SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

6 - NIRE

53.3.0000572.9

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Al. Dr. Carlos De Carvalho 1482

Batel

3 - CEP

80230-700
6 - DDD

5 - UF

4 - MUNICÍPIO

Curitiba
7 - TELEFONE

PR
8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

0041

309-6700

309-6702

232-8692

11 - DDD

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

0041

309-6800

309-6774

309-6853

10 - TELEX

0

15 - E-MAIL
Joana.serafim@telecelularsul.com.br

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
1 - NOME

Walmir Urbano Kesseli
2 - CARGO

Economista
3 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - BAIRRO OU DISTRITO

Al. Dr. Carlos De Carvalho, 1482

Batel

5 - CEP

6 - MUNICÍPIO

80730-200

Curitiba

7 - UF

PR

8 - DDD

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

11 - TELEFONE

12 - TELEX

0041

0309-6862

0232-8692

0232-8687

0000000

13 - DDD

14 - FAX

15 - FAX

16 - FAX

0041

0309-6774

0309-6800

0309-6853

17 - E-MAIL
Walmir.kesseli@telecelularsul.com.br

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
18 - ITEM

19 - MUNICÍPIO

20/10/2003 14:36:01

20 - UF

21 - DDD

22 - TELEFONE

23 - TELEFONE
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

Ruggero Caterini
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Alameda Dr. Carlos De Carvalho, 1482

Batel

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

80730-200

Curitiba

7 - DDD

0041
12 - DDD

0041

6 - UF

PR

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

309-6702
13 - FAX

309-6800

10 - TELEFONE

309-6862

232-8692

14 - FAX

15 - FAX

309-6774

309-6853

11 - TELEX

0

16 - E-MAIL
Ruggero.caterini@telecelularsul.com.br

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/1998

31/12/1998

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/1999

31/12/1999

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu

385-9

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

. . -

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

BVBAAL
BVES

X BVMESB

BVPR

BVRJ

BVPP

BVRG

BOVESPA

BVST

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

1990100 - Telecomunicações
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Telefonia Móvel Celular

20/10/2003 14:36:11
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

X Ações
Debêntures Conversíveis em Ações

Ações Resgatáveis

Debêntures Simples

Partes Beneficiárias

Bônus de Subscrição

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

23/03/1999

22/04/1999

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.

4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

09/04/1999

23/03/1999

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM

2 - TÍTULO DO JORNAL

01

Gazeta Mercantil

02

Diário Oficial Da União

3 - UF

DF

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

30/06/1999

20/10/2003 14:36:12

Pág:

3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

02.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
1 - ITEM

2 - NOME DO ADMINISTRADOR

3 - CPF

4 - DATA

5 - PRAZO DO MANDATO

6 - CÓDIGO TIPO DO

7 - FUNÇÃO

ADMINISTRADOR *

DA ELEIÇÃO

01

Alvaro Pereira de Moraes Filho

463.020.008-82

16/06/1999

Indeterminado

1

Diretor Presidente

02

José Doroteu Fabro

277.430.719-87

16/06/1999

Indeterminado

1

Diretor de administração Geral

03

Elis Bontempelle

7.372.549-80

22/04/1999

Até AGO de 2001

2

Membro do Cons. de Administração

04

Ruggero Caterini

265.439.741-68

16/06/1999

Indeterminado

1

Diretor de Finanças

05

Carmelo Furci

90.620.258-20

22/04/1999

Até AGO de 2001

2

Presidente do Conselho de Administração

06

Massimo Tachella

794.727.455-04

10/08/1998

Até AGO de 2001

2

Membro do Conselho de Administração

07

Gil Odebrecht

682.578.729-20

16/06/1999

Indeterminado

1

Diretor de Tecnologia

08

Stuart Graham

53.745.137-45

16/06/1999

Indeterminado

1

Diretor de Negócios

09

Sergio Bartoletti

284.875.750-72

16/06/1999

Indeterminado

1

Diretor de Operações

* CÓDIGO:

1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;
2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

20/10/2003 14:36:13
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E
DIRETOR

Conselho de Administração
Abaixo segue um curto resumo biográfico dos membros do Conselho.
Carmelo Furci, 45 anos de idade, é membro do Conselho de Administração desde abril de 1999.
Atuou como consultor do Instituto para o Novo Chile e Centro VECTOR de Estudos Econômicos e
Sociais em Amsterdã, Holanda e no Chile (1978-82). Também atuou como especialista em relações
internacionais na Universidade Americana de Roma (1984) e Coordenador da Enimont Internacional
Agencies na Itália e Bélgica (1985-89), como Gerente do Departamento de Relações Exteriores para a
Europa do Banco Mundial (1990-94), onde também atuou como Gerente de Estratégia (1994-97) e ViceDiretor da Câmara de Comércio de Milão (1997-98). Atualmente é Diretor Presidente da Telecom Itália
do Brasil (desde junho de 1998), membro do Conselho de Administração da Bitel Participações S.A.,
Solpart, ETECSA, Teleacre S.A., Teleron S.A., Telems S.A., Telemat S.A., Telegoiás S.A., Telebrasília
S.A., Telepar S.A., Telesc S.A., CTMR, Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira e Tele Nordeste Celular
(em todas desde 1999), e Tele Centro Sul (1998). Graduado em Sociologia pela Università degli Studi di
Roma, possui grau de doutorado em Economia pela London School of Economics and Political Science.
Massimo Tacchella, 47 anos, atua como membro do Conselho de Administração desde abril de
1999. Ingressou na STET em 1978, trabalhando na área de Marketing Operacional da Telecom Itália
Mobile – TIM. Em 1996 foi eleito Diretor da TIM, e desde 1997 atua como Diretor Comercial da Maxitel
S.A. no Brasil. Graduado em Ciências Políticas pela Universidade Sapienza de Roma, possui pósgraduação em Marketing Internacional pelo Instituto de Comércio Exterior de Roma.
Elis Bontempelli, 43 anos, atua como membro do Conselho de Administração desde abril de
1999. De 1981-1985 trabalhou no escritório regional da Lombardia da Telecom Itália Mobile, no Setor de
Administração e Orçamento. Em novembro de 1985 foi transferido para a matriz em Roma para trabalhar
nas áreas de Planejamento Administrativo, Controle de Produção e Análise Administrativa. Também
trabalhou na Área de Planejamento Operacional e Controladoria da Telecom Itália Mobile em 1986, assim
como na Área de Controladoria da PRC/CA em 1989. Em abril de 1999 foi eleito membro do Conselho de
Administração da Tele Nordeste Celular Participações S.A. Graduado em Engenharia Elétrica pela
Universidade L. Galvani de Milão, possui doutorado em Ciência Política pela Escola de Economia e
Comércio de Milão, e MBA em Economia pela American University de Washington.
Diretoria
Segue um breve resumo biográfico dos Diretores:
Alvaro Pereira de Moraes Filho, 51 anos de idade, foi designado Presidente da Controladora em
4 de setembro de 1998, e reeleito Diretor Presidente em 16 de junho de 1999. Também atua como
Presidente da Telepar Celular S.A., Telesc Celular S.A. e CTMR Celular S.A. Entrou para a
Telecomunicações do Paraná S.A. – Telepar em 1974, onde atuou como Gerente de Processamento de
Dados (1974-78), Gerente da Divisão de Planejamento Operacional (1976-80), Gerente da Coordenação
20/10/2003 14:36:21
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E
DIRETOR

do Departamento de Operações (1979-87), Gerente do Departamento de Planejamento de Engenharia
(1987-91), Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (1991-93), Diretor de
Engenharia (1993-94), Gerente do Escritório de Coordenação Técnica (1994-95) e Gerente do
Departamento de Sistemas (1996-98). Também atuou como Gerente do Departamento de Serviços da
Telepar Celular S.A (1995-96).. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica – ITA.
José Doroteu Fabro, 41 anos, foi designado Vice-Presidente da Controladora em 4 de setembro
de 1998 e designado Diretor Administrativo em 16 de junho de 1999. Desde 1998 também atua como
Diretor Superintendente da Telepar Celular S.A., Telesc Celular S.A. e CTMR Celular S.A. Ocupou os
seguintes cargos na Telecomunicações do Paraná S.A. – Telepar: Gerente do Departamento da
Tesouraria (1989), Gerente da Divisão de Cobrança (1989-91), Gerente do Departamento Financeiro
(1991), Gerente do Departamento de Renda (1992-95) e Gerente do Departamento de Orçamento e
Coordenação (1996-97). Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ourinhos, São
Paulo, possui Mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e PósGraduação em Engenharia Econômica pelo Centro de Desenvolvimento Empresarial da Faculdade
Católica de Curitiba.
Ruggero Caterini, 38 anos, foi designado Diretor Financeiro da empresa em 16 de junho de 1999. Em1988
ingressou na Alitalia, atuando no Departamento Técnico. Em 1990 ingressou no Instituto Mobiliare Italiano,
um banco de investimentos, onde tornou-se analista financeiro em 1992. Em 1994 atuou como analista
sênior, encarregado de avaliar os empréstimos para indústrias no noroeste da Itália. Em 1996 ingressou na
Telecom Itália Mobile, trabalhando no setor de Avaliação de Investimentos, e em setembro de 1998
tornou-se superintendente da subsidiária brasileira da Telecom Itália Mobile. É graduado em Engenharia
Mecânica pela Universidade de Roma.
Gil Odebrech, 33 anos, foi designado Diretor Comercial em 16 de junho de 1999. Ingressou na Telesc em
1988, onde atuou como engenheiro de projetos, implementação, operação e manutenção de Centros de
Comando e Controle até 1992. De 1992 a 1995 atuou como Gerente da Divisão Técnica de Telefonia
Celular. De 1995 a 1998 atuou como Gerente do Departamento de Telefonia Celular e, desde 1998, como
Gerente de Operações para o Estado de Santa Catarina. É graduado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Santa Catarina em Administração de Empresas pela Universidade para o
Desenvolvimento de Santa Catarina, além de possuir vários diplomas de cursos de telecomunicações.
Stuart Graham, 45 anos, foi designado Diretor Comercial em 16 de junho de 1999. Possui vinte anos de
experiência em vendas e marketing internacional. Em 1975, tornou-se Presidente da AISEC, nos Estados
Unidos. Também trabalhou no exterior para várias empresas, inclusive bancos internacionais, companhias
farmacêuticas e em outros setores, como o setor das telecomunicações, no qual tem atuado nos últimos
quatorze anos. Nos primeiros onze anos, atuou em vários cargos de direção e administração na Pacific
Telesis em San Francisco. Nos últimos três anos atuou na área de marketing e vendas de várias joint
ventures em telefonia celular da STET.
Sérgio Bartoletti, 52 anos, foi designado Diretor de Operações em 16 de junho de 1999. Atuou como
analista sistemas na Autovex S.p.A. Em 1971 ingressou na Ericsson, onde atuou no Departamento
20/10/2003 14:36:21
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E
DIRETOR

Internacional. Ingressou na STET Mobile S.p.A. em 1975, onde projetou e desenvolveu o sistema de
informática da empresa e também atuou no Departamento de Marketing Internacional. Em 1994 foi
designado membro da Diretoria do Departamento Internacional. É graduado em Economia e Comércio
pela Universidade de Roma.

20/10/2003 14:36:21
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
1 - EVENTO BASE

2 - DATA DO EVENTO

Ago

3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

22/04/1999

4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

0

5 - ACORDO DE ACIONISTAS

0

6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

NÃO

NÃO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO
1 - ITEM

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS

3 - CPF/CNPJ

7-%

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS

(Mil)

02

98

99

11 - ¨%

12 - COMP.CAP.SOC.

02.601.197-0001/40

51,80

0

0,00

64.405.151

19,26

31/03/1999

194.282

0,10

6.899.691

2,06

31/03/1998

5 - UF

14 - CONTROLADOR

Brasileira

BR
SIM

33.754.482-0001/24

PREVI - Caixa de Previdência do B.B.
5,39

4 - NACIONALIDADE

13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

(Mil)

BITEL Participações S.A.

6.705.409
97

10 - TOTAL DE AÇÕES

(Mil)

64.405.151
03

9-%

Brasileira

BR
NÃO

00.000.000-0000/00

AÇÕES EM TESOURARIA
0

0,00

0

0,00

0

0,00

53.258.471

42,81

209.835.715

99,90

263.094.186

78,68

00.000.000-0000/00

OUTROS

00.000.000-0000/00

TOTAL
124.369.031

20/10/2003 14:36:34

100,00

210.029.997

100,00

334.399.028

100,00

Pág:

8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA
1 - ITEM

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

02

BITEL Participações S.A.

31/03/1999

1 - ITEM

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

7-%

0201

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS
(Unidades)

9-%

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL
(Unidades)

11 - ¨%

Stet Mobile Holding NV
434.529.150

100,00

434.529.150

100,00

0299

0

0,00

434.529.150

100,00

0

0,00

434.529.150

100,00

4 - NACIONALIDADE

00.000.000-0000/00

Holandesa

5 - UF

00.000.000-0000/00

TOTAL

20/10/2003 14:36:36

3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
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Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA
1 - ITEM

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

03

PREVI - Caixa de Previdência do B.B.

31/03/1998

1 - ITEM
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

20/10/2003 14:36:36

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
7-%

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS
(Unidades)

3 - CPF/CNPJ
9-%

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL
(Unidades)

11 - ¨%

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

12 - COMP.CAP.SOC.
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Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM

3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES

22/05/1998
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL

01

5 - VALOR NOMINAL
(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

7 - SUBSCRITO

(Mil)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

(Reais Mil)

ORDINÁRIAS

ESCRITURAL

124.369.031

65.410

65.410

02

PREFERENCIAIS

ESCRITURAL

210.029.997

110.462

110.462

03

PREFERENCIAIS CLASSE A

0

0

0

04

PREFERENCIAIS CLASSE B

0

0

0

05

PREFERENCIAIS CLASSE C

0

0

0

06

PREFERENCIAIS CLASSE D

0

0

0

07

PREFERENCIAIS CLASSE E

0

0

0

08

PREFERENCIAIS CLASSE F

0

0

0

09

PREFERENCIAIS CLASSE G

0

0

0

10

PREFERENCIAIS CLASSE H

0

0

0

11

PREFER. OUTRAS CLASSES

0

0

0

334.399.028

175.872

175.872

99

TOTAIS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM

2 - DATA DA
ALTERAÇÃO

01

22/05/1998

20/10/2003 14:36:39

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

175.872

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

175.872 Parcela cindida da Telebrás

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO

(Mil)

(Reais)

334.399.028

0,0005259350
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE

2 - VALOR

(Mil)

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais Mil)

700.000.000

0

22/05/1998

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM

2 - ESPÉCIE

3 - CLASSE

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Mil)

01

ORDINÁRIAS

233.333.333

02

PREFERENCIAIS

466.666.667

20/10/2003 14:36:40
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - ITEM

2 - PROVENTO

3 - APROVAÇÃO DA

4 - DATA DA

5 - TÉRMINO DO

6 - LUCRO OU PREJUÍZO

7 - VALOR DO

8 - ESPÉCIE

9 - CLASSE

10 - MONTANTE DO

11 - DATA DE

DISTRIBUIÇÃO

APROVAÇÃO

LÍQUIDO NO PERÍODO

PROVENTO POR AÇÃO

DAS AÇÕES

DAS AÇÕES

PROVENTO

INÍCIO DE

EVENTO

DISTRIBUIÇÃO

EXERCÍCIO
SOCIAL

(Reais Mil)

(Reais Mil)

PAGAMENTO

01

DIVIDENDO

AGO

22/04/1999

31/12/1998

126.609

0,0000161300

ORDINÁRIA

3.389

22/06/1999

02

DIVIDENDO

AGO

22/04/1999

31/12/1998

126.609

0,0000161300

ORDINÁRIA

2.006

22/06/1999

03

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

AGO

22/04/1999

31/12/1998

126.609

0,0000781400

PREFERENCIAL

9.715

22/06/1999

04

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

AGO

22/04/1999

31/12/1998

126.609

0,0000781400

PREFERENCIAL

16.412

22/06/1999

20/10/2003 14:36:41
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
1 - ITEM

2 - ESPÉCIE DA AÇÃO

3 - CLASSE

4 - % DO CAPITAL

5 - % TIPO DIVI-

6 - % TIPO DIVI-

7 - % TIPO DIVID.

DA AÇÃO

SOCIAL

DENDO FIXO

DENDO MÍNIMO

CUMULATIVO

8 - BASE DE CÁLCULO

9 - PREV.

10 - PRÊMIO

REEMBOLSO

11 - DIREITO
A VOTO

DE CAPITAL

01

PREFERENCIAL

62,81

0,00

6,00

02

ORDINÁRIA

37,19

0,00

25,00

0,00 BASEADO NO CAPITAL SOCIAL

SIM

NÃO

NÃO

0,00 BASEADO NO LUCRO

NÃO

NÃO

SIM

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA
1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO

22/05/1998

20/10/2003 14:36:42

2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

25,00

Pág:
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS

NO LUCRO

ADMINISTRADORES

3 - PERIODICIDADE

(Reais Mil)

NÃO

1.502

ANUAL

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/1998

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/1997

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/1996

4- ITEM

5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

6 - VALOR DO ÚLTIMO

7 - VALOR DO PENÚL-

8 - VALOR DO ANTEPE-

EXERCÍCIO
(Reais Mil)

TIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)

NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)

01

PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS

0

0

0

02

PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS

0

0

0

03

PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES

0

0

0

04

PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS

0

0

0

05

CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA

0

0

0

06

CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA

0

0

0

07

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

0

0

0

08

LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

0

0

0

09

PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

0

0

0

20/10/2003 14:36:44
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/1998

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01763-9

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1- ITEM

2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

4 - CLASSIFICAÇÃO

5 - % PARTICIPAÇÃO

6 - % PATRIMÔNIO

NO CAPITAL DA
INVESTIDA

LÍQUIDO DA
INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA

01

TELEPAR CELULAR S.A.

02.332.397/0001-44

ABERTA CONTROLADA

44,00

67,31

02.334.700/0001-48

ABERTA CONTROLADA

44,00

82,91

02.432.056/0001-40

ABERTA CONTROLADA

44,00

78,55

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
02

TELESC CELULAR S.A.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
03

CTMR CELULAR S.A.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

20/10/2003 14:36:45
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Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

Antes da constituição da Telebrás em 1972, havia mais de 900 empresas de
telecomunicações atuando no Brasil. Entre 1972 e 1975, a Telebrás e suas
subsidiárias operacionais (coletivamente, “Sistema Telebrás”) adquiriram quase
todas as outras empresas telefônicas do Brasil, obtendo assim o monopólio da
prestação de serviços públicos de telecomunicações em quase todas as áreas do
país. A partir de 1995, o Governo Federal empreendeu uma abrangente reforma
do sistema regulamentador das telecomunicações brasileiras. Em julho de 1997, o
Congresso Nacional brasileiro adotou a Lei Geral de Telecomunicações (“Lei
Geral de Telecomunicações” e, juntamente com os regulamentos, decretos, ordens
e planos de telecomunicações emitidos pelo Executivo do Brasil ,
“Regulamentação das Telecomunicações”) que previa o estabelecimento de uma
nova estrutura regulamentadora, introdução da concorrência e privatização da
Telebrás. A Lei Geral de Telecomunicações criou uma agência regulamentadora
independente chamada Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
(“Anatel”).
Em janeiro de 1998, como preparação para a reestruturação e privatização
do Sistema Telebrás, as operações de telefonia celular das subsidiárias
operacionais da Telebrás foram cindidas em empresas separadas. Em maio de
1998 a Telebrás foi reestruturada formando, além da Telebrás, 12 novas
Controladoras (“Novas Controladoras”), por um procedimento previsto na
legislação societária brasileira chamado cisão. Praticamente todo o ativo e passivo
da Telebrás, incluindo as ações da Telebrás nas empresas operacionais do Sistema
Telebrás, foram apropriados para as Novas Controladoras. A cisão do Sistema
Telebrás em Novas Controladoras é denominada neste relatório “Cisão” ou “Cisão
da Telebrás”.
As Novas Controladoras, juntamente com suas respectivas subsidiárias, são
compostas de (a) oito operadoras de telefonia celular, cada uma operando em
uma de oito regiões (cada qual uma “Região de Telefonia Celular””), (b) três
operadoras de telefonia fixa,, cada uma prestando serviços locais e de
interurbanos intra-regionais em uma das três regiões, e (c) Embratel Participações
S.A. –Embratel (“Embratel”), que presta serviço telefônico interurbano nacional
(entre e dentro das regiões) e internacional em todo o Brasil. A operadora de
serviços de telefonia fixa que opera na Região de Telefonia Fixa que inclui a
Região é a Tele Centro Sul Participações S.A. (juntamente com suas subsidiárias
denominada “TCS”). Neste Relatório Anual, as referências às operações da TCS
anteriores a janeiro de 1998 designam as operações de telefonia fixa das Empresas
Predecessoras.
20/10/2003 14:36:54
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2.558.115/0001-21

09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Controladora é uma das Novas Controladoras. No Cisão, foi apropriado
para a Controladora todo o capital acionário da Telebrás nas subsidiárias
operacionais do Sistema Telebrás que prestavam serviços de telefonia celular na
Região. Em julho de 1998, o Governo Federal vendeu praticamente todas as suas
ações nas Novas Controladoras, incluindo a Controladora, para compradores do
setor privado. As ações com direito a voto da Controladora pertencentes ao
Governo Federal foram adquiridas por um consórcio formado pela UGB
Participações Ltda. (“UGB”) e Bitel Participações S.A. (“Bitel”, e o consórcio
“UGB/Bitel”).

Participação da Tele Celular Sul Participações S.A. nas Controladas
Empresas
Controladas
Telepar Celular S.A.
Telesc Celular S.A.
CTMR Celular S.A.

20/10/2003 14:36:54
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Participação no
Capital Votante

Participação no
Capital Total

81,9%
91,4%
81,3%

67,3%
82,9%
78,6%
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

A área de atuação da Tele Celular Sul abrange os Estados de Santa Catarina e do Paraná
(exceto os municípios de Londrina e Tamarana), e a região de Pelotas, no Rio Grande do Sul,
com extensão territorial de aproximadamente 295,8 mil quilômetros quadrados. Os dados
estatísticos de 1998 mostram que esta área tem uma população estimada em 14,3 milhões de
habitantes, representando cerca de 8,9% da população brasileira. A atividade econômica da
região representa aproximadamente 8,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, algo como
R$ 85,8 bilhões. O PIB per capita anual de R$ 6,0 mil, um dos índices mais altos do país.
Área de Atuação

Paraná
Santa Catarina
Cidade de

Pelotas

Principais Indicadores
Em 31 de dezembro de 1998
Estado/Cidade

População
(milhões)(1)

Paraná (Telepar Celular S.A.).....
Santa Catarina (Telesc Celular) ..
Pelotas (CTMR Celular S.A.) ......
Região ............................................

8,8
5,2
0,3
14,3

20/10/2003 14:36:59
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% da
população do
Brasil(1)

5,9%
3,5%
0,2%
9,6%

% do PIB do
Brasil(1)

Renda per
capita (1)

5,5%
3,2%
0,1%
8,8%

R$5.980
R$6.200
R$3.000
R$5.998
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
(1) Todos os valores são estimativas da empresa, baseadas no Gazeta Mercantil – Atlas do Mercado
Brasileiro de dezembro de 1998 e dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE.

A regulamentação brasileira permite que os serviços celulares sejam fornecidos dentro de
duas freqüências de espectro de rádio. Essas duas freqüências são referidas pela ANATEL,
como a Banda A e B. A Banda A é a freqüência usada por todas as antigas empresas do
Sistema TELEBRÁS, incluindo as controladas da Companhia. A Banda B é a freqüência usada
por todos os novos competidores. Nenhum operador da telefonia celular pode oferecer serviços
fora da Banda A e Banda B e, não mais do que uma operadora pode fornecer serviço celular
dentro de uma determinada área geográfica para cada uma das áreas da Banda A e Banda B.
Tendo em vista que, as áreas geográficas representadas pelas concessões da Banda B diferem
da região na qual a empresa opera, mais de um operador da Banda B poderá competir com a
empresa (embora cada operadora da Banda B possa operar dentro de uma área geográfica
distinta e não competir uma com a outra).
O negócio da Companhia é fornecer serviço de telefonia celular e todas as outras
atividades afins, de acordo com as concessões outorgadas pelo Governo Federal à TELEPAR,
TELESC e CTMR em 04/11/1997 e as respectivas aprovações e autorizações. As concessões
terminam em 03/09/2007 com relação a TELEPAR CELULAR, em 30/09/2008 com relação a
TELESC CELULAR e em 14/04/2009 com relação a CTMR CELULAR. Inicialmente as
concessões foram outorgadas para a Banda A sem ônus. Se estas empresas atenderem a certas
obrigações estabelecidas nas concessões, as mesmas poderão ser renovadas a critério da
ANATEL pelo prazo de 15 (quinze) anos, contanto que a Empresa comunique com 30 meses de
antecedência, do prazo do término e que se negocie uma taxa de renovação. O Ministério das
Comunicações também outorgou concessões às operadores da Banda B. Os operadores da
Banda A e B vão competir um com os outros em diferentes regiões do Brasil.
A Companhia tem como competidor em sua região de atuação duas operadoras da
Banda B, a Global Telecom Ltda., nos Estados do Paraná e Santa Catarina e a TELET S.A., na
cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. A Global Telecom iniciou suas atividades no
final de dezembro de 1998, somente no Estado do Paraná e a TELET iniciará suas operações
durante o ano de 1999.
Regulamentação do Setor de Telecomunicações
Os negócios da Companhia incluindo, os serviços que ela pode fornecer e as tarifas
que a mesma pode cobrar pelos serviços de telecomunicações, são regulados pela ANATEL, de
acordo com a Lei N.º 9.472 de 16 de julho de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações, as
20/10/2003 14:36:59
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

Regulamentações, Decretos, Portarias e Planos editados e o Contrato de Concessão outorgando
à Companhia o direito de fornecer certos serviços de telecomunicações, sujeitos a certas
obrigações contidas na Concessão.
De 1962 até 1967, o setor de telecomunicações brasileiro era regulamentado pelo
Conselho Nacional de Telecomunicações, e de 1967 a 1997 pelo Ministério das Comunicações,
de acordo com a Lei N.º 4.117 de 27 de agosto de 1962 e pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações promulgado, bem como, por certas regulamentações editadas de 1962 a
1996.
Em agosto de 1995, o Congresso Nacional alterou a Constituição Brasileira afim de
permitir a restruturação do setor de telecomunicações. Em 19 de julho de 1996, o Congresso
aprovou a Lei 9.295, a Lei Mínima.
A Lei Mínima iniciou o processo de abertura do mercado de celular à competição. Foi
amplamente substituída pela Lei Geral de Telecomunicações, embora a atual concessão do
celular, outorgada aos operadores da Banda A e Banda B, contenha certos dispositivos
derivados da Lei Mínima. Em julho de 1997, o Congresso aprovou a Lei Geral de
Telecomunicações, a qual substituiu a Lei N.º 4.117 e tornou-se a base principal para a
regulamentação do setor de telecomunicações, exceto a Regulamentação de Transmissão, a qual
não foi tratada pela Lei de Telecomunicações.
A Lei Geral de Telecomunicações também criou a Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), órgão responsável pela aplicação do regulamento de
telecomunicações. Esta Agência tem o status de autarquia especial. A Anatel substituí o
Ministério das Comunicações nas funções de fiscalização e outorga de serviços de comunicação e
administração de radiofreqüências. Apenas as políticas nacionais de telecomunicações ficam a
cargo do ministério.
Concessões e Licenças
As companhias que desejarem fornecer serviços de telecomunicações aos consumidores
devem se dirigir a ANATEL para obtenção da concessão ou licença. As concessões e licenças
são outorgadas para os serviços do regime público e privado. O regime público é diferenciado
do regime privado em função das obrigações impostas às companhias no regime público. Existem
apenas quatro empresas no regime público, a EMBRATEL, TELESP PARTICIPAÇÕES S.A.,
TELECENTRO SUL PARTICIPAÇÕES S.A. e TELE NORTE-LESTE PARTICIPAÇÕES
S.A. Como fornecedores de serviços de telefonia fixa, desempenham uma importante função
pública e estão sujeitas a certas obrigações, as quais se inserem em três categorias básicas:
qualidade dos serviços, continuidade dos serviços e expansão e modernização da rede.
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

As companhias que operam no regime privado, as quais incluem as companhias celulares,
em geral não estão sujeitas às obrigações derivadas de Lei Geral, mas estão sujeitas à lista de
obrigações constantes nas suas licenças ou concessões, imposta pela ANATEL.
De acordo com a Lei Mínima e Lei Geral, foram outorgadas concessões para os
operadores da Banda A e Banda B. Cada concessão da celular é uma outorga específica de
autorização para fornecer serviços celulares, sujeitos a certas obrigações contidas na lista de
obrigações. Se uma empresa celular desejar oferecer quaisquer outros serviços de
telecomunicações que não sejam serviços autorizados pela sua concessão ela deve se dirigir a
ANATEL para obter uma licença para fornecer tais serviços.
Obrigações das Empresas de Telecomunicações
As empresas celulares, incluindo as operadoras da Banda B, estão sujeitas as obrigações
contidas em suas listas de concessões, devendo atender à certas obrigações concernentes a
qualidade dos serviços, expansão e modernização da rede. O não atendimento da lista de
obrigações, pode resultar em multa diária de 0,05% calculada sobre a receita operacional líquida
anual, até que a empresa cumpra com as obrigações. A Companhia encontra-se cumprindo a lista
de obrigações.
Durante o ano de 1998, a Tele Celular Sul, através de suas operadoras realizou a
Expansão e a Modernização da rede visando o atendimento da lista de espera no Estado do
Paraná e a melhoria da qualidade dos serviços prestados por suas operadoras. A Companhia
encerrou o ano com 610.381 acessos em serviço, representando um acréscimo de 32,1%, em
relação a 1997, atingindo assim uma densidade de 4,2 acessos celulares por 100 habitantes.
As Controladas da Tele Celular Sul Participações S.A. assinaram contratos de concessão
para prestação do serviço móvel celular em 04 de novembro de 1997, com Termo de
Aditamento de 26 de março de 1998 (Telepar Celular S.A.), de 31 de março de 1998 (Telesc
Celular S.A. e CTMR Celular S.A.), tendo a cumprir diversas obrigações relacionadas à
Qualidade do Serviço e Prazos de Atendimento na Área de Concessão. O conjunto de metas
estabelecidas no contrato são as o seguintes:
a) Qualidade do Serviço

Meta

1 – Bloqueio de Canal de Voz da ERB na
HMM
2 – Bloqueio nos Enlaces de Interconexão
na HMM
3 – Reclamações de assinantes
consideradas procedentes

< 5%
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b) Prazo de Atendimento na Área de
Concessão

Meta

1 – Municípios com população entre 30.000 e
50.000
2 – Municípios com população entre 50.000 e
75.000
3 – Municípios com população entre 75.000 e
100.000
4 – Municípios com população entre 100.000 e 100.000
5 – Municípios com população acima de 200.000

70% ao final do 5º
ano
80% ao final do 4º
ano
90% ao final do 3º
ano
100% ao final do
2ºano
100% ao final do 1º
ano

Os resultados obtidos até 31 de dezembro de 1998 foram:
Obrigações
a1
a2
a3
b1
b2
b3
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Telepar Celular
S.A.
2,0 %
0,2 %
0,3 %
78 %
100 %
100 %

Telesc Celular S.A. CTMR Celular S.A.
1,5 %
1,6 %
0,04 %
100 %
100 %
100 %

0,2 %
0
0,04 %
100 %
100 %
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oferecer aquele preço para qualquer outro parte requisitante de forma não discriminatória. A
ANATEL, declarou que ela não espera outorgar às partes que solicitarem a interconexão o direito
de co-instalar os seus equipamentos neste momento. Co-instalar significa que a parte solicitando a
interconexão pode instalar seu equipamento de comutação na ou perto da central local da
operadora da rede, cuja rede a parte requisitante deseje usar e conectar à rede nesse
determinado ponto. A co-instalação é atualmente um assunto para negociação entre as partes.
Atualmente, a ANATEL não obriga a divisão dos elementos da rede e serviços pelos
fornecedores de tais elementos e serviços, embora a ANATEL tenha declarado que ela planeja
rever o assunto de forma regular e ela pode requerer a divisão no futuro. Num regime de divisão
cada operador da rede é solicitado a fornecer uma lista detalhada de serviços e elementos da
rede, os quais podem ser comprados por uma parte solicitando a interconexão e a parte
requisitante tem então o direito de selecionar um sub-produto dos elementos e serviços da rede
disponível.
Regulamentação tarifária
Preços máximos:
As concessões outorgadas às operadoras da Banda A e B,
incluindo as concessões da Companhia, contém um mecanismo de preço máximo para
estabelecer e ajustar as tarifas numa base anual. O mecanismo de preço máximo estipulado pela
ANATEL, consiste de um limite superior ou preço máximo atrelado a tarifa média ponderada
para uma cesta de serviços. A cesta incluí serviços do plano de serviço básico, assinatura básica
mensal, tarifas VC1, VC2, VC3, DSL1, DLS2, bem como as taxas de interconexão, incluindo as
taxas de uso da rede.
O preço máximo inicial acordado pela ANATEL e pela controladora quando da
concessão foi baseado nas tarifas pré existentes, as quais foram elaboradas com base nos custos
totais alocados da Controladora. O preço inicial será ajustado numa base anual de acordo com
uma fórmula contida na concessão. A Fórmula permite dois aumentos ao preço máximo.
Primeiro, o preço máximo reajustado para cima para refletir os aumentos da inflação, através da
multiplicação do preço máximo por (1+1(y)), onde y representa a taxa de inflação medida pelo
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas.
O preço máximo cobre uma cesta de serviço. Enquanto a tarifa média ponderada para
toda a cesta não pode exceder o preço máximo, as tarifas para os serviços individuais dentro da
cesta podem ser aumentados. A Controladora pode aumentar a tarifa para qualquer serviço
individual em até 20% sujeito a um ajuste decrescente para efeito da inflação, já incluída nos
aumentos anuais do preço máximo da cesta, para que ela ajuste os outros preços para baixo, a
fim de assegurar que a tarifa média ponderada não exceda o preço máximo.
Tarifas celulares:
Em outubro de 1994 o Ministério da Fazenda aprovou a alteração
da estrutura tarifária para o serviço telefônico móvel celular. Até então, as tarifas de telefonia
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móvel celular eram aplicáveis à todas as ligações originárias de, ou recebidas por, telefones
móveis celulares, e consistia num valor medido com base na duração da ligação, além de um valor
correspondente à tarifa que seria cobrada por ligação interurbana.
Com a mudança, os assinantes do serviço móvel celular passaram a pagar apenas pelas
chamadas saintes, quando efetuadas das suas respectivas áreas de registro.
Quando um assinante faz uma chamada de uma área geográfica limitada (a área de
registro) para uma pessoa dentro da mesma área de registro, o assinante paga certa tarifa por
minuto (VC1). Se a recebedora da chamada estiver fora da área de registro na qual a chamada
foi efetuada, mas dentro da área de concessão do fornecedor do celular para tal área de registro,
o assinante paga uma tarifa maior (VC2).
As chamadas efetuadas de dentro de uma área de registro para um recebedor localizado
fora da região de concessão na qual tal área de registro estiver localizada são faturadas a uma
tarifa por minuto mais alta (VC3). A Operadora recebe as receitas de VC1, VC2 ou VC3,
conforme o caso, para todas as chamadas celulares originadas de sua região, sejam elas feitas
pelo assinante da Operadora ou pelo assinante de uma outra operadora celular que esteja
visitando a região.
Da mesma forma, quando um assinante da empresa faz uma chamada celular estando fora
da região, as receitas de VC1, VC2 ou VC3, conforme o caso, associadas àquelas chamadas são
pagas à operadora do celular de cuja região de concessão a chamada for feita.
Quando o assinante da empresa efetua ou recebe uma chamada enquanto fora da área de
registro na qual tal assinantes estiver habilitado para o serviço (área de domicilio do assinante), o
assinante também paga à operadora uma sobretaxa por chamada, conhecida como Adicional por
Chamada (AD).
Quando o assinante da Companhia recebe uma chamada de fora de sua área de registro,
ele também paga uma certa tarifa por minuto. Se o assinante estiver localizado dentro da Região,
a taxa é chamada de Deslocamento 1 (DSL1), ou uma tarifa mais alta, chamada de
Deslocamento 2 (DSL2) se o assinante tiver localizado fora da Região.
Chamada entre telefone celular e telefone comum: O processo de tarifação de
chamada originada de telefone celular para telefone fixo segue a mesma lógica. Segundo o
Regulamento do Serviço Móvel Celular, em seu artigo 5º, o assinante ou usuário do serviço
público que originar a chamada terá que pagá-la. Nas chamadas a cobrar, originadas pelo
assinante do celular para o assinante do serviço fixo, este último pagará a chamada. Para efeito
do cálculo do valor das chamadas entre telefones públicos e celulares, a área de registro do
assinante do celular que receber a chamada será tomada como referência, desconsiderando-se a
localização real da estação móvel no momento da chamada.
A Portaria nº 1537 trata da remuneração que a concessionária terá que pagar quando
utilizar a rede pública, ou seja, quando houver chamada de telefone celular para um telefone
comum. Nesse caso, a tarifa paga pelo usuário precisará ser dividida entre a concessionária e a
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empresa pública. Os critérios e procedimentos para essa divisão constam da Portaria nº 1.538,
com anexo sobre o processamento e repasse de valores entre as entidades prestadoras de
serviço público.
A Portaria nº 1.540 estabelece critérios e procedimentos para a remessa de informações
pelos concessionários do serviço móvel celular ao Ministério das Comunicações, bem como para
a determinação de valor nas chamadas entre assinantes do serviço telefônico público e do serviço
móvel celular faturadas pela concessionária
Tarifas de uso da rede: As operadoras de telecomunicações que desejarem se
interconectar e usar a rede de uma outra Operadora devem pagar certas taxas, principalmente a
taxa de uso da rede, que está sujeita a um preço máximo estipulado pela ANATEL.
O preço máximo para taxa de uso da rede especificado pela ANATEL, varia de empresa
para empresa, baseado nas características dos custos de cada rede da operadora. A tarifa é uma
taxa cobrada por minuto de uso, a qual representa uma despesa média para a cesta de elementos
e serviços da rede.
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10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
1- ITEM

01

2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

3 - % RECEITA LÍQUIDA

Telefonia Móvel Celular
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1- ITEM

2- ITEM

3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE

001

000

Serviço Móvel Celular

001

001

Usuários em Geral - Públicos e/ou Privados
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A telefonia celular é um sistema de radiocomunicação que adota a técnica celular de
utilização de freqüências radioelétricas. A técnica consiste em dividir uma região em pequenas
regiões ou células, que nada mais são que a área circular coberta pela transmissão de uma antena,
ou estação de radiobase. A telefonia celular baseia-se no uso de microondas de rádio para
transmitir mensagens.
De um modo geral a telefonia celular insere-se no contexto mais amplo das
comunicações sem fio (wireless). Esse tipo de comunicação utiliza cada vez mais o conceito
celular na estrutura de suas redes. As tecnologias empregadas são as mais diversas e apresentam,
entre outros, os seguintes aspectos: (a) características analógicas ou digitais; (b) diferentes faixas
de freqüência de operação; (c) técnicas específicas de transmissão; (d) protocolos de sinalização;
(e) sistemas terrestres ou por satélites; e (f) possibilidades de serviço celular fixo ou móvel.
O Sistema Celular
Basicamente, os componentes de um sistema celular e principais produtos dessa indústria
são: o aparelho telefônico celular, ou hand-set; a estação de radiobase (ERB), ou cell site; e a
central de comando e controle (CCC), ou mobile telephone switch office (MTSO).
Estação de radiobase: Um conjunto de equipamentos de transmissão e recepção é
instalado para dar cobertura a uma região geográfica, como mostrado na figura 1. No centro de
cada hexágono, coloca-se uma estação transmissora/receptora, que é chamada de “Estação
Radiobase” ou simplesmente “ERB”. A ERB é o local onde se encontra o equipamento
radiotransmissor/receptor, a unidade de interface com o centro de comando e controle (CCC) e
a torre com as antenas.
Figura 1 - Estações de radiobase numa rede celular
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Estas Erbs podem se comunicar entre si e com os terminais telefônicos celulares. Um
equipamento principal administra a utilização das várias células e a conexão de chamadas
originadas ou destinadas a terminais que estejam na região coberta por uma particular célula e as
centrais telefônicas da rede comum de telecomunicações.
Central de Comando e Controle: Cada ERB está interligada à CCC, que, através de
um controlador e de um complexo software, monitora o roaming, o hand-off e a conexão dos
aparelhos celulares (entre si e com a rede pública) e realiza a tarifação dos serviços.
A central de Comando e Controle (CCC) tem basicamente as mesmas funções que uma
central de comutação na telefonia convencional, ou seja, identificar quem está ligando e conectar
essa pessoa com o usuário que está procurando, mas trabalha exclusivamente com chamadas
celulares. Não é, entretanto, uma simples central de comutação, uma vez que é responsável não
só pela tarifação e pelo gerenciamento de chamadas entre celulares, mas também pela conexão
(via cabo) com a rede pública da localidade, junto à qual, se possível, a CCC é montada. A
CCC atribui uma freqüência de comunicação ao aparelho e o liga com o outro celular chamado
ou, se for o caso, com o telefone da rede fixa, através de uma central pública.
Freqüência: Do ponto de vista do espectro de freqüência, uma determinada faixa de
freqüência é atribuída a cada rede celular. Essa faixa é administrada pela rede de forma que não
haja interferência entre as ERBs e visando, simultaneamente, maximizar a utilização dessa faixa de
freqüência, de modo a possibilitar o maior número possível de terminais na rede celular.
Para que informações sejam transmitidas pelas ondas eletromagnéticas das ERBs é
preciso variar alguma característica dessas ondas: isso é o que se chama modulação. Os métodos
mais comuns de modulação são a modulação em amplitude (AM – Amplitude Modulation), em
que a amplitude máxima da onda sofre variações, e a modulação em freqüência (FM-Frequency
Modulation), em que a freqüência da onda é que sofre variações de acordo com a informação
que se deseja transmitir.
Em uma operação telefônica, a comunicação é chamada duplex, ou seja, bilateral e
simultânea. Portanto, quando se faz a comunicação com um usuário, ocupam-se dois canais de
voz: uma para a ida, ou transmissão, e outro para a volta, ou recepção. O Brasil adotou a
seguinte freqüência, equivalente à freqüência adota nos E.U.A.:
• Transmissão: 824 MHz a 849 MHz;
• Recepção: 869 MHz a 894 MHz.
Para o serviço de comunicação sem fio denominado Personal Communication System
(PCS) está prevista a alocação de uma freqüência mais elevada: 1.800 MHz.
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Células: cada terminal telefônico celular fica associado a célula que cobre a região onde
ele se encontra. Caso esse terminal seja deslocado para a região de cobertura de outra célula,
ficará associado a partir de então a essa outra célula. Portanto, não existe um endereço físico fixo
associado a um terminal celular. De maneira geral, quanto maior for a densidade de assinantes da
área, células menores são usadas, já que a capacidade de usuários para cada antena praticamente
não altera. Quando o aparelho celular passa de uma célula para outra (hand-off), pode ocorrer
troca de freqüências.
Antenas: Para cobrir uma terminada região, utilizam-se antenas, de tal forma que as áreas
circulares (cujo raio dependerá da potência da antena) se tangenciem ou se sobreponham
ligeiramente. A antena é transceptora (irradiadora, receptora e distribuidora de sinais dos
telefones móveis).
A antena do sistema não pode ser circundada por antenas que transmitam na mesma
freqüência, o que causaria interferência. No entanto, ao redor de uma antena de referência pode
haver, por exemplo, seis outras antenas, todas transmitindo em freqüências diferentes.
Aparelho celular: Os aparelhos celulares têm evoluído rapidamente desde que entraram
em operação, nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos. Além da adoção da tecnologia digital,
que permite oferecer ao usuário uma quantidade maior de serviços, os aparelhos estão cada vez
menores, mais finos, mais leves e com maior diversidade de cores. As baterias de aparelho celular
também têm passado pela mesma evolução, permitindo aos aparelhos ficarem no modo stand by
por mais horas.
Tecnologia Celular Digital
A tecnologia digital celular utiliza novos padrões de acesso, o que possibilita o emprego
de um mesmo canal de voz, uma faixa de freqüência disponível, por vários usuários,
simultaneamente.
Em 1998 a Tele Celular Sul iniciou o processo de digitalização da sua rede de telefonia
celular. No decorrer do ano, foi realizado o projeto do novo sistema a ser implantado, sendo
escolhida a tecnologia Time Division Multiple Access - TDMA (a mais utilizada e testada do
mundo) como padrão para a operação dos serviços. A implantação começou no final do ano e o
projeto prevê que a maioria dos municípios onde existem os serviços das operadoras da Tele
Celular Sul sejam digitalizados até o ano 2000.
Com a digitalização, a Tele Celular Sul terá um incremento significativo na quantidade de
canais de voz, podendo até triplicar o atual número, o que permitirá melhorar ainda mais a
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qualidade dos serviços. Além disso, será possível oferecer novos serviços, como o Pré-Pago, o
Short Message, a Rede Inteligente e a Transmissão de Dados de alta qualidade. O sistema digital
possibilitará também um melhor controle da rede, através das novas ferramentas de análise,
permitindo mais ganhos de produtividade e qualidade.
Roaming
O termo roaming significa, em telefonia celular, capacidade do usuário de se locomover entre
regiões atendidas por diferentes operadoras, sem que haja a necessidade de contatá-las e
habilitar o aparelho temporariamente na região.
No Brasil, o governo não obrigou as operadoras que operaram na Banda A ou Banda B
a adotarem um sistema digital comum. Ao mesmo tempo, ficou decidido que o roaming é feito via
sistema analógico, que coexiste com o digital.
A interconexão da telefonia celular com a rede de telefonia fixa é obrigatória e é possível
através da utilização de aparelhos dual-mode, que operam tanto em sistema analógico quanto em
digital.
A interconexão consiste na ligação entre as redes de telecomunicações funcionalmente
compatíveis, para que os usuários de uma rede possam comunicar-se com os de outra rede ou
então acessar os serviços nela disponíveis.
De acordo com as determinações da Anatel, as condições para interconexão de redes
são objeto de livre negociação entre as companhias interessadas, mediante acordo, de forma a
impedir a existência de fatores que sejam prejudiciais à livre competição. Assim, as negociações
não podem incluir prática de subsídios, omitir informações, obstruir as negociações nem impor
condições que impliquem no uso ineficiente das redes e equipamentos das prestadora
interconectadas.
As concessionárias ficam obrigadas a deixar disponíveis as redes, para fins de
interconexão, e não pode haver tratamento discriminatório entre as prestadoras. Contudo, não é
obrigatória a interconexão que possa causar danos técnicos à rede. No caso de conflitos, a
Anatel permitirá a utilização de arbitragem.
Rede
Em 31 de dezembro de 1998 a rede de telefonia celular da Empresa englobava 595
estações radiobase e 22.816 canais, e abrangia aproximadamente 70% da população da Região.
A Empresa expandiu a rede significativamente em 1998, aumentando o número de estações
radiobase e canais em 49% e 47%, respectivamente. A Empresa continua a expandir sua rede de
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telefonia celular, para cobrir a mais ampla área geográfica possível economicamente, em
atendimento à demanda prevista.
A digitalização representa uma das principais iniciativas estratégicas da empresa. No
decorrer de 1998, a Empresa começou a instalar equipamento celular digital baseado no padrão
TDMA na região metropolitana de Curitiba e, em dezembro de 1998, a Empresa lançou seu
serviço de telefonia celular naquela área. Em 31 de março de 1999, a rede digital da empresa
cobria aproximadamente 40% da população da Região. A Empresa espera oferecer serviços de
telefonia celular digital em toda a Região até 2000. A Administração da empresa crê que a
digitalização oferece certas vantagens, inclusive maior capacidade de rede, menores custos
operacionais e maior receita com a venda de serviços que agregam valor. O serviço de telefonia
celular digital também oferece maior segurança aos usuários.
A rede está conectada basicamente a um sistema de transmissão por fibra ótica alugado
da operadora de serviços de telefonia fixa na Região. A Ericsson Telecomunicações S.A. e a
Lucent Technologies são as principais fornecedoras de equipamento de telefonia celular.
De acordo com as Concessões, a Empresa é obrigada a atingir uma certa qualidade de
serviço e abrangência anual da rede. A Administração crê que a Empresa está em situação
regular no que tange à obrigação de qualidade do serviço e de abrangência da rede. A Empresa
já atingiu sua obrigação de abrangência da rede de 1999, 2000 e 2001.
Antes de 1998, a Empresa tinha uma lista de espera no Estado do Paraná de mais de
120.000 pedidos de ligação. Esta lista de espera foi eliminada em outubro de 1998 e a
habilitação em toda a Região é agora imediata.
Atendimento ao Consumidor
A Empresa opera um Centro de Serviço de Telefonia Celular Móvel que permite aos
assinante obter serviço ao consumidor 24 horas por dia, sete dias por semana, quando liga para
“1404”. Em 1998 o Centro de Telefonia Celular Móvel atendeu 90% de todas chamadas em 10
segundos.
Faturamento e Cobrança
A Empresa atualmente usa os sistemas de faturamento fornecidos pela TCS, mas está
substituindo esses sistemas por um sistema adquirido da LHS. O novo sistema de faturamento
possui quatro funções principais: (i) cadastramento de assinantes, (ii) administração de
informações sobre o assinante; (iii) administração de contas a receber e (iv) faturamento e
cobrança. O novo sistema de faturamento dará à Empresa maior flexibilidade para preparar
planos de serviço e opções de faturamento, e estará integrado com o sistema informatizado da
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diretoria e administração da Empresa. A Administração espera que o novo sistema de
faturamento beneficie muitas de suas áreas comerciais, inclusive marketing, atendimento ao
consumidor e administração de crédito. A Administração espera que o novo sistema de
faturamento esteja em plena operação em todas as Subsidiárias até dezembro de 1999.
De acordo com a legislação brasileira, os assinantes devem receber a fatura pelo menos
cinco dias antes do vencimento, e a empresa deve dar aos assinantes pelo menos 15 dias depois
da data do vencimento antes de suspender o serviço por falta de pagamento. Se o assinante
atrasar o pagamento por mais de 15 dias, o serviço é cortado. Antes de 1999, a Companhia
suspendia a possibilidade do assinante fazer chamadas após 15 dias, e cortava o serviço após 90
dias.
Recentemente a Empresa deu início a várias práticas para reduzir o nível de contas
atrasadas a receber, que incluiu a realização de consultas sobre o crédito de assinantes em
potencial, encaminhamento de assinantes em débito para o Serviço Centralizado de Proteção ao
Crédito – SPC para tentar receber, e oferta de planos de pagamento parcelados para seus
assinantes.
A Empresa e as outras operadoras de serviços que operam no Brasil reconciliam
periodicamente as tarifas de interconexão e roaming que devem umas às outras e fazem a quitação
pelo líquido. Quanto às chamadas interurbanas nacionais e internacionais feitas por seus
assinantes, a Empresa encaminha as importâncias cobradas por essas chamadas à Embratel, e
cobra da Embratel uma tarifa pelo uso de sua rede de telefonia celular.
Detecção e Prevenção de Fraude
A Empresa sofreu incidentes de “clonagem”. Essa fraude consiste na duplicação do sinal
celular de um assinante de boa fé, permitindo que o fraudador faça chamadas usando o sinal do
assinante. Essas chamadas são cobradas do assinante, mas o valor a receber é baixado quando a
Empresa descobre que teve origem em ligação fraudulenta. Se uma parte da ligação fraudulenta é
transmitida pela rede de outra operadora de serviços, a Empresa é obrigada a pagar àquela
operadora de serviços a taxa de interconexão pertinente, independente da Empresa conseguir
receber a dívida relacionada àquela chamada.
A empresa implantou medidas de detecção e prevenção de fraude, em uma tentativa de
tentar reduzir os prejuízos por fraude. As medidas de detecção de fraude incluem a coleta e
revisão dos registros de chamada para detectar padrões anormais de ligações. Quando são
descobertos padrões anormais de ligações, os funcionários do controle de fraude entram em
contato com o assinante e, se houver clonagem, o número do assinante é mudado. As medidas de
prevenção de fraude incluem restrições de chamadas internacionais a partir de um dado número e
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restrições de conferências de telefones de clientes com acesso à discagem direta à distância. A
Empresa revisa e melhora continuamente suas tecnologias e práticas de detecção de fraude.
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Dados da Rede e Assinantes
A tabela a seguir mostra as informações sobre a base de assinantes da Empresa, abrangência e
assuntos relacionados nas datas e anos indicados. A menos que indicado de forma diversa, todos os
valores são estimativas da Empresa.

Linhas celulares ativas ..............................................................
Crescimento das linhas celulares ativas no ano ...........................
População estimada da Região (em milhões) ..............................
População coberta estimada (em milhões)(1).............................
Porcentagem da população coberta (2) ......................................
Penetração (3) .........................................................................
Porcentagem da área da Região coberta ....................................
Média mensal de minutos de chamada recebidas por assinante no
ano .......................................................................................
Média mensal de minutos de chamada feitas por assinante no ano
............................................................................................
Receita mensal média por assinante no ano (4)(5)......................

Em 31 de dezembro de
1996
1997
1998
299.999
462.154
610.381
142,0%
54,0%
32,1%
13,8
14,3
14,3
6,6
8,2
10,0
47,8%
57,3%
70,0%
2,1%
3,2%
4,2%
8,6%
14,0%
33,9%
93,3
100,5
R$105,7

110,0

102,0

91,4
R$98,1

77,8
R$78,4

(1)
(2)
(3)
(4)

Número de pessoas na Região que têm acesso ao sinal telefônico celular da Empresa.
Porcentagem da população da Região que tem acesso ao sinal telefônico celular da Empresa.
Número de linhas de celular ativas em serviço, dividido pela população da Região.
Dados Calculados pela Empresa, empregando uma estimativa do número médio de assinantes
em cada ano.
(5) Em reais nominais, depois do imposto sobre valor agregado.
Serviços
A Empresa é líder na prestação de telefonia celular na Região, oferecendo serviços
analógicos e digitais. O serviços de telefonia celular digital da Empresa tem por base o novo padrão
TDMA e foi lançado em dezembro de 1998. A Empresa deixou de oferecer serviços analógicos a
novos assinantes em dezembro de 1998. A Empresa oferece ainda serviços complementares que
incluem correio de voz, transferência de chamadas (siga-me), chamada em espera, identificador de
chamada e conferência. Em janeiro de 1999, a Empresa iniciou a venda de telefones celulares
digitais junto com seu serviço de telefonia digital.
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Mediante acordos com outras provedoras de serviços de telefonia celular, a Empresa
oferece serviços de roaming automático em todo o Brasil, permitindo que os assinantes façam e
recebam chamadas quando estão fora da Região. A Empresa oferece roaming internacional na
Argentina, Uruguai e Paraguai, por acordos firmados com as operadoras locais de telefonia celular.
A Empresa oferece serviços recíprocos de roaming para os assinantes de outras operadoras de
serviço de telefonia celular quando estão na Região. A Empresa também fornece interconexão às
operadoras de serviços de telefonia fixa e celular, que permitem que a Empresa complete chamadas
para seus assinantes que se originaram de outras operadoras de serviços.
Vendas e Marketing
Após a privatização da Empresa e a introdução da concorrência, a Empresa implementou
várias iniciativas de vendas e marketing, inclusive a introdução de vários novos planos de serviço.
Em março de 1999, a Empresa começou a comercializar seu serviço de telefonia celular com a
marca “TIM”. A marca “TIM” também é usada pela Tele Nordeste Participações S.A., que
oferece serviços de telefonia celular móvel no nordeste do Brasil e é controlada pela, Bitel
Participações S.A. (“Bitel”), que detém o controle acionário da Controladora. A Empresa divide seu
mercado em duas categorias principais: (i) pessoas jurídicas, que são empresas com quatro ou mais
telefones celulares, e (ii) pessoas físicas, que são pessoas físicas e jurídicas com menos de quatro
telefones celulares. A Empresa varia a forma em que comercializa e promove seus serviços, e
eventualmente desenvolve planos e serviços especiais para categorias específicas de clientes.
Oferece também serviços adicionais de suporte, como representantes para grandes clientes.
A Empresa comercializa seus serviços através de uma rede de lojas, incluindo varejistas
gerais e pontos de venda especializados que vendem apenas os serviços de telefonia celular da
Empresa e mercadorias relacionadas. Em 31 de dezembro de 1998 os serviços da Empresa eram
comercializados em 503 pontos de venda. Dez deles eram operadas pela Empresa, 456 eram pontos
de venda autorizados pela Empresa 241, e 37 lojas eram operadas pela TCS. Esta rede permite à
Empresa comercializar seus serviços e prestar assistência pós-venda em toda a Região.
A partir de outubro de 1998, a Empresa reestruturou sua rede de distribuição, mediante
credenciamento de novos pontos de venda, redução do número de pontos de venda de telefonia fixa
usadas pela empresa, e introdução uma estrutura uniforme de comissão em toda a região. Na nova
estrutura, todos os pontos de venda autorizados recebem comissão quando habilitam novos
assinantes e vendem serviços complementares. Antes de outubro de 1998, nenhum dos pontos de
venda da Empresa recebia qualquer remuneração da Empresa pela promoção dos seus serviços de
telefonia celular.
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A Empresa seleciona seus pontos de venda com base em sua idoneidade e adequação de
suas instalações. As revendedoras da Empresa recebem treinamento e apoio de marketing contínuo.
Os contratos com os pontos de venda podem ser rescindidos pela empresa por qualquer motivo,
mediante aviso prévio de 30 dias.
A Anatel exige que o serviço de telefonia celular seja fornecido a todos os candidatos
individuais, independente do nível de renda, na ordem em que as inscrições são recebidas. Ainda
assim, a Empresa pode recomendar que os assinantes utilizem um plano adequado, como o plano
Pré-Pago. O serviço pode ser suspenso se o cliente deixar de efetuar os pagamentos em dia.
Fontes de Receita
A receita da Empresa é composta de (i) tarifas de uso, que incluem tarifas por minuto de
serviços para chamadas feitas, tarifas de roaming e, a partir de abril de 1999, tarifas de cartão PréPago, (ii) assinaturas mensais, (iii) tarifas de habilitação, pagas uma única vez para obter o serviço
de telefonia celular, (iv) tarifas de interconexão, que são valores cobrados pela Empresa de outras
operadoras de serviços de telefonia celular e fixa pela utilização da rede da Empresa, (iv) outras
tarifas, que incluem tarifas de transferência de chamada, chamada em espera e bloqueio de
chamadas, e (vi) desde janeiro de 1999, receitas da venda de telefones celulares. As tarifas da
Empresa estão sujeitas à aprovação da Anatel.
Tarifas de Assinante
As tarifas das chamadas de celulares são calculadas com base no plano de serviço do
assinante, localidade de cada parte da ligação, e duração da chamada.. Ao contrário do que
acontece na América do Norte, o serviço de telefonia celular no Brasil é oferecido na base de
"quem chama paga". De acordo com esta política, o assinante geralmente paga tarifa somente pelas
chamadas que ele origina. Os assinantes pagam algumas tarifas ao receberem chamadas quando
estão fora de sua área de registro de serviço. Há 38 áreas de registro de serviço na Região.
As seguintes tarifas são praticadas na maioria dos planos de serviço. A tarifa básica mais
baixa por minuto (‘‘VC1’’) é cobrada para chamadas feitas pelo assinante dentro da área de
registro para pessoas na mesma área de registro. As tarifas para chamadas para pessoas fora da
área de registro, mas dentro da Região, são mais caras (“VC2”). As chamadas para pessoas fora
da Região são cobradas pela tarifa mais elevada (“VC3”). Quando o assinante faz ou recebe uma
chamada enquanto está fora de sua área de registro, sofre um acréscimo por chamada, denominado
“AD”. Ao receber uma chamada quando está fora de sua área de registro, o assinante também
paga uma certa tarifa por minuto se estiver dentro da Região (“DSL1”), ou uma tarifa maior se
estiver fora da Região (“DSL2”). As tarifas de serviço por minuto têm um desconto de 30%
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quando as ligações são feitas entre as 21:00 e 07:00 horas em qualquer dia, e a qualquer hora aos
sábados, domingos e feriados nacionais (chamadas fora do horário de pico). As chamadas VC1 de
um telefone celular para outro ainda sofrem um acréscimo de 30%.
O plano básico de serviços é o principal plano de serviços da Empresa em 1996, 1997 e
1998. A tabela a seguir estabelece as tarifas médias para o plano básico de serviços para cada ano
do triênio findo em 31 de dezembro de 1998, em reais nominais e líquido de ICM.

1996
Tarifas
Tarifa de habilitação ...............................................................
Tarifa de assinatura mensal.....................................................
Tarifas por minuto (2): ............................................................
VC1 ...................................................................................
VC2 ...................................................................................
VC3 ...................................................................................
DSL1..................................................................................
DSL2..................................................................................
AD (por chamada) .................................................................

323,56
24,80
0,26
0,58
0,66
0,29
0,33
0,55

1997
1998
(reais nominais)
319,41
257,37
26,00
28,13
0,27
0,58
0,66
0,29
0,33
0,55

0,33
0,63
0,71
0,31
0,35
0,59

(1) As tarifas apresentadas são as tarifas cobradas pela Empresa antes da implantação de certas
reduções em outubro e dezembro de 1998.
(2) Tarifas de pico médias ponderadas.
No decorrer de 1998, a Empresa iniciou a oferta de sete outros planos de serviço: Free 50,
Free 100, Free 150, Free 200 e Free 250, destinados a assinantes que usam seu telefone celular com
freqüência, e os planos Light e Extra Light, destinados a assinantes que usam seu telefone celular
principalmente nos horários fora de pico.
Em dezembro de 1998, a Empresa reduziu as tarifas de habilitação em 88%, as tarifas de
assinatura mensal em 31% e as tarifas VC1 em 8%. Também em dezembro de 1998, a Empresa
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dispensou a tarifa de habilitação e ofereceu aos novos assinantes 100 minutos de ligação gratuita. A
Empresa obteve 40.000 novos assinantes como resultado dessa promoção.
Em abril de 1999, a Empresa lançou seu serviço de cartão Pré-Pago “Pronto”, pelo qual os
assinantes simplesmente compram um cartão que lhes dá direito a um certo número de minutos de
ligação. Os assinantes podem continuar a receber chamadas após terem gasto seus minutos de
ligação, mas precisam comprar outro cartão para fazer outras chamadas. Não é cobrada tarifa de
habilitação nem de assinatura mensal. Não há risco de crédito nem despesa de faturamento com
esses clientes de cartão Pré-Pago. A Administração espera que esses clientes de cartão Pré-Pago
se tornem uma parcela significativa de sua base de clientes.
A tabela a seguir estabelece os preços de alguns dos planos de Serviço da empresa em
junho de 1999, em reais nominais, incluindo imposto sobre valor agregado e outros impostos que são
deduzidos para se chegar à receita operacional líquida.

Planos

Básico ......................
Econômico (3)...........
Prático 50 .................
Profissional 100 .........
Executivo 200............
Pronto.......................
Aluguel (4) ................
(1)
(2)
(3)
(4)

Assinatur
a Mensal

Minutos
Inclusos(1)

40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
27.25

25.00
15.00
38.00
52.00
80.00
N/A
36.84

—
—
50
100
200
—
—

Taxas de Pico (2)

VC1
0.27
0.87
0.31
0.30
0.28
1.30
0.37

VC2
0.64
1.20
0.80
0.80
0.80
1.50
0.80

VC3
0.73
1.32
0.91
0.91
0.91
1.60
0.91

Fora do Horário de Pico
(2)

VC3
0.19
0.15
0.21
0.20
0.19
0.25
0.26

VC2
0.45
0.40
0.55
0.55
0.55
0.39
0.40

Número de minutos VC1 inclusos na assinatura mensal.
Aplica-se uma sobretaxa de 30% a chamadas VC1 de um telefone celular a outro.
O plano Econômico era anteriormente conhecido como plano Light e Light Extra.
A Empresa não oferece mais esse plano a novos assinantes.
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Em março de 1998, a Telepar Celular deixou de oferecer o plano de Aluguel pelo qual o
telefone celular podia ser alugado por R$ 36,84 ao mês mais a tarifa inicial de programação de
R$27,25. Ainda que alguns assinantes continuem a usar o plano, a Administração crê que esses
assinantes migrarão para outros planos futuramente.
Tarifas de Roaming
A empresa também aufere receita por acordos de roaming com outras operadoras de telefonia
celular. Quando é feita uma chamada da Região por um assinante de outra operadora de telefonia
celular, aquela operadora paga à Empresa a chamada pela tarifa pertinente pelo Plano Básico. Por
outro lado, quando um assinante da Empresa faz uma chamada celular fora da Região, a Empresa
paga as tarifas relacionadas àquela chamada à operadora de serviços de telefonia celular na região
em que a chamada teve origem.
Interconexão
A Empresa aufere receita de qualquer chamada para assinante dentro da Região originada
de outra fornecedora de serviços de telefonia (celular ou fixa). A Empresa cobra da operadora de
serviços de cuja rede a chamada se originou uma tarifa de interconexão para cada minuto em que é
usada a rede da Empresa para aquela chamada. A tarifa média de interconexão cobrada pela
Empresa de outras operadoras de serviços em 1996, 1997 e 1998 era R$ 0,18 por minuto, líquida do
imposto sobre valor agregado.

Vendas de Equipamento
A Empresa começou a vender telefones celulares digitais em janeiro de 1999, tanto
diretamente como através de seus pontos de venda. Os telefones geralmente são vendidos pelo
custo ou abaixo do custo, como parte de um pacote que inclui a assinatura do serviço de telefonia
celular da Empresa. A Administração acredita que, apesar das vendas de telefones celulares
poderem se tornar uma fonte de receita significativa no futuro, têm pouca probabilidade de se
tornarem uma fonte de lucro.
Imposto sobre Valor Agregado sobre Bens e Serviços de Telecomunicações
O custo de bens e serviços serviço de telecomunicações inclui uma variedade de impostos.
A alíquota média de todos esses impostos, em termos de porcentagem da receita bruta da Empresa,
foi aproximadamente 21,7% em 1998. O principal imposto é um imposto estadual sobre o valor
agregado, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (‘‘ICMS’’), que os estados
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brasileiros cobram a alíquotas variáveis sobre as receitas operacionais advindas da prestação de
serviços de telecomunicações. A alíquota de ICMS sobre serviços domésticos de telecomunicações
em cada estado da Região é de 25%. Antes de 1º de janeiro de 1999, a alíquota sobre serviços
domésticos de telecomunicações era de 26% no Estado do Rio Grande do Sul. A alíquota de ICMS
sobre telefones celulares varia na Região, sendo em média cerca de 11%
Em junho de 1998, os governos de cada um dos estados brasileiros ratificaram um acordo
segundo o qual amplia-se a interpretação das leis tributárias brasileiras, passando o ICMS a incidir
sobre certas receitas, inclusive tarifas de habilitação de celulares e assinatura mensal, sobre os quais
anteriormente não incidia. De acordo com a legislação brasileira, existe o risco dos governos
estaduais tentaram aplicar o ICMS retroativamente sobre as tarifas de habilitação e assinatura
mensal cobrados nos cinco anos anteriores a 30 de junho de 1998.
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Tele Celular Sul Participações S.A., foi constituída no dia 22 de maio de 1998 A Empresa
nasceu em função do processo de privatização do Sistema Brasileiro de Telecomunicações Telebrás, absorvendo três empresas operadoras de telefonia móvel celular: a Telepar Celular S.A., a
Telesc Celular S.A. e a CTMR Celular S.A.
A credibilidade, a experiência e o porte dos grupos empresariais envolvidos no controle
acionário, conferem à Tele Celular Sul uma posição privilegiada no cenário brasileiro de
telecomunicações. É necessário destacar o suporte técnico e gerencial da Telecom Italia Mobile –
TIM, uma das líderes mundiais em operações de telefonia celular. A TIM, pertencente ao grupo
Telecom Itália, de reconhecida experiência no setor de telecomunicações, é a maior operadora
européia de telefonia móvel, atuando em 14 mercados fora da Itália.
Em 1998, primeiro ano de gestão, a Tele Celular Sul passou por uma profunda reformulação
e, em preparação para o processo de competição, foram investidos recursos da ordem de R$ 191,9
milhões, através de suas controladas.
A Empresa conseguiu extinguir com a lista de espera, existente na área coberta pela
Telepar Celular, através do aumento considerável da rede, atingindo um crescimento de 32,1%, num
total de 610,3 mil acessos, no final de 1998. Paralelamente a esses investimentos, redefiniram-se os
sistemas de informação e de gestão empresarial em todos os processos, com o objetivo de
implementar novas e melhores estruturas, cujo início das operações acontecerá em 1999.
Também foram ampliados os canais de distribuição através da expansão do número de lojas
próprias e de revendas autorizadas, atingindo 503 pontos-de-vendas, no final de 1998. Com isso,
reforçou-se a capacidade da Empresa para vender seus serviços e fornecer atendimento de pósvenda aos clientes.
Fruto dessas ações, obteve-se uma redução de custos da rede, cujos benefícios foram
repassados aos clientes. Assim, mais pessoas estão se comunicando através de telefones celulares,
a preços mais acessíveis.
O resultado desse esforço pode ser medido através do desempenho econômico-financeiro
da Empresa que, dentro da meta de agregar valor ao acionista, encerrou 1998 com um Lucro
Líquido de R$ 126,6 milhões e um Consolidado de R$ 123,9 milhões.
Concorrência
Concorrência na Banda B
A Lei Geral das Telecomunicações prevê a introdução da concorrência nos serviços
de telecomunicações no Brasil. O Governo Federal concedeu dez licenças para empresas privadas
(cada qual uma “Operadora de Serviços de Banda B”) para fornecer serviços de telefonia celular
em determinadas regiões do Brasil, em uma faixa de freqüência denominada “Banda B”. A faixa
de freqüência usada pelas operadoras de serviço de telefonia celular que surgiram da cisão do
Sistema Telebrás, inclusive a Empresa (cada qual uma “Operadora de Serviços de Banda A”) é
denominada Banda A. Cada licença para a Banda B cobre uma região geográfica que corresponde,
no geral, a uma Região Celular.
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Foi concedida licença para operação de serviços de telefonia celular na Banda B nos
Estados do Paraná e Santa Catarina para a Global Telecom Ltda.,. (“Global Telecom”), cujos
acionistas englobam (i) DDI do Brasil Ltda., (ii) Motorola NMG Brazil, Inc., (iii) Suzano Química
Ltda., (iv) Inepar Telecom Ltda. e (v) Global Telecom Telecomunicações Ltda. A Global Telecom
pagou R$773,9 milhões pela licença e iniciou a prestação de serviços de telefonia celular na área em
dezembro de 1998. A Administração estima que a fatia de mercado da empresa era de
aproximadamente 98% em março de 1999. Foi concedida licença para fornecer serviços de
telefonia celular no Estado do Rio Grande do Sul (inclusive na cidade de Pelotas) à Telet S.A.
(“Telet”), cujos acionistas incluem a Telesystem International Wireless (Brazil), Inc., Bell Canada
International BVI-V Ltda., International Equity Investments Inc. e outros investidores. A Telet
pagou R$ 334,5 milhões pela licença e anunciou que pretende começar a fornecer serviços de
telefonia celular com base no padrão TDMA em Porto Alegre em janeiro de 1999. Em 31 de maio
de 1999 a Telet ainda não havia iniciado as operações em Pelotas. Os direitos e obrigações da
Global Telecom e Telet, de acordo com suas respectivas licenças, são basicamente idênticos aos
direitos e obrigações da Empresa de acordo com as Concessões.
Outras Concorrentes
A Empresa também concorre com operadoras de serviços de telefonia fixa. Alguns dos
assinantes atuais e potenciais da Empresa podem passar para operadoras de serviços de telefonia
fixa por várias razões, incluindo preço, se fosse investido capital suficiente no setor de telefonia fixa
na Região, aumentando a densidade da telefonia fixa e melhorando seus serviços. A operadora de
telefonia fixa na Região é a Tele Centro Sul Participações S.A. O Governo Federal não conseguiu
vender uma segunda concessão para operação de serviços de telefonia fixa na Região.
O progresso tecnológico na área das telecomunicações, como os Serviços de
Comunicações Pessoais (“SCP”) e telefonia móvel por satélite poderão apresentar maior
concorrência às operadoras de telefonia celular. A telefonia móvel por satélite foi disponibilizada no
Brasil em janeiro de 1999, quando a Iridium lançou seu serviço. Ainda que a telefonia móvel por
satélite tenha a vantagem de cobrir uma área muito maior que a telefonia celular, é
significativamente mais cara do que a telefonia celular e não dá abrangência comparável em locais
fechados. Os SCP, semelhantes aos serviços de telefonia digital, necessitam de concessão do
Governo Federal. O Governo Federal sinalizou que não pretende abrir concessões para SCPs até
2000. A Empresa não pretende oferecer telefonia móvel por satélite (exceto por acordo de
roaming com outra operadora de satélite) ou serviços de SCP, ainda que possa vir a pensar em
fazê-lo.
A Empresa também concorre até certo ponto com certos outros serviços de
telecomunicação sem fio, tais como rádio móvel, ou aparelhos de pager, ou serviços de mensagens,
que são usados amplamente no Brasil. Estes serviços de comunicação sem fio concorrentes são
geralmente menos dispendiosos do que a telefonia celular.
Não se pode garantir que a entrada de novos concorrentes não terá efeito negativo de
monta nos negócios, posição financeira, resultados das operações ou perspectivas da Empresa.
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Quaisquer efeitos adversos sobre os resultados e fatia de mercado da Empresa devidos à pressão
da concorrência dependerão de vários fatores que não podem ser avaliados com precisão no
momento e que estão fora do controle da Empresa. Entre esses fatores estão a identidade dos
concorrentes, suas estratégias e habilidades comerciais, condições de mercado prevalecentes na
época, normas aplicáveis aos novos ingressantes e à Empresa, e da eficácia dos esforços da
Empresa para se preparar para maior concorrência. Um ou mais dos novos concorrentes podem
deter recursos técnicos ou financeiros maiores do que os da Empresa.

Acordos Operacionais
Acordos de Interconexão
A Empresa celebrou acordos de interconexão com a Embratel e a TCS. Os termos desses
acordos de interligação contém disposições sobre o número de pontos de conexão, o método de
recebimento e transmissão dos sinais, e custos e tarifas de interconexão.
Acordos de “Roaming”
A Empresa firmou acordos de roaming automático com cada uma das Operadoras da
Banda A e Banda B fora da Região. Esses acordos de roaming permitem que os assinantes da
Empresa usem seu aparelho celular nas redes de outras operadoras de celular quando viajam fora
da Região. A Empresa é obrigada a fornecer serviços celulares recíprocos aos assinantes dessas
operadoras de celular quando esses assinantes estiverem na Região. Os acordos obrigam a
Empresa e as outras operadoras de telefonia celular a prestar serviços a assinantes visitantes nas
mesmas bases adotadas para seus próprios assinantes, e a proceder, mensalmente, uma conciliação
contábil das tarifas de roaming. Os acordos têm um prazo de três anos e podem ser renovados
automaticamente por períodos de um ano.
A Empresa também firmou acordos de roaming internacional com operadoras
internacionais que permitem a seus assinantes a utilização de seus telefones celulares na Argentina,
Uruguai e Paraguai, e aos assinantes daquelas Empresas a utilização de seus telefones celulares na
Região. A possibilidade de oferecer roaming nos EUA e União Européia está sendo considerada.
A Empresa tem ainda acordo com a Operadora da Banda A de Londrina e Tamarana, que permite
que os assinantes utilizem seus celulares nesses municípios pelas tarifas normais da Empresa..
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Descrição
Concessão para atuar na área

Proprietários
ANATEL

Prazo de Utilização
10 anos

Marcas depositadas no INPI
Processo
821341863
821341871
821341880
821341898
821341801
821341810

Marca
EXTRA LIGHT
EXTRA LIGHT
EXTRA LIGHT
EXTRA LIGHT
EXTRA LIGHT
EXTRA LIGHT

821341928
31/12/1998
821341936
31/12/1998
821341944
31/12/1998
821341952
31/12/1998
821341812
31/12/1998
821341820
31/12/1998
821341839
31/12/1998
821341847
31/12/1998
821341855
31/12/1998
821341960
821342002
821341979
821341987

KIT PRONTO!

20/10/2003 14:37:28

51

Data de Registro
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998

KIT PRONTO!
KIT PRONTO!
KIT PRONTO!
KIT PRONTO! CELULAR SEM CONTA
KIT PRONTO! CELULAR SEM CONTA
KIT PRONTO! CELULAR SEM CONTA
KIT PRONTO! CELULAR SEM CONTA
KIT PRONTO! CELULAR SEM CONTA
PRONTO!
PRONTO!
PRONTO!
PRONTO!

31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998
31/12/1998
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821341995
821341774
31/12/1998
821341782
31/12/1998
821341790
31/12/1998
821341804
31/12/1998
821341677
31/12/1998
821341723
31/12/1998
821341731
31/12/1998
821341740
31/12/1998
821341758
31/12/1998
821341766
31/12/1998
821087835
09/10/1998
821087851
09/10/1998
821087924
09/10/1998
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PRONTO! CELULAR SEM CONTA

31/12/1998

PRONTO! CELULAR SEM CONTA
PRONTO! CELULAR SEM CONTA
PRONTO! CELULAR SEM CONTA
PRONTO! RECARGA
PRONTO! RECARGA
PRONTO! RECARGA
PRONTO! RECARGA
PRONTO! RECARGA
PRONTO! RECARGA
TELE CELULAR SUL
TELE CELULAR SUL
TELE CELULAR SUL
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TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 1996, 1997 e 1998
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997
E BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998
(Em milhares de reais - R$ (Nota 2))

Notas
Ativo
Ativo circulante:
Disponibilidades
Contas a receber
Clientes, líquido
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Imposto de renda diferido
Outros créditos

10

30.403

151.495

11
21
12
08
13

68.582
2.814
2.430
3.711

78.970
17.245
7.353
13.378

107.940

268.441

499

13.168
50

499

13.218

573.444

20
680.231

573.444

680.251

681.883

961.910

18
18 , 21

13.846
5.774

50.124
-

16
21
15
17

6.112
2.948
1.697
4.500
1.836
2.090
152

87.716
4.095
18.052
571
2.286
2.572
41.034
9.321

38.955

215.771

Total do ativo circulante
Realizável a longo prazo
Imposto de renda diferido
Outros créditos

08
13

Total realizável a longo prazo
Ativo permanente:
Investimentos
Imobilizado, líquido

14

Total do ativo permanente
Total do ativo
Passivo
Passivo circulante:
Empréstimos e financiamentos
Terceiros
Partes relacionadas
Contas a pagar e despesas provisionadas
Fornecedores
Partes relacionadas
Salários e encargos sociais
Tributos indiretos
Imposto de renda sobre ajustes de correção
Imposto de renda diferido
Provisão para contingências
Participação nos resultados
Outras obrigações
Total do passivo circulante

31 de dezembro
1997
1998

08
19

Exigível a longo prazo:
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Empréstimos e financiamentos
Terceiros
Partes relacionadas
Imposto de renda diferido
Provisão para complementação de aposentadoria
Outras obrigações
Total do exigível a longo prazo

18
18 , 21
08
20

51.918
41.351
20.172
8.300
-

10.070
16.435
1.702
1

121.741

28.208

Participação minoritária

127.227

148.659

Patrimônio da divisão celular
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reservas de lucros
Lucros acumulados

393.960

-

-

175.872
15.027
142.408
235.890

Total do patrimônio líquido

393,960

569.197

Recursos capitalizáveis
Total do passivo

681.883

75
961.910

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações consolidadas.

20/10/2003 14:37:36

60

Pág:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS RECEITAS E DESPESAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996 E 1997 E
DEMONSTRAÇÃO
CONSOLIDADA DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998
(Em milhares de reais - R$, exceto lucro líquido por lote de mil ações (Nota 2))

Notas

Receita operacional líquida
Serviços a terceiros
Serviços a partes relacionadas
Total das receitas operacionais líquidas
Custo dos serviços prestados
A terceiros
A partes relacionadas
Total do custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais:
Com vendas
Gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas

Exercícios findos em 31 de
dezembro
1996
1997
1998

21
4

247.326
35.816
283.142

354.215
82.569
436.784

504.201
504.201

21

(18.301)
(60.991)

(189.663)
-

5

(79.292)

(63.715)
(107.053
)
(170.768
)

203.850

266.016

(25.673)

(42.022)

(36.557)
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(51.492)

(189.663)
314.538

(68.010)
(40.468)
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6
Lucro operacional antes das despesas
financeiras
Despesas financeiras alocadas
Receitas financeiras, líquidas
Lucro operacional antes de receitas e
despesas
financeiras não alocadas

7

Lucro operacional
Resultado não operacional, líquido
Participação dos empregados nos lucros
Lucro antes de receitas e despesas financeiras
não alocadas, impostos e participação
minoritária
Lucro antes de impostos e participação
minoritária
Imposto de renda e contribuição social
Participação minoritária
Lucro antes das receitas e despesas
financeiras não
alocadas e impostos

Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por lote de mil ações
Número de ações em circulação em 31 de
dezembro de 1998 (milhões)

6.450

2.772

148.070

175.274

(6.407)
-

(466)
-

141.663
-

174.808
-

(115)

(23)

141.548
8

(236)

174.549
-

-

-

(21.841)

(37.301)

119.707

137.248

6.915
212.975
25.280

238.255
(42.798)
(965)

194.492
(45.220)
(30.136)

119.136
0,36
334.399

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações
consolidadas.
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TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998
(Em milhares de reais - R$ (Nota 2))
ORIGENS DOS RECURSOS
Das operações
Lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o capital circulante:
Depreciação e amortização
Participação minoritária
Variação cambial líquida de itens de longo prazo
Prejuízo na baixa de ativo permanente
Impostos diferidos
Juros sobre obras em andamento
Provisão para contingências
Provisão para realização do ativo imobilizado
De terceiros
Aumento no exigível a longo prazo
Transferência do realizável a longo prazo para o ativo circulante
Total das origens
APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Aumento do ativo permanente
Investimentos
Imobilizado
Redução da provisão para complementação de aposentadoria
Transferência do exigível a longo prazo para o passivo circulante
Dividendos propostos
Participação minoritária nos dividendos
Total das aplicações
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
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119.136
55.154
30.136
4.484
135
(16.905)
(8.841)
1
42.759
3.547
8.946
238.552

20
191.991
6.598
49.879
36.136
9.851
294.475
(55.923)
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VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
REPRESENTADA POR:
Capital circulante líquido no final do exercício:
Ativo circulante
Passivo circulante
Menos capital circulante líquido no início do exercício:
Ativo circulante
Passivo circulante
Capital circulante líquido adicional recebido na cisão Telebrás
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

268.441
215.771
52.670
107.940
38.955
39.608
108.593
(55.923)

As notas explicativas anexas são parte integrante desta demonstração consolidada.
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TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO CAIXA LÍQUIDO DISTRIBUÍDO (RECEBIDO) ENTRE
DIVISÕES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996 E 1997 E
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998
(Em milhares de reais - R$ (Nota 2))
Exercícios findos em 31 de dezembro

Caixa gerado pelas atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
Lucro antes de receitas e despesas financeiras não alocadas e impostos
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Provisão para realização do ativo imobilizado
Prejuízo na baixa de ativo permanente
Participação minoritária
Variação cambial sobre empréstimos
Aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Aumento das contas a receber
Aumento dos impostos a recuperar
Aumento em outros ativos circulantes
(Aumento) redução em outros realizáveis de longo prazo
Aumento(redução) em salários e encargos sociais
Aumento (redução) em contas a pagar e despesas provisionadas
Aumento (redução) em tributos indiretos
Aumento no imposto de renda
Redução dos impostos diferidos
Aumento da participação nos resultados
Aumento (redução) em outros passivos circulantes
Aumento (redução) nos juros provisionados
Aumento da provisão para contingências
Aumento (redução) da provisão para complementação de aposentadoria
Aumento (redução) em outros exigíveis a longo prazo
Efeito da participação minoritária nos dividendos
Atividades de investimento:
Adições aos investimentos
Adições ao ativo imobilizado
Juros capitalizados
20/10/2003 14:37:36

65

1996

1997

1998

119.707

137.248

119.136
-

15.331
21.841
4.728
(29.145)
(1.482)
(1.846)
1.443
19.063
3.302
(27)
6.606
661
508
1.785
162.475

37.343
37.301
13.862
(40.292)
(2.430)
(1.295)
1.347
(576)
(13.692)
(2.801)
37
(1.459)
1.157
2.820
(1.785)
166.785

55.154
42.759
135
30.136
5.212
46.696
(54.270)
(22.168)
(9.667)
8.946
2.398
78.656
13.552
571
(16.455)
4.898
9.169
5.926
482
(6.598)
1
(9.851)
304.818

(179.840)
(10.013)
(189.853)

(222.377)
(7.175)
(229.552)

(20)
(191.991)
(8.841)
(200.852)
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Atividades financeiras
Amortizações de empréstimos
Captação de empréstimos
Caixa recebido da cisão da Telebrás
Aumento (redução) das disponibilidades
Disponibilidades no início do exercício
Caixa líquido recebido entre divisões
Disponibilidades no final do exercício

(72.524)
93.912
21.388
(5.990)
5.990

(38.994)
4.605
(34.389)
(97.156)
127.559
30.403

(21.180)
4.472
33.834
17.126
121.092
30.403
151.495

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações consolidadas.
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TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO DA
DIVISÃO
CELULAR PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996 E
1997 E
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998
(Em milhares de reais - R$ (Nota 2)))

Patrimôni
o
divisional
Saldo em 31 de dezembro de 1995
Lucro antes das receitas e despesas
Financeiras não alocadas e
impostos
Caixa líquido recebido entre
divisões
Juros capitalizados
Impostos diferidos
Efeitos da participação minoritária
Saldo em 31 de dezembro de 1996
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75.656
119.707
5.990
5.487
(9.192)
581
198.229

Capital

Reserv
a

Reserva

Lucros

social

legal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119.707
5.990

-

-

-

-

5.487

-

-

-

-

(9.192)
581

-

-

-

-

198.229

de lucros acumulad
os

Total

75.656
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Lucro antes das receitas e despesas
Financeiras não alocadas e
impostos
Caixa líquido recebido entre
divisões
Juros capitalizados
Impostos diferidos
Efeitos da participação minoritária
Saldo em 31 de dezembro de 1997
Ativos adicionais líquidos
recebidos na
cisão da Telebrás
Ajustes de consolidação:
Juros capitalizados
Doações e outros
Lucro líquido do exercício
Transferência para reservas
Realização da reserva de lucros
Recursos capitalizáveis
Dividendos
Saldo em 31 de dezembro de 1998

137.248
127.559
1.340
(12.816)
(57.600)
393.960
(393.960)
-

137.248
-

-

-

-

-

-

-

-

127.559

-

-

-

-

1.340

-

-

-

-

(12.816)
(57.600)
393.960

175.87
2
175.87
2

8.612

146.627

152.305

89.456

6.415
15.027

33.827
(38.046)
142.408

2.845
11
119.136
(40.242)
38.046
(75)
(36.136)
235.890

2.845
11
119.136
(75)
(36.136)
569.197

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações
consolidadas.
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TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996, 1997 E 1998
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
1. Operações e histórico

Em 1995, o Governo Federal do Brasil deu início a uma ampla reforma no setor de
telecomunicações. Em julho de 1995, o Congresso Federal aprovou a Lei Geral das
Telecomunicações prevendo a privatização da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(‘‘Telebrás’’) que, por meio de suas 28 subsidiárias operacionais era a principal
prestadora de serviços públicos de telecomunicações no Brasil.
Em preparação para a privatização do sistema Telebrás, as subsidiárias
operadoras foram divididas em doze grupos distintos, (a) três operadoras
regionais de linha fixa, (b) oito operadoras regionais de telefonia móvel celular e
(c) uma operadora nacional de serviços de longa distância. As empresas de
telecomunicações celulares foram primeiramente separadas das subsidiárias
operadoras e em seguida as empresas de linha fixa, as novas empresas celulares e
a operadora de serviços de longa distância foram combinadas nos doze grupos
distintos (as “Novas Empresas Holdings’’). Tanto a separação das empresas
celulares como o subseqüente agrupamento das antigas subsidiárias da Telebrás
foram efetuados com base em um procedimento da Lei de Sociedade por Ações
denominado cisão. Esse processo resultou na formação da Tele Celular Sul
Participações S.A. (Empresa Holding).
A Tele Celular Sul Participações S.A. foi constituída em 22 de maio de 1998
mediante a cisão de determinados ativos e passivos da Telebrás, incluindo 82,9%,
67,3% e 78,6% do capital social da Telesc Celular S.A., da Telepar Celular S.A. e da
CTMR Celular S.A., respectivamente.
A Telesc Celular S.A., a Telepar Celular S.A. e a CTMR Celular S.A. foram
constituídas em 5 de janeiro de 1998 e receberam posteriormente, em 30 de janeiro
de 1998 da Telecomunicações de Santa Catarina S.A. (‘‘Telesc’’), da
Telecomunicações do Paraná S.A. (‘‘Telepar’’) e da Companhia Telefônica
Melhoramento e Resistência S.A. (‘‘CTMR’’) os ativos e os passivos que
compreendiam seus respectivos negócios de telefonia celular (‘‘Tele Celular Sul’’
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ou as ‘‘Subsidiárias’’). A Tele Celular Sul Participações S.A. e suas subsidiárias (as
‘‘Sociedades’’) são as fornecedoras primárias de serviço de telefonia celular dos
estados de Santa Catarina, do Paraná (exceto a cidade de Londrina) e da região de
Pelotas no Rio Grande do Sul, conforme os termos das concessões outorgadas
pelo Governo Federal em 4 de novembro de 1997 (as ‘‘Concessões’’). As
concessões expirarão em 30 de setembro de 2008 para a Telesc Celular S.A., em 03
de setembro de 2007 para a Telepar Celular S.A., e em 14 de abril de 2009 para a
CTMR Celular S.A. e podem ser renovadas a critério da Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel (conforme definido abaixo) por um período adicional
de 15 anos. Por meio de suas antecessoras, Telesc, Telepar e CTMR, as Sociedades
começaram a fornecer serviços de telefonia celular nos Estados de Santa Catarina,
Paraná e na região de Pelotas no Rio Grande do Sul entre 1992 e 1994. Até 4 de
agosto de 1998, as Sociedades eram controladas pelo Governo Federal (vide Nota
25.a).
Os negócios das Sociedades, incluindo os serviços que elas podem fornecer e as
tarifas por elas cobradas são regulamentados pela Agência Nacional de
Telecomunicações (‘‘Anatel’’), a autoridade regulamentadora do setor de
telecomunicações no Brasil, conforme estabelecido pela Lei no.9.472 de 16 de julho
de 1997 e os respectivos regulamentos, decretos, decisões e planos.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis consolidadas de 1997 e 1996 apresentam a posição
financeira e as receitas e despesas das divisões de telefonia celular consolidadas
da Telesc, Telepar e CTMR, que foram cindidas nas subsidiárias da Holding,
Telesc Celular S.A., Telepar Celular S.A. e CTMR Celular S.A., na data base de 1
de janeiro de 1998. A parcela do patrimônio consolidado e do resultado líquido
do exercício ou do lucro antes das receitas e despesas financeiras não alocadas e
dos impostos, atribuíveis aos acionistas que não a Holding ou à Telebrás em 31 de
dezembro de 1998 e 1997 e para cada um dos exercícios do período de três anos
findo em 31 de dezembro de 1998, está refletida em “participação minoritária” nas
demonstrações contábeis consolidadas. Em 31 de dezembro de 1998, os acionistas
minoritários detinham 17%, 32,7% e 21,4% do capital da Telesc Celular S.A., da
Telepar Celular S.A. e da CTMR Celular S.A., respectivamente.
A formação da Empresa Holding, e da Telesc Celular S.A., da Telepar Celular S.A.
e da CTMR Celular S.A. foi considerada como uma reorganização de empresas
sob controle comum de modo similar a uma comunhão de interesses. Os ativos e
os passivos referentes ao negócio de telefonia celular da Telesc, da Telepar e da
CTMR, foram transferidos para as Sociedades pelo seus custos históricos
corrigidos. Além da separação dos ativos e passivos, as receitas e as despesas a
eles relacionadas também foram apropriadas às Sociedades. Foram mantidos
registros separados das receitas e do custo dos serviços históricos relativos ao
negócio de telefonia celular da Telesc, da Telepar e da CTMR. Conseqüentemente,
foram alocados os respectivos valores reais nos períodos aqui incluídos. As
demonstrações consolidadas das receitas e despesas e do caixa líquido
distribuído (recebido) entre divisões foram preparadas de forma a incluir a
atividade histórica relacionada aos ativos e passivos transferidos. As
demonstrações contábeis consolidadas não indicam necessariamente qual teria
sido a posição financeira e as receitas e despesas das Sociedades em 31 de
dezembro de 1997 e para o período de dois anos findo em 31 de dezembro de
1997 caso as divisões de telefonia celular Telesc, Telepar e CTMR fossem pessoas
jurídicas distintas durante aqueles períodos.
Com relação aos custos (exceto custos de serviços), as metodologias empregadas
na transferência dos ativos e passivos incluíram a identificação específica dos
custos associados a esses ativos e passivos, e a alocação dos custos quando essa
20/10/2003 14:37:36
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identificação específica não foi possível. As alocações foram executadas segundo
critérios estabelecidos pela Administração, elaboradas de forma a assegurar que
todos os custos significativos fossem devidamente incluídos nos resultados das
operações para os períodos apresentados. Esses critérios de alocação incluíram:
área (em relação às despesas relacionadas a terrenos e edifícios), número de
terminais (em relação à administração geral, à contabilidade, ao processamento de
dados, ao departamento jurídico e a outras funções de modo geral), número de
funcionários (em relação ao departamento de recursos humanos), número de
requisições emitidas (em relação a custos de material de escritório) e quilômetros
rodados (em relação a certos custos de transporte). Na opinião da Administração,
os valores incluídos nas demonstrações das receitas e despesas refletem
adequadamente o lucro antes das receitas e despesas financeiras não alocadas e
dos impostos relativos aos negócios de telefonia celular.
Antes de 31 de dezembro de 1997, caixa e certos empréstimos não específicos não
puderam ser separados da Telesc, da Telepar e da CTMR. Assim, esses valores
não foram incluídos nas demonstrações contábeis consolidadas. Além disso, as
receitas e despesas financeiras não alocadas relativas aos negócios de telefonia
celular não puderam ser identificadas. Conseqüentemente, as despesas de
imposto de renda e as respectivas obrigações não aparecem nas demonstrações
contábeis combinadas.
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A apresentação das demonstrações contábeis consolidadas é consistente com a
apresentação das demonstrações contábeis publicadas da Telesc, da Telepar e da
CTMR, das quais foram extraídas as informações financeiras com exceção de certas
reclassificações nas demonstrações consolidadas da posição financeira e das
demonstrações consolidadas das receitas e despesas que foram preparadas de
modo a que as demonstrações contábeis publicadas anteriormente ficassem em
conformidade com a apresentação de 1998.
a. Correção monetária integral até 31 de dezembro de 1997
As demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 1997 e 1996
foram preparadas com seus valores corrigidos monetariamente a fim de
reconhecer os efeitos das mudanças no poder aquisitivo da moeda brasileira nos
períodos apresentados e estão demonstrados em moeda de poder aquisitivo
constante em 31 de dezembro de 1997. Os índices de inflação de 1997 e 1996 foram
de 7,7% e 9,2%, respectivamente.
Em julho de 1997, o índice de inflação cumulativa de três anos no Brasil caiu para
menos de 100%. Entretanto, para fins contábeis, o método de apresentação em
moeda de poder aquisitivo constante continuou a ser utilizado até 31 de
dezembro de 1997. Embora o Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON) ainda
não tenha publicado instruções no sentido de descontinuar a apresentação de
informações financeiras em moeda de poder aquisitivo constante, a Administração
da Sociedade concluiu que os efeitos da inflação em 1998, de 1,8%, não são
relevantes. Assim sendo, os saldos corrigidos de ativos e passivos não monetários
da Sociedade em 31 de dezembro de 1997 passaram a ser a nova base de
contabilização e as demonstrações consolidadas do resultado para o exercício
findo em 31 de dezembro de 1998 não foram corrigidas monetariamente, exceto
quanto aos efeitos da despesa de depreciação e os respectivos efeitos fiscais,
associados aos saldos corrigidos do imobilizado em 31 de dezembro de 1997.
i. Demonstrações consolidadas das receitas e despesas para 1996 e 1997
Os itens das demonstrações consolidadas das receitas e despesas para os
exercícios de 1996 e 1997 foram ajustados mediante a:
0 Alocação de ganhos e perdas inflacionários sobre ativos e passivos monetários
indexados, às contas de receitas e despesas financeiras correspondentes.
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1 Alocação de ganhos e perdas inflacionários de outros itens monetários, às contas de
receitas e despesas correspondentes. Ganhos e perdas cujas receitas e despesas
correspondentes não são identificadas foram alocados a “Outras receitas
operacionais líquidas”.
ii. Efeitos do Ajuste de Correção Monetária no Imposto de
Renda Diferido em 1998 e 1997

Como conseqüência da legislação que descontinuou o sistema de correção
monetária para fins da Lei de Sociedades por Ações e para a maioria dos aspectos
fiscais a partir de 1 de janeiro de 1996, a correção de ativos e passivos para fins de
apresentação de relatórios financeiros até 31 de dezembro de 1997 não é
permitida para fins fiscais. Desta forma, surge um imposto diferido passivo
referente a mais valia de ativos líquidos demonstrados para fins de apresentação
de relatórios financeiros sobre a base fiscal desses ativos líquidos. O débito
relativo ao imposto diferido passivo adicional, de R$ 12.816 e R$ 9.192 em 1997 e
1996, respectivamente, foi lançado diretamente contra o patrimônio da divisão
celular. O efeito fiscal da depreciação adicional referente à diferença de base
(reversão do débito do imposto diferido) no montante de R$ 3.287 foi creditado à
conta de imposto de renda e contribuição social na demonstração consolidada do
resultado em 1998.
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iii. Conciliação entre os livros e registros contábeis oficiais

e o método de poder aquisitivo constante
A conciliação entre os valores dos livros oficiais e o método de poder aquisitivo
constante, do lucro líquido do exercício e do patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 1998 é como segue:

Conforme os livros e os registros oficiais
Correção monetária do ativo permanente,
líquido
Efeitos fiscais
Participação dos acionistas minoritários
Conforme o método de poder aquisitivo
constante

Lucro líquido
do exercício

Patrimônio
líquido

123.995
(9.732)

540.861
56.732

3.287
1.586
119.136

(18.721)
(9.675)
569.197

b. Patrimônio da divisão celular

Conforme discutido na Nota 1, as Sociedades foram constituídas a partir da
identificação específica e cisão dos ativos, dos passivos, das receitas e das
despesas que compunham os negócios de telefonia celular da Telesc, da Telepar e
da CTMR. Como as Sociedades não existiam antes de l de janeiro de 1998, não foi
mantida uma estrutura societária individual. Consequëntemente, o ativo líquido
anterior a essa data foi demonstrado como “patrimônio da divisão celular” nas
demonstrações consolidadas da posição financeira. Foram também apresentadas
demonstrações das mutações do patrimônio da divisão celular, que mostram as
mudanças ocorridas no patrimônio divisional para os períodos apresentados.
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c. Demonstrações consolidadas do caixa líquido distribuído
(recebido) entre divisões

Por não ter sido possível separar os saldos de caixa dos negócios de telefonia
celular anteriores a 31 de dezembro de 1997, não foi possível preparar uma
demonstração tradicional do fluxo de caixa para os exercícios de 1997 e 1996. Em
vez de detalhar os saldos iniciais e finais das disponibilidades e a mutação
líquida das disponibilidades entre os anos, as disponibilidades líquidas
transferidas para os/dos negócios de telefonia fixa, da Telesc, da Telepar e da
CTMR, foram apresentadas como “caixa líquido distribuído (recebido) entre
divisões” nas demonstrações consolidadas de caixa líquido distribuído (recebido)
entre divisões.
Em 31 de dezembro de 1997, disponibilidades no montante de R$30,403 foram
alocadas da Telesc, Telepar e CTMR para as Sociedades para cobrir as
necessidades futuras de capital circulante estimadas.
d. Princípios de consolidação
Estas demonstrações contábeis consolidadas incluem os registros financeiros da
Empresa Holding e suas subsidiárias. Todas as contas e transações relevantes
entre as empresas do grupo foram eliminadas.
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3. Resumo das principais práticas contábeis

a. Disponibilidades
São todos os investimentos temporários de alta liquidez com vencimentos em até
três meses. Todas as transferências de disponibilidades foram registradas no
patrimônio da divisão celular.
b. Contas a receber de assinantes
As contas a receber de assinantes de serviços telefônicos são calculadas pelo valor
da tarifa na data da prestação do serviço e descontadas ao valor presente na data
das demonstrações financeiras consolidadas, mediante a aplicação da taxa de
juros publicada pela Associação Nacional de Bancos de Investimentos e
Distribuidoras - ANBID. Elas também incluem os serviços prestados aos
assinantes, mas não faturados até a data das demonstrações contábeis.
c.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

É constituída para as contas a receber de assinantes cuja recuperabilidade é
considerada improvável.
d. Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são registradas à taxa de câmbio vigente na
data da transação. Os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira foram
convertidos utilizando-se a taxa de câmbio da data do balanço. As variações
cambiais são registradas nas demonstrações consolidadas do resultado ou das
receitas e despesas à medida em que são incorridas.
e. Imobilizado
Registrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1997. As
benfeitorias executadas nos imóveis existentes são capitalizadas enquanto que os
custos com manutenção e reparos são debitados em despesas à medida em que
são incorridos. Materiais alocados a projetos específicos são adicionados a conta
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de obras em andamento. A depreciação é calculada pelo método linear tomandose por base a vida útil estimada dos bens, conforme estabelecido pelos órgãos
regulamentadores dos serviços públicos de telecomunicações. As principais taxas
de depreciação aplicadas estão apresentadas na Nota 14 (b). Os juros, calculados à
taxa de 12% ao ano sobre as obras em andamento, são capitalizados como parte do
imobilizado até a data em que o bem é colocado em uso.
f. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são descontadas ao valor presente utilizandose a taxa de juros da ANBID.
g. Provisão para férias
As férias devidas ao empregados são provisionadas à medida em que vencem.
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h. Imposto de renda e contribuição social
Conforme descrito na Nota 2 (a) (ii), o efeito fiscal dos ajustes de correção
monetária em 1997 e 1996 (imposto de renda diferido) foi registrado diretamente
no patrimônio da divisão celular. O crédito relacionado à reversão pela
depreciação em 1998, foi registrado na demonstração consolidada do resultado.
i. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos incluem os juros incorridos até a data das
demonstrações contábeis.
j. Provisões para contingências
São baseadas na opinião da Administração e de seus assessores jurídicos quanto
ao provável resultado das questões pendentes na data das demonstrações
contábeis.
l. Reconhecimento das receitas
As receitas de todos os serviços são reconhecidas por ocasião da prestação dos
mesmos. As receitas geradas pelos serviços de telefonia celular consistem nas
taxas de assinatura, tarifas de utilização, taxas de habilitação, tarifas de uso de
rede e taxas de manutenção e outros serviços aos assinantes. O faturamento é
feito mensalmente. As receitas não faturadas entre a data do faturamento e o fim
do mês são estimadas e reconhecidas como receita no mês em que o serviço foi
prestado. As receitas relativas às taxas de habilitação são reconhecidas por ocasião
da ativação do serviço prestado ao assinante.
m. Receitas (despesas) financeiras líquidas
As receitas financeiras representam os juros auferidos e os ganhos sobre os
investimentos financeiros. As despesas financeiras representam os juros incorridos
e os ganhos e as perdas cambiais de R$ (1.123),
R$ 6.614 e R$ (5.258) em 1996, 1997 e 1998, respectivamente. Ganhos e perdas sobre
empréstimos e financiamentos após os ajustes da correção pela variação da taxa
de inflação em 1997 e 1996 foram alocados às despesas financeiras. As sociedades
20/10/2003 14:37:36
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não apresentaram receitas financeiras em 1996 e 1997 uma vez que a alocação
inicial de caixa ocorreu em 31 de dezembro de 1997.
n. Pesquisa e desenvolvimento
Os custos de pesquisa e desenvolvimento são registrados como despesas à
medida em que são incorridos. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento
totalizaram R$ 955, R$ 3.109 e R$ 1.870 em 1996, 1997 e 1998, respectivamente.
o. Plano de pensão e benefícios pós-aposentadoria
As Sociedades participam de um plano multi-patrocinado que concede pensões e
outros benefícios pós-aposentadoria aos seus funcionários. Os custos atuais são
determinados pelo montante da contribuição do período e contabilizados pelo
regime de competência.
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p. Participação dos empregados nos lucros
A Sociedade constitui provisões para conceder aos empregados uma participação
nos resultados. Os valores registrados em 1996 e 1997 são as participações nos
resultados atribuíveis aos empregados das divisões de telefonia celular, da
Telesc, da Telepar e da CTMR.
q. Lucro por lote de mil ações
O lucro por lote de mil ações foi apresentado apenas com relação a 1998, uma vez
que a estrutura acionária da Tele Celular Sul Participações S.A. somente foi
estabelecida em 1998.
r. Informações por segmentos
As Sociedades operam somente em um segmento fornecendo serviços de
telecomunicação celular locais e regionais. Todas as receitas são geradas por
serviços prestados ou que passam pela rota dos estados de Santa Catarina, Paraná
(exceto a cidade de Londrina) e da região de Pelotas no Rio Grande do Sul.
s. Uso de estimativas
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos no Brasil requer que a Administração use
estimativas e premissas com relação à demonstração de ativos e passivos e à
divulgação dos ativos e passivos contingentes na data das demonstrações
contábeis e os montantes das receitas e despesas apresentados durante o período
em questão. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas.
t. Participação minoritária
Refere-se à participação de acionistas que não a Telebrás nas Sociedades em 1996 e
1997, e a de acionistas das Sociedades que não a Holding para o exercício findo
em 31 de dezembro de 1998.
4. Receita operacional líquida
20/10/2003 14:37:36
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Assinatura

1996
89.973

Habilitação

61.396

Tarifas de utilização
Uso de rede
Outras

154.333
35.816
7.855

Total da receita operacional bruta

349.373

ICMS e outros impostos indiretos

(66.231)

Receita operacional líquida

283.142

1997
160.115
43.917
258.382
82.569
4.984
549.967
(113.183)
436.784

1998
201.403
20.789
317.340
99.091
5.384
644.007
(139.806)
504.201

Nenhum assinante contribui com mais do que 10% da receita operacional bruta
com exceção da Telesc, Telepar e CTMR.
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5. Custo dos serviços

Depreciação e amortização
Pessoal
Materiais e serviços
Despesas com rede de linha fixa
Aluguel de equipamentos e outros
Taxa Fistel

1996
15.096
1.314
30.036
28.919
3.927
79.292

1997
36.890
3.067
50.938
61.169
9.304
9.400
170.768

1998
54.607
3.940
65.586
43.750
10.021
11.759
189.663

6. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

Pesquisa e desenvolvimento

1996
(955)

Contingências

(661)

Multas e despesas recuperadas
Aluguel de equipamentos
Impostos, exceto imposto de renda
Ganho sobre itens não monetários
Outras

6.268
1.088
710
6.450

1997
(3.109)
(1.157)
5.764
1.650
(376)
2.772

1998
(1.870)
(19)
6.489
3.318
(2.620)
1.617
6.915

7. Receitas e despesas financeiras líquidas

1998
Receitas financeiras
Despesas com juros
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Variação cambial
Despesas financeiras
Receitas financeiras, líquida

(5.212)
(6.744)
25.280

8. Imposto de renda e contribuição social

Os impostos sobre a renda brasileiros incluem o imposto de renda e a
contribuição social sobre o lucro. Em 1996, 1997 e 1998, a alíquota estatutária para
o imposto de renda era de 25% e para a contribuição social, de 7,41%, 8% e 8% ,
respectivamente. Como resultado de legislação decretada em 1996, em 1997 a
contribuição social passou a não ser dedutível de sua própria base de cálculo.
Essa mudança resultou em uma alíquota estatutária combinada de 30,56%, 33% e
33% em 1996, 1997 e 1998, respectivamente. As despesas referentes a imposto de
renda e contribuição social não foram incluídas nas demonstrações consolidadas
de receitas e despesas para os exercícios de 1996 e 1997 porque as receitas e
despesas financeiras não alocadas das divisões de telefonia celular não foram
separadas da Telesc, Telepar e CTMR, resultando na apresentação incompleta do
lucro antes de impostos.
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a. Composição da despesa tributária nominal
1998
Lucro antes da participação minoritária, impostos e reversão dos juros sobre
capital próprio

194.492

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido (33%)
Juros sobre o capital próprio
Adições Permanentes
Reversão da provisão para devedores duvidosos
Juros capitalizados
Reversão da provisão para complementação de aposentadoria
Outros
Despesas com imposto de renda e contribuição social

64.182
(13.314)
761
(939)
(1.879)
(2.749)
(842)
45.220

a. imposto de renda e contribuição social diferidos
1998
Ativo:
Provisão para contingências
Provisão para devedores duvidosos
Provisão para realização de ativo imobilizado
Outros diferenças intertemporais
Total do imposto de renda e contribuição social
diferidos
Circulante
Realizável a Longo prazo

Passivo:
Imposto de renda diferido pela indexação do
imobilizado
Total do imposto de renda e contribuição social diferidos

Circulante
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2.211
20.521
7.353
13.168
1997

1998

22.008

18.721

22.008
1.836

18.721
2.286
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Exigível a Longo prazo

20.172

16.435

9. Informações adicionais ao fluxo de caixa

Impostos pagos
Juros pagos

1996
N/A
7.320

1997
N/A
15.224

1998
57.781
6.102

10. Disponibilidades

Em 31 de dezembro de 1997, o montante de R$ 30.403 foi alocado às Sociedades
referentes a depósitos remunerados no Banco do Brasil S.A., uma entidade
controlada pelo governo. As disponibilidades em 31 de dezembro de 1998 que
montam a R$ 151.495, consistem basicamente em investimentos no mercado
aberto.
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11. Contas a receber de assinantes

Montante provisionado
Montante faturado
Provisão para contas de liquidação
duvidosa

1997

1998

22.160

21.100

55.045

73.168

(8.623)

(15.298)

68.582

78.970

As variações na provisão para contas de liquidação duvidosa foram como
seguem:
1996
Saldo inicial
Provisão debitada em despesas
de vendas
Baixas
Saldo final

394

1997
2.978

4.728

13.862

(2.144)

(8.217)
8.623

2.978

1998
8.623
46.696
(40.021)
15.298

12. Impostos diferidos e a recuperar

Contribuição social a recuperar
Imposto de renda na fonte
Imposto de renda a recuperar
ICMS
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COFINS
Total

2.430

1
17.245

13. Outros créditos

1997
Pagamentos antecipados
Depósitos judiciais
Bens para revenda/a
receber de
assinantes – revenda de
bens
Outros

Circulante
Longo prazo
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1998
710
3.839

-

6.793

266

2.086
13.428

4.210
3.711
499

13.378
50
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14. Imobilizado, líquido

a. Composição:

Obras em andamento
Equipamentos de comutação
automática
Equipamentos de transmissão e
outros
Edifícios
Demais ativos
Depreciação acumulada
Provisão para realização
Imobilizado líquido

1997
125.043
60.905

1998
171.939
93.497

385.206

492.935

21.952
49.068
642.174
(68.730)
573.444

56.905
31.598
846.874
(123.884)
(42.759)
680.231

Em “Demais ativos” o valor contábil dos terrenos é de R$2.351 e R$3.218 em 31 de
dezembro de 1997 e 1998, respectivamente.
Os saldo de Equipamentos de transmissão e outros e de Equipamentos de
comutação automática em 31 de dezembro de 1998 foram reduzidos aos seus
valores de realização, nos montantes de R$ 34.719 e R$8.040 respectivamente,
devido à programação de substituição tecnológic a de parte dos referidos
equipamentos.
a. Taxas de depreciação
As taxas anuais de depreciação aplicadas ao imobilizado são:

Equipamentos de comutação
automática
Equipamentos de transmissão e
outros
Edifícios
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Demais ativos (exceto terrenos)

5 – 20

a. Aluguéis
As Sociedades (diretamente ou por meio da Telesc, Telepar e CTMR) alugam
equipamentos e instalações através de inúmeros contratos operacionais que
vencem em datas diferentes, os quais podem ser cancelados sem encargos. A
despesa anual com aluguéis de acordo com esses contratos é:

Despesa de aluguel

1996
1.497

1997
3.888

1998
12.538

15. Salários e encargos sociais

Salários
Provisão para encargos sociais
Provisão para benefícios
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1997
242
1.035
420
1.697

1998
1.031
2.145
919
4.095
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16. Contas a pagar e despesas provisionadas

Contas a pagar a fornecedores
Outras contas a pagar e despesas
provisionadas

1997
2.537
3.575

1998
75.327
12.389

6.112

87.716

17. Impostos, exceto imposto de renda

ICMS
Outros impostos indiretos sobre as receitas
operacionais

1997
3.783

1998
15.486

717
4.500

2.566
18.052

Todos os impostos a pagar em 31 de dezembro de 1997 que são relacionados às
receitas (ICMS, PASEP, COFINS), com exceção dos montantes referentes aos
impostos sobre receitas não faturadas, permaneceram com a Telesc, Telepar e
CTMR quando os ativos e os passivos das divisões de telefonia celular foram
transferidos para as Sociedades por serem as respectivas antecessoras legalmente
responsáveis pelo pagamento dos mesmos.

18. Empréstimos e financiamentos

Empréstimos repassados pela
Telebrás
Outros empréstimos
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47.125

1998
-

65.764
112.889

60.194
60.194
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Circulante
Longo prazo

19.620
93.269

50.124
10.070

a. Eurobônus originalmente emitidos pela Telebrás
Esse empréstimo é representado pela emissão de Eurobônus denominado em
liras italianas como segue:
Programação

Prazo

para o
pagamento
do principal

1996/19
99

No
vencimento

Valor
original
(milhões de
liras)
65.304

Taxa
anual
de
juros
13%

Programaç
ão
para o
pagamento
dos juros
Anual

1997
R$
47.12
5

Em 31 de dezembro de 1997, os montantes de Eurobônus originalmente emitidos
pela Telebrás incluem juros incorridos no montante de R$ 5.709. Além dos juros
contratuais, em relação a esses títulos, a Telepar (que recebeu o empréstimo)
pagou a Telebrás 1% de taxa administrativa ao ano sobre o saldo em aberto.
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Esse empréstimo tornou-se um ativo da Holding como resultado da cisão da
Telebrás em 22 de maio de 1998. Como conseqüência, esse saldo foi eliminado na
consolidação das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 1998 aqui
apresentadas.
b. Outros financiamentos
Outros financiamentos a pagar referem-se a fornecedores de equipamentos,
principalmente a Ericsson, a NEC e a SID. Todos os financiamentos estão
denominados em dólares norte-americanos e serão pagos em parcelas com
vencimento até 2004. A composição dos financiamentos de fornecedores é como
segue:

Fornecedor
Ericsson
NEC
SID
Outros

Taxa anual
de juros
LIBOR +
2,9%
LIBOR +
1,0%
LIBOR +
5,5%

1997
34.016

1998
28.739

17.067
14.669
12
65.764

15.319
15.924
212
60.194

A LIBOR em 31 de dezembro de 1998 era de 5,1% ao ano.
Juros incorridos de R$ 648 e R$ 362 em 31 de dezembro de 1997 e 1998,
respectivamente, estão provisionados.
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias assinadas pela
Holding.
c. Cronograma do pagamento
Os empréstimos e financiamentos serão pagos como segue:
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2000
2001
2002
2003
2004
2005 em diante
Total

5.356
1.605
1.605
667
496
341
10.070

d. Análise da moeda
Os outros financiamentos em 31 de dezembro de 1998 está denominada em
dólares norte-americanos. As Sociedades não possuem contratos de “hedge” para
se proteger da desvalorização cambial.
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19. Provisão para contingências
As provisões para contingências são:

Reclamações trabalhistas

1997
2.090

1998
2.572

Reclamações trabalhistas
A provisão para reclamações trabalhistas foi constituída com base na estimativa
da administração quanto aos possíveis desfechos desfavoráveis em relação aos
numerosos processos instaurados por empregados e ex-empregados.
Litígios Potenciais

A Telebrás, a Telesc, a Telepar e a CTMR, antecessoras legais da Holding e da
Telesc Celular S.A., Telepar Celular S.A. e da CTMR Celular S.A., respectivamente,
são partes acusadas em uma série de processos e estão sujeitas a outros processos
e contingências. As obrigações por quaisquer litígios resultantes de atos
cometidos pela Telesc, Telepar e CTMR antes da data efetiva da cisão dos seus
ativos e passivos para a Telesc Celular S.A. , Telepar Celular S.A. e CTMR Celular
S.A. permanecem com as respectivas antecessoras, com exceção daqueles passivos
cujas provisões contábeis foram transferidas para as empresas de telefonia celular
quando da cisão. Quaisquer processos contra a Telesc, Telepar e CTMR não
atendidos pelas mesmas poderão resultar em processos contra a Telesc Celular
S.A., Telepar Celular S.A. e CTMR Celular S.A., uma vez que elas receberam ativos
que poderiam ter sido usados para liquidar esses processos caso não tivessem
sido cindidos das respectivas antecessoras. De acordo com os termos da
dissolução da Telebrás, as obrigações por quaisquer processos decorrentes de atos
cometidos pela Telebrás antes da data efetiva da dissolução, continuam sendo de
responsabilidade da mesma, com exceção de processos trabalhistas e fiscais (nesse
caso a Telebrás e a Holding são responsáveis conjunta e solidariamente) e
quaisquer obrigações cujas provisões contábeis específicas tenham sido
transferidas para a Holding. Os credores da Telebrás poderão questionar essa
transferência de obrigação. A administração é de opinião que as possibilidades de
tais processos se materializarem e terem um impacto financeiro adverso
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significativo para as Sociedades e/ou para a Holding são remotas e, portanto,
nenhuma provisão foi constituída.

Processos Fiscais - ICMS sobre Taxas de Habilitação e
Outros Serviços

Em 19 de junho de 1998, as Secretarias da Fazenda de cada estado brasileiro
aprovaram um acordo sobre a interpretação da legislação fiscal brasileira corrente
para ampliar a incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços), de modo a cobrir não apenas os serviços de telecomunicações como
também outros serviços, incluindo a habilitação celular que antes não estavam
sujeitos a esse imposto. De acordo com essa nova interpretação da legislação
fiscal, o ICMS pode ser aplicado retroativamente para tais serviços prestados nos
últimos cinco anos.
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A Sociedade acredita que a tentativa das Secretarias da Fazenda de estender a
incidência do ICMS aos serviços complementares de telecomunicações é ilegal
porque: (i) as secretarias estaduais agiram fora do âmbito de sua autoridade; (ii)
sua interpretação sujeitaria à tributação certos serviços que não são considerados
serviços de telecomunicações; e (iii) novos impostos não podem ser aplicados
retroativamente. Além disso, a Sociedade é de opinião que a Telesc, Telepar e
CTMR, antecessoras legais das Sociedades, seriam responsáveis por quaisquer
pagamentos em relação a processos decorrentes da aplicação retroativa do ICMS
sobre as taxas de habilitação em períodos anteriores a 1998. Não foi constituída
provisão para esses impostos nas demonstrações contábeis consolidadas uma vez
que a Sociedade não acredita que esses impostos deverão ser pagos pelos serviços
prestados nos últimos cinco anos.
Não é possível saber seguramente se a posição da Sociedade quanto a nova
interpretação das Secretarias da Fazenda ser ilegal prevalecerá. Se o ICMS incidir
retroativamente sobre as taxas de habilitação auferidas nos últimos cinco anos,
haveria uma obrigação potencial máxima estimada de R$ 52.000. Se o ICMS for
aplicado retroativamente sobre as taxas de habilitação recebidas pelas
subsidiárias da Sociedade desde sua constituição em 5 de janeiro de 1998, poderia
haver um impacto negativo significativo na posição financeira e nos resultados
das operações da Sociedade subseqüente a 5 de janeiro de 1998.

20. Planos de pensão
As Sociedades participam de um plano de pensão multi-patrocinado de benefício
definido e de outros benefícios pós-aposentadoria, administrado pela Fundação
Telebrás de Seguridade Social (“Sistel”).
Cerca de 85% dos empregados das Sociedades estão cobertos por esses planos. As
Sociedades contribuíram, registrando em despesas, R$626, R$729 e R$1.028 em
1996, 1997 e 1998, respectivamente, para o fundo de pensão. Os administradores
do plano não disponibilizaram informações que permitissem às Sociedades
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estabelecer a sua participação no déficit de benefícios concedidos, se houver. A
administração das Sociedades não pretendem retirar-se ou liquidar o plano. Como
membros de plano multi-patrocinados, as contribuições das Sociedades não estão
segregadas em contas separadas ou restritas a conceder benefícios apenas aos seus
funcionários. As Sociedades também são solidariamente responsáveis pela
totalidade das obrigações dos planos.
De modo geral, o benefício definido no plano de pensão é corresponde à diferença
entre: (i) 90% do salário médio dos últimos 36 meses, atualizado até a data da
aposentadoria; e (ii) o valor do benefício da Previdência Social pago pelo Instituo
Nacional de Seguridade Social - INSS. Para os funcionários aposentados, a pensão
inicial é subsequentemente reajustada para refletir os aumentos do custo de vida e
os prêmios de produtividade concedidos aos funcionários ativos. Além da
complementação do benefício, é fornecida assistência médica e seguro de vida aos
aposentados e seus dependentes.
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As contribuições para os planos são determinadas com base em estudos atuariais
preparados por atuários independentes de acordo com as normas em vigor no
Brasil. Os estudos atuariais são revistos periodicamente a fim de identificar se há
necessidade de ajustes nas contribuições. O quadro abaixo resume o plano geral
da Sistel, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos no
Brasil:

Obrigações acumuladas de pensão e outros
benefícios
pós-aposentadoria
Outras obrigações
Total de obrigações
Ativos consolidados do plano
Depósitos remunerados
Ações
Investimentos – imóveis
Empréstimos a beneficiários
Outros investimentos
Total de ativos
Total de ativos dos planos que excede as
obrigações totais

1997

1998

3.775.89
8
255.751
4.031.64
9

3.615.17
6
316.825
3.932.00
1

1.714.15
3
2.360.78
6
363.305
123.428
52.195
4.613.86
7
582.218

2.539.33
8
1.676.10
3
394.553
115.854
47.626
4.773.47
4
841.473

Além do plano formal da Sistel, uma subsidiária da Holding, Telepar Celular,
também assinou um contrato com 86 empregados contratados antes de 31 de
dezembro de 1982, concedendo uma pensão complementar. Esse direito é
concedido somente se os referidos empregados se aposentarem após terem
cumprido o tempo mínimo para aposentadoria (30 anos para os homens e 25 anos
para as mulheres).
Em junho de 1998, em conexão com a cisão da Telebrás, a Sociedade determinou
pela extinção do plano de complementação de aposentadoria. Como resultado do
término deste plano, a Sociedade permitiu que os membros do plano recebessem
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um pagamento em dinheiro dos benefícios acumulados ou transferissem suas
obrigações de benefícios acumuladas para o plano Sistel. A maioria dos
empregados no plano optou pelo pagamento em dinheiro o que resultou no
desembolso, em 1998, de aproximadamente R$7.000. O restante provisionado de
R$1.702 em 31 de dezembro de 1998 será utilizado para cobrir aqueles
empregados que ainda não fizeram sua opção (5 empregados em 31 de dezembro
de 1998).
21. Transações com partes relacionadas

Até 31 de dezembro de 1997 as principais transações com partes relacionadas
referiam-se a transações com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
(“Embratel”), subsidiária da Telebrás, relativas a telecomunicações celulares de
longa distância e com a Telesc, Telepar e CTMR relativas à utilização de sua rede
de comunicações. As Sociedades possuem contratos operacionais com a Embratel
que definem as tarifas de uso para chamadas interurbanas interestaduais e
intraestaduais ou para chamadas internacionais cuja origem ou destino se situe na
área estabelecida pela concessão cedida às Sociedades pelo Governo Federal.
Contratos de interconexão celebrado com a Telesc, com a Telepar e com a CTMR
definem as tarifas de uso de rede quando ocorre a telecomunicação celular
mediante o uso de seus equipamentos. As Sociedades assinaram contratos de
roaming automático com as outras sete operadoras da Banda A no Brasil
pertencentes ao grupo Telebrás. As Sociedades têm a responsabilidade de faturar
aos assinantes do serviço celular as chamadas de longa distância e a cobrar o
pagamento devido a outras operadoras de serviço celular e de linhas fixas. A
responsabilidade pela cobrança de chamadas feitas é das Sociedades e a cobrança
de chamadas recebidas é de responsabilidade da empresa telefônica de origem da
chamada. Quando o ciclo de cobranças é completado, as Sociedades, as empresas
regionais de linhas fixas e as empresas celulares conciliam em conjunto os valores
cobrados com aqueles a serem transferidos para
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cada uma das partes, pagando os montantes líquidos às partes de direito,
incluindo a parcela referente a chamadas de longa distâncias para a Embratel. Até
a dissolução da Telebrás, tanto a Telesc, a Telepar e a CTMR como as outras
empresas do Sistema Telebrás contribuíam para o Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Telebrás e também conduziram suas próprias operações de
pesquisa e desenvolvimento. Após a dissolução da Telebrás, o Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento será transformado em uma fundação privada administrada
independentemente e financiada por contribuições das novas holdings.
Conforme contrato assinado em maio de 1998 entre a fundação e as Sociedades,
estas são obrigadas a contribuir com R$1.870 para o Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento, durante três anos, até maio de 2001. O valor real investido em
determinado ano poderá ser ajustado para menos a critério da fundação.
Além disso, a Telebrás cobrava 1% por ano de taxa de administração sobre o
repasse de empréstimos originalmente contraídos pela Telebrás. Cobrava também
juros sobre o empréstimo de seus próprios recursos à taxa que hoje é de 1% além
da correção do principal de acordo com a variação do IGP-M. Um resumo dos
saldos e das transações com essas partes relacionadas é como segue:

1996
Ativo circulante:
Contas a receber de assinantes, líquidas
Passivo circulante:
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar e despesas provisionadas
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
As receitas operacionais líquidas dos
serviços de
telecomunicações celulares
Custo de serviços
Despesas operacionais
Despesas financeiras
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31

1997
2.814
5.774
2.948
41.351

35.816

82.569

60.991
40.620
1.745

107.053
59.168
1.308
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Outras partes relacionadas são os governos federal, estaduais e municipais. As
receitas provenientes de chamadas telefônicas feitas por órgãos governamentais e
organizações a eles relacionadas não foram incluídas acima porque as Sociedades
não detalhavam os tipos de usuários dos serviços telefônicos. Os saldos dos
montantes investidos em títulos do governo ou por meio de entidades
controladas pelo governo são:

1997
Disponibilidades:
Depósitos junto ao Banco do Brasil S.A.

25.968

Conta corrente junto ao Banco do Brasil

4.435

S.A
As empresas acreditam que, exceto pelas receitas e despesas financeiras não
alocadas e os impostos, todos os custos dos negócios estão refletidos nas
demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 1997 e das
demonstrações consolidadas das receitas e despesas para os exercícios findos em
1997 e 1996, e que nenhuma despesa adicional será incorrida como resultado da
extinção das atividades anteriormente executadas pela Telebrás.
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Como resultado da privatização do Sistema Telebrás em agosto de 1998, a
composição das empresas consideradas partes relacionadas mudou. Quando as
empresas eram parte do Sistema Telebrás, as principais transações classificadas
como transações com partes relacionadas referiam-se a receitas e custos relativos a
serviços de telecomunicações de longa distância e uso de redes. Após a
privatização, uma parcela significativa dessas transações não é mais caracterizada
como sendo transações com partes relacionadas.

22. Compromissos e planos de investimento

Em 31 de dezembro de 1998, as Sociedades possuíam R$35.276 referentes a
compromissos assumidos para aquisição de imobilizado. Os planos de
investimentos são como segue:

1999
2000
2001

201.276
119.200
62.500

Esses investimentos referem-se à contínua ampliação e modernização do sistema
celular, dos sistemas de informática, dos equipamentos de transmissão e do
sistema de mensagens.

23. Seguros
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Em 31 de dezembro de 1998, todos os ativos e passivos de risco e stavam
segurados em montantes considerados suficientes pela administração, exceto por
qualquer efeito possível, que pode surgir em função do “bug” do milênio.

24. Instrumentos financeiros

Os valores de mercado estimados dos ativos e passivos financeiros das
Sociedades foram determinados com base nas informações de mercado
disponíveis e em metodologias apropriadas de avaliação. No entanto, foi preciso
interpretar os dados para estimar os valores de mercado. Assim sendo, os valores
estimados apresentados a seguir não configuram necessariamente os valores de
realização que poderiam ser obtidos em uma operação de mercado atual. O uso
de outras premissas de mercado e/ou metodologias podem ter um efeito
significativo nos valores de mercado estimados.
As informações sobre valor de mercado em 31 de dezembro de 1998 e 1997
apresentadas a seguir foram baseadas nas informações pertinentes disponíveis à
Administração naquelas datas. Embora a Administração não tenha conhecimento
de quaisquer fatores que poderiam alterar de forma significativa os valores de
mercado estimados em 31 de dezembro de 1997, as estimativas atuais desses
valores podem diferir significativamente dos valores apresentados.
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No caso de não estar sendo apresentado abaixo a comparação entre os valores
contábeis e de mercado para algum ativo ou passivo financeiro, significa que não
há, presumivelmente, diferenças relevantes entre os mesmos.

Impostos a recuperar
Imposto diferido
Investimentos
Empréstimos:
Financiamentos
Empréstimos
Outras dívidas

1997
Valor
contáb
il

1997
Valor
de
mercad
o

1998
Valor
contáb
il

1998
Valor
de
mercad
o

2.430
22.008

2.190
14.042

21.433
440.163

16.440
400.707

41.416
31.224
40.249

43.189
31.224
40.800

60.194
-

60.194
-

Disponibilidades, contas a receber de assinantes, outros

ativos circulantes, contas a pagar e despesas provisionadas
Os valores contábeis das disponibilidades, contas a receber de assinantes, outros
ativos circulantes, contas a pagar e despesas provisionadas constituem estimativas
razoáveis de seus valores de mercado. As disponibilidades são representadas
principalmente por aplicações financeiras e seus valores de mercado, assim como
o de outros investimentos de curto prazo e depósitos bancários não incluídos na
definição de disponibilidades, foram estimados com base nas taxas atualmente
oferecidas para depósitos com prazos de vencimento semelhantes.
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Empréstimos e financiamentos
As taxas de juros atualmente disponíveis para as Sociedades para endividamento
com termos e vencimentos semelhantes foram utilizadas na estimativa do valor
exigível.

25. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 22 de maio de 1998, os acionistas da Telebrás aprovaram sua divisão em doze
novas holdings (Novas Empresas Holdings) usando o procedimento de cisão
previsto na Lei de Sociedade por Ações, por meio do qual os acionistas existentes
receberam ações das novas empresas na mesma proporção de seu investimento na
Telebrás. Embora a Holding não tivesse sido criada antes de 22 de maio de 1998, a
cisão foi realizada com base nos saldos de 28 de fevereiro de 1998 e incluiu todas
as receitas e despesas do
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período iniciado em 1 de janeiro de 1998. As novas empresas possuem ativos e
passivos anteriormente registrados nas contas da Telebrás, com exceção dos
descritos a seguir, os quais serão mantidos nos livros da Telebrás, não sendo
alocados às Novas Holdings:
a.

aproximadamente R$98.000 referentes aos ativos líquidos atribuídos a uma fundação de
pesquisa recentemente constituída que assumirá as atividades anteriormente realizadas
pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás em Campinas; e

b.

aproximadamente R$370.000 referentes aos ativos líquidos necessários para a liquidação
da Telebrás, incluindo aproximadamente R$132.000 relativos a dividendos retroativos a
serem pagos aos detentores de novas ações emitidas em abril de 1998, resultantes da
solução da controvérsia sobre o aumento de capital de 1990, aproximadamente R$50.000
referente a indenizações para os empregados e aproximadamente R$87.000 referentes a
despesas decorrentes do processo de privatização.

Além de aprovar a transferência de ativos e passivos para as Novas Holdings na
assembléia de 22 de maio de 1998, os acionistas aprovaram uma estrutura
específica para o patrimônio líquido de cada Nova Holding, incluindo a alocação
de uma parcela dos lucros acumulados da Telebrás. Consequentemente, foram
estabelecidos os valores referentes aos saldos de capital, reservas e lucros
acumulados, juntamente com os ativos e passivos correspondentes para a
formação da Tele Celular Sul Participações S.A. Após reter em seu próprio
patrimônio líquido lucros acumulados suficientes para pagar os dividendos sobre
seu lucro de 1997 e os dividendos resultantes do acordo referente à controvérsia
sobre o aumento de capital de 1990, a Telebrás alocou a cada uma das Novas
Holdings o saldo de seus lucros acumulados na mesma proporção do total de
ativos líquidos transferidos. Esse valor referente a lucros acumulados alocados
não representa o valor histórico dos lucros acumulados das Holdings. Os ativos
cindidos da Telebrás, além dos seus investimentos nas subsidiárias operadoras,
resultaram em um aumento de R$89.456 sobre o patrimônio divisional histórico
da Sociedade. Esses valores estão demonstrados na coluna “Cindidos da
Telebrás” no quadro abaixo. A primeira coluna apresenta um resumo dos saldos
históricos consolidados das Sociedades em 31 de dezembro de 1997 e a coluna
“Demonstração consolidada da Holding” resume o balanço patrimonial
consolidado da Tele Celular Sul Participações S.A. após a cisão.
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Como resultado da estrutura legal da cisão e conforme permitido pelos princípios
de contabilidade geralmente aceitos no Brasil, uma empresa formada como
resultado de uma cisão, terá em seu balanço patrimonial os lucros acumulados, se
a resolução dos acionistas da controladora que realizar a cisão, for a de alocá-los
da empresa controladora para a nova empresa. Conseqüentemente, a estrutura
legal de capital de constituição da Tele Celular Sul Participações S.A. foi definida
pelas resoluções aprovadas na Assembléia Geral dos Acionistas da Telebrás
realizada em 22 de maio de 1998, compreendendo patrimônio líquido de
R$483.416 que inclui lucros acumulados de R$307.544. Os lucros acumulados
alocados e os lucros acumulados futuros formarão a base para o pagamento
futuro de dividendos.
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A coluna “Ajustes e eliminações” inclui (i) a eliminação do investimento da
Telebrás nas Sociedades e (ii) a eliminação de empréstimos, contas a pagar e a
receber intercompanhias.

Ativo
Disponibilidades
Contas a receber de partes relacionadas
Outros ativos circulantes – partes relacionadas
Outros ativos circulantes – terceiros
Total do ativo circulante
Contas a receber de partes relacionadas
Outros – terceiros
Total do realizável a longo prazo
Investimento em subsidiárias
Imobilizado, líquido
Total do ativo
Passivo
Empréstimos e financiamentos – partes
relacionadas
Empréstimos e financiamentos – terceiros
Outros passivos circulantes – partes relacionadas
Outros passivos circulantes – terceiros
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos – partes
relacionadas
Empréstimos e financiamentos – terceiros
Outros exigíveis a longo prazo – terceiros
Total do exigível a longo prazo
Participação minoritária
Patrimônio da divisão celular
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo
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Saldos
históricos
em 31 de
dezembro
de 1997

Cindidos
da
Telebrás

Ajustes e
eliminações

30.403
2.814
74.723
107.940
499
499
573.444
681.883

33.834
5.774
39.608
49.848
49.848
393.960
483.416

(5.774)
(5.774)
(41.351)
(41.351)
(393.960)
(441.085)

Demonstração
consolidada da
Holding
64.237
2.814
74.723
141.774
8.497
499
8.996
573.444
724.214

5.774

-

(5.774)

-

13.846
2.948
16.387
38.955
41.351

-

(5.774)
(41.351)

13.846
2.948
16.387
33.181
-

51.918
28.472
121.741
127.227

-

(41.351)
-

51.918
28.472
80.390
127.227

393.960
393.960
681.883

139.252
36.620
307.544
483.416
483.416

(393.960)
(393.960)
(441.085)

139.252
36.620
307.544
483.416
724.214
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A formação da Empresa Holding e da Telesc Celular S.A., Telepar Celular S.A. e
da CTMR Celular S.A. foi considerada como uma reorganização de empresas sob
controle comum de modo similar a uma comunhão de interesses. As leis fiscais e
das sociedades por ações permitem às empresas estatais que participa m do
programa de privatização do governo um atraso de três meses entre a data base
contábil da cisão e a data em que a assembléia de acionistas aprova tal cisão,
inclusive quanto à base contábil para a cisão dos ativos líquidos. Além disso,
conforme permitido pela lei das sociedades por ações, os valores apresentados na
coluna “Cindidos da Telebrás” como “Investimento em subsidiárias”, foram
calculados com base no balanço patrimonial dessas subsidiárias de 31 de
dezembro de 1997. Conseqüentemente, as demonstrações contábeis consolidadas
da Holding incluirão os resultados das operações e as origens e aplicações de
recursos das subsidiárias a partir de 1 de janeiro de 1998 e os efeitos do caixa e
outros ativos (principalmente contas a receber das empresas do grupo) alocados
pela Telebrás em 1 de março de 1998.
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Capital Social

O capital social da Tele Celular Sul Participações S.A. é constituído por ações
preferenciais e ordinárias sem valor nominal. Em 22 de maio de 1998, havia em
circulação 210.029.997 mil ações preferenciais (incluindo 13.718.350 mil ações
preferenciais resultantes do acordo de abril de 1998 com a Telebrás, conforme
mencionado a seguir) e 124.351.903 mil ações ordinárias (líquidas das 17.128 mil
ações mantidas em tesouraria). O capital social somente poderá ser aumentado
por decisão tomada em assembléia geral dos acionistas ou pelo Conselho de
Administração em relação à capitalização de lucros ou reservas previamente
alocadas, em assembléia de acionistas, para aumento de capital.
As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto em circunstâncias especiais,
sendo a elas assegurada prioridade no pagamento de dividendos não
cumulativos e no reembolso de capital no caso de liquidação da Tele Celular Sul
Participações S.A.
Segundo a lei das sociedades por ações, o número de ações sem direito a voto ou
com direitos de voto limitados, tais como as ações preferenciais, não pode exceder
dois terços do número total de ações.
Em 7 de junho de 1990, o Conselho de Administração da Telebrás autorizou o
aumento do capital social da Telebrás por meio de oferta pública. Durante o
período da oferta, a CVM empreendeu uma investigação para verificar se a lei e
os regulamentos relativos a valores mobiliários para determinação do preço das
novas ações haviam sido violados, uma vez que as ações foram emitidas com
desconto sobre o valor patrimonial. Concluída a investigação, a CVM comunicou à
Procuradoria Geral da República que a seu ver não houve violação pois o preço
estabelecido estava de acordo com os preços de mercado das ações da Telebrás
negociadas nas bolsas de valores brasileiras. Não obstante, o Procurador Geral
decidiu dar continuidade ao processo através dos canais judiciais. Em abril de
1998, resolveu-se a controvérsia sobre o aumento de capital da Telebrás em 1990.
Com respeito a essa resolução, a Telebrás emitiu 13.718.350 mil ações
preferenciais.
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Dividendos

Segundo seu estatuto social, a Tele Celular Sul Participações S.A. é obrigada a
distribuir como dividendos a cada exercício fiscal findo em 31 de dezembro,
desde que haja valores disponíveis para distribuição, um valor total equivalente a
pelo menos 25% do lucro líquido ajustado (conforme definido a seguir). Os
dividendos anuais distribuídos a portadores de ações preferenciais (dividendo
preferencial) têm prioridade na alocação do lucro líquido ajustado. Os valores a
distribuir remanescentes são alocados primeiro para pagamento de dividendos a
portadores de ações ordinárias em valor igual ao distribuído às ações
preferenciais, sendo o restante distribuído igualmente entre portadores de ações
preferenciais e ordinárias.
Em consonância com a Lei das Sociedades por Ações e de acordo com o estatuto
social da Tele Celular Sul Participações S.A., o lucro líquido ajustado do exercício
é uma valor equivalente ao lucro líquido da Tele Celular Sul Participações S.A.
ajustado para refletir alocações para, ou provenientes de (i) reserva estatutária, (ii)
provisão para contingências com perdas previstas, caso houver, e (iii) reserva de
lucros não realizados, se houver.
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Em 31 de dezembro de 1998, a Sociedade registrou no passivo, juros sobre captial
próprio que será integralmente considerado como dividendos conforme o Artigo
9o. da Lei No. 9.249/95 de acordo com a proposta da administração encaminhada
à Assembléia Geral.

Lucro líquido do exercício
Lucro líquido da Telebrás em janeiro e
fevereiro
transferido para a Sociedade (cisão)
Realização da reserva de lucros a realizar
Reserva legal
Reserva de lucros a realizador
Lucro líquido ajustado

Remuneração proposta aos
acionistas
Juros sobre capital próprio

Dividendos
Total

1998
126.609
1.689
38.046
(6.415)
(33.827)
126.102

Ordinária

Preferencial

Total

11,433
2,006
13.439

19.308
3.389
22.697

30.741
5.395
36.136

a. Mudança do Controle Acionário
Em 29 de julho de 1998, o Governo Federal vendeu a doze compradores (os
“Novos Acionistas Majoritários”) o seu direito de receber ações das doze Novas
Holdings, por ocasião da distribuição de tais ações. Com relação a essa venda, o
Governo Federal cedeu aos Novos Acionistas Majoritários, substancialmente, seus
direitos econômicos e de voto nas Novas Holdings e, em consequência, a partir de
4 de agosto de 1998, os Novos Acionistas Majoritários detêm o controle das Novas
Holdings.
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26. RESUMO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
BRASILEIROS E AMERICANOS

As práticas contábeis das Sociedades seguem os princípios de contabilidade
geralmente aceitos no Brasil. Estas práticas diferem significativamente dos
princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos (US GAAP).
a. Diferença de critérios para a capitalização de juros e respectiva amortização

Até 31 de dezembro de 1993, os juros capitalizados não eram alocados a
componentes individuais do imobilizado; eram capitalizados separadamente e
amortizados por períodos diferentes das vidas úteis dos respectivos bens. Pelo US
GAAP, os juros capitalizados são adicionados ao valor dos bens individuais e
amortizados pelo período de suas vidas úteis. Também, conforme os princípios
de contabilidade geralmente aceitos no Brasil aplicáveis às empresas de
telecomunicações, os juros atribuíveis a obras em andamento são calculados à taxa
de 12% ao ano sobre o saldo da conta obras em andamento, e a parte relacionada a
juros sobre empréstimos de terceiros é creditada a despesas financeiras, com base
nos custos financeiros reais, sendo o saldo relativo a capital próprio, creditado em
reserva de capital.
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Pelo US GAAP e de acordo com o “Statement of Financial Accountingg Standarts”
(SFAS) Nº 34 – “Capitalização de Juros”, os juros sobre empréstimos são
capitalizados até o limite em que os empréstimos não excedam obras em
andamento. O crédito é um redutor das despesas financeiras. De acordo com os
US GAAP, o valor dos juros capitalizados exclui os ganhos e perdas monetárias
associados aos empréstimos e os ganhos e perdas cambiais referentes a
empréstimos em moeda estrangeira.
Os efeitos da diferença de critérios de capitalização de juros e respectiva
amortização estão demonstrados no quadro abaixo:
1996
Diferença de juros capitalizados
Juros capitalizados conforme os USGAAP:
Juros que deveriam ter sido capitalizados e creditados ao lucro (sendo juros
incorridos sobre empréstimos da controladora e de terceiros, exceto para os
exercícios em que o saldo dos empréstimos excedeu o total das obras em
andamento, quando os juros capitalizados são reduzidos
(proporcionalmente)
Provisão para realização de ativo imobilizado
Menos – juros capitalizados pelos princípios contábeis brasileiros
Juros capitalizados e creditados no lucro (até o limite dos juros incorridos em
empréstimos obtidos para financiar os investimentos em imobilizado)
Juros capitalizados e creditados ao patrimônio líquido
Provisão para realização de ativo imobilizado
Diferença para o US GAAP:
Diferença de amortização de juros capitalizados
Amortização de acordo com os princípios contábeis brasileiros
Menos – amortização de acordo com os US GAAP
Diferença para o US GAAP:

1997

9.143

15.929

4.740

-

-

(1.592)

(10.013)
(5.487)
(15.500)
(6.357)

(7.175)
(1.340)
(8.515)
7.414

(8.841)
(3.992)
(12.833)
1.747
(7.938)

1.028
(350)
678

1.893
(1.132)
761

3.067
(2.874)
193

b. Pensões e outros benefícios pósaposentadoria

As Sociedades participam de um plano multi-empresa, operado e administrado
pela Sistel, e contribuem para custos referentes a pensão e outros benefícios pósaposentadoria com base em um percentual fixo do salário,conforme recomendado
anualmente por atuários independentes. Para fins de princípios de contabilidade
geralmente aceitos nos Estados Unidos, a Sociedade é considerada como
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contribuinte de um plano multi-empresa e, conseqüentemente, precisa divulgar
suas contribuições anuais e a posição do plano de acordo com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos. A Nota 25 demonstra a
posição da Sistel. Os dispositivos do SFAS Nº. 87 – “Contabilização de Pensões
pelos Empregadores”, para cálculo da situação dos recursos foram aplicados a
partir de 1 de janeiro de 1992, porque não era possível aplicá-los a partir da data
especificada na norma.
c. Divulgações obrigatórias
As exigências de divulgação de acordo com os US GAAP diferem das exigências
segundo os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil. Contudo, o
nível de divulgação nas demonstrações contábeis consolidadas foi ampliado para
estar em conformidade com os US GAAP.
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d. Receitas (despesas) financeiras
Os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil exigem que os juros
sejam demonstrados como parte do lucro operacional. Segundo os US GAAP, as
despesas financeiras devem ser demonstradas após o lucro operacional e os juros
provisionados serem incluídos nas contas a pagar e despesas provisionadas.
e. Participação dos empregados nos lucros

Os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil exigem que a
participação dos empregados seja demonstrada como apropriação do lucro
líquido do exercício. Segundo os US GAAP, a participação dos empregados seria
incluída como despesa para fins de cálculo do lucro operacional.
f. Ativos permanentes

Os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil consideram uma
classe de ativos denominada ativo permanente, sendo esta a denominação coletiva
de todos os ativos sobre os quais os ajustes de correção monetária eram
calculados segundo as leis fiscal e das sociedades por ações para empresas
brasileiras. Segundo os US GAAP, esses tipos de ativos seriam classificados como
realizável a longo prazo..
g. Ajustes inflacionários e apresentação segundo os US GAAP

Em 1997, os efeitos dos ajustes no nível geral de preços não foram eliminados na
conciliação com os US GAAP, nem os ajustes dos ganhos e perdas monetários
estão associados aos vários ajustes de conciliação em relação ao US GAAP
identificados separadamente, porque a aplicação da correção monetária calculada
com base na UFIR e no IGP-M representa uma medida abrangente dos efeitos das
variações nos níveis de preços na economia brasileira sendo, desta forma,
considerada como uma forma de apresentação mais representativa do que os
relatórios financeiros preparados com base nos custo histórico, tanto para fins de
contabilidade segundo os princípios geralmente aceitos no Brasil como nos
Estados Unidos.
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h. Itens lançados diretamente no patrimônio da divisão celular/padrimônio líquido

Em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos no
Brasil, vários itens são lançados diretamente em patrimônio da divisão
celular/Patrimônio líquido que, segundo os US GAAP, seriam lançados na
demonstração consolidada do resultado. Um exemplo seria os juros capitalizados.
O lançamento de tais itens em patrimônio da divisão celular/patrimônio líquido
dá origem a ajustes nas demonstrações consolidadas das mutações no patrimônio
da divisão celular/Patrimônio líquido. Como os lançamentos originais nas contas
patrimoniais seriam feitos, segundo os US GAAP, diretamente nas demonstrações
consolidadas de resultado, o ajuste é incluído na conciliação das diferenças no
lucro entre os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil e nos
Estados Unidos.
i. Impostos de renda

As Sociedades não apresentaram impostos sobre a renda uma vez que as
demonstrações contábeis consolidadas não incluem receitas e despesas financeiras
não alocadas devido à não alocação de caixa e dívida não específicas da Telesc,
Telepar e CTMR. No entanto, para fins de princípios de contabilidade geralmente
aceitos no Brasil, os impostos diferidos relativos aos efeitos do imposto de renda
diferido sobre os ajustes de correção referentes a 1996 e 1997, conforme descrito na
Nota 2.(a)(iii), estão registrados diretamente no patrimônio da divisão celular.
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j. Lucro por ação

Não foi apresentado lucro por ação para fins de princípios de contabilidade
geralmente aceitos no Brasil uma vez que a estrutura do capital da Holding não
existia em 31 de dezembro de 1997. Não foi apresentado lucro por ação pelos US
GAAP, uma vez que as demonstrações consolidadas de receitas e despesas
excluem as receitas e despesas financeiras não alocadas e os impostos sobre a
renda, porque não havia alocação de caixa e dívida específicos da Telesc, Telepar
e CTMR.

k. Impostos diferidos
O imposto de renda diferido passivo resultante da correção monetária dos ativos
permanentes no valor de R$12.816 em 1997 foi debitado diretamente ao
patrimônio da divisão celular conforme os princípios de contabilidade geralmente
aceitos no Brasil, enquanto que para fins de US GAAP, esse débito seria no lucro
do exercício. Esse ajuste não foi refletido no resultado de acordo com os US
GAAP, conforme observado na Nota 26 (i). Além disso, o efeito do imposto
diferido referente aos ajustes segundo os US GAAP de R$ 2.698 em 1997 não está
incluído na conciliação de diferenças de resultado entre os princípios de
contabilidade geralmente aceitos no Brasil e nos Estados Unidos para aquele ano.
l. Empréstimos e Financiamentos

Para fins de US GAAP, os saldos de empréstimos e financiamentos de longo
prazo, cujas cláusulas contratuais restritivas não estiverem atendidas, ou estarem
com possibilidade de não serem atendidas dentro de um ano, seriam classificados
como passivo circulante, a não ser que os credores houvessem isentado
formalmente a Sociedade do cumprimento das referidas cláusulas.
Para fins de princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil, os saldos de
empréstimos e financiamentos em desacordo com as cláusulas contratuais
restritivas não são necessariamente classificados com passivo circulante. Em 31 de
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dezembro de 1997, havia a expectativa de que todo o saldo de empréstimos e
financiamentos (R$ 94.674) estivesse em desacordo com as cláusulas contratuais
restritivas no período da privatização, e de acordo com os US GAAP, deveriam ser
classificados como passivo circulante. Em 1998, todos os contratos de
empréstimos e financiamentos foram legalmente transferidos à Sociedade com a
aprovação dos respectivos credores.
m.

Provisão para realização
imobilizado

de

ativo

Para fins de US GAAP, a partir de 1 de janeiro de 1996 as Sociedades adotaram o
SFAS Nº 121 “Contabilização da Provisão para realização de ativo imobilizado”.
De acordo com essa norma, as Sociedades avaliam periodicamente o valor
contábil dos ativos imobilizados a serem mantidos e usados, quando os fatos e as
circunstâncias exigirem tal revisão. O valor contábil dos ativos imobilizados é
considerado não realizável quando o fluxo de caixa futuro estimado de tais ativos
é identificável, e é inferior ao seu valor contábil. Nesse caso, a perda é reconhecida
com base no valor contábil que exceder o valor de mercado dos bens.
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n. Lucros acumulados

Para fins de princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil, empresas
formadas como resultado de uma cisão podem registrar lucros acumulados em
seus balanços patrimoniais se a resolução dos acionistas que adotar a cisão alocar
lucros acumulados das controladoras para as novas empresas. Segundo os
princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos, os lucros
acumulados alocados na cisão não seriam considerados como lucros acumulados
históricos uma vez que tais valores representariam capital alocado da
controladora, sendo descritos como capital distribuível. Como resultado da cisão
de 22 de maio de 1998, a Sociedade teve “capital distribuível” no valor de
R$307.544.
o. Reconhecimento de receitas
Tanto de acordo com os US GAAP como no Brasil, até 31 de dezembro de 1997 as
receitas geradas pelas taxas de habilitação eram reconhecidas quando da
habilitação dos serviços ao consumidor. Segundo os US GAAP, a partir de 1 de
janeiro de 1998, as receitas líquidas geradas pelas taxas de habilitação são
diferidas e amortizadas em 12 meses, duração estimada dos contratos.
p. Opção de compra de ações pelos empregados
Como parte do processo de privatização do Sistema Telebrás, o Governo Federal
ofereceu aos empregados do Sistema Telebrás o direito de comprar todas as ações
preferenciais da Telebrás, assim como todas as ações preferenciais de cada uma
das doze novas empresas holding formadas como resultado da cisão da Telebrás
(“Novas Empresas Holdings”) de propriedade do Governo (representando 2,18%
do capital em circulação da Telebrás e de cada uma das Novas Empresas
Holdings) pelo preço de R$69,24 por lote de 13.000 ações (cada lote composto de
1.000 ações preferenciais da Telebrás e de cada uma das Novas Empresas
Holding). Esse preço representa desconto de 50% sobre o preço de mercado de
1.000 ações preferenciais da Telebrás na ocasião em que o governo federal
autorizou o plano. Cada funcionário teve o direito de comprar até 144 lotes de
13.000 ações preferenciais, sujeitos a rateio no caso de subscrição superior aos
limites da emissão.
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O governo federal colocou à venda 7.2 milhões de lotes, ou seja, 60% dos 12,1
milhões de lotes que seriam alienados caso cada funcionário comprasse a
quantidade máxima de 144 lotes. O prazo de inscrição para a compra das ações
expirou em 30 de outubro de 1998. Em 4 de agosto de 1998, data em que a oferta
aos funcionários teve início e data de medição de 60% das ações, o preço de
mercado de 1.000 ações da Telebrás era de R$ 127,20. Segundo os US GAAP, o
débito do terceiro trimestre seria de aproximadamente R$ 52 mil, representando a
diferença entre o preço de oferta e o preço de mercado relativa a 60% das ações
oferecidas, cuja data de medição foi 4 de agosto de 1998. Em 30 de outubro de
1998, data original para o fim do programa, os funcionários da Sociedade haviam
subscrito 92.692 lotes. Graças a uma extensão do prazo, os empregados poderiam
desistir de suas subscrições a qualquer tempo até 9 de abril de 1999, e as ações
relativas às subscrições canceladas foram transferidas proporcionalmente para os
funcionários que mantiveram suas subscrições. A diferença entre os 60% das ações
registradas em dezembro de 1998 e o número final de ações subscritas pelos
funcionários da Sociedade foi de R$1.413.
Embora tenha sido o Governo Federal, e não a Sociedade ou a Telebrás, que
ofereceu as ações aos funcionários, de acordo com os princípios de contabilidade
geralmente aceitos nos Estados Unidos, o valor de compensação considerado é
repassado para cada uma das Novas Empresas Holdings de acordo como o
número de ações comprado pelos empregados de cada uma das Novas Empresas
Holdings e suas subsidiárias.
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q. Dividendos
De acordo com os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos no Brasil, os dividendos são
provisionados nas Demonstrações Contábeis anteriormente à sua aprovação na assembléia geral dos
acionistas. De acordo com os US GAAP, os dividendos não são provisionados até que os mesmos
sejam formalmente aprovados.
Conciliação das diferenças no resultado entre os princípios de contabilidade geralmente aceitos
nos Estados Unidos e os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil

1996
Lucro líquido consolidado
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
não
alocadas e dos impostos
Adições (deduções):
Critérios diferentes para:
Juros capitalizados
Amortização de juros capitalizados
Juros capitalizados sobre obras em andamento
lançados
diretamente em patrimônio e participação
minoritária
Receita de habilitação diferida
Amortização da receita de habilitação diferida
Opção de compra de ações pelos empregados
Efeito do imposto diferido sobre os ajustes
acima
Participação minoritária nos ajustes acima
Lucro pelos US GAAP antes das receitas e despesas
financeiras não alocadas e Impostos
Lucro líquido pelo US GAAP
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-

1997
-

1998
119.136

119.707

137.248

(6.357)
678

7.414
761

(7.938)
193

5.487

1.340

3.992

-

-

30

119.545

-

(20.787)
11.638
(1.413)
4.258
3.180

(2.033)
144.730
112.259
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Reconciliação dos efeitos das diferenças do patrimônio líquido/patrimônio da divisão celular entre
os princípios contábeis brasileiros e americanos

1997
Patrimônio da divisão celular/Patrimônio líquido total
conforme reportado
Adições (deduções):
Critérios diferentes para:
Juros capitalizados
Amortização de juros capitalizados
Provisão para realização de ativo imobilizado
Receita de habilitação diferida
Amortização da receita de habilitação diferida
Efeitos de imposto diferido sobre os ajustes acima
Participação minoritária sobre os ajustes acima
Reversão de dividendos propostos
Patrimônio da divisão celular/patrimônio líquido pelos US
GAAP
Informações complementares pelos US GAAP
Total do ativo

Imobilizado
Depreciação acumulada
Provisão para realização de ativo imobilizado
Imobilizado líquido

1998
569.197

393.960
(6.189)
1.925
1.407
697
-

(14.282)
2.118
155
(20.787)
11.638
6.983
3.337
5.395
563.754

391.800

956.883
679.026
832.888
635.985
(66.805)

(122.062
)
(42.604)
668.222

569.180

Mutações no patrimônio líquido pelos US GAAP

Saldo em 31 de dezembro de 1996
Lucro antes das receitas e despesas financeiras não alocadas e
impostos
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Caixa líquido recebido entre divisões
Impostos diferidos sobre a indexação dos ativos permanentes
Imposto diferido sobre outros ajustes pelo US GAAP
Efeitos da participação minoritária exceto no lucro
Saldo em 31 de dezembro de 1997
Ativos líquidos adicionais recebidos na cisão da Telebrás
Lucro líquido do exercício
Doações e outros
Dividendos
Opção de compra de ações pelos empregados
Participação minoritária sobre opção de compra de ações pelos
empregados
Saldo em 31 de dezembro de 1998
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127.559
(12.816)
(2.698)
(56.039)
391.800
89.456
112.259
(64)
(30.741)
1.413
(369)
563.754
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27. Divulgações adicionais exigidas pelos US GAAP

a. Pensões e outros benefícios pósaposentadoria

As Sociedades, e praticamente todas as outras empresas do Grupo Telebrás,
participaram de um plano de pensão e outros benefícios pós -aposentadoria multi patrocinado, operado e administrado pela Sistel. A posição do plano de pensão e
outros benefícios pós-aposentadoria da Sistel e as respectivas premissas atuariais
de acordo com os US GAAP são as seguintes::

Plano de pensão - aposentadoria
1997
Situação do plano:
Valor presente do benefício acumulado:
Benefícios concedidos

1.919.975

Benefícios a conceder

3.479.300

Total

5.399.275

Valor presente do benefício projetado

7.258.074

Valor de mercado dos ativos do plano

(3.897.051
)
3.361.023

Excesso das obrigações sobre os ativos

As premissas atuariais utilizadas são as seguintes:
Taxa de desconto para determinar as obrigações de benefícios
projetados
Taxa de crescimento nos níveis salariais
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1998

2.421.646
4.018.319
6.439.965
8.281.791
(3.811.718
)
4.470.073

6,00%

6,00%

3,25%

3,25%
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Taxa de retorno a longo prazo esperada sobre os ativos

6,00%

6,00%

As taxas acima são reais e excluem os efeitos da inflação.
Amortização do passivo atuarial inicial: 18,19 anos a partir de 1 de janeiro de 1991.
Outro benefícios pós-aposentadoria

Situação do plano:
Passivo acumulado de benefícios pós-aposentadoria:
Aposentados e dependentes
Participantes ativos com direitos plenos
Outros participantes ativos

Valor de mercado dos ativos do plano
Excesso do passivo de benefícios pós aposentadoria sobre o
ativo

1997

1998

380.561
34.589

442.769
31.282

997.791
1.412.94
1
(
96.141)
1.316.80
0

984.650
1.458.70
1
(99.238)
1.359.46
3

Prazo de amortização do passivo atuarial inicial: 18,84 anos a partir de 1 de janeiro de 1992.
As taxas de crescimento dos gastos com assistência médica foram projetadas a
taxas anuais, excluindo inflação, variando de 6,48% em 1998, diminuindo para
2,00% em 2047. O efeito do aumento de um ponto percentual sobre as taxas de
gastos com assistência médica assumidos, resultaria em um aumento de
R$237.063 na obrigação acumulada relativa a esses gastos em 31 de dezembro de
1997. A avaliação da obrigação com benefícios pós-aposentadoria foi feita com
base nas mesmas premissas utilizadas para calcular as obrigações com o fundo de
pensão.
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As posições dos planos de pensão e de benefícios pós-aposentadoria segundo os
US GAAP e os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil são
diferentes. As obrigações com os benefícios diferem porque foram calculadas com
base em premissas atuariais diferentes, permitidas segundo os princípios de
contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos e no Brasil.
Os ativos líquidos dos planos diferem segundo os princípios de contabilidade
geralmente aceitos no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente devido à
provisão para contingência de imposto de renda sobre o fundo de pensão para
fins de US GAAP de R$487.269 e R$636.652 em 1997 e 1998, respectivamente. A
contingência resulta da incerteza quanto à situação dos fundos de pensão
brasileiros em relação ao imposto de renda pois a lei não é clara sobre se esses
fundos estão ou não isentos de imposto de renda sobre os ganhos obtidos em seus
investimentos. Atualmente, segundo os princípios de contabilidade geralmente
aceitos no Brasil, são permitidos dois métodos de contabilização da contingência
relativa a imposto de renda. Ou o imposto é deduzido dos ativos do plano para
determinação da posição do plano, ou não é deduzido porém divulgado em nota
como sendo uma contingência. A administração do fundo de pensão decidiu por
preparar as demonstrações contábeis do fundo para fins de princípios de
contabilidade geralmente aceitos no Brasil com base em que os argumentos legais
contra a tributação dos ganhos com investimentos eram suficientemente fortes
para evitar a necessidade de reconhecimento dessa obrigação potencial.
Entretanto, para fins dos US GAAP, a administração da Sociedade acredita que a
autuação dessa obrigação de imposto de renda seria provável. Assim sendo, na
determinação da posição do fundo para fins de US GAAP, a obrigação de imposto
de renda provável (calculada de acordo com o SFAS Nº 109) foi deduzida do valor
realizável dos ativos do plano.
b. Concentração dos riscos
Até a sua privatização as Sociedades estavam proibidas de investir quaisquer
excedentes de caixa em instrumentos financeiros que não os títulos
governamentais controlados pelo Banco Central do Brasil ou pelo banco do
Governo Federal, o Banco do Brasil S.A. Não houve perdas relativas às
disponibilidades.
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O risco de crédito com relação às contas a receber de usuários é diversificado. As
Sociedades monitoram continuamente o nível das contas a receber de usuários e
limitam a exposição a dívidas incobráveis, cortando o acesso à rede telefônica se o
pagamento da conta estiver com mais de 15 dias de atraso, exceto os serviços
telefônicos que precisam ser mantidos por razões de segurança ou defesa
nacional.
A Telesc Celular S.A., a Telepar Celular S.A. e a CTMR Celular S.A. dependem
totalmente da concessão para operação de serviços de telecomunicações celulares
cedida pelo Governo Federal para a condução de seus negócios.
Cerca de 63% dos empregados são afiliados a sindicatos, seja à Federação
Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações - FENATTEL, ou à Federação
Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações - FITTEL. As Sociedades
negociam um novo acordo coletivo com o sindicato local anualmente. O acordo
coletivo atualmente em vigor expira em novembro de 1998.
Não existe concentração de fontes de trabalho disponíveis, serviços e concessões
de direitos além das mencionadas acima que poderiam, caso fossem
repentinamente eliminadas, causar grande impacto nas operações das Sociedades.
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c. Novos pronunciamentos contábeis
Em Junho de 1997, o FASB editou o pronunciamento SFAS No. 130 “Reporting
Comprehensive Income” o qual estabelece as normas para apresentação e
demonstração de receita total e seus componentes (receitas, despesas, ganhos e
perdas) como parte de um jogo completo de demonstrações contábeis
combinadas. Este pronunciamento determina que todos os elementos da receita
total sejam reportados em uma demonstração contábil apresentada com a mesma
proeminência das demais demonstrações contábeis consolidadas. A empresa não
possuia itens que pudessem ser submetidos a este pronunciamento em 1998.
Como discutido na nota 26 h, certos ajustes foram lançados diretamente no
patrimônio da divisão celular em 1996 e 1997, uma vez que a Tele Celular Sul
participações S.A. não era capaz de alocar alguns itens, tais como impostos e juros,
para a Sociedade. Desta forma, a apresentação desta demonstração não está
incluída.
Em Junho de 1998 o FASB editou o pronunciamento SFAS nº133 “Accounting for
Derivative Instruments and Hedging Activities” que estabelece regras para a
contabilização e apresentação de instrumentos financeiros derivativos e de hedge,
requerendo que todos os derivativos sejam reconhecidos no balanço apresentado
pelo seu valor de mercado. O SFAS nº133 está efetivo para exercícios fiscais que
iniciam a partir de 15 de junho de 1999. Em 31 de dezembro de 1998 as
Sociedades não utilizaram instrumentos derivativos, tais como contratos futuros
de câmbio, opções em moeda estrangeira, swaps de taxas de juros e contratos de
taxa futura para administrar riscos de mercado e também não possuíam e nem
emitiram instrumentos derivativos ou outros instrumentos financeiros para fins de
comercialização.
Em março de 1998, o Instituto Americano de Certificação de Contas Públicas
(AICPA) editou o pronunciamento 98-1 “Accounting for the Costs of Computer
Software Development or Obtained for Internal Use”. Este pronunciamento estará
efetivo em 1999 e estabelece regras contábeis para os custos incorridos na
aquisição ou desenvolvimento e implementação de softwares. Estas novas regras
irão requerer a capitalização do custo da implementação de determinados
softwares adquiridos ou desenvolvidos e implementados pela Sociedade para uso
próprio. Não é esperado que este pronunciamento tenha efeito significativo na
posição financeira e no resultado das operações da Sociedade.
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Em abril de 1998 a AICPA editou o pronunciamento 98-5, “Report of the Costs of
Start-up Activities”. Este pronunciamento estará efetivo em 1999 e irá requerer que
os custos pré operacionais e de organização sejam levados a resultado no
momento em que incorridos. Não é esperado que este pronunciamento tenha
efeito significativo na posição financeira e no resultado das operações da
Sociedade.
28. Eventos Subsequentes

a. Mudança na política cambial brasileira

Como é de conhecimento público, o governo brasileiro alterou sua política
cambial em janeiro de 1999, substituindo o sistema de bandas e permitindo a livre
flutuação cambial. Consequentemente, o real foi significativamente desvalorizado
em relação ao dólar norte-americano, variando de R$ 1,2087 em 31 de dezembro
de 1998 para R$ 1,7240 em 31 de maio de 1999. Em 31 de dezembro de 1998, a
companhia tinha todos os seus empréstimos e financiamentos expostos ao risco de
desvalorização cambial.
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b. Mudanças nas taxas e bases de cálculo de
certos impostos
i. PIS/PASEP E COFINS

A partir de 1 de fevereiro de 1999 a base de cálculo de PIS/PASEP e COFINS foi
expandida de receitas operacionais brutas para incluir alguns outros tipos de
receitas, principalmente receitas financeiras. Na mesma data a alíquota de
COFINS foi aumentada de 2% para 3%, sendo 1/3 do COFINS pago passível de
compensação com a Contribuição Social sobre o lucro a recolher.
ii. Contribuição social sobre o lucro

A alíquota de Contribuição Social sobre o lucro foi aumentada de 8% para 12% a
partir de maio de 1999, valendo até dezembro de 1999.
iii. CPMF

De acordo com a Emenda Constitucional nº 21 de 18 de março de 1999, a partir de
junho de 1999 a CPMF foi aumentada de 0,20% para 0,38%.

************
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da
Tele Celular Sul Participações S.A.
Brasília - DF
Examinamos o balanço patrimonial consolidado da Tele Celular Sul Participações
S.A. em 31 de dezembro de 1998 e as respectivas demonstrações consolidadas de
resultados, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido para o
exercício findo em 31 de dezembro de 1998. Estas demonstrações contábeis
consolidadas são de responsabilidade da administração da Empresa. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis consolidadas, baseados em nossos exames.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria
geralmente aceitas nos Estados Unidos da América. Estas no rmas exigem que
planejemos e executemos a auditoria para obtermos segurança razoável de que
tais demonstrações estejam livres de erros materiais. Uma auditoria compreende o
exame, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgadas nas demonstrações contábeis. Uma
auditoria também inclui a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Empresa, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos
que os nossos exames fornecem uma base razoável para nossa opinião.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Tele Celular Sul Participações S.A. em 31 de dezembro
de 1998, e os resultados de suas operações e fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, em conformidade com os princípios de contabilidade adotados no
Brasil, conforme Nota 2.
Os princípios de contabilidade adotados no Brasil variam em certos aspectos dos
princípios de contabilidade adotados nos Estados Unidos da América. A
utilização dos princípios de contabilidade adotados nos Estados Unidos da
América alteraria os resultados das operações em 31 de dezembro de 1998 e os
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valores do patrimônio líquido e da posição patrimonial em 31 de dezembro de
1998, conforme demonstrado na nota 26 às demonstrações contábeis consolidadas.

Deloitte Touche Tohmatsu

23 de fevereiro d e 1999 (exceto quanto a nota 26.p para a qual a data é 9 de abril de
1999 e a nota 28.a para a qual a data é 31 de maio de 1999)
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Ano encerrado em 31 de dezembro de
1995
1996
1997
(milhares de reais (1))

Dados da Demonstração de Resultados:
GAAP do Brasil
Receita operacional líquida ............................................................ 132.665
Custo de serviços................................................................
(33.752)
Receita bruta.................................................................................. 99.093
Despesas operacionais:
Despesas de venda............................................................... (10.800)
Despesas gerais e administrativas................................
(16.558)
Outras receitas operacionais líquidas................................
5.064
Resultado operacional antes dos juros................................
76.799
Despesas de juros apropriadas ...................................................... (439)
Receita financeira líquida ...............................................................
—
Resultado operacional antes da receita de juros e
despesas de juros não apropriadas ............................................ 76.360
Resultado operacional................................................................
Despesas não operacionais líquidas...............................................
—
Participação dos funcionários nos lucros................................
(142)
Resultado antes da receita de juros, despesas de juros
não apropriadas, impostos e participação dos
76.218
minoritários................................................................................
Resultado antes dos impostos e participação dos
minoritários................................................................................
Imposto de Renda e Contribuições Sociais................................
Participação dos minoritários ........................................................(12.302)
Resultado antes da receita de juros, despesas de juros
não apropriadas e impostos (2)................................................. 63.916
Resultado líquido................................................................
Resultado líquido por 1.000 ações em circulação (reais) ...............
PCGA dos EUA
Resultado antes da receita de juros, despesas de juros
não apropriadas e impostos (2).................................................
Resultado líquido................................................................
Resultado líquido por 1.000 ações em circulação (reais) ...............
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436.784
504.201
(170.768 (189.663)
266.016
314.538

(25.673)
(36.557)
6.450
148.070
(6.407)
—

(42.022)
(51.492)
2.772
175.274
(466)
—

141.663

174.808

—
(115)
141.548

(236)
(23)

(68.010)
(40.468)
6.915
212.975
25.280
—
238.255
(42.798)
(965)

174.549
194.492

(21.841

(37.301

119.707

137.248

(45.220
(30.1

119.136
0.36

119.545

144.730
112.259
0.34

1995
Dados do Balanço Patrimonial:
PCGA do Brasil
Ativo imobilizado, líquido.............................................................
Ativo total .....................................................................................
Empréstimos e financiamentos......................................................
Patrimônio divisionário................................................................
Patrimônio líquido ................................................................
PCGA dos EUA

283.142
(79.292
203.850

1998

199.886
221.369
120.743
75.656

Em 31 de dezembro de
1996
1997
(milhares de reais (1))
379.895
429.123
148.737
198.229

573.444
681.883
112.889
393.960

1998

680.231
961.910
60.194
569.197
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Ativo imobilizado, líquido.............................................................
Ativo total .....................................................................................
Empréstimos e financiamentos......................................................
Patrimônio divisionário................................................................
Patrimônio líquido ................................................................

367.456
420.789
140.922
191.064

569.180
679.026
106.532
391.800

668.222
956.883
59.832
563.754

(1) As informações relativas a 1995, 1996 and 1997 estão apresentadas em reais constantes de 31 de dezembro de 1997.
As informações sobre 1998 estão apresentadas em reais nominais.
(2) Em 1995, 1996 e 1997, antes da criação das Subsidiárias em 5 de janeiro de 1998, a Empresa não reconheceu a receita
de juros ou impostos, e reconheceu apenas a parte das despesas de juros que era especificamente atribuível às
operações celulares das Empresas Predecessoras.
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A receita operacional líquida da Empresa em 1994 foi R$34.888. A empresa não apresentou
informações financeiras selecionadas em 31 de dezembro de 1994 e para o ano encerrado naquela
data , porque os registros contábeis daquele ano não foram mantidos de forma a permitir uma
segregação adequada de custos, ativo e passivo entre as operações de telefonia fixa e celular. As
atividades de telefonia celular da Empresa em 1994 estavam em estágio de desenvolvimento, com
54.437 assinantes no final do ano, e têm relevância limitada para as atuais operações da Empresa.
Assim sendo, a Administração da Empresa crê que as informações financeiras selecionadas em 31
de dezembro de 1994 e para o ano encerrado naquela data omitidas não seriam importantes para
compreender as tendências dos custos da Empresa nos períodos apresentados ou em períodos
futuros.
Taxas de Câmbio
A controladora fará os pagamentos de dividendos em moeda corrente e quaisquer outras
distribuições de moeda corrente relativas às Ações Preferenciais em moeda brasileira. Portanto, as
flutuações na taxa de câmbio afetarão os valores em dólares americanos recebidos pelos portadores
de ADSs quando da conversão dos dividendos pelo Depositário e distribuições em moeda brasileira
relativas às Ações Preferenciais representadas pelas ADSs. As flutuações na taxa de câmbio entre
a moeda brasileira e o dólar americano também afetarão o equivalente em dólares americanos do
preço das Ações Preferenciais nas bolsas brasileiras. As flutuações na taxa de câmbio também
podem afetar os resultados das operações da Controladora. A Empresa não faz hedging de suas
obrigações por dívidas denominadas em moeda estrangeira.
Há dois mercados cambiais legais no Brasil – o mercado de câmbio do dólar comercial
(“Mercado Comercial”) e o mercado de câmbio de taxa flutuante (“Mercado Flutuante”). O
Mercado Comercial está reservado basicamente para transações de comércio exterior e outras
transações que exijam aprovação prévia das autoridades monetárias brasileiras, como a compra e
venda de investimentos registrados por estrangeiros e remessa de recursos relacionadas para o
exterior. As compras e vendas de moeda estrangeira no Mercado Comercial podem ser realizadas
apenas através de uma instituição financeira no Brasil autorizada a comprar e vender moeda
naquele mercado. A “Taxa Flutuante”, quando aqui empregada, é a taxa de venda de moeda
brasileira para dólares americanos em vigor que se aplica a transações às quais a Taxa comercial
não se aplica, conforme informação prestada ao Banco Central. Antes da implantação do Plano
Real, a Taxa Comercial e a Taxa Flutuante às vezes tinham diferenças significativas. Desde a
introdução do real, as duas taxas não diferem significativamente, ainda que não seja possível garantir
que não haverá diferenças significativas entre as duas taxas no futuro. Tanto a Taxa Comercial
quanto a Taxa Flutuante são negociadas livremente, mas são fortemente influenciadas pelo Banco
Central. A Taxa Comercial e a Taxa Flutuante foram unificadas pelo Banco Central em 1999, após
a decisão de permitir que o valor do real flutuasse. Contudo, as transações ainda são classificadas
como transações pelo “Comercial” e pelo “Flutuante”.
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Entre março de 1995 e janeiro de 1999, o Banco Central manteve uma banda dentro da qual
a taxa de câmbio entre o real e o dólar flutuava, e o Banco Central intervinha no mercado cambial
ocasionalmente. De 20 janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998, a banda ficou entre R$1,12 e
R$1,22 por US$1,00. No início de janeiro de 1999 o Banco Central tentou uma desvalorização
controlada do real, mediante a ampliação da banda em que o real podia ser negociado, mas a
intervenção subsequente do Banco Central não conseguiu manter a taxa dentro da nova banda. Em
15 de janeiro, o Banco Central anunciou que permitiria que o real flutuasse, intervindo somente em
momentos de extrema volatilidade. Em 18 de junho de 1999, a Taxa Comercial estava em R$1,7485
por US$1,00.
A tabela a seguir mostra a Taxa Comercial no fim do período, média, alta e baixa (até 21 de
fevereiro de 1995) e Taxa de Compra ao meio-dia (de 22 de fevereiro de 1995), expressa em reais
por dólar americano, para os períodos indicados.
Período
1994 .............................................................
1995 .............................................................
1996 .............................................................
1997 .............................................................
1998 .............................................................
1999 (até 31 de maio de 1999) ........................

Fim do
período
0,8460
0,9722
1,0393
1,1165
1,2085
1,7340

Média do
Período (1)
0,6450
0,9228
1,0080
1,0805
1,1640
1,8553

Alta
1,0000
0,9722
1,0413
1,1166
1,2090
2,2000

Baixa
0,1186
0,8450
0,9733
1,0394
1,1160
1,2074

(1) Média das taxas no último dia de cada mês do período
Fonte: Banco Central até 21 de fevereiro de 1995; Federal Reserve Bank de Nova York
daquela data em diante.

Item 9: Comentários e Análise da Administração da Posição Financeira e Resultado das
Operações
Constituição da Controladora e Apresentação das Informações Financeiras
Em 22 de maio de 1998, durante as providências para a privatização do Sistema Telebrás, o
Sistema Telebrás foi reestruturado para formar, a Controladora e onze outras Novas Controladoras, além
da Telebrás,. A reestruturação do Sistema Telebrás foi realizada mediante um procedimento previsto na
lei brasileira, chamado de cisão. Praticamente todo o ativo e passivo da Telebrás foi apropriado para as
Novas Controladoras que, juntamente com as suas respectivas subsidiárias, compreendem (a) três
operadoras regionais de telefonia fixa, (b) oito operadoras regionais de telefonia celular, e (c) uma
operadora nacional e internacional de longa distância. Na cisão, determinados itens do ativo e passivo da
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Telebrás, inclusive 67,31%, 82,99%, e 78,56% do capital acionário da Telepar Celular, Telesc Celular e
CTMR Celular, respectivamente, foram transferidos para a Controladora.
A discussão a seguir deve ser lida juntamente com as Demonstrações Financeiras
Consolidadas da Empresa e suas Notas, incluídas em outro segmento deste Relatório Anual. Certas
características importantes da apresentação das Demonstrações Financeiras Consolidadas estão
descritas na introdução do item “Informações Financeiras Selecionados”.
Efeitos das Alterações na Apresentação de Demonstrações Financeiras em 1998
Há três diferenças significativas na apresentação entre as Demonstrações Financeiras
Consolidadas da Empresa em 1998 e as dos anos anteriores. Cada uma dessas diferenças deve ser
levada em conta na comparação da posição financeira e resultados das operações em 1998 e anos
anteriores.
•

Operações das Subsidiárias totalmente separadas. A criação das Subsidiárias teve
lugar em 5 de janeiro de 1995, pela cisão das Empresas Predecessoras, separando suas
operações de telefonia celular de suas operações de telefonia fixa. As Demonstrações
Financeiras Consolidadas de 1998 refletem as operações das Subsidiárias como
empresas inteiramente independentes.
• As Demonstrações Financeiras Consolidadas dos anos anteriores refletem as
operações celulares das Empresas Predecessoras. Os custos foram identificados
especificamente quando possível, e divididos assim entre as operações de telefonia fixa
e celular. Quando não foi possível a identificação específica, as despesas foram
apropriadas entre as operações de telefonia fixa e celular das Empresas Predecessoras
de acordo com a metodologia estabelecida na Nota 2 às Demonstrações Financeiras
Consolidadas . Não deve ser presumido que a posição financeira e os resultados das
operações das Empresas Predecessoras teria sido o mesmo se elas fossem empresas
separadas, ou se suas atividades tivessem sido desenvolvidas como empreendimentos
independentes antes de 1998.
Na preparação das demonstrações financeiras dos anos anteriores a 1998, não foi
possível determinar o valor do caixa e dívida não específica que deveria ser apropriado
para as operações de telefonia celular, e não havia patrimônio líquido especificamente
atribuível às operações de telefonia celular. Assim sendo, a apresentação das
Demonstrações Financeiras Consolidadas é difere de 1996 e 1997 para 1998. A
demonstração de receitas e despesas de 1996 e 1997 não inclui a receita de juros ou
impostos e inclui apenas a porção apropriável de despesas de juros, não apresentando
consequentemente o resultado líquido.

•

Criação da Controladora. A Controladora foi criada em 22 de maio de 1998, por
ocasião da cisão da Telebrás, e seu ativo foi avaliado em 28 de fevereiro de 1998. As
Demonstrações Financeiras Consolidadas de 1998 refletem a posição financeira
consolidada e os resultados das operações da Controladora e das Subsidiárias. Quanto
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às datas e períodos anteriores, as Demonstrações Financeiras Consolidadas refletem
apenas a posição financeira e resultados das operações combinadas das atividades de
telefonia celular das Empresas Predecessoras.
A Controladora recebeu na sua criação, além das ações das subsidiárias, certos ativos
da Telebrás que consistem basicamente em direitos nas subsidiárias. Esses ativos e
respectivos passivos das Subsidiárias são eliminados na consolidação. Assim, o
endividamento consolidado da Empresa em 31 de dezembro de 1998 é substancialmente
inferior ao endividamento conjunto declarado nas Demonstrações Financeiras
Consolidadas em 31 de dezembro de 1997, enquanto que o patrimônio líquido da
Empresa em 31 de dezembro de 1998 é substancialmente maior do que o patrimônio
interdivisional em 31 de dezembro de 1997.

•

Correção monetária. As Demonstrações Financeiras Consolidadas de 1996
e 1997 foram preparadas pelo método da correção monetária integral
para reconhecer os efeitos da inflação, e apresentadas em reais
constantes de 31 de dezembro de 1997. A Empresa não empregou o
método da correção monetária integral na preparação de suas
demonstrações financeiras de 1998, porque baixa taxa da inflação
brasileira naquele ano (1,8%, medida pelo IGP-M) tornaria qualquer
correção monetária da inflação de 1998 insignificante. A Administração
crê que a ausência de correção monetária nas Demonstrações Financeiras
Consolidadas de 1998, não tem efeito significativo na comparabilidade
dos números de 1998 e números dos períodos anteriores.

Fatores Políticos, Econômicos, Regulamentadores e Competitivos
Os comentários abaixo devem ser lidos em conjunto com a seção sobre a “Descrição dos
Negócios” incluída no presente Relatório Anual. Conforme estabelecido com maiores detalhes a seguir,
a posição financeira e resultados das operações da Empresa são significativamente afetados pela
regulamentação das telecomunicações no Brasil, inclusive regulamentos sobre tarifas. A posição
financeira da Empresa e o resultado de suas operações foram, e provavelmente continuarão sendo,
afetados pela situação política e econômica no Brasil. Em particular, os seguintes fatores afetarão o
desempenho financeiro da Empresa: (i) crescimento da econômico na Região e seu impacto sobre a
demanda pelos serviços de telecomunicações, (ii) custo e disponibilidade de financiamento, e (iii) as taxas
de câmbio entre a moeda brasileira e as estrangeiras.
A Empresa enfrenta concorrência na Região desde dezembro de 1998. Sua Administração
espera que os preços dos serviços da telefonia celular sofram um declínio e que suas margens
operacionais diminuam. A extensão do aumento da concorrência e quaisquer efeitos adversos sobre os
resultados da Empresa e sobre sua participação no mercado dependerão de uma série de fatores que não
podem agora ser avaliados com precisão e estão fora do controle da Empresa.
20/10/2003 14:37:47

140

Pág:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

Moeda Estrangeira e Exposição às Taxas de Juros
O principal risco cambial enfrentado pela Empresa decorre de seu passivo em moeda estrangeira.
Em 31 de Dezembro de 1998 a Empresa tinha R$60,2 milhões em empréstimos e financiamentos
(compostos inteiramente de créditos de fornecedores) denominados em dólares americanos. As receitas
Empresa são recebidas quase que inteiramente em reais e a Empresa não dispõe de ativo de monta
denominado em dólares. A Empresa não faz hedging de sua exposição cambial e, portanto, poderia
sofrer um efeito adverso significativo da queda no valor do real perante o dólar. A Empresa também
enfrenta risco cambial porque grande parte de suas despesas de capital são realizadas em dólares. A
desvalorização do real aumenta o custo em termos reais de muitas das despesas de capital da Empresa.
Antes de junho de 1999 a Empresa não utilizava instrumentos derivativos, como contratos de câmbio para
entrega futura ou swaps ou opções de moeda estrangeira para gerenciar esses riscos de mercado. A
Empresa está agora firmando contratos de câmbio para entrega futura no valor principal de
aproximadamente US$30 milhões, visando fazer hedging de uma parte de sua dívida denominada em
dólares americanos. A Empresa não possui nem emite derivativos ou outros instrumentos financeiros para
fins de negociação.
A Companha está exposta a risco de taxa de juros, em decorrência de sua dívida à taxa flutuante.
Em 31 de dezembro de 1998, a maior parte do passivo com juros da Empresa era à taxa flutuante. A
Empresa não firmou contratos de derivativos nem tomou outras providências para se proteger contra este
risco. Assim, caso as taxas de risco de mercado (principalmente a LIBOR) subam, as despesas
financeiras da Empresa aumentarão.
Resultados das Operações em 1996, 1997 e 1998
A tabela a seguir apresenta certos componentes do lucro da Empresa para cada um dos anos do
triênio encerrado em 31 de dezembro de 1998.
Ano encerrado em 31 de dezembro
1996
1997
1998

Receita operacional líquida.....................
Custo de bens e serviços........................
Receita bruta ........................................
Despesas operacionais:
Despesas de venda..........................
Despesas gerais e administrativas.....
Outras receitas operacionais líquidas
Total.........................................
Resultado operacional antes dos juros .....
Receita (despesa) de juros líquida (2) .....
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283,1
79,3
203,9
25,7
36,6
6,5
55,8
148,1
(6,4)

(milhões de reais (1))
436,8
504,2
170,8
189,7
266,0
314,5
42,0
51,5
2,8
90,7
175,3
(0,5)

68,0
40,5
6,9
101,6
213,0
25,3

% Mudança
199619971997
1998
54,3
115,4
30,5

15,4
11,1
18,2

63,7
40,9
(57,0)
62,7
18,4
(92,7)

61,8
(21,4)
149,5
11,9
21,5
—
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Despesa não operacional líquida .............
Participação dos funcionários nos lucros
Resultado antes dos impostos e
participação dos minoritários (2) ..........
Imposto de renda e contribuições sociais
(2)
Participação dos minoritários (2).............
Resultado antes dos impostos, receita de
juros, e despesa de juros não apropriada
Lucro líquido.........................................

—
0,1
141,5

0,2
0,0
174,5

—

42,8
1,0
194,5
—

21,8

37,3

119,7

137,2

—
—
11,4

—

—

23,3

45,2
30,1

—
—

70,8

19,2

14,7
119,1

—
—

—

(1) As informações relativas a 1996 e 1997 são apresentadas em reais constantes de 31 de
dezembro de 1997. As informações relativas a 1998 são apresentadas em reais nominais. A
soma das colunas talvez não seja exata devido ao arredondamento.
(2) A Empresa não reconheceu receitas de juros ou impostos e reconheceu somente a parte de
despesas de juros que era especificamente atribuível às operações de telefonia celular das
Companhias Predecessoras em 1906 1997, antes da criação das Subsidiárias em 5 de janeiro de
1998.
Receitas operacionais
A receita da Empresa é composta de (i) tarifas de uso, que incluem tarifas por minuto sobre
chamadas feitas, tarifas de roaming e, a partir de abril de 1999, tarifas de cartões pré-pagos, (ii) tarifas
de assinaturas mensais, (iii) tarifas de habilitação, que são pagas uma única vez para obter o serviço de
telefonia celular, (iv) tarifas de interconexão, que a Empresa cobra de outras operadoras de telefonia
celular e fixa pelo uso da rede da Empresa, (v) outras tarifas, incluindo tarifas de transferência de
chamadas, chamada em espera e bloqueio de chamadas, e (iv) desde janeiro de 1999, produto da venda de
telefones celula res. A composição da receita operacional por categoria de serviço é apresentada nas
Demonstrações Financeiras Consolidadas e discutida abaixo antes da dedução de impostos. A Empresa
não determina a receita operacional líquida nem apropria custos por categoria de serviço.
A tabela a seguir apresenta certos componentes da receita operacional da Empresa para cada um
dos anos do triênio encerrado em 31 de dezembro de 1998.
Ano encerrado em 31 de dezembro
1996
1997
1998
Tarifas de uso ...................................
Tarifas de assinatura mensal..............
Tarifas de interconexão......................
Tarifas de habilitação.........................
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(milhões de reais (1))
154,3
258,4
317,3
90,0
160,1
201,4
35,8
82,6
99,1
61,4
43,9
20,8

% Mudança
19961997

19971998

67,4
78,0
130,5
(28,5)

22,8
25,8
20,0
(52,7)
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Outras ..............................................
Receita operacional bruta ...................
ICMS e outros impostos indiretos........
Receita operacional líquida .................

7,9
349,4
(66,2)
283,1

5,0
550,0
(113,0)
436,8

5,4
644,0
(139,8)
504,2

(36,5)
57,4
30,9
54,3

(1) As informações relativas a 1996 e 1997 são apresentadas em reais constantes de 31 de
dezembro de 1997. As informações relativas a 1998 são apresentadas em reais nominais. A
soma das colunas talvez não seja exata devido ao arredondamento.
As receitas operacionais líquidas aumentaram 15,4% em 1998 e 54,3% em 1997. O crescimento
das receitas no triênio foi impulsionada principalmente pelo aumento da base de assinantes da
Empresa, em parte compensado por uma diminuição na receita média mensal por assinante, que em
1998 se deveu em parte a uma redução nos preços de certos serviços. O número médio de
assinantes (calculado como a média das médias mensais simples) aumentou 42,7%, de 375.885 em
1997 para 536.237 assinantes em 1998, que por sua vez representou um aumento de 77,3% em
relação aos 211.978 assinantes em 1996. Grande parte do crescimento da base de assinantes da
Empresa ocorreu no quatro trimestre, após uma redução nas tarifas de habilitação em outubro de
1998.
Tarifas de Uso. As receitas de tarifas de uso (incluindo tarifas de uso de chamadas
recebidas), aumentaram 22,9% em 1998 e 67,4% em 1997. O aumento em 1998 refletiu
principalmente um aumento de 21,6% no tráfego total de chamadas enviadas, de 412,3 milhões de
minutos em 1997 para 500,6 milhões de minutos. Além disso, o volume de tráfego de chamadas
recebidas sobre as quais se aplica a tarifa DLS1 e DLS2 aumentou 19,1%, de 36,2 milhões de
minutos em 1997 para 43,1 milhões de minutos. O aumento em 1997 refletiu principalmente um
aumento de 61,3% no total de minutos de chamadas enviadas, de 255,6milhões para 412,3 milhões.
O aumento no total de minutos de chamadas enviadas em cada período resultou,
basicamente, do aumento da base de assinantes da Empresa, em parte compensado por uma
diminuição na média mensal de minutos de chamadas feitas por assinante, que caiu de 91,4 em 1997
e 100,5 minutos em 1996 para 77,8 em 1998. A Administração atribui esta tendência a uma queda
na renda média de seus assinantes, pois a tarifa de habilitação mais barata torna o serviço de
telefonia celular mais acessível a pessoas de menor renda, uma tendência que a Administração crê
que continuará. A Administração também espera menor receita por minuto de uso em 1999, em
decorrência da diminuição de 8% nas tarifas VC1 da empresa em dezembro de 1998.
Tarifas de assinatura mensal. A receita das tarifas de assinatura mensal aumentou 25,8%
em 1998 e 78,0% em 1997. O aumento em 1998, que refletiu o crescimento na base de assinantes
Empresa, foi em parte compensado pela introdução de planos de serviço com tarifas de assinatura
mensal mais baixas em fevereiro de 1998, e por uma diminuição de 30,5% no preço da assinatura
mensal em dezembro de 1998. O aumento de 1997 refletiu principalmente o crescimento no número
médio de assinantes e o aumento do valor da assinatura mensal da Telesc Celular. Esses aumentos
foram compensados em parte por uma diminuição do valor da assinatura mensal da Telepar Celular
e pela redução das tarifas em real, causada pela inflação.
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Interconexão. A receita de interconexão aumentou 20,0% em 1998 e 130,5% em 1997. Os
aumentos em ambos os períodos refletiram aumentos no número de chamadas recebidas pelos
assinantes da Empresa que se originaram de outras operadoras, principalmente da TCS, que por sua
vez se deveu em parte aos aumentos na base de assinantes da Empresa.
Tarifas de habilitação. A receita da tarifa de habilitação de celulares diminuiu 52,7% em
1998 e 28,5% em 1997. A diminuição em 1998 resultou principalmente da redução na tarifa de
habilitação do plano Básic o da Empresa, de R$328,71 para R$180,00 em outubro de 1998, e R$40,00
em dezembro de 1998, e de forma secundária do aumento na proporção de novos assinantes que
optou por planos de serviço com baixa tarifa de habilitação. A redução em 1997 refletiu
principalmente um aumento na proporção de assinantes que optou pelo plano de Aluguel, agora
encerrado, cuja tarifa de habilitação era R$ 27,00. A Administração prevê que as receitas das
tarifas de habilitação continuarão a diminuir como resultado da maior concorrência.
Outros. As receitas de outros serviços incluem principalmente tarifas de telefonia celular
fornecidas à TCS, tarifas de transferência de serviços de um assinante para outro e de mudança de
número, e tarifas de serviços como transferência de chamadas, chamada em espera e bloqueio de
chamadas. A receita de outros serviços aumentou 2,7% em 1998 e diminuiu 36,5% em 1997. A
queda na receita de outros serviços em 1997 refletiu principalmente a menor receita dos serviços de
telefonia celular prestados à TCS.
Imposto sobre valor agregado e outros impostos indiretos. O principal imposto sobre
valor agregado que incide sobre a receita dos serviços de telecomunicações é o ICMS, cobrado a
uma alíquota de 25% na Região. Duas contribuições sociais impostas pelo Governo Federal, o
Programa de Integração Social (“PIS”) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(“COFINS”) incidem sobre a receita bruta a uma alíquota combinada de 3,65%. Antes de fevereiro
de 1999, os impostos incidiam sobre a receita bruta da venda de bens e serviços a uma alíquota
combinada de 2,65%. O valor do aumento pode servir como crédito para qualquer contribuição
sobre o lucro líquido (um dos principais impostos incidentes sobre a renda) exigível sobre a renda
auferida naquele mesmo ano.
O valor do imposto sobre valor agregado e outros impostos indiretos recolhidos pela Empresa
aumentou 23,5% em 1998 e 70,9% em 1997. Os aumentos refletiram aumentos na receita
operacional bruta da Empresa no período. Esses impostos representam 19% da receita operacional
bruta em 1996, 21% em 1997 e 22% em 1998. As variações de ano para ano refletem as flutuações
na composição da receita bruta da Empresa, nem todas sujeitas a imposto sobre valor agregado e
outros impostos indiretos no período todo. O ICMS passou a incidir sobre a tarifa de habilitação, por
exemplo, pela primeira vez em 1º de julho de 1998, o que aumentou a alíquota efetiva de tributação
das receitas operacionais em 1998.
Custo de serviços
O custo serviços aumentou 11,1% em 1998, e 115,4% em 1997. A margem bruta de lucro
(margem bruta na forma de porcentagem da receita líquida) da Companhia foi 62,4% em 1998,
comparada com 60,9% em 1997 e 72,0% em 1996.
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A tabela a seguir mostra a composição do custo de serviços da Empresa em cada ano do
triênio encerrado em 31 de dezembro de 1998. Alguns componentes do custo de serviços da
empresa em 1997 e 1996 são custos das Empresas Predecessoras que foram apropriados para suas
operações celulares, e talvez não reflitam os custos que a Companhia teria se operasse
independentemente em todos esses anos.
Ano encerrado em 31 de dezembro
1996
1997
1998

Depreciação e amortização...................
Materiais e serviços .............................
Despesas com telefonia fixa .................
Pessoal................................................,
Aluguel de equipamento e outras taxas ..
Tarifas Fistel........................................

15,1
30,0
28,9
1,3
4,0
—

Custo de serviços.................................

79,3

(1)

(milhões de reais (1))
36,9
54,6
50,9
65,6
61,2
43,8
3,1
3,9
9,3
10,0
9,4
11,8
170,8

189,7

% Mudança
199619971997
1998
144,4
69,6
111,5
133,4
136,9
—

48,0
28,8
(28,5)
28,5
7,5
25,1

115,4

11,1

As informações relativas a 1996 e 1997 são apresentadas em reais constantes de 31 de dezembro
de 1997. As informações relativas a 1998 são apresentadas em reais nominais. A soma das
colunas talvez não seja exata devido ao arredondamento.

Depreciação e amortização. As despesas com depreciação e amortização cresceram no
período de 1996 a 1998, refletindo a expansão da rede da Empresa. A Empresa reavaliou sua política de
depreciação no decorrer de 1998, e a taxa anual de depreciação do equipamento de central de comutação
e transmissão será aumentada de 8% e 10%, respectivamente, para 14%, a partir de 1º de janeiro de
1999, para melhor refletir a vida útil estimada desses equipamentos, em vista da constante mudança na
tecnologia e práticas do setor.
Materiais e serviços. Os materiais e serviços incluem o custo de materiais e serviços recebidos
de terceiros, inclusive tarifas de interconexão pagas a operadoras de telefonia fixa e outras operadoras de
serviços de telecomunicação pelo uso de suas redes. O custo de materiais e serviços aumentou 28,8% em
1998 e 69,6% em 1997. Estes aumentos refletiram o crescimento no total de minutos de chamadas feitas
pelos assinantes da Empresa que foram completadas nas redes de outras operadoras de serviços de
telefonia, o que por sua vez reflete o aumento no número de assinantes da Empresa.
Despesas com rede de telefonia fixa. As despesas com rede de telefonia representam o
pagamento de aluguel à TCS pelo uso de circuitos de interconexão entre as estações radiobase e as
centrais de comando, e a reserva de capacidade disponível na rede da TCS. Essas despesas diminuíram
28,5% em 1998 e aumentaram 111,5% em 1997. O aumento em 1997 foi devido basicamente ao
crescimento do número de assinantes da empresa e expansão de sua rede. A diminuição em 1998 se
deveu a descontos nesses pagamentos de aluguel, exigidos pela Anatel, que variaram de 5% a 25% (em
20/10/2003 14:37:47

145

Pág:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

março de 1998) e subseqüentemente aumentaram para níveis entre 15% e 48% (em maio de 1998), com
os descontos mais elevados aplicáveis a maior uso dos circuitos e capacidade disponível. Ao construir
certas estações radiobase e outras instalações, a Empresa pode concentrar seu uso maior de certos
circuitos e capacidade da rede, otimizando assim o impacto desses descontos em termos de redução de
custos.
Outros custos de bens e serviços. As despesas de pessoal, aluguel de equipamento, taxas
devidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (“Fistel”) e outras aumentaram de 21,8 milhões
em 1997 e R$ 5,2 milhões em 1996 para R$ 26,1 milhões em 1998.O aumento em 1997 se deveu
principalmente à cobrança de taxas do Fistel de operadoras de serviços de telecomunicações. As taxas do
Fistel são cobradas das operadoras de telefonia celular sobre as instalações existentes (com base no
número de linhas celulares ativas), sobre novas instalações e sobre cada habilitação de nova linha celular.
Antes de 1997, as taxas do Fistel eram cobradas diretamente dos consumidores dos serviços de
telecomunicações. A Empresa pagou R$ 9,4 milhões e R$ 11,6 milhões em taxas do Fistel em 1997 e
1998, respectivamente.
Despesas Operacionais
Despesas de venda. As despesas de venda aumentaram 61,8% em 1998 e 63,7% em 1997. O
aumento na despesa de venda em 1998 reflete principalmente maior provisão para créditos de liquidação
duvidosa, em parte compensada por uma redução nos valores pagos à TCS pela promoção e venda do
serviço de telefonia celular da Empresa nos pontos de venda da TCS. O aumento em 1997 refletiu
principalmente maior provisão para créditos de liquidação duvidosa e maior apropriação de despesas de
vendas compartilhadas com a TCS para a Empresa, principalmente relacionadas aos pontos de venda de
varejo. A Administração antecipa aumentos significativos das despesas de venda em 1999 devido a
maiores gastos com propaganda, descontos nos aparelhos celulares para estimular novas assinaturas de
telefonia celular e outros incentivos que visam encorajar os usuários a mudar do serviço analógico para o
digital.
As provisões para créditos duvidosos subiram 236,9%, de R$ 13,9 milhões em 1997, que já
estavam 193,2% acima dos R$ 4,7 milhões em 1996, para R$46,7 milhões em 1998. Esses aumentos
refletiram principalmente o crescimento das contas a receber em atraso da Companhia. Essas contas
cresceram substancialmente mais rápido do que o total das contas a receber da Companhia, refletindo
diminuições na renda média anual dos clientes da Empresa e aumento da taxa de juros ao consumidor no
Brasil, o que afetou negativamente a capacidade dos clientes de efetuarem os pagamentos de suas
obrigações. A Empresa recentemente deu início a uma série de ações para melhorar a cobrança das
contas em atraso.
Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas diminuíram 21,4% em
1998 e aumentaram 40,9% em 1997. A diminuição em 1998 se deveu principalmente à redução negociada
pela Empresa nos preços que paga à TCS pelos serviços de computação e outros serviços nas área
contábil e administrativa, contratados com a TCS pela cisão das Empresas Predecessoras em janeiro de
1998. A Administração espera que esses serviços continuem a ser necessários a curto prazo, e não
espera que seu custo sofra mudanças significativas. O aumento em 1997 resultou principalmente de um
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aumento das despesas gerais e administrativas compartilhadas com as divisões de telefonia fixa das
Empresas Predecessoras, apropriadas para a Empresa. Este aumento refletiu o crescimento dos negócios
da Empresa.
Outras receitas operacionais líquidas. As outras receitas operacionais líquidas incluem a
receita de multas e despesas cobradas dos clientes em atraso, despesas de pesquisa e desenvolvimento,
provisões para contingências e outros itens menores de receita e despesa. A Empresa teve outras receitas
operacionais líquidas de R$6,9 milhões, R$2,8 milhões e R$6,5 milhões em 1998, 1997 e 1997,
respectivamente. O aumento do resultado operacional líquido em 1998 reflete principalmente a receita de
R$3,3 milhões de aluguel de equipamento (que a Empresa não recebia em 1997) e uma diminuição de
R$1,3 milhões nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que reflete despesas menores com pesquisa e
desenvolvimento em 1998, em comparação com o valor dessas despesas compartilhadas com as
Empresas Predecessoras que foram apropriados para a Empresa em 1997. A diminuição do resultado
operacional líquido da Companhia em 1997 refletiu principalmente um aumento de R$2,2 milhões na
apropriação para a Empresa das despesas de pesquisa e desenvolvimento compartilhadas com as
Empresas Predecessoras.
Resultado financeiro líquido
A Companhia teve um resultado financeiro líquido (que reflete a perda cambial,
receita de juros e despesas de juros, líquida de juros capitalizados) de R$25,3 milhões em 1998 e despesa
de juros apropriada de R$0,5milhões e R$6,4 milhões em 1997 e 1996, respectivamente. A receita de
juros líquida em 1998 resultou basicamente da receita de juros sobre o saldo médio de caixa e outros
ativos de liquidez imediata, que aumentou significativamente após a Companhia receber R$33,8 milhões
em dinheiro pela Cisão da Telebrás no início de 1998. A Administração prevê que a receita de juros irá
diminuir em 1999 e nos anos subsequentes, à medida que os saldos de caixa são utilizados para financiar
as despesas de capital.
Em 1997, as despesas de juros apropriadas refletiram principalmente a apropriação para a
Empresa de despesas de juros compartilhadas relativas à dívida contraída pelas Companhias
Predecessoras, parcialmente compensadas por R$7,0 milhões de receitas financeiras que não alteram o
saldo de caixa, relativa a ganhos cambiais em dívida denominada em liras, eliminada na consolidação das
demonstrações financeiras da Companhia de 1998. Esses ganhos resultaram da desvalorização da lira em
relação ao real. O endividamento médio da Empresa em 1998, 1997 e 1996 foi de R$63,0 milhões,
R$125,6 milhões e R$129,8 milhões, respectivamente.
Participação dos funcionários nos lucros
Todas as empresas brasileiras são obrigadas por lei a incluir participação nos lucros na
remuneração dos funcionários, além dos salários e benefícios. O valor dessa participação nos lucros é
determinado por negociação entre a Empresa e os sindicatos que representam seus funcionários. A
participação dos funcionários nos lucros foi de aproximadamente R$1,0 milhões, R$0,02 milhões e
R$0,1milhão em 1998, 1997 e 1996, respectivamente.
Despesa não operacional líquida
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A despesa não operacional líquida inclui lucros e perdas da alienação e baixa de ativos fixos. A
Empresa teve uma despesa não operacional líquida de R$42,8 milhões em 1998 e R$0,2 milhões em 1997.
A Empresa não registrou nenhuma despesa não operacional em 1996. O aumento na despesa não
operacional em 1998 se deveu principalmente a um lançamento de redução dos ativos de longo prazo
relacionado à rede analógica da Empresa no Estado do Paraná, que está sendo substituída pela rede
digital.
Participação dos minoritários
A participação dos minoritários, que reflete a participação dos acionistas minoritários das
Subsidiárias no lucro ou perda líquida dessas Subsidiárias, conforme seja o caso, foi de R$21,8
milhões, R$37,3 milhões e R$30,1 milhões em 1996, 1997 e 1998, respectivamente. O aumento da
participação dos minoritários em 1997 refletiu principalmente a emissão e venda, pelas Empresas
Predecessoras, de ações preferenciais para novos acionistas para financiar a expansão da rede,
de acordo com o sistema de “auto-financiamento”. Por esse sistema, para obter o serviço
telefônico o cliente em potencial era obrigado a adquirir ações preferenciais da companhia
telefônica à qual solicitava os serviços, e essas ações preferenciais eram emitidas na primeira
assembléia geral ordinária após o ano em que o cliente as tinha integralizado. Consequentemente,
a participação dos minoritários tendeu a aumentar. O sistema de auto-financiamento foi extinto em
julho de 1997.

Liquidez e Recursos de Capital
As principais necessidades de capital da Companhia são para despesas de capital e pagamento de
dividendos aos acionistas. A Companhia realizou despesas de Capital que totalizaram R$179,8 milhões,
R$222,4 milhões e R$192,0 milhões em 1996, 1997 e 1998, respectivamente. Essas despesas se
relacionaram basicamente a aumento da capacidade, abrangência e digitalização da rede.
A Empresa Controladora é obrigada a distribuir a seus acionistas, quer na forma de dividendos ou como
juros dedutíveis do imposto sobre o capital próprio, 25% de seu resultado líquida corrigido, determinado de
acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos do Brasil, corrigidos de acordo com a legislação
societária brasileira, incluindo qualquer realização da reserva de receita líquida. A empresa Controladora
também é obrigada a pagar dividendos preferenciais não cumulativos sobre suas Ações Preferenciais, em
valor igual a 6% do capital social atribuível às Ações Preferenciais, de acordo com a legislação societária
brasileira. As Subsidiárias também estão sujeitas à obrigatoriedade de distribuição e são assim obrigadas a
pagar dividendos a seus acionistas minoritários, bem como para a Controladora. A Controladora distribuiu
um total de R$36,1 milhões para os acionistas pelo resultado de 1998, R$5,4 milhões na forma de
dividendos e R$30,7 milhões na forma de juros sobre o capital próprio.
Em 31 de Dezembro de 1998 a Empresa tinha R$60,2 milhões de endividamento total,
representado integralmente pelo financiamento de fornecedores para as Subsidiárias, garantido pela
Controladora, para a compra de equipamento. Parte do endividamento da Empresa representa
financiamentos originalmente obtidos pelas Empresas Predecessoras e apropriados para a Empresa pela
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Cisão em 1998. Todos os contratos de crédito que evidenciam esse endividamento foram legalmente
apropriados para a Empresa, com a aprovação dos respectivos emprestadores. Em 31 de dezembro de
1998, havia R$50,1 milhões e R$5,4 milhões de pagamento de juros e principal das dívidas da Companhia
com vencimento em 1999 e 2000, respectivamente. A Empresa tem disponíveis linhas de crédito não
comprometidas e planeja negociar outras linhas de crédito, conforme a necessidade de financiamento para
seus planos de expansão.
Em 31 de dezembro de 1998, a Companhia tinha firmado contratos totalizando R$35,3 milhões de
despesas de capital. O Conselho de Administração da Controladora aprovou um total de cerca de 200
milhões em despesas de capital em 1999. A Administração espera que aproximadamente R$150 milhões
em despesas de capital previstas para 1999 sejam financiados por recursos próprios e R$50 milhões por
financiamento de fontes externas. Grande parte das despesas de capital previstas para 1999 estão
relacionadas à expansão e modernização dos sistemas de rede, equipamento de transmissão e
administrativos da Empresa.
Praticamente todas as despesas e investimentos iniciais da Empresa foram financiados por fluxos
de caixa das operações de telefonia fixa das Empresas Predecessoras. Assim, o endividamento da
Empresa não reflete o valor da dívida que a Empresa teria que contrair para construir sua atual rede, se a
empresa tivesse operado em base independente desde o início das operações de telefonia celular das
Empresas Predecessoras.
O principal ativo da Controladora é constituído pelas ações das Subsidiárias. A Controladora se
baseia quase que exclusivamente nos dividendos das Subsidiárias para suprir suas necessidades de caixa,
inclusive pagamento de dividendos a seus acionistas. A Controladora controla o pagamento de dividendo
pelas Subsidiárias, dentro das limitações impostas pela legislação brasileira.
A Empresa participa em um plano de benefícios definido por múltiplos empregadores, que cobre os exfuncionários do Sistema Telebrás, e a Empresa tem responsabilidade contingente pelas obrigações do
plano para as quais não haja recursos.
Conciliação com os PCGA nos Estados Unidos
A Empresa prepara suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com os PCGA do
Brasil que diferem, em aspectos importantes, dos PCGA nos Estados Unidos. As diferenças estão
descritas na Nota 26 às Demonstrações Financeiras Consolidadas . O resultado líquido em 1998 é de
R$112,3 milhões pelos PCGA dos EUA, em comparação com R$119,1 milhões pelas PCGA do Brasil. O
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 1998 é de R$563,8 milhões pelos PCGA dos EUA, em
comparação com R$569,2 milhões pelos PCGA do Brasil.
As diferenças entre os PCGA do Brasil e dos EUA que mais afetam o resultado líquido e
patrimônio líquido são o tratamento de juros capitalizados e, desde 1º de janeiro de 1998, a forma pela qual
as receitas de tarifas de habilitação são reconhecidas.
Cumprimento com os requisitos do ano 2000
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Alguns programas de computação usam dois dígitos ao invés de quatro para identificar os anos, o
que os leva a tratar as referências ao ano 2000 como referências ao ano de 1900. Erros deste tipo nos
programas de computação da Empresa que rodam aplicativos sensíveis a datas poderiam levar a erros de
cálculo ou levar a falhas no sistema, que afetariam as operações da Empresa e resultariam em
incapacidade temporária para processar transações, enviar faturas ou realizar atividades comerciais
normais. A “conformidade com o Ano 2000” está relacionada ao desenvolvimento de um sistema para
enfrentar os problemas deste tipo na chegada do ano 2000.
No início de 1997, as Empresas Predecessoras começaram a tratar a questão da conformidade
com o ano 2000 , conforme exigido pela Telebrás. A Empresa deu continuidade a esse processo desde a
Cisão. Vários programas de computação da Empresa são fornecidos pela TCS sob contratos que exigem
que sejam mantidos pela TCS. A Empresa está substituindo no momento todos os seus principais sistemas
de computação, inclusive os fornecidos pela TCS, por sistemas que estão em conformidade com o ano
2000. A Administração da Empresa espera que este programa esteja concluído até outubro de 1999. A
Empresa não espera efetuar nenhuma despesa em relação à questão do ano 2000 além das despesas
relacionadas com a compra dos novos sistemas de computação. O custo total estimado do programa da
Empresa para o ano 2000, incluindo o custo de substituição dos seus sistemas de computação, é R$2,8
milhões.
A TCS iniciou um programa de revisão dos sistemas de computação utilizados pela Empresa para
identificar e resolver quaisquer problemas apresentados pela questão do ano 2000. A TCS informou à
Empresa que o programa estará concluído no final de 1999. Apesar da Empresa tencionar substituir esses
sistemas, designou um representante para monitorar a implementação do programa da TCS para o ano
2000.
A Empresa tem também uma exposição secundária em potencial às questões do ano 2000 que
afetam terceiros, inclusive seus clientes e fornecedores, se esses terceiros não tiverem sucesso em atingir
a conformidade com o ano 2000. No que tange aos fornecedores, a Empresa depende basicamente de
grandes organizações multinacionais para fornecimento de equipamento de telecomunicações e
programas de computação. A Empresa fez contato formal com seus principais fornecedores de
infraestrutura para obter sua garantia de que os equipamentos fornecidos por eles não serão afetados pela
questão do ano 2000. A Empresa recebeu garantias de alguns, mas não de todos os seus fornecedores de
que o equipamento por eles fornecido está ou estará de conformidade com o ano 2000.
A Empresa não determinou seus prováveis piores cenários em relação à questão do ano 2000,
nem formulou planos de contingência para tais cenários. Não é possível garantir que o desempenho
financeiro futuro da Empresa não venha a ser afetado negativamente de forma significativa pela falha da
Empresa, das Empresas Predecessoras ou de terceiros de quem a Empresa depende em tratar em tempo
hábil da questão do ano 2000.
A Instrução 293/98 da CVM, emitida em 30 de outubro de 1998, determina que todas as
companhias abertas brasileiras tenham a questão do ano 2000 tratada até 30 de junho de 1999. A
menos que seja concedida uma prorrogação, a critério da CVM, a falha em tratar da questão do
Ano 200 no prazo concedido pela CVM, poderá resultar em multa de R$100 por dia. A Empresa
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solicitou prorrogação de prazo à CVM.
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ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS ( ANO 2000)
A proximidade do ano 2000 pode gerar impactos restritivos nas operações das
Companhias. Essa possibilidade surge em razão de vários sistemas utilizarem apenas 2 (dois)
dígitos, ao invés de 4 (quatro), para identificarem o campo relativo ao ano. Mesmo considerando
a complexidade desse assunto, a administração entende, com base em ações programadas na
Companhia, que as adaptações ocorrerão até 31 de outubro de 1999. Uma análise da situação
em 31 de dezembro de 1998 apresentou a seguinte situação:
Sistemas Administrativos:
Os sistemas administrativos próprios foram adaptados e não requerem alterações
adicionais.
Quanto aos sistemas de terceiros em utilização, está em andamento processo de
substituição por sistemas próprios, cuja conclusão está prevista para outubro 1999, sendo que
os novos sistemas já estarão adequados.
Sistemas Operacionais da Rede de Telecomunicações
Parte dos sistemas já se encontra adaptada para o Bug do Milênio. Os demais já
possuem sua previsão para adaptação prevista para ocorrer até setembro de 1999. Os gastos
incorridos foram classificados em despesas operacionais ou ativados. Em termos gerais os gastos
são imateriais se comparados ao patrimônio líquido da Companhia.
INFORMAÇÕES SOBRE AS CONTROLADAS

Capital Social
Patrimônio Líquido
Valor Patrimonial da Ação
Lucro Líquido do Exercício
Ações Possuídas – Ordinárias (mil)
Ações Possuídas – Preferenciais (mil)
% Participação Sobre o Capital Total
% Participação Sobre o Capital Votante
Ganho/Perda com Equivalência em 1998
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Telepar
Celular S.A.
214.880
249.655
0,075
49.678
1.197.662
1.032.739
67,31
81,98
34.985

Telesc
CTMR
Celular S.A. Celular S.A.
240.626
21.252
305.111
24.381
0,126
0,118
87.413
4.106
869.198
76.598
1.140.715
85.812
82,91
78,56
91,40
81,32
73.472
3.295
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JSCP e Dividendos a Receber

9.842

17.213

758

Pesquisa e Desenvolvimento
Pela Cisão, as Subsidiárias tiveram que firmar contratos de três anos se obrigando a
contribuir com um total de R$ 1,9 milhões ao ano para o o centro de pesquisa e
desenvolvimento operado pela Telebrás (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás,
ou o “Centro”) durante o triênio que se encerra em maio de 2001. A Empresa não realiza suas
próprias atividades de pesquisa e desenvolvimento independentes, e depende do Centro para
tanto.
A Empresa depende dos fabricantes de produtos de telecomunicações para
desenvolvimento de novos equipamentos.
As despesas totais da Empresa com pesquisa e desenvolvimento, incluindo suas
contribuições para o Centro, foram R$ 1,0 milhão, R$ 3,1 milhôes e R$ 1,9 milhões, em 1996,
1997 e 1998, respectivamente.
Transferência de Controle Acionário
A UGB Participações S.A. (Empresa coligada da Globopar e do Bradesco) e a Telecom Itália
adquiriram, através do Consórcio UGB-BITEL, em Leilão realizado em 29 de julho de 1998, a
totalidade da posição acionária posta à venda pelo Governo Brasileiro na Tele Celular Sul
Participações S.A., empresa holding das concessionárias dos serviços de telefonia móvel celular (
Banda A) em áreas da região Sul do país.
No acordo negociado para o referido leilão, ficou estabelecido que a Telecom Itália teria o direito
de definir o valor dos lances e que a UGB teria o direito, por um prazo de 180 dias, a uma opção
de venda à Telecom Itália das posições acionárias que viesse a adquirir.
Esta operação foi submetida à ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações e a UGB
exerceu a referida opção, em decorrência disto a Telecom Itália, passou a deter a totalidade das
ações leiloadas. Em 30 de março de 1999 a posição acionária da é a seguinte:

.
Acionistas
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ADR's em custódia Bank of New
York
BITEL Participações S.A.
PREVI - Caixa de Prev. Func.
B.B.
Outros
TOTAL

20/10/2003 14:37:53

154

0

0,000

119.318.349.274

56,810

119.318.349.274

35,681

64.405.151.125

51,786

0

0,000

64.405.151.125

19,260

6.705.409.333

5,392

194.282.644

0,093

6.899.691.977

2,063

53.258.470.074

33,763

90.517.365.142

36,101

143.775.835.216

35,231

124.369.030.532

100

210.029.997.060

100

334.399.027.592

100
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Expansão e Modernização
Durante o ano de 1998, foram realizadas a Expansão e a Modernização da rede visando
o atendimento da lista de espera no Estado do Paraná e a melhoria da qualidade em toda a Tele
Celular Sul.
Quase que a totalidade dos investimentos foram destinados para a ampliação e aquisição
de novas Estações Rádio-Base, de Centrais de Comutação e Controle – CCC e equipamentos
de transmissão.
Para dar suporte ao grande incremento do número de acessos, houve um crescimento de
196 novas Estações Rádio-Base e 7.245 novos canais na rede.

Erb´s Ativadas
C a n a i s

1 9 9 7

1 9 9 8

%

G a n h o

3 9 9

5 9 5

49,1

15.571

22.816

46,5

Implantação de Tecnologia Digital
O ano de 1998 marcou o início do processo de digitalização da rede de telefonia celular
da TCS. No decorrer do ano, foi realizado o projeto do novo sistema a ser implantado, sendo
escolhida a tecnologia Time Division Multiple Access - TDMA (a mais utilizada e testada do
mundo) como padrão para a operação dos serviços. A implantação começou no final do ano e o
projeto prevê que a maioria dos municípios onde existem os serviços das operadoras da Tele
Celular Sul sejam digitalizados até o ano 2000.
Com a digitalização, a Tele Celular Sul terá um incremento significativo na quantidade de
canais de voz, podendo até triplicar o atual número, o que permitirá melhorar ainda mais a qualidade
dos serviços. Além disso, será possível oferecer novos serviços, como o Pré-Pago, o Short
Message, a Rede Inteligente e a Transmissão de Dados de alta qualidade. O sistema digital
possibilitará também um melhor controle da rede, através das novas ferramentas de análise,
permitindo mais ganhos de produtividade e qualidade.
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16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1- ITEM

2 - DESCRIÇÃO

3 - % PATRIMÔNIO

4 - % LUCRO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

5 - PROVISÃO

6 - VALOR
(Reais Mil)

01

TRABALHISTA

0,00

0,00

0

02

FISCAL/TRIBUTÁRIA

0,00

0,00

0

03

OUTRAS

0,00

0,00

0
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Os saldos das operações com controladas são os seguintes, na data do encerramento do balanço
em 31.12.1999:
31.12.98
Ativo Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Dividendos/Juros Sobre o Capital Próprio
Outros Créditos
Ativo Realizável a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Passivo Circulante
Outros Débitos
RECEITAS
Receitas Financeiras

94.436
27.813
2
6.503
114
21.452

A Companhia oferece, em cooperação com outras operadoras da banda A, um Sistema
de Roaming automático em todo o Brasil, que permite ao assinante receber qualquer chamada
feita para seu número de telefone, independente da região em que o autor da chamada estiver.
Também é fornecido o serviço celular para os assinantes visitantes de outras operadoras da
Banda A na Região. A Companhia cobra dessas operadoras os serviços fornecidos aos seus
assinantes visitantes conforme acordos de Roaming assinados com tais operadoras.
A Companhia assinou acordos de Roaming com outras sete empresas da Banda A no
Brasil e, é obrigada a negociar e está atualmente negociando acordos com as operadoras da
Banda B. A Companhia possuí acordos também com a Miniphone S.A. ( Banda A-Buenos
Aires ), Compãnia de Radio Comunicaciones Móviles S.A. ( Banda B - Buenos Aires ), Telecom
Personal S.A. ( Banda A - Interior-Norte da Argentina ), Telefónica Comunicaciones Personales
S.A. ( Sul da Argentina ), Administración Nacional de Telecomunicaciones ( Uruguai ), Abiatar
S.A. - Movicom ( Uruguai ) e Telefónica Celular del Paraguai S.A. ( Paraguai ), que permite aos
seus assinantes o uso de seus telefones celulares na Argentina, Uruguai e Paraguai, e os assinantes
daquelas companhias a usarem os seus telefone celulares na região. Além disso, a Companhia
está atualmente negociando um acordo de roaming internacional com a Telecomunicações Móveis
Nacionais S.A. - TMN ( Portugal ) .
A Companhia firmou acordos de interconexão com a TELEPAR, CTMR, TELESC e
EMBRATEL. Os termos desses acordos de interconexão incluem disposições quanto ao número
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de pontos de conexão, o método pelo quais os sinais devem ser recebidos e transmitidos e as
responsabilidades pelos custos e taxas de interconexão.
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL
ESTATUTO SOCIAL
TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.
CAPITULO I
DAS CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE
Art. 1º - TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade por ações, de
capital aberto, que se rege pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável.
Art. 2º - A Companhia tem por objeto:
I.
exercer o controle da sociedade exploradora do Serviço Móvel Celular, nas
Áreas de Concessão 5 e 6;
II.
promover, através de sociedades controladas ou coligadas, a expansão e
implantação de serviços de telefonia móvel, em sua respectiva área de concessão;
III.
promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de
recursos a serem aplicados pela Companhia ou pelas suas controladas;
IV. promover e estimular atividades de estudos e pesquisas visando ao
desenvolvimento do setor de telefonia móvel;
V.
executar, através de sociedades controladas ou coligadas, serviços técnicos
especializados afetos à área de telefonia móvel;
VI.
promover, estimular e coordenar, através de suas sociedades controladas ou
coligadas, a formação e o treinamento do pessoal necessário ao setor de telefonia
móvel;
VII.
realizar ou promover importações de bens e serviços para as suas
sociedades controladas e coligadas;
VIII.
exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social; e
IX.
participar do capital de outras sociedades.

Art. 3º - A Companhia tem sede e foro na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 1.482,
1º andar, Curitiba, Paraná, CEP 80730-200, podendo, por decisão do Conselho de Administração,
criar e extinguir filiais e escritórios em qualquer ponto do território nacional e no exterior.
Art. 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL
Art. 5º - O capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R$ 175.872.360,95
(cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e
noventa e cinco centavos), representado por 334.399.027.592 (trezentos e trinta e quatro bilhões,
trezentos e noventa e nove milhões, vinte e sete mil e quinhentas e noventa e duas) ações, sendo
124.369.030.532 (cento e vinte e quatro bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, trinta mil e
quinhentas e trinta e duas) ordinárias nominativas e 210.029.997.060 (duzentos e dez bilhões, vinte e
nove milhões, novecentas e noventa e sete mil e sessenta) preferenciais nominativas, todas sem valor
nominal.
Art. 6º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, mediante
deliberação da Assembléia Geral, até o limite de 700.000.000.000 (setecentos bilhões)
de ações, ordinárias ou preferenciais.
Parágrafo Único – Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput
deste artigo, a Assembléia Geral pode aprovar a outorga de opção de compra de ações
a seus administradores, empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à
Companhia ou a empresas por ela controladas.
Art. 7 º - O capital social é representado por ações ordinárias e preferenciais, sem valor
nominal, não havendo obrigatoriedade, nos aumentos de capital, de se guardar proporção entre elas,
observadas as disposições legais e estatutárias.
Art. 8 º - Por deliberação da Assembléia pode ser excluído o direito de preferência
para emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante:
I. subscrição pública ou venda em bolsa de valores;
II. permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos arts.
257 e 263 da Lei das S/A;
III. gozo de incentivos fiscais, nos termos de lei especial.
Art. 9º A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da
Assembléia Geral.
Art. 10 - As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto na hipótese do parágrafo
único do artigo 13 deste estatuto, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capital, sem
prêmio, e 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 Companhia.
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Parágrafo Único - As ações preferenciais adquirirão direito a voto se a Companhia, por
um prazo de 3 (três) anos consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos a que fazem jus nos
termos do caput deste artigo.
Art. 11 - As ações da Companhia serão escriturais, sendo mantidas em conta de
depósito, em instituição financeira, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
CAPÍTULO III
DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 12 - A Assembléia Geral é o órgão superior da Companhia, com poderes para
deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar
convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA
Art. 13 – Compete privativamente à Assembléia Geral:
I.

reformar o Estatuto Social;

II.

autorizar a emissão de debêntures e de debêntures conversíveis
em ações ou vendê-las, se em tesouraria, bem como autorizar a venda de
debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas
controladas, podendo delegar ao Conselho de Administração a deliberação
sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a época
e as condições de pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio
de reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, bem como o
tipo de debêntures;

III.

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer
para a formação do capital social;

IV.

deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da
Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgarlhes as contas;

V.

autorizar a prestação de garantias pela Companhia a obrigações
de terceiros, nestes não incluídas as sociedades controladas;

VI.

suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de
cumprir obrigações impostas pela lei ou pelo Estatuto;

VII.

eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de
Administração e os membros do Conselho Fiscal;

20/10/2003 14:38:11

162

Pág:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

18.01 - ESTATUTO SOCIAL
VIII.
fixar a remuneração global ou individual dos membros do Conselho
de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;

IX.

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar
sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;

X.

deliberar sobre promoção de ação de responsabilidade civil a ser
movida pela Companhia contra os administradores, pelos prejuízos causados ao
seu patrimônio, na conformidade do disposto no art. 159 da Lei das S/A;

XI.

autorizar a alienação, no todo ou em parte, das ações de
sociedade controlada;

XII.

deliberar sobre o aumento do capital social por subscrição de
novas ações;

XIII.

autorizar a renúncia a direitos de subscrição de ações ou
debêntures conversíveis em ações de empresas controladas;

XIV.

deliberar sobre a emissão de quaisquer outros títulos ou valores
mobiliários, no País ou no exterior;

XV.

autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários;

XVI.

resolver sobre a emissão de ações e bônus de subscrição dentro
dos limites do capital autorizado, observadas as disposições legais e
estatutárias;

XVII.

aprovar previamente a celebração de quaisquer contratos de longo
prazo entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista
controlador ou sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou
controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes
relacionadas à Companhia, de outra parte, salvo quando os contratos
obedecerem a cláusulas uniformes.

Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/76, os
titulares de ações preferenciais terão direito a voto nas deliberações assembleares referidas no inciso
XVII deste artigo, assim como naquelas referentes à alteração ou revogação dos seguintes dispositivos
estatutários:
I.

inciso XVII do art. 13;

II.

parágrafo único do art. 14; e
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III.
art. 42.
Art. 14 - A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, cabendo
ao Presidente consubstanciar o respectivo ato, ou na forma prevista no parágrafo único do art. 123 da
Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único - Nas hipóteses do art. 136 da Lei nº 6.404/76, a primeira convocação
da Assembléia Geral será feita com 30 (trinta) dias de antecedência, no mínimo, e com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, em segunda convocação.
Art. 15 - A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da Companhia que
procederá à eleição da mesa diretora, composta de um preside nte e um secretário, escolhidos dentre os
acionistas presentes.
Art. 16 - Dos trabalhos e deliberações da Assembléia Geral será lavrada ata, assinada
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria
necessária para as deliberações tomadas.

e protestos.

Parágrafo 1º - A ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências

Parágrafo 2º - Salvo deliberação em contrário da Assembléia, as atas serão publicadas
com omissão das assinaturas dos acionistas.
Art. 17 - Anualmente, nos quatro primeiros meses subseqüentes ao término do exercício
social, a Assembléia Geral se reunirá, ordinariamente, para:
I.

tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;

II.

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e

III.

eleger os membros do Conselho Fiscal e, quando for o caso, os membros do
Conselho de Administração.

Art. 18 - A Assembléia Geral se reunirá, extraordinariamente, sempre que os interesses
da Companhia o exigirem.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
SEÇÃO I
20/10/2003 14:38:11
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NORMAS GERAIS
Art. 19 - A Administração da Companhia é exercida pelo Conselho de Administração e
pela Diretoria.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, exerce a
administração superior da Companhia.
Parágrafo 2º - A Diretoria é o órgão de representação e executivo de administração da
Companhia, atuando cada um de seus membros segundo a respectiva competência.
Parágrafo 3º - As atribuições e poderes conferidos por lei a cada um dos órgãos da
administração não podem ser outorgados a outro órgão.
Art. 20 - Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no Livro de Atas
das Reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso.
Art. 21 - É de 3 (três) exercícios anuais o mandato dos administradores, considerando-se
exercício anual o período compreendido entre 2 (duas) Assembléias Gerais Ordinárias, permitida a
reeleição.
Parágrafo Único – Os mandatos dos administradores reputam-se prorrogados até a
posse de seus sucessores.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 22 – Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração:
I.
II.

III.

aprovar o orçamento anual da Companhia, bem como das
sociedades por ela controladas, além do plano de metas e de estratégia de
negócios previsto para o período de vigência do orçamento;
deliberar sobre o aumento do capital da Companhia até o limite do
capital autorizado, bem como deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de
subscrição, inclusive com a exclusão do direito de preferência dos acionistas,
fixando as condições de emissão e de colocação das ações ou bônus de
subscrição;
autorizar a emissão de notas promissórias comerciais para
subscrição pública (“commercial papers”);
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IV.
resolver, quando delegado pela Assembléia Geral, sobre as
condições de emissão de debêntures, conforme disposto no § 1º do artigo 59 da
Lei nº 6.404/76;
V.

autorizar a venda de debêntures, inclusive conversíveis em ações,
de emissão da Companhia que estejam em tesouraria;

VI.

autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia, para
efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;

VII.

aprovar a participação ou alienação da participação da
Companhia no capital de outras sociedades;

VIII.

autorizar a permuta de ações ou de outros valores mobiliários
conversíveis em ações de emissão de sociedades controladas;

IX.

autorizar a alienação ou oneração de bens integrantes do ativo
permanente;

X.

aprovar previamente a celebração de quaisquer contratos de curto
prazo, com vigência inferior a 12 (doze) meses, entre a Companhia ou suas
controladas de um lado, e o acionista controlador ou sociedades controladas,
coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou que de
outra forma constituam partes relacionadas à Companhia.

XI.

autorizar a aquisição de bens para o ativo permanente cujo valor
individual seja superior a 2% (dois por cento) do patrimônio líquido da
Companhia;

XII.

autorizar a renúncia a direitos de subscrição de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão de sociedades
controladas;

XIII.

dentro do limite do capital autorizado, aprovar a outorga de opção
de compra de ações a seus administradores, empregados e a pessoas naturais
que prestem serviços à Companhia ou a empresas por ela controladas;

XIV.

autorizar a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela
Companhia em favor de terceiros ou de sociedade controlada;

XV.

autorizar a prática de atos gratuitos, em benefício dos empregados
ou da comunidade, tendo em vista as responsabilidades sociais da Companhia,
sendo que a prestação de fianças para empregados no caso de transferências
e/ou remanejamentos interestaduais e/ou intermunicipais não configura
matéria que dependa de prévia aprovação do Conselho de Administração;
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XVI.
aprovar a contratação de empréstimos, financiamentos,
arrendamento mercantil e emissão de notas promissórias cujo valor individual
seja superior a 2% ( dois por cento) do patrimônio líquido da Companhia, bem
como das sociedades por ela controladas;
XVII.

autorizar investimentos em novos negócios ou a criação de
subsidiária;

XVIII.

deliberar sobre a aprovação de programa de "Depositary Receipts"
de emissão da Companhia;

XIX.

submeter à aprovação da Assembléia Geral a realização de
qualquer negócio ou operação que se inclua entre os mencionados no inciso
XVII do artigo 13 deste estatuto;

XX.

autorizar a Companhia, bem como suas coligadas e controladas, a
celebrar, alterar ou rescindir Acordos de Acionistas;

XXI.

aprovar a política de previdência complementar da Companhia e
os acordos coletivos;

XXII.

aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração;

XXIII.

aprovar a proposta da Diretoria com relação ao Regimento da
Companhia com a respectiva estrutura organizacional, inclusive a competência
e atribuição específicas dos Diretores da Companhia;

XXIV.

ratear o montante global da remuneração, fixado pela Assembléia
Geral, entre os Conselheiros e Diretores da Companhia, fixando-lhes a
remuneração individual;

XXV.

estabelecer diretrizes para o exercício do direito de voto pelos
representantes da Companhia nas Assembléias Gerais de suas controladas ou
coligadas;

XXVI.

eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia,
inclusive o Presidente, fixando-lhes as atribuições específicas, observadas as
disposições deste estatuto, bem como aprovar a criação de novos cargos na
Diretoria, conforme o caso, a atribuição de novas funções aos Diretores e
qualquer alteração na composição e nas atribuições dos membros da Diretoria;

XXVII.

indicar os representantes da Companhia na administração das
sociedades de que participe;
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XXVIII.
executar outras atividades que lhe sejam delegadas pela
Assembléia Geral; e
XXIX.

aprovar a contratação de consultores externos da Companhia.

Art. 23 - O Conselho de Administração é composto de 3 (três) membros efetivos,
dentre eles, o Presidente.
Art. 24 - Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembléia Geral
que escolhe, dentre eles, o Presidente do Conselho.
Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, os Conselheiros
remanescentes nomearão entre eles um substituto que servirá até a primeira Assembléia Geral.
Art. 25 - O Conselho de Administração se reúne ordinariamente uma vez por trimestre e
extraordinariamente mediante convocação feita por seu Presidente ou por 2 (dois) Conselheiros,
lavrando-se ata das reuniões.
Parágrafo único – As convocações se fazem por carta, telegrama ou fax entregues com a
antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo nas hipóteses de manifesta urgência, a critério exclusivo
do Presidente do Conselho de Administração, devendo a comunicação conter a ordem do dia.
Art. 26 - O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, presente a maioria
de seus membros, cabendo ao Presidente do Conselho, quando for o caso, baixar os atos que
consubstanciem essas deliberações.
SEÇÃO III
DA DIRETORIA
Art. 27 - A Diretoria é composta de 1 (um) Diretor Presidente e 5 (cinco) Diretores
Executivos, assim titulados:
a) Diretor Financeiro;
b) Diretor de Tecnologia;
c) Diretor de Negócios;
d) Diretor de Administração;
e) Diretor de Operações.
Art. 28 – Nas ausências e impedimentos temporários do Diretor Presidente e de
qualquer um dos Diretores Executivos, o substituto será designado pelo Diretor
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Presidente, ou, na sua impossibilidade, por decisão da maioria da Diretoria.
Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de Diretor, o Conselho de Administração
promoverá a eleição do substituto para completar o mandato do substituído.
Art. 29 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto, serão
necessárias para vincular a Companhia: (i) a assinatura conjunta de 2 (dois)
Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente; (ii) a assinatura de 1 (um)
Diretor em conjunto com um procurador; ou (iii) a assinatura de 2 (dois)
procuradores em conjunto, investidos de poderes específicos.
Parágrafo Único - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia, que serão
assinados por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o
Diretor Presidente, deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daqueles
para fins judiciais, terão o prazo máximo de validade de 1 (um) ano.
Art. 30 - É a seguinte a competência genérica de cada um dos membros da Diretoria:
I – DIRETOR PRESIDENTE - A execução das atividades relacionadas ao objeto
social da Companhia, observadas a política e as diretrizes regimentais e estatutárias,
conforme especificado no Regimento Interno da Companhia.
II - DIRETOR FINANCEIRO - A execução das atividades econômico-financeiras,
orçamento, contábeis, de controle de títulos mobiliários e de relação com o mercado, observadas a
política e as diretrizes regimentais e estatutárias, conforme especificado no Regimento Interno da
Companhia.
III - DIRETOR DE TECNOLOGIA – A execução e o planejamento dos projetos de
expansão e modernização da rede, a prospecção de novas tecnologias e o desenvolvimento e a
implementação de tecnologia de informação, observadas a política e as diretrizes regimentais e
estatutárias, conforme especificado no Regimento Interno da Companhia.
IV - DIRETOR DE NEGÓCIOS – A execução das atividades mercadológicas, vendas,
relações com o cliente e prospecção de novos negócios, observadas a política e as diretrizes
regimentais e estatutárias, conforme especificado no Regimento Interno da Companhia.
V – DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - A execução de ações relativas à gestão de
recursos humanos, às aquisições de bens e serviços, apoio administrativo, regulamentação e
desenvolvimento organizacional, observadas a política e as diretrizes regimentais e estatutárias,
conforme especificado no Regimento Interno da Companhia.
VI – DIRETOR DE OPERAÇÕES – Coordenar, administrar e orientar e promover a
integração e coordenação entre a companhia e suas controladas, relativamente às áreas de finanças,
tecnologia de rede, sistemas de informação, atividades mercadológicas regionais e de
relacionamento com o cliente, recursos humanos e aquisições de bens e serviços, assim como a
supervisão de projetos multi-funcionais.
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Art. 31 - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, dar-seá a vacância do cargo quando o administrador deixar de assinar o termo de investidura no prazo de
30 (trinta) dias de eleição ou deixar o exercício da função por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou
90 (noventa) intercalados durante o prazo do mandato, tudo sem justa causa, a juízo do Conselho de
Administração.
Parágrafo 1º - Ocorrendo a vacância de cargo de conselheiro, a substituição se fará
segundo o disposto no parágrafo único do art. 24 deste Estatuto, até a realização da primeira
Assembléia que eleger o novo titular para completar o mandato em curso.
Parágrafo 2º - No caso de vacância de 2/3 (dois terços) dos cargos do Conselho de
Administração, os membros remanescentes convocarão imediatamente a Assembléia Geral.
Parágrafo 3º - No caso de vacância de cargo da Diretoria, o Conselho promoverá a
eleição do substituto para completar o mandato do substituído.
Parágrafo 4º - A renúncia ao cargo de administrador é feita mediante comunicação
escrita ao órgão a que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a
Companhia e, perante terceiros, após o arquivamento do documento de renúncia no registro do
comércio e sua publicação.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Art. 32 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da administração da Companhia,
devendo funcionar permanentemente.
Art. 33 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual
número de suplentes.
Parágrafo 1º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal termina na primeira
Assembléia Geral Ordinária subsequente à respectiva eleição, permitida a reeleição, permanecendo os
Conselheiros nos cargos até a posse de seus sucessores.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu
Presidente, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão.
Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal poderá solicitar à Companhia a designação de pessoal
qualificado para secretariá-lo e prestar-lhe apoio técnico.
Art. 34 - O Conselho Fiscal se reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre e,
extraordinariamente, quando necessário.
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Parágrafo 1º - As reuniões são convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal ou por 2
(dois) membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º - O Conselho se manifesta por maioria de votos, presente a maioria dos
seus membros.
Art. 35 - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas ou
impedimentos, pelo respectivo suplente.
Art. 36 - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, dar-seá a vacância do cargo quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa causa, a
2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no exercício anual.
Parágrafo 1º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho, a substituição
se fará na forma do disposto no art. 35 deste Estatuto.
Parágrafo 2º - Vagando mais da metade dos cargos e não havendo suplentes a convocar,
a Assembléia Geral será convocada para eleger os seus substitutos.

Art. 37 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia
Geral Ordinária que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a um
décimo da que, em média, for atribuída a cada membro da Diretoria, não computada a participação
nos lucros.
Parágrafo Único - O suplente em exercício fará jus à remuneração do efetivo, no
período em que ocorrer a substituição, contado mês a mês.

CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 38 - O exercício social terá a duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a 1º
(primeiro) de janeiro de cada ano e terminando no último dia do mês de dezembro.
Art. 39 - Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração da
Companhia apresentarão à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos
empregados nos lucros e sobre a destinação do lucro líquido do exercício.
Parágrafo 1º - Os lucros líquidos terão a seguinte destinação:
20/10/2003 14:38:11

171

Pág:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/1998
Reapresentação Espontânea

01763-9 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S. A.

2.558.115/0001-21

18.01 - ESTATUTO SOCIAL
a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital
social integralizado;
b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma dos incisos II e III do
art. 202 da Lei nº 6.404/76 serão obrigatoriamente distribuídos como dividendo mínimo
obrigatório a todos os acionistas, respeitado o disposto no artigo seguinte, sendo este
valor aumentado até o montante necessário para o pagamento do dividendo prioritário
das ações preferenciais.
Parágrafo 2º - O saldo do lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo
obrigatório ou ao dividendo prioritário das ações preferenciais será destinado a uma reserva
suplementar para expansão dos negócios sociais, que não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento)
do capital social. Atingido este limite, caberá à Assembléia Geral deliberar sobre o saldo, procedendo
a sua distribuição aos acionistas ou ao aumento do capital social.

Art. 40 - O valor correspondente ao dividendo mínimo obrigatório será destinado
prioritariamente ao pagamento do dividendo prioritário das ações preferenciais até o limite da
preferência; a seguir, serão pagos aos titulares de ações ordinárias, até o mesmo limite das ações
preferenciais; o saldo, se houver, será rateado por todas as ações, em igualdade de condições.
Parágrafo 1º - Os órgãos da administração poderão pagar ou creditar juros sobre o
capital próprio nos termos do parágrafo 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95, de 26/12/95 e legislação e
regulamentação pertinentes, até o limite dos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo
202, da Lei 6.404/76, os quais serão imputados a esses mesmos dividendos, mesmo quando incluídos
no dividendo mínimo das ações preferenciais.
Parágrafo 2º - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos reverterão em
favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Art. 41 - A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por
deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liqüidante e
instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as
respectivas remunerações.
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 42 - A aprovação, pela Companhia, através de seus representantes, de operações de
fusão, cisão, incorporação ou dissolução de suas controladas será precedida de análise econômicofinanceira por empresa independente, de renome internacional, confirmando estar sendo dado
tratamento equitativo a todas as sociedades interessadas, cujos acionistas terão amplo acesso ao
relatório da citada análise.
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Os seguintes quadros foram alterados:
Grupo
01
01
02

11
11
11
18
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GRUPO

QUADRO

DESCRIÇÃO

PÁGINA

01

01

IDENTIFICAÇÃO

1

01

02

SEDE

1

01

03

DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

1

01

04

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

2

01

05

REFERÊNCIA / AUDITOR

2

01

06

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

2

01

07

CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

3

01

08

PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

3

01

09

JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES

3

01

10

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3

02

01

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

4

02

02

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E DIRETOR

5

03

01

EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

8

03

02

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO

8

03

03

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

9

04

01

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

11

04

02

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

12

04

04

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

13

04

05

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO

13

06

01

PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS

14

06

03

DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

15

06

04

MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA

15

07

01

REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

16

07

02

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

16

07

03

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

17

09

01

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

18

09

02

CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

20

09

03

PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

28

10

01

PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

31

10

03

CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

32

11

01

PROCESSO DE PRODUÇÃO

33

11

02

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

40

11

03

POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

47

12

01

PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS

51

14

01

PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

56

14

02

INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

133

14

03

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA

152

14

05

PROJETOS DE INVESTIMENTO

155

16

01

AÇÕES JUDICIAIS

157

17

01

OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

158

18

01

ESTATUTO SOCIAL

160
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