
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos Acionistas e Administradores da 
Telefônica Data Brasil Holding S.A. 
São Paulo - SP 

1. Examinamos o balanço patrimonial individual (controladora) e consolidado da Telefônica 
Data Brasil Holding S.A. e controlada, levantado em 31 de dezembro de 2002, e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 
aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre essas demonstrações financeiras. 

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e 
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume das transações e o sistema contábil e de controles internos das Sociedades; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela Administração das Sociedades, bem como da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
individual e consolidada da Telefônica Data Brasil Holding S.A. e controlada em 31 de 
dezembro de 2002, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e 
as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

4. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001, 
apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores 
independentes que emitiram parecer sem ressalva,  em 6 de fevereiro de 2002. 

5. Conforme descrito nas notas 12 e 17, em 31 de dezembro de 2002,  a Sociedade e sua 
controlada Telefônica Empresas S.A. possuíam ativos relacionados com créditos fiscais e 
ágio originado na aquisição de investimento cuja recuperação está baseada nas projeções 
dos planos de negócios aprovados pela Administração os quais são periodicamente 
revisados objetivando a identificação de eventuais reservas sobre os mesmos.   

São Paulo, 31 de janeiro de 2003 
 
 
 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU José Domingos do Prado  
Auditores Independentes Contador 
CRC nº 2  SP 011.609/O-8 CRC nº 1 SP 185087/O-0 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

O Conselho Fiscal da Telefönica Data Brasil Holding S.A., em reunião realizada nesta data, 
cumprindo o que determinam os incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei nº 6404/76, examinou o 
Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2002, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações de 
Resultados, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e 
Aplicações de Recursos, Notas Explicativas e a Proposta da Administração para Destinação do 
Resultado. Com base nos exames efetuados e considerando ainda o Parecer sem ressalva dos 
Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu, de 31/01/2003, e entendendo que as peças 
acima citadas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
econômico-financeira, individual e consolidada da Empresa e de suas controladas, e que tais 
documentos estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria, o Conselho 
Fiscal, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente à aprovação dos referidos 
documentos, pela Assembléia Geral de Acionistas. 
 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2003. 
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TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S/A
CNPJ  Nº 04.295.166/0001-33 

COMPANHIA ABERTA

Balanços Patrimoniais 
Em 31 de Dezembro de 2002 e 2001

( Em milhares de reais )

ATIVO PASSIVO
2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001

ATIVO CIRCULANTE -                    -                    150.346            116.073                  PASSIVO CIRCULANTE 1.356                354                   276.321            254.451            

   Disponibilidades -                    -                    44.405              15.429                       Empréstimos e financiamentos -                    -                    175.997            121.421            
   Contas a receber de serviços, líquidas -                    -                    65.072              65.843                       Fornecedores -                    -                    46.355              91.323              
   Tributos diferidos e a recuperar -                    -                    5.061                24.086                       Impostos, taxas e contribuições -                    -                    16.070              14.841              
   Materiais de estoque -                    -                    3.167                6.561                         Pessoal, encargos e benefícios sociais -                    -                    16.494              16.331              
   Ganhos temporários com operações de derivativos -                    -                    31.620              -                            Outras obrigações 1.356                354                   21.405              10.535              
   Outros ativos -                    -                    1.021                4.154                      

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -                    -                    38.747              89                     
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 13.900              14.032              206.833            183.139                  

   Empréstimos e financiamentos -                    -                    37.688              -                    
   Tributos diferidos e a recuperar -                    -                    204.185            169.028                     Provisão para contingências -                    -                    368                   30                     
   Outros ativos 13.900              14.032              2.648                14.111                       Outras obrigações -                    -                    691                   59                     

ATIVO PERMANENTE 636.701            666.422            607.134            635.428                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 649.245            185.020            649.245            185.020            

   Investimentos 330.860            360.581            -                    64                             Capital social 702.879            207.799            702.879            207.799            
   Imobilizado, líquido -                    -                    299.842            325.807                     Prejuízos acumulados (53.634)             (22.779)             (53.634)             (22.779)             
   Diferido 305.841            305.841            307.292            309.557                  

ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL -                    495.080            -                    495.080            

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E
ADIANTAMENTO PARA FUTURO
 AUMENTO DE CAPITAL 649.245            680.100            649.245            680.100            

TOTAL DO ATIVO 650.601            680.454            964.313            934.640                  TOTAL DO PASSIVO 650.601            680.454            964.313            934.640            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado



TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A.
Demonstrações de Resultados

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2002 e 2001

(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2002 2001 2002 2001

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS -                          -                          419.690                  237.405                  

Impostos sobre serviços -                          -                          (103.970)                 (60.038)                   

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA -                          -                          315.720                  177.367                  

Custos dos serviços prestados -                          -                          (322.805)                 (187.690)                 

PREJUÍZO BRUTO -                          -                          (7.085)                     (10.323)                   

RECEITAS (DESPESAS)  OPERACIONAIS (30.855)                   (22.900)                   (33.547)                   (24.172)                   
Comercialização dos serviços -                          -                          (48.741)                   (50.464)                   
Despesas gerais e administrativas (1.002)                     (387)                        (60.463)                   (53.423)                   
Equivalência patrimonial (29.721)                   (22.645)                   5                             (1.659)                     
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (132)                        132 75.652                    81.374                    

PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DAS (30.855)                   (22.900)                   (40.632)                   (34.495)                   
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

Despesas financeiras líquidas -                          -                          (66.090)                   (942)                        

PREJUÍZO OPERACIONAL (30.855)                   (22.900)                   (106.722)                 (35.437)                   

Receitas não operacionais líquidas -                          -                          60.746                    1.766                      

PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS (30.855)                   (22.900)                   (45.976)                   (33.671)                   

Imposto de renda e contribuição social -                          -                          15.121                    10.771                    

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (30.855)                   (22.900)                   (30.855)                   (22.900)                   

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NA DATA DO BALANÇO - EM MILHARES 1.071.153.386         493.665.346           

PREJUÍZO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO CAPITAL - R$ (0,03)                       (0,05)                       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001

( Em milhares de reais )

Capital Prejuízos
Social acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2001 -                          -                          -                          

Subscrição e integralização de capital com bens e direitos em 30.01.2001 207.799                  -                          207.799                  
Planos de benefícios pós aposentadoria - Deliberação CVM 371, de 13.12.2000 -                          121                         121                         
Prejuízo do exercício -                          (22.900)                   (22.900)                   

Saldos em 31 de dezembro de 2001 207.799                  (22.779)                   185.020                  

Aumento de capital em 04.04.2002 495.080                  -                          495.080                  
Prejuízo do exercício -                          (30.855)                   (30.855)                   

Saldos em 31 de dezembro de 2002 702.879                  (53.634)                   649.245                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2002 e 2001
(Em Milhares de Reais)

2002 2001 2002 2001

ORIGEM DOS RECURSOS
  Das Operações (vide demonstração abaixo) -                          -                          -                          13.254                    

De acionistas
    Adiantamento para futuro aumento de capital -                          495.080                  -                          495.080                  
    Subscrição e integralização de capital -                          207.799                  -                          -                          

De terceiros 132                         121                         216.598                  9.708                      
    Transferência do ativo realizável a longo prazo para o ativo circulante -                          -                          23.388                    2.566                      
    Capital circulante líquido incorporado -                          -                          87                            513                         
    Aumento do passivo exigível a longo prazo -                          -                          23                            59                            
    Empréstimos e financiamentos -                          -                          51.529                    -                          
    Venda de bens do ativo imobilizado -                          -                          139.796                  6.570                      
    Transferência do ativo diferido para o imobilizado -                          -                          1.775                      -                          
    Outras origens 132                         121                         -                          -                          

TOTAL DAS ORIGENS 132                         703.000                  216.598                  518.042                  

APLICAÇÕES DE RECURSOS
  Nas operações (vide demonstração abaixo) 1.134                      255                         33.794                    -                          

Aumento do ativo realizável a longo prazo -                          14.032                    35.280                    161.297                  
Transferência do passivo exigível a longo prazo para o circulante -                          -                          15.499                    -                          

Aumento do ativo permanente -                          689.067                  119.622                  502.927                  
    Investimento -                          383.226                  25                            1.723                      
    Imobilizado -                          -                          119.597                  192.767                  
    Diferido -                          305.841                  -                          308.437                  

TOTAL DAS APLICAÇÕES 1.134                      703.354                  204.195                  664.224                  

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL DE GIRO (1.002)                     (354)                        12.403                    (146.182)                 

O AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL DE GIRO
É DEMONSTRADO COMO SEGUE:

AUMENTO NO ATIVO CIRCULANTE
    No início do exercício -                          -                          116.073                  72.862                    
    No fim do exercício -                          -                          150.346                  116.073                  
               TOTAL -                          -                          34.273                    43.211                    

AUMENTO NO PASSIVO CIRCULANTE
    No início do exercício 354                         -                          254.451                  65.058                    
    No fim do exercício 1.356                      354                         276.321                  254.451                  
               TOTAL 1.002                      354                         21.870                    189.393                  

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL DE GIRO (1.002)                     (354)                        12.403                    (146.182)                 

ORIGEM (APLICAÇÃO) DE RECURSOS DAS (NAS) OPERAÇÕES
Prejuízo líquido do exercício (30.855)                   (22.900)                   (30.855)                   (22.900)                   

Receitas (Despesas) que não representam movimentação do capital de giro 29.721                    22.645                    (2.939)                     36.154                    
    Depreciações e amortizações do imobilizado e diferido -                          -                          74.444                    43.141                    
    Variações cambial e monetária do exigível a longo prazo, líquidas -                          -                          1.591                      
    Impostos sobre a renda diferidos -                          -                          (11.975)                   (8.127)                     
    Equivalência patrimonial 29.721                    22.645                    (5)                            1.659                      
    Resultado na alienação de bens -                          -                          (67.984)                   (549)                        
    Provisão para contingências -                          -                          338                         30                            
    Provisão para plano de pensão - Deliberação CVM 371, de 13.12.2000 -                          -                          855                         -                          
    Outros -                          -                          (203)                        -                          

Recursos originados das (aplicados nas) operações (1.134)                     (255)                        (33.794)                   13.254                    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado



  

Telefônica Data Brasil Holding S.A. 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001 
(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. 
 
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, 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  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 15.b. 
 
Em 11 de dezembro de 2002, a Sociedade publicou fato relevante, conforme Instrução CVM 358, 
de 3 de janeiro de 2002, referente a venda dos ativos e contrato de clientes relativos aos serviços de 
“IP Comutado” e de “Speedy Link” para a Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp. O valor 
total da operação foi de R$143.910 conforme descrito na Nota 25. 

 
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 importações de bens e serviços para a sua controlada, exercer outras 
atividades afins ou  correlatas ao seu objeto social e participar do capital de outras sociedades. 
 
 



  

 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, tendo sido preparadas as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas anexas, de acordo com as práticas contábeis 
emanadas da legislação societária brasileira – Leis nº 6.404/76 e alterações posteriores. 
 
Na consolidação das demonstrações financeiras, todos os saldos e transações entre controladora e 
controlada foram eliminados, sendo as práticas contábeis adotadas pela controlada consistentes com 
as da controladora. 
 
Tendo em vista a constituição da Sociedade em 30 de janeiro de 2001, a demonstração consolidada 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2001, apresentada para fins comparativos, inclui 11 meses 
de operação.  
 
 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram adotadas as seguintes 
principais práticas contábeis: 
 
3.1. Disponibilidades – incluem aplicações financeiras registradas ao custo, acrescidas dos 

rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 
3.2. Contas a receber de serviços, líquidas – incluem os valores a receber de clientes por serviços 

prestados e também a parcela de receitas auferidas e ainda não faturadas. A provisão para 
devedores duvidosos está constituída considerando a expectativa da Administração de 
possíveis perdas sobre créditos de difícil realização. 

 
3.3. Materiais de estoque - demonstrados pelo custo médio de aquisição, líquidos de provisão 

para redução ao valor de realização, e segregados em expansão, classificados no ativo 
permanente, e manutenção ou revenda, classificados no ativo circulante. 

  
3.4. Investimentos – nas demonstrações financeiras individuais, o investimento na controlada 

Telefônica Empresas S.A. é avaliado pelo método da equivalência patrimonial e inclui a 
parcela relacionada a reserva especial de ágio da controlada.  

 
3.5. Imobilizado – está demonstrado ao custo de aquisição e/ou construção, deduzido da 

depreciação acumulada calculada pelo método linear considerando a vida útil estimada dos 
ativos em operação. 

 
3.6. Diferido – no balanço individual, refere-se ao ágio pago na aquisição de investimento 

incorporado, fundamentado em rentabilidade futura e a ser amortizado no período de dez anos 
conforme descrito na Nota 17, levando em conta a legislação fiscal e regulamentação vigentes. 
No balanço consolidado, inclui também gastos relacionados à fase anterior ao início das 
operações da controlada Telefônica Empresas S.A. que está sendo amortizado pelo prazo de 5 
(cinco) anos.  

 
3.7. Imposto de renda e contribuição social – foram calculados levando-se em conta a legislação 

e alíquotas em vigor na data de preparação das demonstrações financeiras e registrados de 
acordo com o período de competência.  Os tributos diferidos registrados no ativo , atribuíveis a 



  

diferenças temporais, prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, consideram a 
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, dentro dos parâmetros estabelecidos pela 
instrução CVM 371/2002.  

 
3.8. Receitas e despesas – são contabilizadas de acordo com o período de competência. 
 
3.9. Derivativos – nas opções cambiais, o prêmio pago é amortizado em função do prazo de 

vigência do contrato e o resultado temporário é reconhecido nas demonstrações financeiras na 
expectativa de permanência até seu vencimento. Os resultados e saldos das operações com 
derivativos (“swap” cambial e opções cambiais) estão apresentados na Nota 27. 

 
3.10. Prejuízo por ações – está calculado com base no número de ações em circulação na data do 

balanço patrimonial. 
 
 
4. RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 

 
Consolidado 

  2002  2001 
     
Serviços de comutação de dados por pacotes  325.237  201.569 
Serviços de dados - Speedy Link  82.069  28.833 
Outras  12.384  7.003 
     
Total  419.690  237.405 
 
 
5. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 
Consolidado 

  2002  2001 
     
Depreciação e amortização  (70.738)  (40.469) 
Pessoal  (30.317)  (27.588) 
Materiais  (1.907)  (843) 
Serviços de terceiros  (53.594)  (21.426) 
Aluguéis  (140.848)  (89.322) 
Arrendamento mercantil  (24.691)  (7.346) 
Outros  (710)  (696) 
     
Total  (322.805)  (187.690) 

 
Em 31 de dezembro de 2002 a controlada Telefônica Empresas S.A. possui o montante de 
R$38.049 em compromissos referentes a contratos de arrendamento mercantil  relacionados com 
aquisição de equipamentos a serem pagos até junho de 2004.      

 
 
 
 
 



  

6. RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS  
 

a. Comercialização dos serviços 
Consolidado 

  2002  2001 
     
Depreciação e amortização  (52)  (100) 
Despesas com pessoal  (34.075)  (22.517) 
Serviços prestados por terceiros  (6.347)  (11.838) 
Provisões para devedores duvidosos  (7.779)  (13.995) 
Aluguel  (398)  (715) 
Ouras despesas  (90)  (1.298) 
     
  (48.741)  (50.464) 
 
 

b. Despesas gerais e administrativas 
 

Controladora  Consolidado 
  2002  2001  2002  2001 
         
Depreciação e amortização  -  -  (3.654)  (2.572) 
Despesas com pessoal  (181)  (99)  (16.193)  (17.613) 
Serviços prestados por terceiros  (815)  (283)  (31.208)  (28.228) 
Aluguel  -  -  (6.117)  (3.249) 
Ouras despesas  (6)  (5)  (3.291)  (1.761) 
         
  (1.002)  (387)  (60.463)  (53.423) 
 
 

c. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 
 

Controladora  Consolidado 
  2002  2001  2002  2001 
         
Outras receitas operacionais         
   Serviços técnicos – administrativos  -  -  91.250  91.697 
   Despesas recuperadas  -  -  1.181  1.158 
   Outras receitas  -  132  2.381  2.384 
  -  132  94.812  95.239 
         
Outras despesas operacionais         
   Tributos (exceto IR e CSLL)  -  -  (12.312)  (11.593) 
   Outras despesas  (132)  -  (6.848)  (2.272) 
  (132)  -  (19.160)  (13.865) 
         
Total  (132)  132  75.652  81.374 

 
A receita de R$91.250 refere-se a comissão por serviços de voz prestados 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 25). 
 

 
7. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 
 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Receitas financeiras     
   Juros de aplicações financeiras  557  1.468 
   Ganhos com operações de derivativos  72.045  5.078 
   Variações monetárias/cambiais ativas  111  8.196 
   Outras receitas financeiras  1.897  630 
  74.610  15.372 
     
Despesas financeiras     
   Juros passivos  (32.541)  (3.848) 
   Perdas com operações de derivativos  (29.732)  (9.044) 
   Variações monetárias/cambiais passivas  (75.499)  (1.765) 
   Outras despesas financeiras  (2.928)  (1.657) 
  (140.700)  (16.314) 
     
Total  (66.090)  (942) 
 
 
8. RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS 
 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Receitas     
   Venda de ativo permanente  139.796  20.674 
   Multas  5.036  - 
   Outras  1.183  7.668 
  146.015  28.342 
     
Despesas     
   Baixa do custo de ativo permanente vendido  (71.812)  (20.126) 
   Provisão sobre bens destinados à venda   -  (4.793) 
   Perda na venda de materiais de estoque  (4.793)  - 
   Outras  (8.664)  (1.657) 
  (85.269)  (26.576) 
     
Total  60.746  1.766 
 
A receita de "Venda de ativo permanente" refere-se principalmente à venda do conjunto de 
negócios referente aos serviços de "IP Comutado" e "Speedy Link" para a Telecomunicações de São 
Paulo S.A - Telesp, conforme descrito na Nota 25. 
 



  

A receita de "Multas" em 2002 refere-se a multa contratual aplicada sobre contratos com 
fornecedores, e "Outras despesas" em 2002 refere-se principalmente a estorno de créditos de ICMS, 
pela venda de bens do ativo permanente. 
 
 
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Crédito de contribuição social   4.004  2.848 
Crédito de imposto de renda  11.117  7.923 
     
Total  15.121  10.771 
 
 
10. DISPONIBILIDADES 

 
Consolidado 

  2002  2001 
     
Caixa e contas bancárias  6.792  4.601 
Aplicações financeiras  37.613  10.828 
     
Total  44.405  15.429 
 
As aplicações financeiras são compostas por instrumentos em CDB. 
 
 
11. CONTAS A RECEBER, LÍQUIDAS 
 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Valores faturados  47.289  47.367 
Valores a faturar  39.655  32.569 
  86.944  79.936 
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa 

  
(21.872) 

  
(14.093) 

     
     
Total  65.072  65.843 

 
     
A vencer  40.754  40.123 
Vencidos – 01 a 30 dias  12.555  11.031 
Vencidos – 31 a 60 dias  7.316  5.340 
Vencidos – 61 a 90 dias  9.607  4.879 
Vencidos – 91 a 120 dias  3.239  2.715 
Vencidos – mais de 120 dias  13.473  15.848 



  

Total  86.944  79.936 
 
 
12. TRIBUTOS DIFERIDOS E A RECUPERAR 

 
Consolidado 

  2002  2001 
     

Impostos e contribuições retidos na fonte  6.421  737 
Antecipação de imposto de renda  1.570  2.768 
Antecipação de contribuição social  450  833 
ICMS  16.428  19.962 
     
Tributos diferidos:  184.342  168.792 
   Imposto de renda sobre diferenças temporárias  9.271  6.389 
   Contribuição social sobre diferenças temporárias  3.337  2.300 
   Imposto de renda sobre prejuízos fiscais  15.510  6.960 
   Contribuição social sobre base negativa  5.587  2.506 
   Crédito fiscal resultante da incorporação - Nota 15.b  150.637  150.637 
     
Outros  35  22 
     
Total  209.246  193.114 
     
Circulante    5.061  24.086 
Longo prazo   204.185  169.028 
 
O saldo consolidado de imposto de renda sobre prejuízos fiscais (R$15.510) e contribuição 
social sobre base negativa (R$5.587) diferidos a recuperar, referem-se em sua totalidade à 
controlada Telefônica Empresas S.A. e foram calculados sobre o prejuízo fiscal e base 
negativa de R$62.039 e R$62.083 respectivamente, acumulados na data do 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%. A Administração da 
Sociedade estima que a realização dos tributos diferidos existentes em 31 de dezembro de 2002 
ocorrerá nos seguintes prazos: 
 
 

Ano  Valor 
2006  12.037 
2007  26.466 
2008  40.611 
2009   44.183 
2010   38.435 
2011   22.610 
   
  184.342 

 



  

Os créditos fiscais relacionados com o imposto de renda e contribuição social levam em 
consideração as previsões da instrução CVM nº 371 de 27/06/02, e foram registrados com 
base em estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis futuros, aprovado 
pela Administração da Sociedade, sendo que esses estudos estão baseados em estimativas  e 
podem sofrer alterações no futuro. 
 
Para fins de cálculo do crédito fiscal decorrente de incorporação, descrita na nota 15.b, as alíquotas 
do imposto de renda e contribuição social são 25% e 8% respectivamente, alíquotas que levaram em 
consideração a legislação fiscal em vigor na data da incorporação, sendo que, face à alteração 
introduzida pela Lei 10.637/02, a partir de 2003 a contribuição social deverá considerar o percentual 
de 9%. 
 
 
13. MATERIAIS DE ESTOQUE 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Materiais de manutenção    2.665  1.768 
Bens destinados à venda  1.506   9.586 
Provisão para redução a valor de  realização  (1.004)  (4.793) 
     
Total  3.167  6.561 
 
 
14. OUTROS ATIVOS 

Controladora  Consolidado 
  2002  2001  2002  2001 
         
Despesas pagas antecipadamente  -  -  477  3.448 
Crédito com empresas relacionadas  13.900  13.900  2.641  13.931 
Outros ativos  -  132  551  886 
         
Total  13.900  14.032   3.669  18.265 
         
Circulante  -  -   1.021  4.154 
Longo prazo  13.900  14.032  2.648  14.111 
 
O crédito com empresas relacionadas está descrito na Nota 25. 
 
 
15. INVESTIMENTOS 
 

a. Saldo de investimento: 
 

Controladora  Consolidado 
  2002  2001  2002  2001 
         
Telefônica Empresas S.A.   330.860  360.581  -  64 
 



  

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. - Telesp, conforme descrito na Nota 1, e em 31 de dezembro inclui a reserva especial de ágio 
resultante da reestruturação societária descrita abaixo. 
 
Os principais dados sobre a controlada em 31 de dezembro são: 
 
  2002  2001 
Capital social   235.235   235.235 
Reserva especial de ágio   150.638   150.638 
Prejuízos acumulados  (55.013)  (25.292) 
Patrimônio líquido da controlada   330.860  360.581 
     
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 
  

(29.721) 
  

(20.992) 
 
 
b. Reestruturação societária de controladas 
 
Em 27 de junho de 2001, a Sociedade efetuou 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 que era 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 cotistas 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 emitidas 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 ativo diferido, 
líquido do crédito fiscal de R$150.637. 
 
No balanço patrimonial consolidado, o crédito fiscal está classificado no ativo realizável a 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.  
 
A reestruturação não dependeu de autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicações  - 
ANATEL ou de quaisquer outras autoridades reguladoras. 
 
 
16. IMOBILIZADO LÍQUIDO 

 
 Consolidado 
   2002  2001 

 Taxa anual 
depr.% 

  
Custo 

  
Depreciação 

  
Líquido 

  
Custo 

  
Depreciação 

  
Líquido 

              
Bens e instalações em serviço:   376.616  (118.723)  257.893  316.537  (65.843)  250.694 
              

Equipamentos de comutação/transmissão 20,0  217.314  (72.862)  144.452  215.758  (43.039)  172.719 
Meios de transmissão, cabos aéreos, 

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

 
10,0 

e 
20,0 

  
 
 

90.966 

  
 
 

(23.842) 

  
 
 

67.124 

  
 
 

62.564 

  
 
 

(10.801) 

  
 
 

51.763 

Equipamentos de informática 20,0  10.836  (4.673)  6.163  6.107  (3.472)  2.635 
Prédios e canalização subterrânea 4,0  601  (36)  565  507  (15)  492 
Veículos 20,0  2.438  (780)  1658  1.242  (712)  530 
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10,0 e 20,0  22.506  (8.164)  14.342  21.408  (4.042)  17.366 
Software 20,0  31.648  (8.119)  23.529  8.644  (3.554)  5.090 
Outros 12,5  307  (247)  60  307  (208)  99 

              
Bens e instalações em andamento -  41.949  -  41.949  75.113  -  75.113 
              
Total   418.565  (118.723)  299.842  391.650  (65.843)  325.807 
              
Taxa média de depreciação %       19,85      19,72 
              
Saldo dos bens totalmente depreciados       3.307      2.182 

 
No ativo imobilizado estão registrados  investimentos no“Internet Data Center – TIC” que totalizam 
em 31 de dezembro de 2002 o montante de R$39.861, líquidos da depreciação acumulada até a data. 
De acordo com os planos de negócio preparados  pela Administração, os investimentos realizados 
são recuperáveis nas operações futuras. 

 
 

17. DIFERIDO 
 
O ativo diferido em 31 de dezembro de 2002 é representado por: 

Controladora  Consolidado 
  2002  2001  2002  2001 
         
Despesas pré-operacionais (i)  -  -  2.447  2.447 
Amortização acumulada  -  -  (996)  (506) 
Software  -  -  -  1.775 
Ágio na aquisição de investimento (ii)  305.841  305.841  305.841  305.841 
         
  305.841  305.841  307.292  309.557 
 



  

(i) Gastos pré-operacionais com prazo de amortização de 5 anos; 
(ii) Ágio na aquisição de investimento incorporado, conforme descrito na Nota 15.b, com prazo de 

amortização de dez anos. 
 
O ágio na aquisição de investimento, conforme descrito na nota 15b., está suportado na expectativa 
de rentabilidade futura de investimento adquirido e incorporado. De acordo com os planos de 
negócio preparados  pela Administração, o valor pago é  recuperável nas operações futuras em 
período não superior a dez anos da data da aquisição. A Administração desenvolve análises 
periódicas acerca da recuperação do ágio comparativamente aos resultados gerados a partir da 
aquisição, tendo como base a projeção de resultados operacionais futuros esperados. Em 31 de 
dezembro de 2002 estes estudos indicam que não é requerida reserva sobre o montante registrado 
nas demonstrações financeiras, assim como mudanças no critério de amortização do ágio definido 
como segue: 
 

Anos  Valores 
2003   745 
2004  4.944 
2005  19.486 
2006  35.781 
2007  57.515 
2008  86.900 
2009  91.296 
2010  91.296 
2011   68.515 

   
  456.478 

 
 
 
18. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 
Composição 
 

 Consolidado 2002 
   

Moeda 
  

Taxa de Juros 
  

Vencimento 
 Curto 

Prazo 
 Longo 

Prazo 
  

Total 
             
Empréstimos diversos em 
moeda estrangeira 

  
USD 

    
Até 2004 

 
155.053  22.490  177.543 

Financiamentos em moeda 
nacional 

  
 

  
103% do CDI 

  
Até 2004 

  
 20.944 

  
 15.198 

  
 36.142 

             
Total         175.997   37.688   213.685 

 
 

 Consolidado 2001 
   

Moeda 
  

Taxa de Juros 
  

Vencimento 
 Curto 

Prazo 
 Longo 

Prazo 
  

Total 
             
Empréstimos com empresas 
associadas em moeda 
estrangeira 

  
 

USD 

 

Libor + 3,04% 

  
 

2002 

 

121.421  -  121.421 
 



  

A composição dos empréstimos em moeda estrangeira é como segue: 
 
        

  Moeda  Taxa de Juros  2002  2001 
         
Empresa Associada  USD  Libor + 3,04%  -  121.421 
Resolução 2770  USD  4,80% a 30,00%  107.481  - 
Assunção de dívida  USD  4,02% a 27,50%  70.062  - 
         
      177.543  121.421 
 
Os empréstimos denominados "Assunção de dívida" decorrem de operações realizadas com 
instituições financeiras, onde a controlada Telefônica Empresas S.A. assumiu empréstimos 
contratados por terceiros junto a estas instituições quando do recebimento dos recursos 
correspondentes. 
 
A controlada Telefônica Empresas S.A possui operações de derivativos com valor nominal de 
R$183.670 para proteger suas obrigações em moeda estrangeira, inclusive fornecedores. Em  2002, 
as operações com derivativos realizadas no período geraram  um ganho líquido de R$42.313  
contabilizado como "Receitas financeiras" (perda de R$3.966 em 2001). Em 31 de dezembro de 
2002 o saldo dessas operações estão classificados como "Ganhos temporários com operações de 
derivativos" no ativo  por R$31.620. 
 
 
19. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Tributos sobre a renda     
   Imposto de renda  -  3.872 
   Contribuição social  -  1.394 
     
Tributos indiretos     
   ICMS  12.689  6.635 
   Pis e Cofins  2.767  2.201 
   Outros  614  739 
     
Total  16.070  14.841 
 
 
20. PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

Consolidado 
  2002  2001 
     
Salários  2.193  2.113 
Encargos sociais  7.649  6.262 
Benefícios sociais  440  1.580 
Participação nos resultados  6.212  6.376 

Consolidado 



  

     
Total   16.494   16.331 
 
 
21. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 
Controladora  Consolidado 

  2002  2001  2002  2001 
         
Obrigações com empresas relacionadas  1.356  354  19.273  6.121 
Perdas não realizadas com operações de 
derivativos 

  
- 

  
- 

  
- 

  
2.243 

         
Provisão para plano de pensão  -  -  674  - 
Outras  -  -  2.149  2.230 
         
Total  1.356  -   22.096   10.594 
         
Circulante  1.356  354  21.405  10.535 
Longo Prazo  -  -   691   59 

 
 
22. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 
A controlada Telefônica Empresas S.A. responde por processos 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$368 em 31 de 
dezembro de 2002 (R$30 em 31 de dezembro de 2001). 

 
 

23. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
a – Capital Social 
 
O capital social subscrito e integralizado em 31 de Dezembro de 2002 é de R$702.879 (R$207.799 
em 31 de dezembro de 2001) e está representado por ações escriturais sem valor nominal, assim 
distribuídas: 
 

  2002  2001 
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 lote de mil ações 
em circulação - 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. 
 
A Sociedade está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de 1.500.000.000.000 (um 
trilhão e quinhentos bilhões) de 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 recebimento de dividendo 10% (dez por cento) maior que o atribuído a cada ação ordinária. 
 
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. 
 
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. 
 
 
24. PLANO DE BENEFÍCIOS PÓS-APOSENTADORIA 
 
A controlada Telefônica 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. 
 



  

Durante o exercício de 2002, a controlada efetuou contribuições ao Plano Visão Telefônica 
Empresas no montante de R$1.981 (R$1.835 em 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 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.  
 
Demonstramos a seguir a situação do Plano Visão Telefônica Empresas em 31 de dezembro de 
2002, no que se refere aos riscos de morte e invalidez dos participantes, bem como as demais 
informações requeridas pela Instrução CVM 371 sobre tal plano: 
 
a) Conciliação dos ativos e passivos 
 
  Visão –Telefônica Empresas S.A. 
 2002  2001 
    
Valor justo dos ativos 1.156  2.078 
Total do passivo atuarial  (1.831)  (1.898) 
Ativo/(passivo) líquido  (675)  180 
    
Efeitos tributários 229  (59) 
    
Total líquido dos efeitos tributários (446)  121 
 
 
b) Total de despesa reconhecida na demonstração de resultado 
 
  2002 
 
 Custo do serviço corrente  (343) 
 Custo dos juros (177) 
 Rendimento esperado do ativo do plano 211 
 Contribuições dos empregados - 
 (309) 
 
 
c) Movimentação do passivo atuarial líquido 
 
  2002 
 
 (Passivo)/ativo líquido em 31/12/2001   180 
 Despesas de 2002  (309) 
 Contribuições das empresas para 2002  278 



  

 Reconhecimento de ganhos/(perdas) do ano  (824) 
 (Passivo)/ativo líquido   (675) 
 
 
d) Movimentação do passivo atuarial 
 
  2002 
 
 Passivo atuarial em 31/12/2001  1.898 
 Custo do serviço corrente 343 
 Juros sobre o passivo atuarial 176 
 Benefícios pagos no exercício - 
 (Ganhos) e perdas atuariais do exercício (586) 
 Passivo atuarial em 31/12/2002  1.831 
 
 
e) Movimentação dos ativos dos planos 
 
  2002 
 
 Valor justo dos ativos do plano em 31/12/2001 2.078 
 Benefícios pagos no exercício - 
 Contribuições da patrocinadora no exercício 284 
 Rendimento dos ativos do plano no exercício (1.206) 
 Valor justo dos ativos do plano em 31/12/2002 1.156 
 
 
b) Premissas atuariais 
 

  2002  2001 
     
Taxa utilizada para o desconto a valor presente do passivo atuarial  10,24% a.a.  6% a.a. 
Taxa de retorno esperada sobre os ativos do plano  10,24% a.a.  6% a.a. 
Taxa de crescimento salarial futuro  6,08% a.a.  2% a.a. 
Tábua de mortalidade  GAM-71  GAM-71 
Tábua de mortalidade de inválidos  RRB1944  RRB1944 
Tábua de entrada em invalidez  RRB1944  RRB1944 
Número de participantes ativos do Plano Visão Telefônica 
Empresas 

 550  577 

 
Nota: em 2002 foi utilizada a taxa nominal e em 2001, a taxa real 

    

 
Não há aposentados e respectivos grupos familiares no Plano Visão Telefônica Empresas. 
 
 
25. 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, e são como segue: 

 



  

Consolidado 
  2002  2001 
ATIVO     
   Ativo circulante     
      Contas a receber de serviços, líquidas  6.099  12.105 
     
   Ativo realizável a longo prazo     
      Outros ativos  2.641  13.931 
     
Total de ativos  8.740  26.036 

     
PASSIVO     
   Passivo circulante     
      Fornecedores  1.135  755 
      Empréstimos e financiamentos  -  121.421 
      Outras obrigações  19.272  6.121 
     
   Adiantamento para futuro aumento de capital  -  495.080 
     
Total de passivos  20.407  623.377 

     
RESULTADO     
   Receitas   304.347  138.977 
      Receitas de serviços de transmissão de dados  74.807  47.280 
      Receitas de serviços técnicos – administrativos  91.250  91.697 

 Outras receitas não operacionais  138.290  - 
     
     
   Custos e despesas operacionais   (146.016)   (72.215) 
      Custos dos serviços prestados  (102.165)  (63.767) 
      Despesas gerais e administrativas  (4.504)  (3.329) 
      Outras despesas operacionais  (3.972)  (2.204) 
      Despesas financeiras líquidas  (35.375)  (2.915) 
     
      Outras despesas não operacionais  (63.010)  - 
 
• 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 
e da Terra Networks Brasil S.A. 
 

• O valor de R$91.250, 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 "Outras receitas não operacionais" refere-se à venda e transferência do conjunto de 

negócios concernentes  aos serviços de "IP Comutado" e "Speedy Link", incluindo ativos, 



  

empregados e contratos relacionados com o negócio, para a Telecomunicações de São Paulo 
S.A. – Telesp. 

 
As baixas dos ativos vendidos totalizaram em R$63.010 e estão classificadas em " Outras 
despesas não operacionais". 
 
O valor total da operação foi de R$143.910, conforme laudo de avaliação emitido por empresa 
independente, tendo sido recebido R$138.290 em 30 de dezembro de 2002 e os R$5.620 
restantes assumidos pela compradora em contrato com fornecedores. Essa venda  foi aprovada 
pelo Conselho de Administração da Sociedade em 10 de dezembro de 2002 e publicada em fato 
relevante, conforme Instrução CVM 358 /2002 na mesma data. 

 
De acordo, com o contrato e aditivo firmado entre as partes, a controlada Telefônica Empresas 
S.A. prestará o serviço relacionado com o negócio vendido durante o período de transição, 
sendo reembolsada de todos os custos e despesas relacionados com o mesmo durante este 
período. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, em sua 240ª 
reunião, realizada em 29 de janeiro de 2003, concedeu à  compradora Telecomunicações de São 
Paulo, S.A. – Telesp as autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia 
(SCM) em todo território nacional. 

 
 
• O saldo de “Custos dos serviços prestados” refere-se principalmente a serviços de transmissão 

de dados prestados pela Telesp e serviços prestados pela Atento Brasil S.A., relativo ao 
atendimento a clientes – “Call Center”. Os demais custos relacionados com a prestação de 
serviços para as empresas relacionadas não são passíveis de segregação. 
 
 

• 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 31 de dezembro de 2002, o valor da comissão totalizou R$3.972 
(R$2.204 em 2001) 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. e outras empresas do grupo. 

 
 
26. SEGUROS  
 
A TGP Brasil Corretora de Seguros e Resseguros Ltda., corretora cativa do Grupo no Brasil, filial 
da Pleyade Peninsular Correduria de Seguros Y Reaseguros del Grupo Telefónica S.A., órgãos 
diretamente subordinados à Subdirección General de Riesgos y Seguros Corporativos, é responsável 
pela implantação das políticas corporativas de seguros, como análise das necessidades de coberturas 
locais, contratação, administração e gerenciamento de todas as apólices da Sociedade, executando 
inclusive o Gerenciamento de Riscos e Sinistros. 
 
As principais apólices englobam: 
 

 - Riscos Operacionais, cobrindo danos materiais e lucros cessantes para a todos os sites; 



  

 - 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. 
 
27. 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 país. O investimento em sua subsidiária integral, Telefonica 
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 das obrigações 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 31 de dezembro de 2002, parte da dívida 
financeira da Sociedade estava atrelada ao dólar norte-americano e coberta por posições ativas de 
operações de derivativos ("swap" para CDI e opções). As transações de "swap" foram realizadas 
para cobrir os vencimentos futuros das obrigações em moeda estrangeira. Os ganhos ou perdas 
dessas operações estão registrados na demonstração de resultado. Em 2002, essas transações 
geraram um resultado positivo líquido consolidado de R$42.313 (R$3.966 de perdas em 2001), 
tendo a Sociedade registrado um ativo de R$31.620 para reconhecer o ganho temporário existente. 
 
A exposição líquida pelo valor contábil e de mercado da Sociedade ao risco de taxa de câmbio em 
31 de dezembro, é demonstrada a seguir: 



  

 
Consolidado 

2002  2001 
 Valor 

Contábil 
 Valor de 

Mercado 
 Valor 

Contábil 
 Valor de 

Mercado 
        
Passivos        
Empréstimos e financiamentos    177.543  174.811  121.421  122.791 
Fornecedores 6.718  6.718  -  - 
Posição ativa em swap cambial 183.670  176.245  23  942 
Posição ativa em opções cambiais -  -  121.357  - 
Exposição líquida 591    41   
 
A Sociedade possui operações de derivativos com valor nominal de R$183.670 (R$121.380 em 31 
de dezembro de 2001) para cobrir suas obrigações em moeda estrangeira, inclusive fornecedores, 
que em 31 de dezembro de 2002 totalizam R$184.261. 
 
 
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. 
 
Em 31 de dezembro de 2002, a Sociedade tinha US$10.000 mil de valor nominal em contratos de 
opções ("call spread"). O valor contábil líquido considerado para tais operações é de R$4.600 
(R$4.300 em 31 de dezembro de 2001). 
 

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 "hedge" contra 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 31 de dezembro de 2002, a Sociedade tinha R$213.685 em empréstimos e financiamentos (R$ 
121.421 em 31 de dezembro e 2001), dos quais R$177.543 captados à taxa de juros fixos e  
R$36.142 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$12.313 em 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2002, aproximadamente 7% do total de contas a receber de serviços da 
Sociedade era composto por empresas vinculadas ao Grupo Telefónica. 
 
 

28. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 
 

A remuneração global anual dos administradores da Sociedade e controlada, para o período 
compreendido entre 03/04/2002 e a data da Assembléia Geral Ordinária do ano 2003, foi fixada em 
R$1.926. Esse valor inclui a remuneração fixa e variável, e será válido até a próxima Assembléia 
Geral Ordinária que apreciar as contas relativas ao exercício de 2002. 




