16:58

ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS       Data-Base - 30/06/2002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/04/2002 a 30/06/2002 4 - 01/01/2002 a 30/06/2002 5 - 01/04/2001 a 30/06/2001 6 - 01/01/2001 a 30/06/2001

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA 493.665.346                                       493.665.346                                       493.665.346                                       493.665.346                                       

LUCRO POR AÇÃO

PREJUÍZO POR AÇÃO (0,00003)                                             (0,00004)                                             (0,00001)                                             (0,00002)                                             

24/10/2002   16:58

ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS       Data-Base - 30/06/2002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

Código da Conta Descrição da Conta 3 - 30/06/2002 4 - 31/03/2002

1 Ativo Total 942.873                                              898.198                                              

1.01 Ativo Circulante 127.777                                              103.407                                              

1.01.01 Disponibilidades 10.746                                                11.328                                                

1.01.02 Créditos 104.673                                              82.711                                                

1.01.02.01 Contas a Receber de Serviços, Líquidas 83.043                                                62.673                                                

1.01.02.02 Tributos Diferidos e a Recuperar 21.630                                                20.038                                                

1.01.03 Estoques 1.821                                                  1.856                                                  

1.01.04 Outros 10.537                                                7.512                                                  

1.01.04.01 Bens Destinados a Venda, Líquidos -                                                      4.793                                                  

1.01.04.02 Despesas do Período Seguinte 1.776                                                  1.724                                                  

1.01.04.03 Outros Valores a Recuperar 8.761                                                  995                                                     

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 178.973                                              172.311                                              

1.02.01 Créditos Diversos 176.569                                              171.435                                              

1.02.01.01 Tributos Diferidos e a Recuperar 176.569                                              171.435                                              

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 2.217                                                  696                                                     

1.02.02.01 Com Coligadas -                                                      -                                                      

1.02.02.02 Com Controladas -                                                      -                                                      

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 2.217                                                  696                                                     

1.02.03 Outros 187                                                     180                                                     

1.03 Ativo Permanente 636.123                                              622.480                                              

1.03.01 Investimentos -                                                      69                                                       

1.03.01.01 Participações em Coligadas -                                                      69                                                       

1.03.01.02 Participações em Controladas -                                                      -                                                      

1.03.01.03 Outros Investimentos -                                                      -                                                      

1.03.02 Imobilizado 326.840                                              312.977                                              

1.03.02.01 Bens e Instalações em Serviço, Líquidas 276.039                                              248.021                                              

1.03.02.02 Bens e Instalações em Andamento 50.801                                                64.956                                                

1.03.03 Diferido 309.283                                              309.434                                              

24/10/2002   16:58

ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS       Data-Base - 30/06/2002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

Código da Conta Descrição da Conta 3 - 30/06/2002 4 - 31/03/2002

2 Passivo Total 942.873                                              898.198                                              

2.01 Passivo Circulante 296.370                                              226.052                                              

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 192.214                                              125.686                                              

2.01.02 Debêntures -                                                      -                                                      

2.01.03 Fornecedores 34.919                                                49.083                                                

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 12.758                                                8.271                                                  

2.01.05 Dividendos a Pagar -                                                      -                                                      

2.01.06 Provisões 5.789                                                  2.782                                                  

2.01.06.01 Provisão p/ Participação dos Empregados 5.789                                                  2.782                                                  

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 23.835                                                12.449                                                

2.01.08 Outros 26.855                                                27.781                                                

2.01.08.01 Pessoal, Encargos e Benefícios 11.840                                                10.069                                                

2.01.08.02 Outras Obrigações 15.015                                                17.712                                                

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 6.138                                                  495.302                                              

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 5.908                                                  -                                                      

2.02.02 Debêntures -                                                      -                                                      

2.02.03 Provisões 210                                                     200                                                     

2.02.03.01 Provisão para Contingências 210                                                     200                                                     

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas -                                                      -                                                      

2.02.05 Outros 20                                                       495.102                                              

2.02.05.01 Adiantamentos a Capitalizar -                                                      495.080                                              

2.02.05.02 Outras Obrigações 20                                                       22                                                       

2.03 Resultados de Exercícios Futuros -                                                      -                                                      

2.04 Participações Minoritárias -                                                      -                                                      

2.05 Patrimônio Líquido 640.365                                              176.844                                              

2.05.01 Capital Social Realizado 702.879                                              207.799                                              

2.05.02 Reservas de Capital -                                                      -                                                      

2.05.03 Reservas de Reavaliação -                                                      -                                                      

2.05.03.01 Ativos Próprios -                                                      -                                                      

2.05.03.02 Controladas/Coligadas -                                                      -                                                      

2.05.04 Reservas de Lucro -                                                      -                                                      

2.05.04.01 Legal -                                                      -                                                      

2.05.04.02 Estatutária -                                                      -                                                      

2.05.04.03 Para Contingências -                                                      -                                                      

2.05.04.04 De Lucros a Realizar -                                                      -                                                      

2.05.04.05 Retenção de Lucros -                                                      -                                                      

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos -                                                      -                                                      

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro -                                                      -                                                      

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados (62.514)                                               (30.955)                                               
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/04/2002 a 30/06/2002 4 - 01/01/2002 a 30/06/2002 5 - 01/04/2001 a 30/06/2001 6 - 01/01/2001 a 30/06/2001

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 105.771                                              194.235                                              55.986                                                101.500                                              

3.02 Deduções da Receita Bruta (30.211)                                               (55.311)                                               (14.560)                                               (27.054)                                               

3.02.01 ICMS (19.467)                                               (39.706)                                               (12.839)                                               (23.267)                                               

3.02.02 PIS e COFINS (3.603)                                                 (6.772)                                                 (1.673)                                                 (3.705)                                                 

3.02.03 ISS (66)                                                      (129)                                                    (47)                                                      (81)                                                      

3.02.04 Descontos Concedidos (7.075)                                                 (8.704)                                                 (1)                                                        (1)                                                        

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 75.560                                                138.924                                              41.426                                                74.446                                                

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (69.271)                                               (143.895)                                             (37.325)                                               (68.831)                                               

3.05 Resultado Bruto 6.289                                                  (4.971)                                                 4.101                                                  5.615                                                  

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (28.882)                                               (33.388)                                               (10.175)                                               (18.755)                                               

3.06.01 Com Vendas (16.815)                                               (23.921)                                               (10.329)                                               (20.692)                                               

3.06.02 Gerais e Administrativas (18.338)                                               (31.482)                                               (12.273)                                               (24.952)                                               

3.06.03 Financeiras (16.961)                                               (21.033)                                               (370)                                                    411                                                     

3.06.03.01 Receitas Financeiras 10.152                                                15.718                                                96                                                       2.036                                                  

3.06.03.02 Despesas Financeiras (27.113)                                               (36.751)                                               (466)                                                    (1.625)                                                 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 27.617                                                51.274                                                16.712                                                32.214                                                

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (4.385)                                                 (8.231)                                                 (3.141)                                                 (4.962)                                                 

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial -                                                      5                                                         (774)                                                    (774)                                                    

3.07 Resultado Operacional (22.593)                                               (38.359)                                               (6.074)                                                 (13.140)                                               

3.08 Resultado Não Operacional (9.190)                                                 (4.117)                                                 -                                                      1                                                         

3.08.01 Receitas 967                                                     6.040                                                  -                                                      1                                                         

3.08.02 Despesas (10.157)                                               (10.157)                                               -                                                      -                                                      

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações (31.783)                                               (42.476)                                               (6.074)                                                 (13.139)                                               

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 3.193                                                  7.180                                                  2.455                                                  5.770                                                  

3.11 IR Diferido -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (2.969)                                                 (4.439)                                                 (2.025)                                                 (4.682)                                                 

3.12.01 Participações (2.969)                                                 (4.439)                                                 (2.025)                                                 (4.682)                                                 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

01893-7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 04.295.166/0001-33

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/04/2002 a 30/06/2002 4 - 01/01/2002 a 30/06/2002 5 - 01/04/2001 a 30/06/2001 6 - 01/01/2001 a 30/06/2001

3.12.01.01 Participação dos Empregados nos Lucros (2.969)                                                 (4.439)                                                 (2.025)                                                 (4.682)                                                 

3.12.02 Contribuições -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.14 Participações Minoritárias -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      

3.15 Lucro/Prejuízo do Período (31.559)                                               (39.735)                                               (5.644)                                                 (12.051)                                               

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA 1.071.153.386                                    1.071.153.386                                    493.665.346                                       493.665.346                                       

LUCRO POR AÇÃO

PREJUÍZO POR AÇÃO (0,00003)                                             (0,00004)                                             (0,00001)                                             (0,00002)                                             
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Telefônica Data Brasil Holding S.A. 
Notas Explicativas às Informações Trimestrais 

Em 30 de junho de 2002 
(em milhares de reais) 

 
1. HISTÓRICO DA SOCIEDADE E SUAS OPERAÇÕES 
 

A Telefônica Data Brasil Holding S.A. foi constituída em 30 de janeiro de 2001, como 
resultado da cisão parcial da Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp representada por 
investimento na controlada integral Telefônica Empresas S.A. e valores a receber da referida 
controlada, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida na mesma data. Em 8 de 
maio de 2001, passou a condição de Sociedade por ações de capital aberto, conforme registro 
junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
 
No processo de cisão parcial da Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp e formação da 
Sociedade, foi atribuída uma ação da mesma espécie do capital da nova sociedade constituída 
para cada ação detida pelos acionistas da Telesp com os mesmos direitos das ações em 
circulação anteriormente possuídas. 
 
A parcela do acervo líquido cindido e incorporado, teve como base o valor contábil de acordo 
com laudo elaborado por empresa especializada em conformidade com as previsões da Lei das 
Sociedades por Ações com data-base em 31 de dezembro de 2000, sendo conforme segue: 
 

   
Contas a receber da Telefônica Empresas S.A.  13.934 
Investimento na Telefônica Empresas S.A.  193.865 
Total da parcela cindida e incorporada   207.799 
   

 
Em 27 de junho de 2001, a Sociedade fez aumento de capital em empresa controlada do Banco 
Itaú S.A., detentora dos ativos relacionados com a operação da rede corporativa de 
telecomunicações do mesmo que posteriormente foi objeto de reestruturação societária, 
conforme descrito na Nota 14.b.  
 
A Sociedade tem entre seus objetivos sociais: 
 
 - Exercer o controle de sociedade exploradora de serviços de rede comutada por pacote, bem 
como exercer atividades relacionadas a outros serviços de telecomunicações e atividades 
correlatas; 
 
 - Promover, através de sociedades controladas ou coligadas, a expansão e implantação de 
serviços de rede comutada por pacote e outros serviços relacionados, em sua área autorizada; 
  
 - Promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem 
aplicados pela Sociedade ou pela sua controlada; 
 
 - Realizar ou promover importação de bens e serviços para a sua controlada, exercer outras 
atividades afins ou correlatadas ao seu objeto social e participar do capital de outras 
sociedades. 
 



 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras da controladora e consolidado foram elaboradas  de acordo com 
as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira – Leis nº 6.404/76 e nº 
9.457/97. 
 
As demonstrações consolidadas incluem os saldos e transações da controlada Telefônica 
Empresas S.A. Na consolidação, todos os saldos de ativos e passivos, receitas e despesas 
decorrentes de transações entre as empresas consolidadas foram eliminados. 
 
Tendo em vista a constituição da Sociedade em 30 de janeiro de 2001, a demonstração do 
resultado consolidada do período findo em 30 de junho de 2001, apresentado para fins 
comparativos, inclui 5 meses de operação. 

 
 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
 

As práticas contábeis aplicadas na elaboração das informações trimestrais encerradas em 30 de 
junho de 2002, da controladora e de sua controlada, são consistentes àquelas descritas nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2001. 

 
 
4. RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Jun/2001 
     
Serviços de comutação de dados por pacotes  143.679  86.225 
Transmissão de dados dedicados  40.067  14.985 
Outras  10.489  290 
     
Total  194.235  101.500 
     

 
 
5. CUSTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Jun/2001 
     
Depreciação e amortização  (31.273)  (14.190) 
Pessoal  (13.659)  (10.879) 
Materiais  (238)  (299) 
Serviços de terceiros  (17.061)  (7.854) 
Aluguéis  (68.552)  (29.959) 
Arrendamento mercantil  (12.455)  (5.275) 
Outros  (657)  (375) 
     
Total  (143.895)  (68.831) 

 



 

6. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Jun/2001 
     
Outras receitas operacionais  51.274  32.214 

Serviços técnicos – administrativos  49.915  31.728 
Despesas recuperadas  301  42 
Outras receitas  1.058  444 

     
Outras despesas operacionais  (8.231)  (4.962) 

Tributos (exceto IR e CSLL)  (5.798)  (3.903) 
Outras despesas  (2.433)  (1.059) 

     
Total  43.043  27.252 

 
 
A receita de R$49.915 refere-se a comissão por serviços prestados de voz e Speedy pela 
Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp a clientes da controlada Telefônica Empresas 
S.A., e o saldo de Outras despesas é representado principalmente por despesas com comissão 
pela administração de serviços de transmissão de dados aos clientes da Telesp (Nota 24). 

 
 
 
 
 
 
 
7. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Jun/2001 
     
Receitas financeiras  15.718  2.036 

Juros de aplicações financeiras  166  1.153 
Ganhos com operações de derivativos   14.612  - 
Variações monetárias/cambiais ativas  53  769 
Outras receitas financeiras  887  114 

     
Despesas financeiras  (36.751)  (1.625) 

Juros passivos  (5.585)  (218) 
Perdas com operações de derivativos   (4.641)  (802) 
Variações monetárias/cambiais passivas  (25.762)  - 
Outras despesas financeiras  (763)  (605) 

     
Total  (21.033)  411 

 
 
 
 



 

8. RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Jun/2001 
     
 Receitas  6.040  1 
    Multas  5.036  - 
    Outras  1.004  1 
     
Despesas  (10.157)  - 
    Provisão sobre bens destinados a venda   (4.793)  - 
    Provisão para obrigações com prestadores de serviços  (4.183)   
    Outros  (1.181)  - 
     
Total  (4.117)  1 

 
 
A receita não operacional de junho de 2002 refere-se a multa contratual aplicada sobre contratos 
com fornecedores. 
 
As despesas não operacionais no trimestre encerrado em 30 de junho de 2002 incluem provisão 
complementar no montante de R$4.793 sobre bens destinados a venda (constituída levando em 
consideração análises complementares realizadas pela administração para cobrir eventuais perdas 
com os mesmos) e provisão para obrigação com prestadores de serviços constituída tendo como 
base negociações em andamento sobre rescisão de contrato de serviços. 
 
 
9. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Jun/2001 
     
     
Crédito de contribuição social   1.326  1.514 
Crédito de imposto de renda  5.854  4.256 
     
Total  7.180  5.770 

 
 
10. DISPONIBILIDADES 

 
Consolidado 

  Jun/2002  Mar/2002 
     
Caixa e equivalentes  9.641  10.322 
Aplicações financeiras  1.105  1.006 
     
Total  10.746  11.328 

 
 



 

11. CONTAS A RECEBER DE SERVIÇOS, LÍQUIDAS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
Valores faturados   69.662  52.635 
Valores a faturar  34.224  28.522 
  103.886  81.157 
     
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (20.843)  (18.484) 
     
Total  83.043  62.673 
     
A vencer  38.288  18.597 
Vencidos – 01 a 30 dias  17.958  18.281 
Vencidos – 31 a 60 dias  6.953  9.120 
Vencidos – 61 a 90 dias  6.837  7.042 
Vencidos – 91 a 120 dias  3.256  5.963 
Vencidos – mais de 120 dias  30.594  22.154 
Total  103.886  81.157 

 
Dos valores vencidos acima de 61 dias, o montante de R$10.715 refere-se a saldos com partes 
relacionadas, os quais estão descritos com maiores detalhes na Nota 24. 
 
 
12. TRIBUTOS DIFERIDOS E A RECUPERAR 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
Imposto de renda retido na fonte  1.346  1.118 
Antecipação de imposto de renda  375  376 
Antecipação de contribuição social  450  449 
ICMS  19.605  16.308 
     
Tributos diferidos sobre diferenças temporárias -  13.287  13.223 

Imposto de renda  10.066  9.723 
Contribuição social  3.221  3.500 

     
Imposto de renda sobre prejuízos fiscais   9.452  6.867 
Contribuição social sobre base negativa  3.026  2.473 
Crédito fiscal resultante da incorporação - Nota 14.b  150.637  150.637 
Outros  21  22 
     
Total  198.199  191.473 
     
Circulante  21.630  20.038 
Longo prazo  176.569  171.435 

 



 

O saldo no consolidado de imposto de renda sobre prejuízos fiscais (R$9.452) e contribuição 
social sobre base negativa (R$3.026) diferidos a recuperar, refere-se em sua totalidade à 
controlada Telefônica Empresas S.A. e foram calculados sobre o prejuízo fiscal e base 
negativa de R$37.811 e R$37.827, respectivamente, acumulada na data de encerramento do 
balanço. Pela legislação fiscal em vigor, o prejuízo fiscal e a base negativa são compensáveis 
com lucros tributáveis futuros, até o limite anual de 30%, assim, para a compensação total do 
saldo do prejuízo fiscal e da base negativa existente, será necessária a geração de lucro 
tributável no mesmo montante, sendo sua realização estimada em período não superior a 10 
anos. 
 
Os créditos fiscais relacionados com o imposto de renda e contribuição social registrados em 
30 de junho de 2002 levam em consideração as previsões da Instrução CVM nº 371 de 
27/06/02, estando em fase de aprovação o estudo técnico sobre a realização deste ativo 
conforme previsto pela referida instrução.  
 
Para fins de cálculo do crédito fiscal decorrente de incorporação, descrita na Nota 14.b, as 
alíquotas do imposto de renda e contribuição social são 25% e 8% respectivamente. 

 
 
13. BENS DESTINADOS A VENDA, LÍQUIDOS 
 

Com base em análises complementares feitas pela administração, foi constituída provisão  
complementar sobre o saldo de bens destinados a venda que apresentava saldo de R$4.793 em 
31 de março de 2002. 

 
 
14. INVESTIMENTOS 
 
a. Saldo de investimentos: 
 

Controladora 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
Telefônica Empresas S.A.  321.582  352.814 

 
A participação acionária no patrimônio líquido da controlada integral Telefônica Empresas 
S.A. decorre da incorporação da parcela do acervo líquido cindido da Telecomunicações de 
São Paulo S.A., conforme descrito na Nota 1 e inclui a reserva especial de ágio resultante da 
reestruturação societária descrita abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Os principais dados sobre sua controlada são: 
 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
Capital social  235.236  235.236 
Reserva especial de ágio  150.637  150.637 
Prejuízos acumulados  (64.291)  (33.059) 
Patrimônio líquido da controlada   321.582  352.814 
     
Quantidade de ações ordinárias sem valor nominal em 

circulação na data do balanço e possuídas pela controladora 
 

241.526  241.526 
     
Percentual de participação  100%  100% 
     
Prejuízo da controlada reconhecido como equivalência 

patrimonial na controladora 
 

(38.999)  (7.767) 
 

O valor da equivalência patrimonial na demonstração de resultado consolidado do período 
refere-se ao lucro da coligada Galáxia Administração e Participações S.A. (“Galáxia”), no 
valor de R$5, a qual foi incorporada pela Telefônica Empresas S.A. (Nota 14.b) 

 
 
 
b. Reestruturação societária de controladas 
 

Em 27 de junho de 2001, a Sociedade fez aumento de capital na Figueira Administração e 
Participações S.A. (“Figueira”) no valor de R$495.080, correspondente a 50% do capital e 
representando 3.837.651 ações ordinárias e 7.675.302 ações preferenciais. 
 
A Figueira era uma empresa controlada pelo Banco Itaú S.A. e detentora de ativos 
operacionais relacionados com a operação da rede de telecomunicações do mesmo e 
investimentos correspondentes a 73% do capital total (20% do capital votante e 100% do 
preferencial) da Galáxia Administração e Participações S.A. (empresa atualmente detentora de 
autorização SCM – Serviço de Comunicação Multimídia de acordo com decisão tomada na 
194a reunião do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em 
06 de fevereiro de 2002). 
 
Em 27 de julho de 2001, a Figueira foi objeto de cisão parcial com transferência dos ativos 
operacionais e investimentos para controlada integral denominada Spanish Participações S.A. 
(“Spanish”) avaliado de acordo com laudo contábil preparado por empresa especializada com 
data base em 27 de julho de 2001, sendo o acervo líquido contábil conforme segue: 
 

Ativo circulante  123 
Ativo permanente:   
  Investimento  71 
  Imobilizado  37.634 
   
Acervo líquido contábil 37.828 

 



 

Esta operação gerou um ágio de R$456.478, que tem como fundamento econômico a 
expectativa de rentabilidade futura, a ser amortizado em conformidade com o prazo previsto 
na legislação fiscal e regulamentação vigentes. 
 
De acordo com a Assembléia Geral Extraordinária e Reuniões de Quotistas realizadas em 26 
de outubro de 2001, foi aprovado pelos acionistas e cotistas das empresas envolvidas a 
proposta para reestruturação societária que compreendeu as seguintes etapas: 
 
- Contribuição de capital por parte da Sociedade na West Village Participações Ltda. (“West 

Village” - controlada da sociedade), com investimento detido na controlada Spanish e 
respectivo ágio, com base nos valores constantes de seus registros contábeis, sendo 
R$37.828 referente a parcela do investimento e R$456.478 referente a parcela do ágio. 

 
- Incorporação da West Village pela Spanish com sua extinção, sendo que a incorporada 

constituiu provisão no valor de R$305.841, correspondente ao montante excedente ao 
benefício fiscal esperado na amortização do ágio, para manutenção da integridade do 
patrimônio líquido da incorporadora que será revertida quando da amortização do mesmo. 

 
- Emissão em favor dos cotista da West Village de ações de emissão da Spanish na proporção 

de uma ação para cada cota do capital social detido.  
 
- Incorporação da Spanish pela Telefônica Empresas S.A., tendo sido emitida novas ações em 

favor da Sociedade para cada ação anteriormente detida, em decorrência da incorporação e 
extinção da Spanish. 

 
Os registros contábeis mantidos para fins societários e fiscais da Telefônica Empresas S.A. 
encontram-se em contas específicas de ágio e provisão (incorporados). 
 
O ágio incorporado teve como contrapartida o ativo diferido e reserva especial de ágio na 
incorporação do patrimônio líquido das sociedades envolvidas na reestruturação, sendo que a 
reserva especial de ágio na Telefônica Empresas S.A. foi constituída em favor do acionista 
controlador em razão do benefício fiscal futuro a ser auferido. 
  
No balanço patrimonial individual o ágio acima descrito está classificado como diferido, 
líquido do crédito fiscal de R$150.637.  

  
No balanço patrimonial consolidado o crédito fiscal está classificado no ativo realizável à 
longo prazo, tendo em vista a sua natureza. 
 
Não houve, como resultado da referida reestruturação, alterações nos direitos de voto, 
recebimento de dividendos e direitos patrimoniais dos acionistas da Telefônica Empresas S.A. 
 
Os valores utilizados para fins da reestruturação societária tiveram como base os montantes 
constantes dos registros contábeis das empresas envolvidas e laudo de avaliação contábil 
elaborado por empresa especializada em conformidade com os requerimentos da legislação 
aplicável nas datas bases de 30 de setembro de 2001 e 10 de outubro de 2001, no caso da West 
Village Participações Ltda. 
 
De acordo com a Assembléia  Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2002, foi 
aprovada a incorporação da Galáxia Administração e Participações S.A. pela subsidiária 
integral da Sociedade, Telefônica Empresas S.A., com sua extinção, sendo a totalidade do 



 

patrimônio da Galáxia avaliado pelo seu valor patrimonial, com base em 30 de abril de 2002, 
de R$94, de acordo com laudo de avaliação contábil elaborado por peritos independentes, 
emitido em 28 de maio de 2002.  
 
As reestruturações acima não dependeram de autorização prévia da Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL ou de quaisquer outras autoridades reguladoras. 

 
 
15. IMOBILIZADO LÍQUIDO 
 

   Consolidado 
   Jun/2002  Mar/2002 

 
Taxa anual 

depr.%  Custo  Depreciação  Líquido  Líquido 
          
Bens e instalações em serviço:   374.257  (98.218)  276.039  248.021 
          
  Equipamentos de comutação/transmissão 20,00  260.384  (66.115)  194.269  171.734 
  Meios de transmissão, cabos aéreos, 

subterrâneos, prédios, teleimpressoras, 
central privada de comut. telef. 
automática, equipamento de energia e 
mobiliário 

10,00 
e 

20,00 

 

71.675  (16.484)  55.191  50.821 
  Equipamentos de informática 20,00  7.306  (3.926)  3.380  2.695 
  Prédios e canalização subterrânea 4,00  507  (25)  482  487 
  Veículos 20,00  1.200  (762)  438  520 
  Benfeitorias em imóveis de terceiros 10,00 e 20,00  22.099  (6.205)  15.894  16.952 
  Software 20,00  10.779  (4.474)  6.305  4.723 
  Outros 12,5  307  (227)  80  89 
          
Bens e instalações em andamento   50.801  -  50.801  64.956 
          
Total   425.058  (98.218)  326.840  312.977 
          
Taxa média de depreciação %       19,11  19,00 
          
Saldo dos bens totalmente depreciados       2.785  2.304 

 
16. DIFERIDO 
 

O ativo diferido é representado por: 
 

 Controladora  Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002  Jun/2002  Mar/2002 
         
Despesas pré-operacionais (i)  -  -  2.447  2.447 
Amortização acumulada  -  -  (780)  (629) 
Software (ii)  -  -  1.775  1.775 
Ágio na aquisição de investimento (iii)  305.841  305.841  305.841  305.841 
         
  305.841  305.841  309.283  309.434 

 
(i) Gastos pré-operacionais com prazo de amortização de 5 anos; 
(ii) Gastos com desenvolvimento de software de aplicativos com início de utilização em 

abril de 2002 e prazo de amortização de 5 anos a partir do início da utilização; 



 

(iii) Ágio na aquisição de investimento incorporado, conforme descrito na Nota 14.b. 
 
 
17. PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
Salários  2.500  2.569 
Encargos sociais  8.994  6.300 
Benefícios sociais   346  1.200 
     
Total  11.840  10.069 

 
 
18. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
ICMS  10.887  6.264 
Pis e Cofins  1.334  1.375 
Outros  537  632 
     
Total  12.758  8.271 

 
 
19. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 

A composição dos empréstimos e financiamentos é como segue: 
 

 Saldo consolidado em jun/2002 
  Moeda  Vencimento  Curto prazo  Longo prazo  Total 

           
Empréstimos com empresa 

associada – moeda nacional 
(Nota 24) 

  
 

R$ 

  
 

2002 

 

106.587  -  106.587 
Empréstimo com empresa 

associada – moeda estrangeira 
(Nota 24) 

  
 

US$ 

 

2002 

 

9.576  -  9.576 
Empréstimos diversos em moeda 

estrangeira 

  
US$ 

 
Até 2003 

 
76.051  5.908  81.959 

           
Total      192.214  5.908  198.122 

 



 

 

  Moeda  Taxa de juros 

 

Vencimento  

Saldo 
consolidado 
em mar/2002 

         
Empréstimos com empresa associada  US$  4,86%  2002  121.722 
Empréstimos diversos em moeda 

estrangeira 
  

US$ 
 

Libor + 3,04% 
 

2002 
 

3.964 
         
Total – Curto prazo        125.686 

 
 
A composição dos empréstimos em moeda estrangeira é como segue: 
 

  
Moeda  Taxa de juros  

Saldo consolidado 
em jun/2002 

       
Empresa associada  US$  Libor + 4,75%  9.576 
Resolução 2.770  US$  4,80% a 20,45%  59.476 
Assunção de dívida  US$  4,02% a 9,35%  22.483 
       
      91.535 

 
  

Moeda  Taxa de juros  
Saldo consolidado 

em mar/2002 
       
Empresa associada (Nota 24)  US$  Libor + 3,04%  121.722 
Resolução 2.770  US$  4,86%  3.964 
       
      125.686 

 
 
O saldo de empréstimos com empresa associada é composto pelos empréstimos junto a 
Telefónica S.A (vide Nota 24), os quais tiveram seu indexador repactuado em 18 de junho de 
2002. 
 
Os empréstimos denominados Assunção de dívida decorrem de operações realizadas com 
instituições financeiras onde a Sociedade assumiu empréstimos contratados por terceiros junto 
a estas instituições quando do recebimentos dos recursos correspondentes. 
 
A Sociedade possui operações de derivativos no valor nominal de R$128.011, equivalente a 
100% de sua dívida em moeda estrangeira em 30 de junho de 2002. Nessa data, a Sociedade 
tinha registrado um ganho líquido de R$9.971 em suas operações de derivativos. 

 
 
20. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 

A controlada Telefônica Empresas S.A. é parte em ações judiciais envolvendo questões 
trabalhistas e cíveis, decorrentes do curso normal de suas operações. A Administração da 
Sociedade, baseada na opinião de seus consultores legais, constituiu provisão para aquelas 
causas cujo desfecho desfavorável à Sociedade foi considerado provável, no montante de 
R$210 em 30 de junho de 2002 (R$200 em 31 de março de 2002). 
 



 

 
21. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
Perdas não realizadas com operações de derivativos  -  7.335 
Provisão para prestadores de serviços  10.072  6.637 
Aluguel de linha dedicada  -  1.445 
Manutenção de rede  1.078  792 
Provedores – Internet  2.196  - 
Outras obrigações  1.689  1.525 
     
Total  15.035  17.734 
     
Circulante  15.015  17.712 
Longo Prazo  20  22 

 
22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

a – Capital Social 
 
O capital social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2002 é de R$653.566 (R$207.799 
em 31 de março de 2002). O capital subscrito e integralizado está representado por ações sem 
valor nominal, assim distribuído: 
 

  Jun/2002  Mar/2002 
     
Ações Ordinárias  358.716.131.431  165.322.469.526 
Ações Preferenciais  712.437.254.531  328.342.876.111 
     
Total de ações em circulação  1.071.153.385.962  493.665.345.637 
     
Valor patrimonial por mil ações – R$  0,61  0,42 

 
Em 04 de abril de 2002 foi realizada, cumulativamente, a 1ª Assembléia Geral Ordinária e a 2a 
Assembléia Geral Extraordinária onde foi homologado o aumento do capital social, aprovado 
pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2002, no montante de R$495.080 com 
emissão de 577.488.040.325 novas ações, sendo 193.393.661.901 ações ordinárias 
nominativas e 384.094.378.420 ações preferenciais nominativas negociadas ao valor de 
R$0,8573 por lote de mil ações. 
 
O capital social passou de R$207.799 para R$702.879, representado por 1.071.153.385.962 
ações, sendo 358.716.131.431 ordinárias e 712.437.254.531 preferenciais. 
 
A Sociedade está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de 1.500.000.000.000 
ações, ordinárias ou preferenciais, sendo o Conselho de Administração o órgão competente 
para deliberar sobre o aumento e a conseqüente emissão de novas ações, dentro do limite do 
capital autorizado, não havendo obrigatoriedade, nos aumentos de capital, de se guardar 
proporção entre o número de ações de cada espécie, observando-se, entretanto, que o número 



 

de ações preferenciais, sem direito a voto ou com voto restrito, não poderá ultrapassar 2/3 das 
ações emitidas. 
 
A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembléias Gerais de 
Acionistas, sendo que as ações preferenciais não têm direito a voto, exceto nas hipóteses 
previstas no estatuto social ou na legislação, sendo a elas assegurada prioridade: (i) no 
reembolso de capital, sem prêmio, e (ii) no pagamento de dividendos mínimos, não 
cumulativos, de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor resultante da divisão do capital 
subscrito pelo número total de ações da Sociedade. 
 
Os acionistas terão direito de preferência para subscrição de aumento de capital, na proporção 
do número de ações que possuírem, sendo que, por deliberação do Conselho de 
Administração, poderá ser excluído o direito de preferência em casos previstos no estatuto. 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2002, foi aprovado o 
aumento do limite do capital autorizado de 700.000.000.000 (setecentos bilhões) de ações, 
para 1.500.000.000.000 (um trilhão e quinhentos bilhões) de ações ordinárias ou preferenciais. 
 
b – Destinação do lucro 
 
De acordo com o estatuto social, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 
 
• 5% para reserva legal, a qual será limitada a 20% do capital social integralizado; 
 
• 25% do lucro líquido ajustado, na forma do inciso II e III do artigo 202 da Lei 6.404/76, 
aos dividendos mínimos obrigatórios a todos os acionistas, sendo este valor aumentado até o 
montante necessário para o pagamento do dividendo prioritário das ações preferências; 
 
• o saldo remanescente terá a destinação determinada pela Assembléia Geral de acionistas, 
com base na proposta da Administração. 
 
 

23. PLANO DE BENEFÍCIOS PÓS-APOSENTADORIA 
 

A controlada Tele fônica Empresas S.A. é patrocinadora do Plano de Benefícios Visão 
Telefônica Empresas S.A., um plano de contribuição definida, administrado pela Fundação 
Sistel de Seguridade Social – Sistel, o qual foi aprovado pela Secretaria de Previdência 
Complementar (Ministério de Previdência e Assistência Social) em 03 de abril de 2001.  

 
O plano é viabilizado através de contribuições feitas pelo participante e pela patrocinadora, 
creditadas em contas individuais. A controlada é responsável pelo custeio de todas as despesas 
administrativas e de manutenção do plano, inclusive pelos riscos de morte e invalidez dos 
participantes. As  contribuições da controlada  ao plano Visão Telefônica Empresas são iguais 
às dos participantes, variando de 2% a 9% do salário de participação, em função do percentual 
escolhido pelo participante. 
 
Até junho de 2002 a controlada efetuou contribuições ao Plano Visão Telefônica Empresas no 
montante de R$915 (R$817 até junho de 2001). 
 



 

A sua controlada Telefônica Empresas S.A. optou por registrar os efeitos dos cálculos 
atuariais conforme previsto na Deliberação CVM 371, de 13 de dezembro de 2000,  
diretamente no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2001, líquido dos efeitos tributários 
correspondentes, em relação aos benefícios de risco de morte e invalidez dos participantes 
existentes no plano. A Sociedade reconheceu o impacto ocorrido na sua controlada, 
diretamente no patrimônio líquido em contrapartida à conta de investimento.  
 
Na avaliação atuarial do plano, a qual é feita anualmente, foi adotado o método do crédito 
unitário projetado, estando os ativos do plano posicionados em 30 de novembro de 2001, 
conforme facultado pela Interpretação Técnica do Ibracon 01/01, referendada pela CVM 
através do Ofício- Circular CVM/SEP/SNC/N°01/2002.  

 
Não há aposentados e respectivos grupos familiares no Plano Visão Telefônica Empresas. 
 
 

24. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 

Os principais saldos de ativos e passivos com partes relacionadas decorrem de transações com 
empresas relacionadas com o grupo controlador, as quais foram realizadas em condições 
usuais de mercado para estes tipos de operações: 
 

Consolidado 
  Jun/2002  Mar/2002 
     
ATIVO     

Ativo circulante -     
Contas a receber de serviços, líquidas  13.953  9.072 

     
Ativo realizável a longo prazo -     

Outros  2.217  696 
     
Total de ativos  16.170  9.768 

     
PASSIVO     

Passivo circulante -     
Fornecedores  1.548  1.240 
Empréstimos e financiamentos  116.163  121.722 
Outras obrigações  23.835  12.449 

     
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  495.080 

     
Total de passivos  141.546  630.491 
     
  Jun/2002  Jun/2001 
     
RESULTADO     

Receitas de serviços de transmissão de dados  26.653  19.906 
Receitas de serviços técnicos – administrativos   49.915  31.728 



 

     
Custos e despesas operacionais -  (30.420)  (4.309) 

Custos dos serviços prestados  (1.616)  (1.326) 
Despesas gerais e administrativas  (2.212)  (1.186) 
Equivalência patrimonial  5  (774) 
Outras despesas operacionais  (2.026)  (1.023) 
Despesas financeiras  (24.571)  - 

 
• O saldo em “Contas a receber de serviços, líquidas” no ativo circulante refere-se 

principalmente a serviços de comunicação de dados à receber da Telecomunicações de 
São Paulo S.A. – Telesp. 

 
• O saldo de “Empréstimos e financiamentos” no passivo circulante, com garantia da 

Telefónica Internacional S.A., é composto por empréstimos junto a Telefónica S.A. com 
as seguintes características: 

 
Contrato 

firmado em:  Vencimento 
 

Natureza  Encargos financeiros  Moeda  
Valor do 
principal  

Valor em R$ 
em Jun/2002 

             
07/08/2001  2002  Principal + Juros  Libor + 4,75%  US$  2.300  6.688 
21/11/2001  2002  Juros  Variação Cambial  US$  787  2.888 
21/11/2001  2002  Principal + Juros  103,00% do CDI  R$  40.000  106.587 

             
            116.163 
 
 

• Em 18 de junho de 2002, foi feita repactuação do indexador de parte do saldo de 
empréstimos (saldo de R$106.587) junto a Telefónica S.A., passando o mesmo de dólar 
norte-americano para reais com encargos conforme acima, a partir daquela data. Referida 
repactuação está em processo final de formalização entre as partes, não sendo esperadas 
mudanças relevantes. 

 
• O saldo de “Outras obrigações” no Passivo Circulante é representado principalmente por 

serviços a pagar de consultoria da Telefónica Data Corp S.A., e reembolso de despesas e 
valores a pagar de compra de equipamentos da Telefônica Data do Brasil Ltda. 

 
• O valor de R$8.202, classificado como outras receitas operacionais refere-se 

principalmente a receitas de comissão auferida pela controlada Telefônica Empresas S.A. 
pela administração de clientes que utilizam serviços de transmissão de voz, cobrada à 
razão de 14,5% a 15,0% sobre os valores destes serviços faturados a seus clientes pela 
Telesp.  

 
• O saldo de “Custos dos serviços prestados” refere-se a serviços prestados pela Atento 

Brasil S.A., relativo ao atendimento a clientes – “Call Center”. 
 
• O saldo de “Despesas gerais e administrativas” refere-se a serviços de gestão 

administrativa junto à Telefônica Gestão de Serviços Compartilhados do Brasil Ltda. 
 
• A controlada Telefônica Empresas S.A. paga comissão a Telesp, em razão de 

administração de serviços de transmissão de dados prestados a cliente da mesma, à razão 



 

de 11% a 15% sobre o valor faturado sendo que em 30 de junho de 2002 o valor da 
comissão totalizou R$2.026 e está classificado como “Outras despesas operacionais”. 

 
•  O saldo de “Despesas financeiras” refere-se a juros e variação cambial sobre empréstimos 

junto a Telefónica S.A. 
 
Os custos relacionados com a prestação de serviços de transmissão de dados e serviços 
técnicos-administrativos para as empresas relacionadas não são passíveis de segregação, sendo 
que a Sociedade está em fase de análise dos procedimentos adotados para apuração dos 
valores relacionados com a tarifa de uso de meios feita pela Telesp. 
 
 

25. SEGUROS (*) 
 

A Telefônica Gestão de Serviços Compartilhados do Brasil Ltda., através da TGP Brasil 
Corretora de Seguros e Resseguros Ltda, corretora do Grupo, atualmente analisa as 
necessidades de coberturas, pesquisas, contrata, administra e gerencia todas as apólices de 
seguros da  Sociedade e da sua controlada Telefônica Empresas S.A., executando, inclusive, 
trabalhos de Gerenciamento de riscos e sinistros 
 
As principais apólices são: 
 
 - Riscos Operacionais, cobrindo danos materiais e lucros cessantes para a toda a planta; 
 - Responsabilidade Civil Geral (RCG) e de Frota de Veículos (RCF-V); 
 - Seguro Garantia Anatel; 
 - Riscos Diversos; 
 - Transportes Nacionais e Internacionais; 
 - Seguro de Vida em Grupo; 
 - Seguro Saúde. 
 
A política da Sociedade e sua controlada, bem como do Grupo Telefónica, inclui a 
manutenção de cobertura de seguros para todos os ativos e responsabilidades de valores 
relevantes de alto risco, de acordo com o julgamento da administração, seguindo orientações 
do programa corporativo da Telefónica S.A. 
 
(*) Não revisado pelos auditores independentes. 
 
 

26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS  
 

Considerando os termos da Instrução CVM 235/95, a Sociedade e sua subsidiária integral 
procederam a uma avaliação de seus ativos e passivos contábeis em relação aos valores de 
mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. 
Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado quanto a seleção de métodos de 
avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor 
de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de 
diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter um efeito 
material nos valores de realização estimados. 
 



 

O negócio da Sociedade compreende a exploração de serviços de rede comutada por pacote e 
outros serviços relacionados, dentro do estado de São Paulo. O investimento em sua 
subsidiária integral, Telefônica Empresas S.A., está registrado pelo método de equivalência 
patrimonial. Por ser uma controlada de interesse estratégico para a Sociedade, considerações 
de valor de mercado não são aplicáveis. 
 
Os principais fatores de risco de mercado que afetam o negócio da Sociedade podem ser assim 
enumerados: 
 
a. Risco de Taxa de Câmbio 
 
Este risco decorre da possibilidade de a Sociedade vir a incorrer em perdas por conta de 
flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os saldos de passivo de empréstimos e 
financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e as despesas financeiras. Para 
reduzir esse tipo de risco, a Sociedade celebra contratos de derivativos (“swap” e opções) 
junto a instituições financeiras. 
 
O endividamento e o resultado das operações da Sociedade são afetados significativamente 
pelo fator de risco de mercado de taxa de câmbio. Em 30 de junho de 2002, parte da dívida 
financeira da Sociedade estava atrelada ao dólar norte-americano e coberto por posições ativas 
de operações de derivativos ("swap" para CDI e opções). As transações de "swap" foram 
realizadas para cobrir os vencimentos futuros das dívidas em moeda estrangeira. Os ganhos ou 
perdas dessas operações estão registrados na demonstração de resultado. Até junho de 2002, 
essas transações geraram um resultado positivo líquido consolidado de R$9.971, tendo 
registrado um ativo de R$6.585 para reconhecer o ganho temporário existente. 
 
A exposição líquida pelo valor contábil e de mercado da Sociedade ao risco de taxa de câmbio 
em 30 de junho de 2002, é demonstrada a seguir: 
 

Consolidado 
Jun/2002 

 Valor 
Contábil 

 Valor de 
Mercado 

    
Passivos     
Empréstimos e financiamentos (i) 91.535  80.734 
Posição ativa (passiva) em “swap” cambial, líquida (401)  3.542 
Posição ativa em opções cambiais, líquida  8.205  (ii) 

 
(i) Em decorrência das renegociações dos empréstimos com empresas associadas, para fins de 
demonstração do excedente de cobertura cambial, em 30 de junho de 2002, foram 
desconsiderados os empréstimos em moeda nacional que totalizaram R$106.587 (Nota 24). 

 
(ii) Em 30 de junho de 2002 a Sociedade tinha US$21.214 mil de valor nominal em opções 
cambiais – “call spread”. Naquela data, o valor de mercado das operações de opções apresenta 
um ativo de R$5.029 (R$765 em 31 de março de 2002) caso a empresa resolvesse desfazer-se 
das mesmas, enquanto que o valor contábil líquido considerado para tais operações é de 
R$8.205 (R$1.139 em 31 de março de 2002). Na avaliação das opções a valor de mercado 
utilizou-se o modelo “black & scholes”. 
 



 

A Sociedade possui operações de derivativos no valor nominal de R$128.011 (R$46.165 em 
31 de março de 2002), suficiente para cobrir o valor de total sua dívida em moeda estrangeira 
que em 30 de junho de 2002 que monta em R$91.535, inclusive para proteger os empréstimos 
em moeda estrangeira com empresas ligadas (vide Nota 24).  
 
O método de valoração utilizado para o cálculo do valor de mercado dos empréstimos, 
financiamentos e instrumentos de derivativos (“swap” cambial) foi o fluxo de caixa 
descontado considerando expectativas de liquidação ou realização de passivos e ativos à taxas 
de mercado vigentes na data do balanço.  
 
b. Risco de Taxa de Juros 
 
Este risco é oriundo da possibilidade de a Sociedade vir a incorrer em perdas por conta de 
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e 
financiamentos captados no exterior. A Sociedade não tem pactuado contratos de derivativos 
para fazer reduzir esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com 
o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se proteger 
contra o risco de volatilidade dessas taxas. 
 
Em 30 de junho de 2002, a Sociedade tinha R$198.122 (R$125.686 em 31 de março de 2002) 
em empréstimos e financiamentos, dos quais R$81.959 captados à taxa de juros fixos, 
R$9.576 captados à taxa de juros variáveis (Libor) e R$106.587 em moeda nacional com taxa 
de juros variáveis (CDI). Embora parte do endividamento tenha sido contratada a juros fixos, 
toda a dívida foi efetivamente convertida para juros variáveis, em função dos contratos de 
“swap”para CDI. A Sociedade investe o excesso de disponibilidades (aplicações financeiras de 
R$6.171 em 30 de junho de 2002 e R$5.438 em 31 de março de 2002), principalmente em 
instrumentos de curto prazo, baseados na variação do CDI. Os valores contábeis desses 
instrumentos aproximam-se dos valores de mercado, em razão de seus vencimentos a curto 
prazo.  
 
c. Risco de Crédito 
 
O risco surge da possibilidade de a Sociedade vir a incorrer em perdas resultantes da 
dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. O risco de crédito com as 
contas a receber é diversificado. A Sociedade monitora constantemente o nível de contas a 
receber e limita o risco de contas indébitas através da suspensão do fornecimento dos serviços. 
São feitas exceções aos serviços que devem ser mantidos por razões de segurança ou defesa 
nacional. 
 
Em 30 de junho de 2002, aproximadamente 13% do total de contas a receber de serviços da 
Sociedade era composto por empresas vinculadas ao Grupo Telefónica. 
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Telefônica Data Brasil Holding S.A. 
Comentário do Desempenho Consolidado 

Junho/2002 
 
A Telefônica Data Brasil Holding S.A. é uma empresa constituída em 30 de janeiro de 
2001, como cisão parcial de acervo líquido das Telecomunicações de São Paulo S.A. - 
Telesp, representado por investimento na subsidiária integral Telefônica Empresas S.A. e 
valores a receber da referida controlada. 
 
DESTAQUES NOS RESULTADOS 
 

 Consolidado – Acumulado * 
 Jun/2002  Jun/2001  Variação 

Receita operacional líquida 138.924 74.446  86,6% 

EBITDA 15.527 1.870  730,3% 

Margem EBITDA (%) 11,2% 2,5%  8,7 p.p. 

Resultado operacional (38.359) (13.140)  191,9% 

Resultado antes dos impostos e 
participações 

(42.476) (13.139)  223,3% 

Resultado líquido do período (39.735) (12.051)  229,7% 

Ações em circulação (bilhões) 1.071,2 493,7  117,0% 

PPA (000) -37,09 -24,41  51,9% 

     

* Valores em milhares de reais     
EBITDA = Resultado operacional – depreciação - resultado financeiro 
 
COMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS 
 
 Consolidado – Acumulado 

 Jun/2002  Jun/2001  Variação 

Pacotes 24.778 18.603  33,2% 

Rede IP 90.086 57.211  57,5% 

ADSL 277.255 103.877  166,9% 

TOTAL 392.119 179.691  118,2% 

     
 
A Receita Operacional Líquida para o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2002, 
foi de R$138,9 milhões. Comparando-a com o mesmo período do ano anterior, que foi de 
R$74,4 milhões, resulta uma evolução de R$64,5 milhões ou 86,6%. O aumento deve-se ao 



 

crescimento da planta em serviço, cuja rede de pacotes conta com mais de 6.175 novos 
acessos de X.25, X.28, Datavoz e Frame Relay. Para os serviços IP/Internet foram 
instalados mais 206.253 acessos e circuitos para uma planta em serviço de 367.341 acessos, 
o que representa 56,1% da planta atual. O crescimento da planta em 2002 em relação ao 1º 
semestre de 2001, foi de 118,2%. Contribuiu também o reajuste nas tarifas do serviço 
“Speedy” e dos preços contratuais. 
 
Destaques a respeito dos gastos e outros ingressos operacionais no 1o semestre de 2002: 
 
Os gastos operacionais acumulados até junho de 2002, quando comparados ao mesmo 
período do ano anterior, cresceram R$50,8 milhões, ou 70,0%; no comparativo trimestral 
(2o trimestre de 2002 versus 2o trimestre de 2001), o aumento foi de R$25,2 milhões, ou 
65,4%, demonstrados pelos itens a seguir: 
 
 

(50) (20) 10 40 70 100 130

Gastos com pessoal

Gastos com adminstração

Tributos

Provisões

(Ganho)/perda com
investimentos

Outras (receitas)/despesas
operacionais

Gastos operacionais - Semestral

1S01 1S02  
 

(30) - 30 60

Gastos com pessoal

Gastos com administração

Tributos

Provisões

(Ganho)/perda com
investimentos

Outras (receitas)/despesas
operacionais

Gastos operacionais - Trimestral

2T01 2T02  
 
Gastos com pessoal atingiram R$35,4 milhões no 1o semestre de 2002, tendo um 
incremento de R$7,9 milhões ou 28,9% quando comparados com o mesmo período do ano 
anterior, devido, principalmente, ao reajuste salarial de 5% concedido em setembro de 2001 



 

e ao crescimento do quadro médio de pessoal de 15,3%, ocorrido com a incorporação de 
145 pessoas da área de operação do Banco Itaú. No trimestre (2o trimestre de 2002 versus 
2o trimestre de 2001), as despesas com pessoal aumentaram R$4,7 milhões. A média do 
quadro de pessoal no 1° semestre do ano 2001 foi de 655 e no ano 1° semestre do ano 2002 
foi de 755. 
 
 
Gastos com administração, no 1o semestre de 2002, apresentaram um crescimento de 
R$57,9 milhões quando comparados ao 1o semestre de 2001. No trimestre (2o trimestre de 
2002 versus 2o trimestre de 2001), apresentaram crescimento de R$32,0 milhões. Dentre os 
principais motivos, são destaque: 
 
a) Materiais, na comparação semestral não houve uma variação expressiva, mantendo-se o 
saldo em R$1,2 milhão. Na comparação trimestral (2o trimestre de 2002 versus 2o trimestre 
de 2001), houve um decréscimo de R$ 0,4 milhão, devido principalmente a redução nos 
gastos com manutenção da planta.  
 
b) Serviços prestados por terceiros quando comparado os gastos do 1o semestre de 2002 
versus 1o semestre de 2001, apresentaram crescimento de R$11,2 milhões devido, 
principalmente, ao aumento de gastos com manutenção da planta de apoio, Internet e 
terceirização de serviços técnico-administrativos, compensado pela queda nos gastos de 
agenciamento e intermediação, processamento de dados e publicidade. No comparativo 
trimestral (2o trimestre de 2002 versus 2o trimestre de 2001) houve um crescimento de 
R$11,2 milhões, tendo como destaques o crescimento dos mesmos fatores do semestre.  
 
c) Aluguéis, arrendamento e seguros, no 1o semestre de 2002, cresceram R$46,7 milhões 
quando comparado ao mesmo período do ano anterior e na variação trimestral (2o trimestre 
de 2002 versus 2o trimestre de 2001), houve aumento de R$21,2 milhões, principalmente, 
pelo aumento de gastos com aluguéis de circuitos, linha dedicada para Internet e gastos 
com leasing. 
 
 
Gastos com tributos, no 1o semestre de 2002, quando comparados ao mesmo período de 
2001, tiveram crescimento de R$2,0 milhões e no trimestre (2o trimestre de 2002 versus 2o 
trimestre de 2001), houve um crescimento de R$0,6 milhão, em função, principalmente, do 
crescimento das vendas, compensado pela redução de gastos com ICMS sobre mercadorias. 
 
 
Provisão para devedores duvidosos apresentou crescimento de R$1,5 milhão no 1o 
semestre de 2002, quando comparados ao 1o semestre de 2001, tendo como principal 
motivo o crescimento dos negócios e conseqüente aumento da receita. Na comparação 
trimestral (2o trimestre de 2002 versus 2o trimestre de 2001), houve uma queda de R$1,3 
milhão, devido principalmente a ajustes diversos na provisão realizada no 2o trimestre de 
2001. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida segundo o princípio contábil do 
conservadorismo adotado pelo Grupo Telefónica. 
 



 

Outras receitas (despesas) operacionais no 1o semestre de 2002 apresentaram resultado 
líquido positivo de R$17,8 milhões, quando comparado com o 1o semestre de 2001. Na 
comparação trimestral (2o trimestre de 2002 versus 2o trimestre de 2001), houve um 
crescimento de R$10,1 milhões, principalmente pelo aumento das receitas de comissões de 
dados, mesmo compensado pelas despesas de comissões de voz com a Telesp. 
 
 
Destaques a respeito dos outros gastos para o 1o semestre de 2002: 
 
Depreciação atingiu R$32,9 milhões no 1o semestre de 2002, apresentando um crescimento 
de R$17,4 milhões ou 113,0%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, 
motivado principalmente pelo crescimento da planta em serviço.  
 
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  cresceram R$20,6 milhões no comparativo entre 
o 1o semestre de 2002 e o 1o semestre de 2001. No comparativo trimestral (2o trimestre de 
2002 x 2o trimestre de 2001) houve crescimento do resultado negativo de R$16,6 milhões. 
A principal causa foi o crescimento do endividamento líquido da empresa, para atender a 
expansão da empresa. 
 
Para reduzir o risco de taxa de câmbio, decorrente da possibilidade de a Sociedade vir a 
incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os saldos de 
passivo de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e 
despesas financeiras, a Sociedade celebra contratos de “hedge” junto a instituições 
financeiras.  
 
 
Destaques a respeito do resultado  para o 1o semestre de 2002: 
 
A Sociedade apresentou, até junho de 2002, um prejuízo de R$39.735 que, quando 
comparado com o mesmo período do ano anterior (prejuízo de R$ 12.051), representa um 
aumento de 229,72%, devido principalmente a ampliação da planta operacional, bem como 
o esforço pela conquista de novos mercados e o aumento das despesas financeiras com o 
incremento do endividamento. 
 
Participação dos empregados no lucro atingiu R$4,4 milhões no 1o semestre de 2002, 
apresentando uma redução de R$0,2 milhões ou 5,2%, devido ao estorno em 2002 de 
valores provisionados durante 2001, relativo ao abono especial, correspondente a 30% do 
salário nominal, pelo não atingimento de meta corporativa, que foi contrabalançado pelo 
reajuste salarial de 5% em 2001, crescimento do quadro de pessoal e alteração do 
percentual de bonificação aos empregados. 
 



 

Recursos destinados ao Governo Federal, Estadual e Municipal 
 
Os recursos destinados ao Governo Federal, Estadual e Municipal em forma de tributos 
atingiram R$58.907 mil até junho de 2002, representando 30,3% da receita bruta. No 
primeiro semestre de 2001, esse percentual foi de 35,9%. 

 
 
 

 R$  %  R$  % 

ICMS 39.706  67,4  23.267  63,8 

PIS 1.206  2,1  660  1,8 

COFINS 5.566  9,4  3.045  8,3 

ISS 129  0,2  81  0,2 

INSS – contribuição patronal 6.168  10,5  5.292  14,5 

Outros impostos, taxas e contribuições  6.132  10,4  4.137  11,4 

58.907  100,0  36.482  100,0 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * 
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