Prospecto Definitivo do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures da

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF no 00.108.786/0001-65
Rua Verbo Divino, no 1.356, 1o andar, CEP 04719-002, São Paulo – SP

R$ 900.000.000,00
Primeiro programa de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária (sem garantia
nem preferência), de emissão da Net Serviços de Comunicação S.A. (“Emissora” e “Debêntures”), com prazo de até 2 (dois) anos, no valor total de R$ 900.000.000,00
(novecentos milhões de Reais) (“Programa de Distribuição”). As emissões das Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição (individualmente, “Emissão” e,
conjuntamente, “Emissões”) serão feitas por meio de suplementos a este Prospecto, os quais conterão todas as informações específicas, relativas a cada Emissão
(individualmente, “Suplemento” e, conjuntamente, “Suplementos”).
O Programa de Distribuição é realizado com base nas deliberações da reunião do conselho de administração da Emissora, realizada em 23 de outubro de 2006, cuja ata
foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 14 de novembro de 2006, sob o nº 306.381/06-0, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
em 15 de novembro de 2006, e no jornal “Valor Econômico”, em 16 de novembro de 2006, pela qual foi aprovado o registro do Programa de Distribuição, sendo que
cada emissão realizada ao amparo do Programa de Distribuição deverá ser aprovada pelo conselho de administração da Emissora, que deverá aprovar, ainda, a
manutenção ou a redução da taxa de juros utilizada para cálculo da remuneração das Debêntures (spread), conforme procedimento de bookbuilding, e eventual
alteração e/ou consolidação da respectiva escritura de emissão, se for o caso.
O Programa de Distribuição foi aprovado e arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 21 de dezembro de 2006, sob o
nº CVM/SRE/PRO/2006/0012.
Este Prospecto deverá ser atualizado pela Emissora no prazo máximo de 1 (um) ano, contado do arquivamento do Programa de Distribuição perante a CVM, ou por
ocasião da apresentação das demonstrações financeiras anuais da Emissora à CVM, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo de eventuais atualizações por meio de
Suplemento, à época da realização de Emissões ao amparo do Programa de Distribuição.
Antes de tomar a decisão de investir nas Debêntures, os investidores deverão ler este Prospecto, em conjunto com os respectivos Suplementos, inclusive o disposto nas
seções “Fatores de Risco” desses documentos. O Prospecto e os respectivos Suplementos serão colocados à disposição dos potenciais investidores nas páginas da rede
mundial de computadores – Internet – e nos endereços da Emissora, dos respectivos coordenadores, da CVM, da CETIP e da BOVESPA, conforme aplicável à
Emissão em questão.
“O arquivamento do Programa de Distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a
qualidade da Emissora, bem como sobre a Emissão e as Debêntures a serem distribuídas”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Debêntures. Ao decidir por adquirir as Debêntures,
potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Emissora, de seus ativos e dos riscos decorrentes do investimento
nas Debêntures. Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 19 a 26 deste Prospecto.
A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código,
não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos
valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa.

A data deste Prospecto Definitivo é 26 de dezembro de 2006.
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DEFINIÇÕES
Os termos abaixo definidos, quando utilizados neste Prospecto, seja no singular ou no plural, terão o
significado a eles atribuído abaixo.
ABTA

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura.

Acordo de Acionistas Globo e
BNDESPAR

Acordo de acionistas firmado entre Globo e BNDESPAR, em
01 de fevereiro de 2005.

Acordo de Acionistas Globo e
Telmex

Acordo de acionistas firmado entre Globo, Latam, Telmex e GB, em
21 de março de 2005, e posteriores aditamentos..
Em razão da incorporação da Latam, a Embrapar a sucedeu no Acordo de
Acionistas Globo e Telmex.

ADS

American Depositary Shares.

ADSL

Asymetric Digital Subscriber Line.

Afiliada

Qualquer Sociedade que, direta ou indiretamente, controla, é controlada
ou está sob o Controle comum, direto ou indireto, com relação
à sociedade em referência.

Agente Fiduciário

O agente fiduciário será definido em cada Emissão, conforme informado
no Suplemento respectivo.

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro.

Banco Central

Banco Central do Brasil.

Banco Mandatário e
Escriturador

O banco mandatário e escriturador será definido em cada Emissão,
conforme informado no Suplemento respectivo.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.

Bovespa

Bolsa de Valores de São Paulo.

Bradesplan

Bradesplan Participações S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Brasil Telecom

Brasil Telecom Participações S.A. e suas subsidiárias.

Cable Modem

Equipamento utilizado para transferir informações em alta velocidade por
meio de uma rede de cabos coaxiais e/ou de fibra óptica.

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Call Center

Central telefônica de atendimento a clientes.
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CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CDI

Taxa de juros interbancária incidente sobre os empréstimos em moeda
nacional e que vigora no mercado Brasileiro.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

Classes A, B, C, D e E

Classes sócio-econômicas cuja renda média familiar encontra-se,
respectivamente, acima de 25 salários mínimos, de 10 a 25 salários
mínimos, de 4 a 10 salários mínimos, de 2 a 4 salários mínimos e abaixo
de 2 salários mínimos, conforme classificação realizada pelo IBGE.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

Conselho de Administração

Conselho de Administração da Emissora.

Controle

O poder de gerir os negócios de uma Sociedade, direta ou indiretamente,
seja pela propriedade de ações ou direito a voto, por direito assegurado
contratualmente ou por qualquer outra forma.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Debêntures

Debêntures simples, da espécie quirografária, que poderão ser ofertadas
publicamente no âmbito do Programa de Distribuição.

Debêntures da Primeira Emissão Debêntures da primeira emissão pública da emissora, não conversíveis
em ações, emitidas em 1º de novembro de 1998.
Debêntures da Quarta Emissão

Debêntures da quarta emissão pública da Emissora, em duas séries, não
conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, emitidas em 21
de abril de 2005.

Debêntures da Quinta Emissão

Debêntures da quinta emissão pública da Emissora, não conversíveis em
ações, emitidas em 15 de agosto de 2005.

Debêntures da Segunda Emissão

Debêntures da segunda emissão pública de Debêntures da Emissora,
conversíveis em ações preferenciais de emissão da Emissora, emitidas
em 1º de dezembro de 1999.

Debêntures da Terceira Emissão

Debêntures da terceira emissão pública da emissora, não conversíveis em
ações, emitidas em 1º de dezembro de 2000.

Debenturistas

Detentores das Debêntures emitidas com base no Programa de
Distribuição.

Decreto nº 2.196/97

Decreto nº 2.196, de 8 de abril de 1997, e alterações posteriores.

Decreto nº 2.206/97

Decreto nº 2.206, de 14 de abril de 1997.

Distel

Distel Holdings S.A., subsidiária da Globo.
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DISTV

Distribuição de Sinais de Televisão por meios físicos.

Dólar ou US$

A moeda corrente nos Estados Unidos.

DTH

Direct to Home System, sistema de transmissão de televisão por
assinatura via satélite de alta potência, de transmissão diretamente para a
casa do usuário, que recebe o sinal através de antena parabólica.

EBIT

O EBIT é uma medição não contábil elaborada pela administração da
Emissora, reconciliada com as demonstrações financeiras em observância
das disposições do Ofício Circular da CVM nº 01/2006, consistindo no
lucro (prejuízo) líquido do período acrescido do imposto de renda e
contribuição social, participações em controladas e coligadas, despesas
(receitas) financeiras líquidas, despesas (receitas) não operacionais
líquidas e participação dos acionistas minoritários.
O EBIT não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil e não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados, não devendo ser considerado uma alternativa para o lucro
(prejuízo) líquido ou operacional, como um indicador de desempenho
operacional ou uma alternativa para fluxo de caixa como indicador de
liquidez. A Emissora acredita que esta medida, conforme aqui definida,
ajuda a identificar tendências em suas operações habituais e como
medida de seu desempenho financeiro. O EBITDA não possui um
significado padronizado, e a definição de EBITDA da Emissora pode não
ser comparável àquela utilizada por outras empresas.

EBITDA

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela administração da
Emissora, reconciliada com as demonstrações financeiras em observância
das disposições do Ofício Circular da CVM nº 01/2006, consistindo no
lucro (prejuízo) líquido do período acrescido do imposto de renda e
contribuição social, participações em controladas e coligadas, despesas
(receitas) financeiras líquidas, despesas (receitas) não operacionais
líquidas, participação dos acionistas minoritários e depreciações e
amortizações.
O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil e não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados, não devendo ser considerado uma alternativa para o lucro
(prejuízo) líquido ou operacional, como um indicador de desempenho
operacional ou uma alternativa para fluxo de caixa como indicador de
liquidez. A Emissora acredita que esta medida, conforme aqui definida,
ajuda a identificar tendências em suas operações habituais e como
medida de seu desempenho financeiro. O EBITDA não possui um
significado padronizado, e a definição de EBITDA da Emissora pode não
ser comparável àquela utilizada por outras empresas.

ECAD

Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais.

Embrapar

Embratel Participações S.A., acionista da Emissora.

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., subsidiária da Embrapar.

Emissão

Qualquer emissão pública de Debêntures realizada com base no
Programa de Distribuição.

7

Emissora

Net Serviços de Comunicação S.A.

Ernst & Young

Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

Escritura de Emissão

Instrumentos particulares de escritura de emissão das Debêntures
emitidas no âmbito do Programa de Distribuição.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Família Marinho

Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho,
filhos do Sr. Roberto Marinho.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

GB

GB Empreendimentos e Participações S.A.

Globo

Globo Comunicação e Participações S.A., acionista da Emissora. O
termo Globo inclui, a não ser quando o contexto de outra forma exigir,
Distel e Romapar. A Globo é contoladora da GB, sendo portanto
controladora indireta da Emissora.

Globosat

Globosat Programadora Ltda., subsidiária da Globo especializada em
fornecimento de conteúdo para programação de canais de televisão paga.

Globotel

Globotel Participações S.A., subsidiária indireta da Globo, incorporada
pela Emissora em agosto de 2001.

Governo

Governo Federal da República Federativa do Brasil.

Headends

Central de recepção, processamento, geração e retransmissão do sinal
para os assinantes de televisão a cabo e MMDS.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFC

International Finance Corporation.

IGP-M

Índice Geral de Preços de Mercado conforme auferido pela Fundação
Getúlio Vargas.

Instrução CVM 319

Instrução da CVM nº 319, de 3 de dezembro de 1999, e alterações
posteriores.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações
posteriores.

IOF

Imposto sobre Operações Financeiras.

IRPJ

Imposto de Renda que incide sobre Pessoa Jurídica no Brasil.
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IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

KPMG

KPMG Auditores Independentes.

Latam

Latam do Brasil Participações S.A, subsidiária da Telmex, incorporada
pela Embrapar em outubro de 2005.

Latibex

Mercado internacional, exclusivo para negociação de títulos e valores
mobiliários de empresas latino-americanas, na Bolsa de Valores de
Madrid.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei nº 8.977/95

Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e alterações posteriores.

LGT ou Lei Geral de
Telecomunicações

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e alterações posteriores.

LIBOR

Taxa de juros interbancária incidente sobre os empréstimos em moeda
estrangeira e que vigora no mercado internacional de Londres.

Licenças

Concessões para prestação de serviço de televisão a cabo e autorização
para prestação de serviços de MMDS.

MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service, sistema de transmissão de
sinais de televisão através de microondas terrestres em freqüência acima
de 2GHz.

Modelo de Escritura de Emissão

Modelo padrão do instrumento particular de escritura de emissão das
Debêntures que serão emitidas pela Emissora no âmbito do Programa de
Distribuição.

Multicanal

Multicanal S.A., subsidiária da Emissora.

Nasdaq

The Nasdaq Stock Market Inc., bolsa de valores eletrônica dos EUA.

Near Video on Demand

Programas pagos individualmente pelo assinante, que escolhe dentre uma
série de horários previamente programados pela operadora de televisão
por assinatura.

Net Brasil

Net Brasil S.A., subsidiária integral da Distel.

NET Combo

Serviços de Triple Play fornecidos pela Emissora.

NET Fone Via Embratel

Nome comercial do serviço de telefonia prestado pela Embratel, em
parceria com a Emissora.

Net Rio

Net Rio S.A, subsidiária da Emissora.

Net Sul

Net Sul Comunicações Ltda., subsidiária da Emissora.
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NET Vírtua

Marca de serviço de acesso bidirecional à Internet de alta velocidade,
utilizando rede de cabos coaxiais ou de fibra óptica e Cable Modems,
provido pela Emissora.

Nível 1

Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da
Bovespa.

Nível 2

Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da
Bovespa.

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bovespa.

Organizações Globo

Conjunto de negócios e empresas de mídia, comunicação
entretenimento, controladas ou com participação da Família Marinho.

Pay per view

Serviço de televisão por assinatura em que o assinante paga apenas pela
programação que quiser assistir, quando desejar, dentro da oferta
existente.

Perpetual Notes

Perpetual notes emitidas pela Emissora em 28 de novembro de 2006, no
valor total de US$150,0 milhões.

PIB

Produto Interno Bruto.

Pirataria

Conexão à rede da Emissora e utilização de seus serviços, sem a devida
contratação e remuneração.

PIS

Programa de Integração Social.

Portaria nº 250/89

Portaria do Ministério das Comunicações nº 250, de 13 de dezembro de
1989.

Portaria nº 254/97

Portaria do Ministério das Comunicações nº 254, de 16 de abril de 1997.

Portaria nº 256/97

Portaria do Ministério das Comunicações nº 256, de 18 de abril de 1997.

e

Práticas Contábeis Adotadas no Princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são baseadas
Brasil
na Lei das Sociedades por Ações, nas normas emitidas pela CVM, nas
normas contábeis emitidas pelo IBRACON e nas resoluções do CFC.
Programa de Distribuição

O Programa de Distribuição Pública de Debêntures da Emissora descrito
neste Prospecto.

Prospecto

Este Prospecto Definitivo do Programa de Distribuição Pública de
Debêntures da Emissora.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar do Programa de Distribuição Pública de
Debêntures da Emissora.

PTS

Pay-TV Survey, publicação periódica de informações relacionadas ao
setor de televisão por assinatura.

RBS

RBS Participações S.A.
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Real ou R$

A moeda corrente no Brasil.

Reestruturação de Capital

Reestruturação de capital da Emissora, descrita na seção denominada
“Informações sobre a Emissora – Reestruturação de Capital” deste
Prospecto.

Regulamento do Nível 2

Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 2 da Bovespa.

Romapar

Roma Participações Ltda., subsidiária da Globo.

Sky ou Sky Brasil

Sky Brasil Serviços Ltda., subsidiária da Globo, sendo uma joint venture
internacional formada entre a Globo, a News Corporation, LLC e Liberty
Media Inc., constituída para fornecer serviços de DTH no Brasil.

Sociedade

Qualquer indivíduo, corporação, companhia, sociedade limitada,
associação voluntária, sociedade, joint venture, trust, autarquia,
organização sem personalidade jurídica ou Governo (ou qualquer
agência, setor, ou subdivisão política dos mesmos) ou outra entidade de
qualquer natureza.

Spread

Sobretaxa de juros fixos acrescida ao rendimento de uma debênture
referenciada em taxas flutuantes.

Suplemento

Documento que complementará este Prospecto com informações
detalhadas sobre as Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa
de Distribuição, nos termos da Instrução CVM 400. Cada Emissão terá
um Suplemento específico, o qual conterá os termos e condições da
referida oferta.

Taxa Churn

Número líquido de assinantes desconectados (desconexões menos
reconexões) em determinado período, dividido pela média do número de
assinantes conectados no mesmo período, calculado para cada classe de
serviço, expressa percentualmente.

TelefonicaTelefônica

Telecomunicações de São PauloTelefónica, S.A. e suas subsidiárias no
Brasil, concessionária de serviço telefônico fixo comutado.

Telemar

Telemar Participações S.A. e suas subsidiárias no Brasil.

Telmex

Teléfonos de México, S.A. de C.V.

TJPL

Taxa de Juros de Longo Prazo.

Triple Play

Oferta conjunta de serviços de vídeo, dados e voz.

TVA

TVA Sistema de Televisão S.A., empresa que atua no ramo de televisão
por assinatura, concorrente da Emissora.

UHF

Ultra high frequency, designa a faixa de radiofreqüências de 300 MHz
até 3 GHz.

Unicabo

Unicabo Comunicações e Participações S.A, subsidiária da Emissora.
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US GAAP

United States Generally Accepted Accounting Principles, princípios
contábeis geralmente aceitos nos EUA.

VHF

Very high frequency, designa a faixa de radiofreqüências de 30 MHz até
300 MHz.

Vicom

Vicom Ltda., antiga subsidiária da Emissora para transmissão via satélite,
alienada em 30 de agosto de 2004.

Vivax

Vivax S.A., operadora de televisão a cabo e prestadora de serviços de
Internet em banda larga.
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DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS
Este Prospecto contém declarações e informações prospectivas da Emissora, as quais estão sujeitas a
riscos e incertezas. Não há garantias de que o desempenho futuro da Emissora ocorra em conformidade com
essas informações. Declarações e informações prospectivas incluem afirmações a respeito das intenções, crenças
ou expectativas da Emissora em relação a uma série de assuntos, entre os quais se destacam:
•

conjuntura econômica e política do Brasil e do mundo;

•

variação das taxas de juros, inflação e câmbio;

•

nível de endividamento da Emissora;

•

planos da Emissora quanto a seus dispêndios de capital;

•

mudanças nos preços de mercado e de preferências dos consumidores;

•

regulamentos atuais e futuros;

•

objetivos e operações futuras da Emissora;

•

implementação das principais estratégias operacionais da Emissora;

•

implementação da estratégia financeira da Emissora;

•

tendências que afetam a condição financeira ou resultados operacionais da Emissora;

•

mercado de televisão por assinatura, banda larga e telefonia;

•

oferta e procura pelos produtos e serviços da Emissora; e

•

outros fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto.

O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos neste
Prospecto, poderão afetar os resultados futuros da Emissora e poderão levar a resultados diferentes daqueles
expressos nas declarações e informações prospectivas. A Emissora não está obrigada e não assume a obrigação
de atualizar tais declarações.
Declarações prospectivas também incluem informações sobre os resultados futuros possíveis ou presumidos das
operações da Emissora. Essas informações são apresentadas ao longo deste Prospecto, inclusive na seção “Fatores de
Risco”, “Informações sobre a Emissora”, “Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras”,
bem como em declarações que incluam as palavras “acredita”, “pode”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”,
“planeja”, “estima”, “antecipa”, ou similares.
Declarações e informações prospectivas não representam garantia de desempenho. Elas envolvem
riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que
podem ou não ocorrer. A condição futura da situação financeira, resultados operacionais, estratégias,
participação de mercado e valores da Emissora poderá apresentar diferença significativa se comparada àquela
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses
resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Emissora.
O investidor é alertado a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA
Identificação

Net Serviços de Comunicação S.A., sociedade por ações inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.108.786/0001-65, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.177.240.

Registro na CVM

A Emissora encontra-se registrada na CVM sob o nº 01462-1
desde 22 de novembro de 1994.

Sede

A sede da Emissora está localizada na Rua Verbo Divino, nº
1.356, 1º andar, Chácara Sto. Antônio, na Cidade e Estado de
São Paulo.

Diretoria de Relações com Investidores

O Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira é o responsável pela
Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Emissora e
pode ser contatado por meio do telefone: +55 11 2111-2785, fax:
+55 11 2111-2780, e endereço de correio eletrônico
ri@netservicos.com.br ou na Rua Verbo Divino, nº 1.356, 1º andar,
Chácara Sto. Antônio, na Cidade e Estado de São Paulo.

Auditores Independentes da Emissora

Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2003 e
período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2004:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, com endereço
na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, 5o ao 8o andar, na
Cidade e Estado de São Paulo.
A partir de 1º de julho de 2004:
KPMG Auditores Independentes, com endereço na Rua Dr. Renato
Paes de Barros, nº 33, na Cidade e Estado de São Paulo.

Jornais nos quais divulga Informações

As informações referentes à Emissora são divulgadas no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico”.

Informações Adicionais

Quaisquer informações complementares sobre o Programa de
Distribuição poderão ser obtidas com (i) a Emissora, na sua sede e
em seu site na Internet (www.netservicos.com.br); e (ii) a CVM, na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20050-006, Rio de
Janeiro, RJ e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares,
CEP 01333-010, São Paulo, SP (www.cvm.gov.br). As
informações constantes do site da Emissora não são parte integrante
deste Prospecto e nem se encontram incorporadas por referência a
este.

Declarações

As declarações da Emissora e do Banco Bradesco S.A., nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, encontram-se
anexas a este Prospecto.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, COORDENADORES, AUDITORES E CONSULTORES
Esta seção contém a identificação do administrador e do responsável pela Área de Relações com
Investidores da Emissora, que poderão prestar esclarecimentos sobre o Programa de Distribuição. Os
coordenadores, consultores e auditores contratados pela Emissora para cada Emissão realizada no âmbito do
Programa de Distribuição serão identificados quando da efetiva Emissão, sendo estas informações incluídas em
cada um dos respectivos Suplementos.
Administrador
Administrador da Emissora que poderá prestar informações sobre o Programa de Distribuição:
Contato: Leonardo Porciúncula Gomes Pereira – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Telefone: (11) 2111-2785
Rua Verbo Divino, nº 1356, 1o andar – Chácara Sto. Antônio
04719-002 - São Paulo - SP
E-mail: ri@netservicos.com.br
www.ri.netservicos.com.br
Área de Relações com Investidores da Emissora
Net Serviços de Comunicação S.A.
Contato: Marcio Minoru Miyakava
Telefone: (11) 2111-2785
Rua Verbo Divino, nº 1356, 1o andar – Chácara. Sto. Antônio
04719-002 - São Paulo - SP
E-mail: ri@netservicos.com.br
www.ri.netservicos.com.br

15

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ato Societário que aprovou o
Programa de Distribuição

O Programa de Distribuição é realizado com base nas
deliberações da reunião do conselho de administração da
Emissora, realizada em 23 de outubro de 2006, cuja ata foi
arquivada na JUCESP em 14 de novembro de 2006, sob o nº
306.381/06-0, e publicada no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, em 15 de novembro de 2006, e no jornal “Valor
Econômico”, em 16 de novembro de 2006, pela qual foi
aprovado o registro do Programa de Distribuição, sendo que
cada emissão realizada ao amparo do Programa de
Distribuição deverá ser aprovada pelo conselho de
administração da Emissora, que deverá aprovar, ainda, a
manutenção ou a redução da taxa de juros utilizada para
cálculo da remuneração das Debêntures (spread), conforme
procedimento de bookbuilding, e eventual alteração e/ou
consolidação da respectiva escritura de emissão, se for o caso.

Valor Total do Programa de
Distribuição

R$900.000.000,00 (novecentos milhões de Reais).

Prazo de Duração

2 (dois) anos contados da data de arquivamento do Programa
de Distribuição perante a CVM.

Valores mobiliários a serem ofertados
pela Emissora no âmbito do Programa
de Distribuição

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária.

Atualização

Nos termos da Instrução CVM 400, este Prospecto e as demais
informações relacionadas ao Programa de Distribuição
deverão ser atualizados pela Emissora no prazo máximo de 1
(um) ano, contado do arquivamento do Programa de
Distribuição na CVM, ou por ocasião da apresentação das
demonstrações financeiras anuais da Emissora à CVM, o que
ocorrer primeiro, sem prejuízo de eventuais alterações
efetuadas a cada oferta pública de Debêntures que venha a ser
realizada ao amparo do Programa de Distribuição.

Programa de Distribuição
Poderão ser objeto de oferta pública ao amparo do Programa de Distribuição, debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, de emissão da Emissora. Cada oferta pública de Debêntures a
ser realizada no âmbito do Programa de Distribuição deverá ser aprovada por deliberação do Conselho de
Administração. Além disso, cada Emissão deverá ser amparada por uma Escritura de Emissão (observado o
Modelo de Escritura de Emissão), documento que regulará os termos e condições de cada Emissão, bem como as
respectivas obrigações da Emissora com relação a tais Emissões.
Cada oferta pública de Debêntures que venha a ser realizada no âmbito do Programa de Distribuição
poderá ter características distintas sendo que as Debêntures objeto de cada Emissão poderão ter diferentes termos
e condições referentes à remuneração, prazo de vencimento, local de negociação, condições de repactuação e
amortização, entre outros. Competirá à Emissora definir todas as características e direitos das Debêntures a cada
Emissão, mediante a elaboração do respectivo Suplemento.
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Todas as ofertas públicas de Debêntures que venham a ser realizadas ao amparo do Programa de
Distribuição contarão com uma versão atualizada deste Prospecto, bem como com um Suplemento, observadas
as regras aplicáveis, previstas na Instrução CVM 400. O Suplemento será o documento que descreverá as
condições de cada Emissão.
Valor Total do Programa de Distribuição
A Emissora decidirá como e quando captará os recursos no âmbito do Programa de Distribuição. Não
há valores mínimos ou valores máximos para as Emissões, desde que observado o limite do valor total do
Programa de Distribuição, ou seja, R$900.000.000,00 (novecentos milhões de Reais). Quaisquer outras
informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e/ou sobre o Programa de Distribuição podem ser obtidas com
a Emissora ou a CVM.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A destinação dos recursos obtidos pela Emissora por meio de cada Emissão realizada no âmbito do
Programa de Distribuição será informada quando da efetiva Emissão, e constará de cada um dos respectivos
Suplementos.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer tipo de decisão com relação a um investimento nas Debêntures, o investidor
deve considerar e analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto e, em particular,
nesta seção. Caso qualquer dos riscos ou incertezas aqui descritos efetivamente ocorra, os negócios, situação
financeira e resultados operacionais da Emissora poderão ser afetados de forma substancialmente adversa. Os
riscos descritos abaixo são aqueles de conhecimento da Emissora na data deste Prospecto. Riscos adicionais,
atualmente desconhecidos ou irrelevantes, também podem ter um efeito adverso nos negócios da Emissora.
Fatores Macroeconômicos
Economia Brasileira
Todas as operações e clientes da Emissora encontram-se no Brasil e, por este motivo, os resultados das
operações e a condição financeira da Emissora dependem do nível de atividade da economia brasileira, incluindo
a taxa de crescimento econômico e o seu impacto na demanda dos serviços prestados pela Emissora. A economia
brasileira tem sofrido intervenções freqüentes por parte do Governo, que por vezes efetua drásticas mudanças
políticas e econômicas. As medidas do Governo para controlar a inflação e implementar suas políticas
macroeconômicas, por exemplo, têm freqüentemente envolvido controles de preço e de salário, desvalorização
cambial, controle de capitais, restrições à importação, entre outras medidas. Os negócios, situação financeira,
resultados operacionais e os valores mobiliários da Emissora no mercado podem ser afetados adversamente por
fatores políticos, sociais e econômicos tais como:
•

flutuação da taxa de câmbio;

•

inflação;

•

volatilidade de preços;

•

variação das taxas de crescimento econômico interno;

•

instabilidade social;

•

aumento da taxa de juros;

•

controle cambial e restrições nas remessas externas;

•

racionamento de energia elétrica;

•

política monetária;

•

liquidez dos mercados de capitais e de crédito locais;

•

política regulatória do mercado de televisão por assinatura, Internet e telefonia;

•

política fiscal e tributária; e

•

outros fatores políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que afetem o Brasil.

Impactos da Inflação
Até um passado recente, o Brasil experimentou altas taxas de inflação, tendo as taxas anuais de inflação
alcançado 1.174,7%, em 1992, 2.567,3%, em 1993 e 1.246,6%, em 1994, de acordo com o IGP-M. A inflação e
certas medidas governamentais adotadas com o intuito de controlá-la tiveram efeitos negativos consideráveis na
economia brasileira. Desde 1994, quando o Governo introduziu o Real como moeda oficial do Brasil, em
substituição ao “Cruzeiro Real”, as taxas de inflação têm sido significativamente inferiores àquelas
experimentadas em períodos anteriores. Entretanto, pressões inflacionárias ainda persistem e ações tomadas para
controlar a inflação, somadas à especulação do mercado a respeito das futuras medidas governamentais, têm
periodicamente contribuído para uma maior incerteza econômica e alta volatilidade dos mercados de capitais
brasileiros. A inflação apurada pelo IGP-M foi de 10,4%, 25,3%, 8,7%, 12,4% e 1,2% para os anos de 2001
, 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente. Os preços, por sua vez, quando apurados pelo IPCA, foram
inflacionados em 12,5%, 9,3%, 7,6% e 5,7% nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente. Nos
primeiros 9 (nove) meses de 2006, inclusive, a inflação apurada pelo IGP-M foi de 2,2%, e os preços apurados
pelo IPCA foram inflacionados em 2,0%.
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O aumento das taxas de inflação no País poderá provocar a adoção de políticas anti-inflacionárias pelo
Governo, as quais podem causar desaceleração no nível de atividade econômica, gerando conseqüências
negativas para os negócios da Emissora, sua condição financeira e seus resultados. Além disso, tais políticas
podem contribuir significativamente para a insegurança econômica do Brasil e para aumentar a volatilidade no
mercado de capitais brasileiro.
Desvalorização do Real
A moeda brasileira tem sofrido oscilações freqüentes frente ao Dólar. No passado, o governo brasileiro
implementou diversos planos econômicos e fez uso de várias políticas cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, pequenas desvalorizações periódicas, durante as quais a freqüência dos ajustes variava entre diária e
mensal, sistemas de câmbio flutuante, controle cambial e a utilização de mercados cambiais secundários.
Desvalorizações cambiais em curtos períodos de tempo resultaram em flutuação significativa das taxas de
câmbio do Real em relação ao Dólar e outras moedas.
Nos primeiros 9 (nove) meses de 2006, o Real valorizou aproximadamente 7,12% com relação ao Dólar, ou
seja, de uma taxa de câmbio de R$2,340 por US$ 1,00, em 31 de dezembro de 2005, para uma taxa de câmbio de
R$2,173 por US$1,00, em 29 de setembro de 2006. A moeda brasileira tem apresentado alta volatilidade e essa recente
valorização não implica mudança na tendência histórica de desvalorização do Real em relação ao Dólar.
As receitas da Emissora são denominadas em Reais e parcela substancial de seus investimentos,
incluindo equipamentos de rede, é denominada em Dólares. Dessa forma, dependendo do nível de
desvalorização do Real frente ao Dólar, a Emissora pode ter um impacto negativo em seus resultados.
Além disso, em 28 de novembro de 2006, a Emissora concluiu um processo de captação de recursos no
exterior, por meio da emissão de Perpetual Notes, no valor total de US$150 milhões. Ver “Títulos e Valores
Mobiliários Emitidos – Perpetual Notes”. Considerando-se que a maior parte de suas receitas são denominadas em
Reais, uma eventual desvalorização do Real frente ao Dólar poderá ter um efeito adverso relevante sobre a Emissora.
Mercado Emergente
Investidores estrangeiros geralmente consideram o Brasil um mercado emergente. Como conseqüência,
as condições econômicas e de mercado de capitais de países emergentes, principalmente daqueles localizados na
América Latina, exercem influência na percepção dos investidores acerca do Brasil e em sua avaliação acerca
dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Nos períodos de maior apreensão dos investidores quanto aos riscos inerentes aos mercados emergentes,
ocorreu saída de montante significativo de Dólares do Brasil e as empresas brasileiras tiveram que enfrentar
custos mais altos para captar recursos, tanto internamente quanto no exterior e muitas vezes não conseguiram
acessar os mercados de capitais internacionais e doméstico.
A Emissora poderá precisar recorrer aos mercados de capitais internacionais e domésticos para levantar
financiamentos de longo prazo para investimentos. Uma crise ou deterioração econômica em outros mercados
emergentes poderá ter um efeito adverso na capacidade da Emissora de captar recursos, ou ainda, na capacidade
da Emissora de captar recursos a uma taxa de juros razoável, bem como pode influenciar negativamente o valor
de mercado das Debêntures. Não há como assegurar que os mercados de capitais permanecerão abertos às
companhias brasileiras e que a percepção de risco inerente ao investimento em empresas brasileiras não
aumentará, afetando de forma adversa o valor de mercado das Debêntures.
Fatores de Risco Setoriais
Setor de Atuação Altamente Competitivo
A indústria de televisão no Brasil é altamente competitiva. A Emissora atualmente compete com:
•

Outras operadoras de sistemas de televisão a cabo em 6 (seis) das 44 (quarenta e quatro) cidades em que
a Emissora opera, incluindo as cidades de São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte;

•

Prestadores de Serviços de televisão por assinatura do tipo DTH, os quais, são oferecidos no Brasil por
empresas brasileiras e por consórcios internacionais. Ver “Atividades – Concorrência”;
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•

As emissoras brasileiras de televisão aberta e suas afiliadas locais; e

•

As operadoras do sistema MMDS.

No que tange ao serviço de acesso à Internet em alta velocidade, o NET Vírtua enfrenta significativa
competição de provedores, principalmente concessionárias de telefonia fixa que utilizam a tecnologia ADSL.
A Emissora compete também com cinemas, teatros, locadoras de vídeo e outros provedores de serviços
de entretenimento e atividades de lazer em geral. Vários concorrentes da Emissora têm melhor acesso a recursos
financeiros, inclusive recursos financeiros de seus acionistas. Conseqüentemente, a Emissora poderá não
conseguir competir com sucesso contra seus concorrentes e qualquer falta de recursos poderá ter um efeito
adverso sobre os resultados operacionais, a condição financeira e os negócios da Emissora.
Aumento de Custo da Programação da Emissora
A programação tem sido, e a Emissora acredita que continuará sendo, a sua maior despesa operacional,
correspondendo a 32,9%, 30,6% e 30,4% das receitas líquidas operacionais em 2003, 2004 e 2005,
respectivamente, e a 28,9% nos primeiros 9 (nove) meses de 2006. Segundo a legislação vigente, os contratos da
Emissora com os atuais assinantes permitem que a Emissora aumente as taxas de assinatura somente uma vez a
cada 12 (doze) meses, e proporcionalmente à inflação. Dessa forma, esses contratos de assinatura, juntamente
com restrições de mercado, limitam a capacidade da Emissora de repassar aos assinantes aumentos nos custos de
programação. Qualquer aumento nos custos de programação que porventura não possam ser repassados aos
assinantes poderá afetar de modo adverso os fluxos de caixa e margens operacionais da Emissora.
Historicamente, os valores cobrados com base nos acordos de programação da Emissora eram
denominados em Dólares. Durante o ano de 2003, a Emissora iniciou negociações com as programadoras, por
intermédio da Net Brasil, a fim de alterar tais contratos de programação, para determinar que a programação seja
cobrada em Reais, em vez de Dólares, de modo a reduzir o impacto de flutuações cambiais nos custos de
programação da Emissora. Em 31 de dezembro de 2005, substancialmente todas as programadoras aceitavam o
pagamento como se os custos de programação da Emissora fossem denominados em Reais, em vez de Dólares.
Atualmente, 100% dos custos com programação da Emissora são pagos em Reais. Até a presente data, a
Emissora não formalizou a obrigação de pagamento em Reais com uma única programadora, a qual representa,
aproximadamente, 25% de seus custos com programação. Até que o referido contrato seja formalizado, a
Emissora não pode assegurar que essa programadora continuará a cobrar pela programação em Reais, podendo
realizar a cobrança em Dólares.
Adicionalmente, a Emissora acordou com uma das programadoras em garantir o pagamento
correspondente a um certo número mínimo de assinantes. Se esse mínimo não for atingido, a Emissora deve
pagar a essa programadora um valor fixo, denominado em Dólares.
Se (i) a programadora com a qual a Emissora não celebrou acordo definitivo vier a cobrar pela
programação em Dólares, ao invés de Reais, ou (ii) a Emissora não atingir o número mínimo de assinantes
acordado com a programadora com a qual acordou garantir esse mínimo, e o Real desvalorizar-se em relação ao
Dólar, os fluxos de caixa e margens operacionais da Emissora poderão ser relevante e adversamente afetados.
Novos Serviços e Avanços Tecnológicos
A tecnologia no mercado de comunicações evolui rapidamente, o que significa que é possível que a
tecnologia na qual a Emissora investe, com a finalidade de oferecer novos serviços, torne-se obsoleta, em
decorrência do advento de alguma tecnologia superior e/ou mais barata. É, ainda, provável que muitos dos
serviços que a Emissora venha a oferecer no futuro também passem a ser oferecidos por seus concorrentes. Por
essa razão, caso a Emissora (i) não logre introduzir de modo rápido e eficiente esses novos serviços no mercado,
e (ii) não consiga vendê-los tão eficazmente quanto seus concorrentes, sua capacidade de gerar receitas
suficientes de tais serviços poderá ser prejudicada. Avanços tecnológicos poderão exigir que recursos financeiros
substanciais sejam aplicados no desenvolvimento ou implementação de novas tecnologias, para evitar que os
serviços prestados pela Emissora se tornem obsoletos. Além disso, não há garantia de que recursos financeiros
em montante suficiente estarão disponíveis para financiar a nova tecnologia. A Emissora não pode assegurar aos
investidores o efeito final que possíveis mudanças tecnológicas terão sobre os seus negócios.
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Aumentos da Taxa Churn
A taxa de desligamento de assinantes é o número total de assinantes desconectados da rede (excluindo
assinantes cujos sinais tenham sido temporariamente bloqueados) em um determinado período, em relação ao
número médio de assinantes no mesmo período, expressa percentualmente. A capacidade da Emissora de gerar
receitas de assinatura de televisão paga depende de sua capacidade de atrair e manter assinantes, o que implica
custos e despesas significativos, tais como (i) despesas de marketing, (ii) custos de programação, que a Emissora
precisa pagar para montar pacotes de programação atraentes; e (iii) despesas com mantenção de um nível
adequado de satisfação dos clientes, o qual pode ser temporariamente afetado, caso a Emissora, em razão do
elevado crescimento da base de assinantes, não consiga adaptar a sua estrutura para atender adequadamente aos
assinantes. Além disso, a Emissora incorre em alguns custos irrecuperáveis, especialmente custos de instalação
de equipamentos, comissões sobre vendas e custos de marketing, para cada novo assinante conectado à rede de
cabos. Em razão dos custos fixos significativos com cada novo assinante, taxas elevadas de desligamento de
assinantes poderão ter um importante efeito adverso sobre as despesas operacionais e lucratividade da Emissora.
Ver “Atividades – Taxa Churn”.
Outorga de Novas Licenças pela ANATEL e Renovação das Licenças da Emissora
As Licenças de cabo estão sujeitas a renovações periódicas, que estão condicionadas, entre outras
coisas, à satisfação de determinadas exigências relativas (i) ao cumprimento das condições da concessão; (ii) ao
atendimento da regulamentação aplicável ao setor; e (iii) ao atendimento de exigências técnicas e
economicamente viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à
modernização do sistema. A renovação da concessão para operação de televisão a cabo estará sujeita à realização
de consulta pública e poderá estar sujeita ao pagamento, pela concessionária, pelo direito de exploração do
serviço, que deverá ser compatível com o porte do serviço.
A ANATEL poderá, nos termos da legislação vigente, revogar a Licença de uma concessionária de
televisão a cabo que, por falta de capacidade técnica, financeira ou legal, deixe de prestar serviços de televisão a
cabo de forma regular. As concessões de televisão a cabo da Emissora começam a vencer em 2011 e a Emissora
não pode assegurar aos investidores que conseguirá manter a capacidade técnica e financeira necessária para a
prestação regular dos serviços de televisão a cabo. A ANATEL poderá recusar-se a renovar ou revogar uma ou
mais concessões da Emissora, caso esta deixe de cumprir as condições estabelecidas na outorga. Caso a
Emissora venha a perder uma ou mais Licenças, essa perda poderá afetar de modo adverso e substancial seus
negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Mudanças na Regulamentação do Setor de Televisão por Assinatura
A legislação vigente exige que 51% dos direitos de voto das empresas de televisão a cabo sejam detidos
por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, ou por Sociedades controladas por brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos.
Caso essa legislação seja alterada de modo a reduzir ou eliminar esse percentual mínimo dos direitos de
voto, a competição no mercado de televisão a cabo poderá ser substancialmente afetada. Neste cenário, a
Emissora não pode assegurar que competidores estrangeiros com maior acesso a recursos financeiros não
ingressarão ou aumentarão sua participação no setor.
Por outro lado, caso a referida legislação seja alterada, de modo a aumentar esse percentual mínimo dos
direitos de voto, conforme a Proposta de Emenda Constitucional nº 55, de 10 de novembro de 2004, e o Projeto
de Lei nº 4.209, de 6 de outubro de 2004, a Emissora será obrigada a ajustar sua atual estrutura de capital. Ver “O
Setor de Televisão por Assinatura – Alterações na Regulamentação Aplicável”.
Além disso, a legislação vigente veda a prestação de serviços de televisão a cabo por prestadoras de
serviços de telefonia, nas suas respectivas áreas de concessão, ressalvadas determinadas exceções. A Emissora
não pode assegurar que essa legislação será cumprida ou que não será alterada. Caso a referida legislação não
seja cumprida ou seja alterada, a competição no mercado de televisão a cabo poderá ser adversamente afetada.
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Serviços de Acesso à Internet
O plano de negócios da Emissora depende, em parte, do crescimento contínuo do serviço de Internet em
banda larga, o Net Vírtua. Atualmente, apenas um número limitado de domicílios utiliza a Internet no Brasil. Se
a utilização da Internet e, especificamente, o uso da Internet em banda larga, não aumentar, cair ou se
desenvolver em direção contrária a das tecnologias nas quais a Emissora investe, seus negócios e resultados
operacionais poderão ser adversamente afetados.
O setor de Internet no Brasil enfrenta uma gama de incertezas. Entre outras, elas incluem as seguintes:
•

a falta de acesso a computadores;

•

a falta de tecnologias de segurança confiáveis;

•

preocupações relativas à privacidade;

•

a qualidade inconsistente de serviços;

•

a regulamentação governamental excessiva ou indevidamente restritiva;

•

a infra-estrutura de rede e o risco de falha no sistema, como vírus;

•

a incerteza em relação aos direitos de propriedade intelectual e outras questões legais;

•

a incapacidade da infra-estrutura da Internet, como servidores e modems, de dar vazão aos níveis atuais
de crescimento de utilização; e

•

processos contra provedores de serviços de acesso à Internet (Internet Service Providers – ISPs),
relativos à responsabilidade em ataques de vírus de computador ou violações de segurança.

Qualquer um desses e de outros fatores poderão afetar de forma negativa a capacidade da Companhia de
vender o serviço de Internet em banda larga ou quaisquer outros serviços de Internet que venha a lançar no
futuro. Ver “– Setor de Atuação Altamente Competitivo”.
Tributos Adicionais para Utilização da Rede de Cabos
A Emissora poderá estar sujeita a impostos adicionais substanciais sobre sua rede, o que afetaria
adversamente seus negócios e resultados operacionais. O mais importante desses impostos adicionais em potencial
sobre a rede da Emissora é o imposto sobre o uso de vias públicas (que inclui a instalação e a passagem de cabos),
também conhecido como “Imposto-Sombra”. Desde 1999, vários municípios brasileiros, onde atualmente se
encontram cerca de 75% de nossos assinantes, aprovaram legislação impondo o “Imposto-Sombra”. Esse imposto
incide por metro de cabo instalado no respectivo município, e a alíquota varia conforme o município. A Emissora
possui, aproximadamente, 19.418 mil metros de cabo instalados nos municípios onde esse tributo seria cobrado.
A Emissora ainda não constituiu quaisquer reservas de contingências ou provisões para o pagamento do
“Imposto-Sombra”. Se os tribunais decidirem que a cobrança desse imposto pelos municípios é válida, o imposto
terá de ser pago retroativamente. Além disso, se os municípios que hoje cobram o imposto tiverem êxito em sua
implementação e cobrança, outros municípios poderão buscar fazer o mesmo. Se a Emissora for obrigada a pagar
esse imposto, seus resultados operacionais poderão ser adversamente afetados. Ver “Contingências Judiciais e
Administrativas – Processos Fiscais”.
Transferência da rede de cabos da Emissora para o subsolo
O Prefeito do Município de São Paulo sancionou a Lei Municipal nº 14.023, de 8 de julho de 2005 (“Lei
nº 14.023/05”), a qual exige que os fios e cabos (inclusive os de rede elétrica, de telecomunicações e de televisão
a cabo) instalados em postes sejam transferidos para o subsolo. Atualmente, quase 100% da rede da Emissora no
Município de São Paulo encontra-se instalada em postes. Caso a Emissora seja obrigada a transferir os cabos de
sua rede para o subsolo em curto prazo, os investimentos necessários para tanto poderiam impactar
negativamente os seus negócios. Adicionalmente, a Emissora não pode assegurar que outros municípios não
aprovarão leis similares a Lei nº 14.023/05. Caso outros municípios aprovem leis similares e a Emissora seja
compelida a transferir parte significante de sua rede de cabos para o subsolo, os investimentos necessários para
tanto poderiam afetar adversamente os resultados da Emissora. A Emissora não possui qualquer estimativa dos
custos envolvidos em eventual transferência de cabos para o subsolo, caso esta se faça necessária.
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Pirataria
No Brasil, é grande o índice de Pirataria por força da condição econômica precária de grande parte da
população. A Pirataria implica a potencial perda de receita da Emissora, assim como o combate à Pirataria
acarreta custos para a Emissora. A Emissora não pode assegurar que toda a sua rede será codificada e/ou que sua
codificação será totalmente eficaz para eliminar ou mesmo reduzir o nível atual de Pirataria.
Natureza do Regime Jurídico de Prestação dos Serviços de Televisão a Cabo
Existe controvérsia quanto à determinação do regime jurídico dos serviços de televisão a cabo, os quais podem
ser considerados públicos ou privados. Caso os serviços de televisão a cabo sejam considerados um serviço público, os
ativos vinculados às operações de televisão a cabo serão considerados bens reversíveis ao poder concedente, ou seja, o
Governo. Nessa hipótese, a penhora de ativos da Emissora em processo de execução judicial, para fins de pagamento de
obrigações devidas a seus credores, incluindo os Debenturistas, seria inviabilizada.
Riscos relacionados à Emissora
Restrições Contratuais
Os atuais contratos financeiros da Emissora e a escritura de emissão das Debêntures da Quinta Emissão
contêm obrigações (“covenants”) que restringem a capacidade da Emissora, dentre outros, incorrer em novos
endividamentos ou alienar seus ativos. Nesse passo, conforme os termos da escritura de emissão das Debêntures da
Quinta Emissão, a Emissora está obrigada a observar e manter certos índices financeiros, incluindo um índice de
dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2,5x e um índice de EBITDA sobre despesas líquidas com juro superior a 1,5x.
A infringência desses covenants dos contratos financeiros ou da escritura de emissão das Debêntures da Quinta
Emissão faculta aos respectivos credores o direito de declararem seus créditos antecipadamente vencidos.
Caso a Emissora seja para fins de implementação de sua estratégia de negócios seja para atender
necessidades não anteriormente previstas, precise recorrer a novos endividamentos significativos, ela poderá
encontrar-se impedida de fazê-lo ou poderá ser obrigada a pré-pagar suas dívidas financeiras à época existentes,
fato que poderá afetar adversamente os negócios e resultados da Emissora.
Prejuízos Futuros
A Emissora apresentou prejuízos no montante de, aproximadamente, R$268,4 milhões e R$45,4 milhões, e
lucros no montante de, aproximadamente, R$125,7 milhões, nos exercícios sociais de 2003, 2004 e 2005,
respectivamente. Nos primeiros 9 (nove) meses de 2006, a Emissora registrou um lucro líquido de R$53,5 milhões. A
Emissora poderá apresentar prejuízos em futuros exercícios sociais, o que pode causar um impacto negativo adverso
na continuação de seus negócios, na sua capacidade de realizar pagamentos relativos às Debêntures e no valor de
mercado das Debêntures. No passado, em período após dezembro de 2002, a Emissora teve dificuldades em honrar
pagamentos relacionados a debêntures (Ver “Títulos e Valores Mobiliários Emitidos – Debêntures”).
Mudança de Controle
Possíveis mudanças no Controle da Emissora, bem como eventual alteração na administração da
Emissora decorrente de tais mudanças, podem afetar a condução dos negócios da Emissora e impactar
adversamente seus resultados e suas condições financeiras.
Outros Negócios dos Acionistas
A Globo e a Telmex detêm, direta ou indiretamente, aproximadamente 99% das ações ordinárias de
emissão da Emissora. A Emissora é indiretamente controlada pelas Organizações Globo, mas a Telmex possui
direitos de aprovação significativos, segundo o novo Acordo de Acionistas Globo e Telmex.
As Organizações Globo e a Família Marinho possuem participações em Sociedades que concorrem atualmente
com a Emissora ou que poderão vir a fazê-lo no futuro, inclusive suas participações na Sky Brasil, provedora de televisão
por assinatura via satélite, e em várias estações de televisão aberta. A Telmex também possui participações em
Sociedades que atualmente concorrem com a Emissora ou que poderão vir a fazê-lo no futuro, entre as quais se incluem
participações na Embratel, operadora de telecomunicações que oferece uma ampla gama de serviços por intermédio de
sua rede, incluindo serviços de Internet e de transmissão de dados em alta velocidade.
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Eventuais conflitos de interesse entre os principais acionistas da Emissora poderão causar impacto
negativo sobre seus negócios.
Pendências Judiciais
A Emissora e suas subsidiárias são parte em diversas ações judiciais em decorrência de suas atividades
regulares. Os processos têm natureza basicamente tributária, trabalhista e cível. Não há como assegurar que as
decisões finais serão favoráveis à Emissora e decisões finais a ela desfavoráveis poderão afetar adversamente a
situação financeira da Emissora, especialmente na hipótese de os valores provisionados não serem suficientes
para cobrir os valores de eventuais condenações. Além disso, a Emissora não pode assegurar que na hipótese de
uma decisão final a ela desfavoráveis, os autores permitirão, ou a legislação aplicável permitirá, que a Emissora
pague o montante estipulado pela respectiva sentença em um período razoável. Caso a Emissora obtenha
decisões desfavoráveis e seja forçada a pagar um valor de grande monta ao longo de um período curto, seu fluxo
de caixa e negócios poderão ser adversamente afetados. Ver “Contingências Judiciais e Administrativas”.
Contingências
Os encargos tributários e as contribuições são de responsabilidade de apuração e recolhimento da
Emissora, estando seus registros fiscais sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos
prescricionais variados, conforme legislação em vigor. A Emissora não pode assegurar que o resultado de
eventuais exames realizados pelas autoridades terá entendimento convergente com as práticas adotadas pela
Emissora. A Emissora realiza provisões para potenciais contingências. Caso essas contingências eventualmente
venham a se tornar obrigações de pagamento e a Emissora seja compelida a realizar pagamentos de valores de
grande monta ao longo de um período curto, seu fluxo de caixa poderá ser adversamente afetado, em particular
se as provisões constituídas vierem a mostrar-se substancialmente menores do que tais obrigações. Ver
“Contingências Judiciais e Administrativas”.
Dependência de Administradores de Especial Importância
Os negócios da Emissora são geridos por um número reduzido de diretores relevantes, de forma que a
perda de qualquer um desses indivíduos poderá afetar adversamente seus negócios. Além disso, o êxito da
Emissora depende de sua capacidade de continuar atraindo, recrutando e retendo pessoal qualificado nas áreas
científica, técnica, gerencial e administrativa. A concorrência por pessoal qualificado no Brasil é acirrada e,
geralmente, há um número limitado de pessoas com a experiência exigida nos setores em que a Emissora opera.
A Emissora não pode garantir que será capaz de reter tais diretores, ou de encontrar novos diretores qualificados,
caso isso venha a ser necessário. A incapacidade de reter ou contratar novos diretores qualificados poderá afetar
negativamente os negócios da Emissora.
Aquisição da Vivax
Encontra-se em curso uma operação segundo a qual a Emissora, atualmente titular de uma participação
minoritária, direta e indireta, de 36,7% do capital social da Vivax, poderá vir a adquirir o seu Controle, seguido
da conversão da Vivax em sua subsidiária integral. A operação está sujeita à aprovação da ANATEL para a sua
implementação.
A aquisição da atual participação da Emissora na Vivax se deu mediante aumento de capital da
Emissora, no valor de aproximadamente R$537 milhões, parcialmente subscrito e integralizado pela Horizon
Telecom International LLC (“HTI”) com ações de emissão da Vivax e da Brasil TV a Cabo Participações S.A.
(“BTVC”), sua controladora, sendo que a Emissora não desembolsou quaisquer valores nesta transação.
A aquisição do Controle da Vivax pela Emissora, desde que aprovada pela ANATEL, também não
envolverá o pagamento em dinheiro pelas ações de emissão da Vivax e da BTVC, mas sim (i) a emissão de
novas ações pela Emissora, a serem subscritas e integralizadas com ações de emissão dessas Sociedades, ou (ii) a
incorporação da totalidade das ações emitidas pela Vivax ao patrimônio da Emissora. A Emissora também não
desembolsará quaisquer valores nesta transação, salvo na hipótese de eventual exercício do direito de recesso
pelos acionistas dissidentes da deliberação, no caso de incorporação das ações. A Emissora não pode estimar o
valor deste eventual desembolso e não pode antecipar se os custos e o tempo estimados para implementar a
operação serão compatíveis com os resultados esperados. Ver “Informações sobre a Emissora – Aquisição da
Vivax”.
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Riscos relacionados às Distribuições Públicas realizadas no âmbito do Programa de Distribuição
Ausência de Liquidez no Mercado Secundário das Debêntures
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta baixa liquidez, e não
há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado de negociação das Debêntures que permita aos
Debenturistas sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento.
Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures emitidas no âmbito do Programa de
Distribuição poderá acarretar em perda de valor de mercado e redução de liquidez das Debêntures na
negociação no mercado secundário.
As classificações de risco levam em consideração certos fatores relativos à Emissora, tais como sua
condição financeira, sua administração e seu desempenho. São analisadas, também, características das próprias
Emissões e das Debêntures, as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores político-econômicos que podem
afetar a Emissora. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião das agências classificadoras de risco
quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e
juros dentro do prazo estipulado, e as conseqüências de uma eventual inadimplência. Na hipótese de
rebaixamento das classificações de risco obtidas com relação às Debêntures emitidas no âmbito do Programa de
Distribuição, poderá ocorrer uma perda de liquidez desses títulos no mercado secundário, bem como a redução
do seu valor de mercado.
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de
ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento
das classificações de risco das Debêntures pode obrigar esses investidores a alienar, no mercado secundário, as
Debêntures que detenham, gerando um excesso de oferta e diminuição do valor das Debêntures no mercado
secundário.
O rebaixamento das classificações de risco das Debêntures poderá também impactar adversamente a
capacidade de a Emissora eventualmente recorrer ao mercado de valores mobiliários para obtenção de recursos,
seja para implementação de sua estratégia de negócios ou para a obtenção de capital de giro, o que poderia afetar
adversamente os negócios e resultados da Emissora.
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Parte II - SITUAÇÃO FINANCEIRA
Capitalização
Informações Financeiras Selecionadas
Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais

27

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

CAPITALIZAÇÃO
As tabelas a seguir apresentam a capitalização da Emissora nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, e nos períodos de 9 (nove) meses encerrados em 30 de setembro de 2005 e
2006. As tabelas deverão ser lidas em conjunto com “Informações Financeiras Selecionadas” e “Discussão e
Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais”, bem como com
as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas contidas nos anexos deste Prospecto.
Exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de
%
2004
%
2005
(em milhares de Reais)
17,1
324.734
23,9
302.756

2003
Disponibilidades
Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures - Curto Prazo
Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures - Longo Prazo
Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures - Total

201.704

%
39,8

1.342.166

113,8

1.569.328

115,3

139.376

18,3

-

-

-

-

650.000

85,5

1.342.166

113,8

1.569.328

115,3

789.376

103,8

Patrimônio Líquido

(162.612)

-13,8

(208.007)

-15,3

621.269

81,7

Capital Social

2.735.727

231,9

2.735.727

201,0

3.461.349

455,1

452.202

38,3

452.202

33,2

430.193

56,6

-284,1 (3.395.936)

-249,5

(3.270.273)

-429,9

100,0%

760.645

100,0%

Reservas de Capital
Prejuízos Acumulados
Capitalização total

(3.350.541)
1.179.554

100,0%

Períodos encerrados em
30 de setembro de
%
2006
(em milhares de Reais)
40,4
284.183

2005
Disponibilidades
Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures - Curto Prazo
Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures - Longo Prazo
Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures - Total
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Capital
Prejuízos Acumulados
Capitalização total

1.361.321

315.677

%
41,4

290.026

37,2

12.379

1,8

650.000

83,3

650.000

94,6

940.026

120,5

662.379

96,4

490.395

62,8

674.782

98,2

3.375.692

432,5

3.535.618

514,5

515.849

66,1

355.924

51,8

(3.401.146)

-435,8

(3.216.760)

-468,1

780.421

100,0%

687.161

100,0%
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
Apresentação de Certas Informações Financeiras e Operacionais
As demonstrações financeiras e informações trimestrais da Emissora (individuais) e demonstrações
financeiras consolidadas da Emissora e de suas controladas (consolidadas) foram elaboradas com observância às
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
As informações trimestrais da Emissora, individuais e consolidadas, relativas aos trimestres e períodos
de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2006 e 2005 foram objeto de revisão especial pela KPMG, de
acordo com as normas específicas estabelecidas pelo IBRACON, em conjunto com o CFC. Considerando que
estas revisões não representaram um exame de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, a KPMG
não expressou uma opinião sobre as referidas informações trimestrais. Conseqüentemente, a leitura do relatório
de revisão especial deve considerar a natureza restrita e limitada dos procedimentos de revisão aplicados.
As demonstrações financeiras da Emissora, individuais e consolidadas, referentes aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2005 e 2004 foram auditadas pela KPMG de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil, conforme pareceres dos auditores datados de 30 de janeiro de 2006 e 22 de março de 2005,
respectivamente, anexados a este Prospecto. O parecer dos auditores referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2004 contém parágrafo de ênfase, referindo-se ao fato de as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de comparação, terem sido auditadas por outros
auditores independentes, que emitiram, em 20 de fevereiro de 2004, parecer contendo parágrafo de ênfase sobre
incertezas quanto à continuidade normal dos negócios da Emissora e recuperação de créditos fiscais decorrentes
de processo de reestruturação societária, pois a Emissora apresentava contínuos prejuízos operacionais,
deficiência de capital de giro e encontrava-se em situação de inadimplência em relação a suas obrigações
financeiras e descumprimento de cláusulas restritivas de contratos de financiamento. Tal parágrafo de ênfase
também contém menção a divulgações feitas pela Emissora sobre a conclusão, em 22 de março de 2005, de
processo de reestruturação de suas dívidas, que, somado à obtenção de um nível de rentabilidade de suas
controladas mais relevantes, em 2004, traria um equacionamento da situação financeira da Emissora.
As demonstrações financeiras da Emissora, individuais e consolidadas, referentes aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2003 e 2002 foram auditadas pela Ernst & Young de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil, conforme parecer dos auditores datado de 20 de fevereiro de 2004, anexado a este
prospecto, que contém parágrafo de ênfase sobre o fato de as demonstrações financeiras dos exercícios findos
naquelas datas terem sido preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Emissora, que
apresentava contínuos prejuízos operacionais, deficiência de capital de giro e encontrava-se em situação de
inadimplência em relação a suas obrigações financeiras e descumprimento de cláusulas restritivas de contratos
de financiamento, e referindo-se a divulgações pela Emissora sobre os planos de sua administração com relação
a esse assunto. Adicionalmente, o parágrafo de ênfase contém menção sobre a necessidade de geração de
resultados tributários futuros e conclusão do processo de reequacionamento da situação financeira da Emissora
para a recuperação de créditos fiscais registrados, decorrentes de processo de reestruturação societária.
Conforme indicado na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras da Emissora, individuais e
consolidadas, do exercício findo em 31 de dezembro de 2004, algumas rubricas das demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de comparação, foram reclassificadas
para adequação e consistência com o exercício de 2004. Tais reclassificações, que não alteram o resultado do
exercício ou o patrimônio líquido, referem-se, principalmente, a despesas com depreciação e amortização,
receitas a transcorrer e imposto de renda e contribuição social diferidos. As informações financeiras referentes a
2003 apresentadas nesta seção e na seção “Discussão e Análise da Administração sobre Demonstrações
Financeiras e os Resultados Operacionais”, refletem as informações reclassificadas.
Estão incluídas também no presente Prospecto, as demonstrações financeiras da Emissora, individuais e
consolidadas, originalmente apresentadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002, as quais
não refletem tais reclassificações.
As informações contidas neste Prospecto a respeito do Brasil e sua economia baseiam-se em informações
publicadas pelo Banco Central, por órgãos ou ministérios do Governo e outras fontes. A Emissora não assume
qualquer responsabilidade quanto à exatidão de tais informações.
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Todas as informações operacionais são apresentadas com data de 30 de setembro de 2006 e refletem os
9 (nove) meses de operações encerrados em tal data, salvo (i) se declarado diversamente ou (ii) com relação a
informações obtidas a partir das demonstrações financeiras consolidadas auditadas, datados de 31 de dezembro
de 2003, 2004 e 2005.
Alguns valores (incluindo percentuais) constantes deste Prospecto foram arredondados, portanto, os
valores totais apresentados em certas tabelas podem não resultar em uma soma exata.
Balanço patrimonial:

Saldos em 31 de dezembro de
2003

%

2004

%

2005

%

2004/2003 2005/2004
(%)
(%)

(em milhares de Reais)
Ativo
Ativo circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários e depósitos
bancários vinculados
Contas a receber de assinantes
Estoques
Partes Relacionadas
Impostos diferidos e a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos e valores
Total do ativo circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Impostos diferidos e a recuperar
Contas a receber por venda de investimento
Outros créditos e valores
Total do ativo realizável a longo prazo
Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do ativo permanente
Total do ativo

201.704
-

9,8%
0,0%

324.734
-

14,6%
0,0%

302.756
101.373

13,0%
4,4%

61,0%
-

-6,8%
-

55.866
4.088
122.088
6.933
3.207
393.886

2,7%
0,2%
0,0%
5,9%
0,3%
0,2%
19,2%

60.744
30.704
132.375
54.147
10.524
613.228

2,7%
1,4%
0,0%
5,9%
2,4%
0,5%
27,5%

71.843
35.651
152.872
12.178
11.889
688.562

3,1%
1,5%
0,0%
6,6%
0,5%
0,5%
29,7%

8,7%
651,1%
8,4%
681,0%
228,2%
55,7%

18,3%
16,1%
15,5%
-77,5%
13,0%
12,3%

68.623
329.555
22.475
420.653

3,3%
16,1%
0,0%
1,1%
20,5%

83.532
458.159
31.835
6.412
579.938

3,7%
20,5%
1,4%
0,3%
26,0%

113.814
488.628
28.835
8.701
639.978

4,9%
21,0%
1,2%
0,4%
27,6%

21,7%
39,0%
-71,5%
37,9%

36,3%
6,7%
-9,4%
35,7%
10,4%

215.832
10,5%
978.376
47,7%
44.151
2,2%
1.238.359
60,3%
2.052.898 100,0%

137.844
844.672
54.037
1.036.553
2.229.719

6,2%
37,9%
2,4%
46,5%
100,0%

80.930
3,5%
837.126
36,0%
75.697
3,3%
993.753
42,8%
2.322.293 100,0%

-36,1%
-13,7%
22,4%
-16,3%
8,6%

-41,3%
-0,9%
40,1%
-4,1%
4,2%
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Balanço patrimonial:

Saldos em 31 de dezembro de
2003

%

2004

%

2005

%

2004/2003 2005/2004
(%)
(%)

(em milhares de Reais)
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores e programação a pagar
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Contas a pagar a acionistas
Provisão para imposto de renda e
contribuição social
Provisões e outras contas a pagar
Total do passivo circulante

222.181
35.199
27.926
1.003.824
338.342
8.628

10,0%
1,6%
1,3%
45,3%
15,3%
0,0%
0,4%

199.813
34.996
40.960
1.123.212
446.116
35.142
18.010

8,2%
1,4%
1,7%
46,1%
18,3%
1,4%
0,7%

132.862
36.441
29.659
91.347
48.029
34.785

5,7%
1,6%
1,3%
3,9%
2,1%
0,0%
1,5%

-10,1%
-0,6%
46,7%
11,9%
31,9%
108,7%

-33,5%
4,1%
-27,6%
-91,9%
-89,2%
93,1%

18.618
1.654.718

0,8%
74,7%

32.071
1.930.320

1,3%
79,2%

44.833
417.956

1,9%
18,0%

72,3%
16,7%

39,8%
-78,3%

Exigível a longo prazo
Debêntures
Programação
Contas a pagar a empresas ligadas
Provisão para contingências

46.373
5.791
488.200

0,0%
2,1%
0,3%
22,0%

760
4.016
493.810

0,0%
0,0%
0,2%
20,3%

650.000
3
620.035

28,0%
0,0%
0,0%
26,7%

-98,4%
-30,7%
1,1%

Provisões e outras contas a pagar
Total do passivo exigível a longo prazo
Participação de acionistas minoritários

19.811
560.175
617

0,9%
25,3%
0,0%

8.409
506.995
411

0,3%
20,8%
0,0%

12.650
1.282.688
380

0,2%
55,2%
0,0%

-57,6%
-9,5%
-33,4%

-99,9%
25,6%
50,4%
153,0%
-7,5%

133,3% 2.735.727
22,0%
452.202
-163,2% (3.395.936)
-7,9%
(208.007)

122,7%
20,3%
-152,3%
9,3%

3.461.349
430.193
(3.270.273)
621.269

149,0%
18,5%
-140,8%
26,8%

0,0%
0,0%
1,4%
27,9%

26,5%
-4,9%
-3,7%
-

100,0%

100,0%

2.322.293

100,0%

8,6%

4,2%

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2.735.727
452.202
(3.350.541)
(162.612)
2.052.898

2.229.719
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Saldos em 31 de dezembro de

Outras informações financeiras:
2003

%

2004

%

2005

%

2004/2003
(%)

2005/2004
(%)

(em milhares de Reais)
Receitas financeiras:
Reversão de multas e encargos moratórios
sobre divida
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das
mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Outras
Total
Despesas financeiras:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Encargos financeiros – empresas ligadas
Variações monetárias e cambiais sobre
empréstimos
Variações cambiais – congêneres e outros
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
Provisão para PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com hedge / swap
Juros sobre fornecedores e tributos
IOF sobre conta corrente mercantil
Variações monetárias e cambiais sobre
programação
Assessoria financeira na reestruturação da
divida
Descontos Concedidos
Outras
Total
Total (receitas e despesas financeiras
líquidas)

-

0,0%

-

0,0%

148.498

9,3%

-

-

17.630
5.631

1,4%
0,5%

18.241
7.756

1,3%
0,6%

18.287
7.454

1,1%
0,5%

3,5%
37,7%

0,3%
-3,9%

450
6.092
1.527
6.297
840
38.467

0,0%
0,5%
0,1%
0,5%
0,1%
3,1%

795
12.159
189
4.906
513
44.559

0,1%
0,9%
0,0%
0,4%
0,0%
3,2%

2.055
(814)
2.525
(443)
85
177.647

0,1%
-0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
11,2%

76,7%
99,6%
-87,6%
-22,1%
-38,9%
15,8%

158,5%
-106,7%
1236,0%
-109,0%
-83,4%
298,7%

(181.635)
(519)
181.807

-14,6%
0,0%
14,6%

(303.318)
(1.444)
68.032

-21,8%
-0,1%
4,9%

(159.241)
(406)
57.177

-10,0%
0,0%
3,6%

67,0%
178,2%
-62,6%

-47,5%
-71,9%
-16,0%

(40.416)
(9.019)
(12.662)
(711)
(50.921)
(29.632)
(33.945)

-3,2%
0,0%
-0,7%
-1,0%
-0,1%
-4,1%
-2,4%
-2,7%

(28.027)
(30.672)
(11.669)
(10.335)
99
(5.651)
1.956
9.643

-2,0%
-2,2%
-0,8%
-0,7%
0,0%
-0,4%
-0,1%
0,7%

(25.315)
(31.865)
(24.227)
(1.397)
(25.260)
(3.124)
14.857
18.001

-1,6%
-2,0%
-1,5%
-0,1%
-1,6%
-0,2%
0,9%
1,1%

-30,7%
29,4%
-18,4%
-113,9%
-88,9%
-106,6%
-128,4%

-9,7%
3,9%
107,6%
-86,5%
25615,2%
-44,7%
659,6%
86,7%

-

0,0%

(1.546)

-0,1%

(73.351)

-4,6%

-

4644,6%

(4.883)
(71.135)
(253.671)

-0,4%
-5,7%
-20,4%

(5.374)
(8.942)
(327.248)

-0,4%
-0,6%
-23,5%

(10.467)
(14.354)
(278.972)

-0,7%
-0,9%
-17,5%

10,1%
-87,4%
29,0

94,8%
60,5%
-14,8%

(215.204)

-17,3%

(282.689)

-20,3%

(101.325)

-6,4%

31,4%

-64,2%

2004/2003
(%)

2004/2003
(%)

123,6%
-23,6%
100,0%
-58,5%
41,4%
-30,2%
-7,7%
14,8%
-2,0%
-17,5%
11,2%
0,7%
0,0%
-2,7%
8,6%
-0,8%
7,8%

11,6%
10,9%
11,8%
1,0%
32,9%
21,4%
46,1%
29,8%
-30,7%
29,0%
15,8%
-319,3%
82,2%
5,2%
-14,4%
-201,1%
-22,7%

15,1%
18,1%
14,4%
12,1%
17,7%
-24,9%
26,6%
2,2%
-26,0%
-14,8%
298,7%
-15,6%
-40,0%
-194,4%
-269,2%
-190,0%

-2,2%
-2,3%
0,0%
7,9%

-35,0%
-280,3%
1,8%
-83,1%

86,5%
-67,4%
-2,4%
-376,8%

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de

Demonstração de resultado:
2003
Receita operacional bruta
Impostos e deduções
Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas (despesas) líquidas
Equivalência patrimonial
Amortização dos ágios
Lucro (prejuízo) operacional
Receitas (despesas) não-operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos impostos e das
participações minoritárias
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Participações minoritárias
Lucro (prejuízo) do período

%

2004

1.532.258
(286.837)
1.245.421
(823.210)
422.211
(527.289)
(66.106)
(178.225)
(61.744)
(253.671)
38.467
(6.010)
2.247
(67.064)
(169.870)
(7.909)
(177.779)

123,0%
-23,0%
100,0%
-66,1%
33,9%
-42,3%
-5,3%
-14,3%
-5,0%
-20,4%
3,1%
-0,5%
0,2%
-5,4%
-13,6%
-0,6%
-14,3%

1.710.658
(317.959)
1.392.699
(831.570)
561.129
(640.210)
(96.549)
(231.369)
(42.783)
(327.248)
44.559
13.180
4.161
(70.569)
(145.489)
7.996
(137.493)

(28.430)
(61.987)
(166)
(268.387)

-2,3%
-5%
0,0%
-21,5%

(19.474)
111.741
(169)
(45.395)
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%

2005

(em milhares de Reais)
122,8% 1.968.644
-22,8%
(375.562)
100,0% 1.593.082
-59,7%
(932.589)
40,3%
660.223
-46,0%
(480.572)
-6,9%
(122.185)
-16,6%
(236.533)
-3,1%
(31.654)
-23,5%
(278.972)
3,2%
177.647
0,9%
11.125
0,3%
-5,1%
(42.310)
-10,4%
137.341
0,6%
(13.532)
-9,9%
123.809

-1,4%
8,0%
0,0%
-3,3%

(34.460)
36.479
(165)
125.663

%

Balanço patrimonial:

Saldos em 30 de setembro de
2005

%

2006

2006/2005
(%)

%

(em milhares de Reais)
Ativo
Ativo circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários e depósitos bancários vinculados
Contas a receber de assinantes
Estoques
Partes Relacionadas
Impostos diferidos e a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos e valores
Total do ativo circulante

315.677
254.072
69.706
32.325
149.003
25.339
7.945
854.067

13,3%
10,7%
2,9%
1,4%
0,0%
6,3%
1,1%
0,3%
36,1%

284.183
84.621
52.772
14.051
143.525
19.563
13.270
611.985

12,3%
0,0%
3,7%
2,3%
0,6%
6,2%
0,8%
2,3%
26,4%

-10,0%
21,4%
63,3%
-3,7%
-22,8%
67,0%
-28,3%

Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Impostos diferidos e a recuperar
Contas a receber por venda de investimento
Outros créditos e valores
Total do ativo realizável a longo prazo

109.337
398.164
28.016
9.335
544.852

4,6%
16,8%
1,2%
0,4%
23,0%

131.563
417.737
26.261
6.969
582.530

5,7%
18,0%
1,1%
0,3%
25,2%

20,3%
4,9%
-6,3%
-25,3%
6,9%

87.732
812.545
66.161
966.438
2.365.357

3,7%
34,4%
2,8%
40,9%
100,0%

61.338
935.403
123.993
1.120.734
2.315.249

2,6%
40,4%
5,4%
48,4%
100,0%

-30,1%
15,1%
87,4%
16,0%
-2,1%

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do ativo permanente
Total do ativo

Saldos em 30 de setembro de

Balanço patrimonial:
2005

%

2006

2006/2005
(%)

%

(em milhares de Reais)
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores e programação a pagar
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Contas a pagar a acionistas
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Provisões e outras contas a pagar
Total do passivo circulante

178.328
30.255
29.785
273.300
16.726
27.175
36.529
592.098

7,5%
1,3%
1,3%
11,6%
0,7%
0,0%
1,1%
1,5%
25,0%

180.120
44.517
58.494
12.379
18.456
60.725
374.691

7,8%
1,9%
2,5%
0,0%
0,5%
0,0%
0,8%
2,6%
16,2%

1,0%
47,1%
96,4%
-26,0%
32,1%
-36,7%

Exigível a longo prazo
Debêntures
Programação
Contas a pagar a empresas ligadas
Provisão para contingências

650.000
1.117
626.962

27,5%
0,0%
0,0%
26,5%

650.000
592.465

28,1%
0,0%
0,0%
25,6%

-5,5%

Provisões e outras contas a pagar
Total do passivo exigível a longo prazo
Participação de acionistas minoritários

4.449
1.282.528
336

0,2%
54,2%
0,0%

2.469
1.244.934
390

0,1%
53,8%
0,0%

-44,5%
-2,9%
16,1%

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

3.375.692
515.849
(3.401.146)
490.395

142,7%
21,8%
-143,8%
20,7%

3.535.618
355.924
(3.216.760)
674.782

152,7%
15,4%
-138,9%
29,1%

4,7%
-31,0%
-5,4%
37,6%

Total do passivo e patrimônio líquido

2.365.357

100,0%

2.315.249

100,0%

-2,1%
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Outras informações financeiras:

Saldos em 30 de setembro de
2005

%

2006

2006/2005

%

(%)
(em milhares de Reais)
Receitas financeiras:
Reversão de multas e encargos moratórios sobre divida
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Outras
Total
Despesas financeiras:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Encargos financeiros – empresas ligadas
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Variações cambiais – congêneres e outros
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
Provisão para PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com hedge / swap
Juros sobre fornecedores e tributos
IOF sobre conta corrente mercantil
Variações monetárias e cambiais sobre programação
Assessoria financeira na reestruturação da divida
Descontos Concedidos
Outras
Total
Total (receitas e despesas financeiras líquidas)

148.498
118
8.748
1.661
(2.472)
199
(506)
69
156.315

12,8%
0,0%
0,8%
0,1%
-0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
13,5%

27.878
6.381
1.250
(2.573)
1.905
246
36
35.123

0,0%
2,0%
0,5%
0,1%
-0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
2,5%

23525,4%
-27,1%
-24,7%
4,1%
857,3%
-148,6%
-47,8%
-77,5%

(125.570)
(406)
65.567
(24.191)
(28.578)
(19.241)
(35)
(30.904)
(2.046)
10.036
48
(70.994)
(6.983)
(13.569)
(246.866)

-10,8%
0,0%
5,7%
-2,1%
-2,5%
-1,7%
0,0%
-2,7%
-0,2%
0,9%
0,0%
-6,1%
-0,6%
-1,2%
-21,3%

(83.894)
1
8.840
503
(1.986)
(13.438)
(2.082)
(31.904)
(4.375)
22.898
2.313
(245)
(15.672)
(2.364)
(121.405)

-6,0%
0,0%
0,6%
0,0%
-0,1%
-1,0%
-0,1%
-2,3%
-0,3%
1,6%
0,2%
0,0%
-1,1%
-0,2%
-8,6%

-33,2%
-100,2%
-86,5%
-102,1%
-93,1%
-30,2%
5848,6%
3,2%
113,8%
128,2%
4718,8%
-99,7%
124,4%
-82,6%
-50,8%

(90.551)

-7,8%

(86.282)

-6,1%

-4,7%

Períodos encerrados em 30 de setembro de

Demonstração de resultado:

Receita operacional bruta
Impostos e deduções
Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas (despesas) líquidas
Equivalência patrimonial
Amortização dos ágios
Lucro (prejuízo) operacional
Receitas (despesas) não-operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos impostos e das participações
minoritárias
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Participações minoritárias
Lucro (prejuízo) do período

2005

%

2006

1.427.672
(267.217)
1.160.455
(679.342)
481.113
(363.405)
(82.543)
(168.609)
(24.624)
(246.866)
156.315
2.922
(35.509)
82.199
(12.594)

(em milhares de Reais)
123,0%
1.789.022
-23,0%
(383.343)
100,0%
1.405.679
-58,5%
(796.668)
41,5%
609.011
-31,3%
(448.627)
-7,1%
(148.467)
-14,5%
(210.749)
-2,1%
(20.865)
-21,3%
(121.405)
13,5%
35.123
0,3%
17.766
0,0%
-3,1%
(19.592)
7,1%
140.792
-1,1%
(1.846)

2006/2005
(%)

%
127,3%
-27,3%
100,0%
-56,7%
43,3%
-31,9%
-10,6%
-15,0%
-1,5%
-8,6%
2,5%
1,3%
0,0%
-1,4%
10,0%
-0,1%

25,3%
43,5%
21,1%
17,3%
26,6%
23,5%
79,9%
25,0%
-15,3%
-50,8%
-77,5%
508,0%
-44,8%
71,3%
-85,3%

69.605

6,0%

138.946

9,9%

99,6%

(25.856)
(48.843)
(116)
(5.210)

-2,2%
-4,2%
0,0%
-0,4%

(18.344)
(67.022)
(68)
53.512

-1,3%
-4,8%
0,0%
3,8%

-29,1%
37,2%
-41,4%
-1127,1%
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
OS RESULTADOS OPERACIONAIS
A seguinte discussão da condição financeira e resultados operacionais da Emissora deve ser lida em
conjunto com suas (i) demonstrações financeiras auditadas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, e (ii) informações trimestrais - ITR, objeto de revisão especial, referentes aos
períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2005 e 2006, e respectivas notas explicativas
incluídas neste Prospecto, bem como as informações financeiras apresentadas na seção “Informações
Financeiras Selecionadas” deste Prospecto.
Esta seção contém discussões sobre estimativas futuras que envolvem riscos e incertezas. Os resultados
reais da Emissora podem diferir substancialmente daqueles discutidos nestas estimativas em decorrência de
vários fatores, incluindo, mas não se limitando àqueles estabelecidos nas seções “Declarações e Informações
Prospectivas” e “Fatores de Risco” deste Prospecto.
Aspectos Gerais
A Emissora é a maior operadora de sistemas de televisão por assinatura no Brasil, com base no número
de assinantes e de lares conectados, conforme dados da ABTA. Atua através de operadoras controladas em
áreas-chave dos Estados de São Paulo, responsável por 33% do PIB brasileiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e no Distrito Federal. A Emissora atua,
ainda, como importante provedora de serviço de Internet em banda larga no País.
Atualmente, os principais negócios da Emissora são a prestação de serviços de televisão por assinatura,
especialmente (i) televisão a cabo por meio da marca “NET”, (ii) programas do tipo Pay per view, (iii) serviços
de Internet em banda larga, por meio da marca “NET Vírtua”, e (iv) e serviços de telefonia, por meio da marca
“NET Fone Via Embratel”. Em 31 de dezembro de 2005, a Emissora tinha, aproximadamente, 1,5 milhão de
assinantes conectados e, em 30 de setembro de 2006, cerca de 1,7 milhão de assinantes conectados, nas 44
cidades do Brasil em que atua. A Emissora é, ainda, a maior prestadora de serviços de Internet em banda larga
via modem a cabo no Brasil, por meio do serviço NET Vírtua, que tinha, aproximadamente, 367 mil assinantes,
em 31 de dezembro de 2005, e 630 mil assinantes, em 30 de setembro de 2006. A avançada rede de banda larga
de cabos coaxiais e fibra óptica da Emissora cobre, aproximadamente, 36 mil quilômetros, conectando cerca de
7,2 milhões de lares. O NET Fone Via Embratel, lançado em março de 2006, apresentou, em 30 de setembro de
2006, 115,4 mil assinantes conectados, o que representa um aumento de 134% em relação aos 49,3 mil
assinantes conectados, em 30 de junho de 2006. Em 2005, as receitas operacionais da Emissora foram de
R$1.968,6 milhões, e, aproximadamente, 37% de sua rede tinha capacidade de comunicação bidirecional no
encerramento do período.
Em 2004, a Emissora começou a oferecer serviços de televisão a cabo digital a seus assinantes, nas
cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em 2006, estendeu a oferta desses serviços aos assinantes em Porto
Alegre. Ao fornecer serviços de televisão a cabo digital, a Emissora pode oferecer aos assinantes canais
adicionais e mais opções de programação e serviços de valor agregado, tais como canais de áudio, contendo uma
variedade de pacotes musicais, Near Vídeo on Demand e serviços interativos. As receitas do serviço de televisão
a cabo digital tem aumentado gradualmente no decorrer de 2006, tendência que a Emissora acredita que se
manterá durante 2007.
Em 2005, a Emissora lançou o “Portfólio Mega Flash” para o serviço de Internet em banda larga,
oferecendo velocidades de 2 Mgps, 4 Mgps e 8 Mgps aos assinantes desse serviço. Através desse portfólio é
possível oferecer aos assinantes conexões de alta velocidade à Internet.
Em março de 2006, a Emissora lançou, em parceira com a Embratel, um serviço de voz sob a marca
NET Fone Via Embratel, que marcou sua entrada no mercado Triple Play. O novo produto, que usa a tecnologia
de voz sobre IP (Internet Protocol), funciona como uma linha telefônica convencional e permite que o usuário
faça ligações locais, de longa distância e internacionais para qualquer telefone fixo ou móvel, cujas ligações são
cobradas por minuto e não por pulso. Além disso, os assinantes podem aplicar sua tarifa mensal mínima para
fazer qualquer tipo de ligação, incluindo ligações locais e de longa distância, e ligações para celular.
Inicialmente, os assinantes terão o benefício de fazer ligações entre os assinantes do NET Fone Via Embratel, de
graça, dentro da mesma cidade, e ligações de longa distância ao custo de ligação local. Esse serviço é
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direcionado, principalmente, para o mercado residencial e complementa os serviços da Emissora, oferecendo aos
seus assinantes outra opção de serviço de qualidade. O serviço está disponível nas cidades de São Paulo,
Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília.
Durante o ano de 2003, a Emissora iniciou negociações com as programadoras de conteúdo, por
intermédio da Net Brasil, a fim de alterar os contratos de programação, para determinar que a programação fosse
cobrada em Reais, em vez de Dólares, de modo a reduzir o impacto de flutuações cambiais nos custos de
programação da Emissora. Isso tem tido um efeito positivo sobre o desempenho financeiro e sobre o
planejamento de estratégias de longo prazo da Emissora desde então. Ver “Fatores de Risco – Riscos Setoriais”.
Em relação a investimentos, a Emissora realizou, em 2003, investimentos totais de capital no valor de
R$84,5 milhões, relativos, principalmente, à instalação de assinantes, modernização de sistemas da Emissora e
construção e reconstrução de rede de cabos, representando um aumento de R$5,0 milhões, quando comparado
com 2002. Em 2004, a Emissora fez investimentos totais de capital de, aproximadamente, R$123,0 milhões,
relativos, principalmente, à instalação de assinantes e o lançamento de televisão a cabo digital. Em 2005, como
conseqüência do crescimento maior dos assinantes, a Emissora aumentou os investimentos totais de capital e
investiu R$188,6 milhões, em sua maior parte, relativos à instalação de assinantes. Nos primeiros 9 (nove) meses
de 2006, como conseqüência de um ritmo ainda mais acelerado de crescimento da base de assinantes, os
investimentos totais de capital foram de R$286,8 milhões, um aumento significativo, em comparação aos
R$109,8 milhões do mesmo período do ano anterior.
Como resultado da estabilidade da economia brasileira, assim como do crescimento do uso da Internet
pelos brasileiros e da consolidação da tecnologia digital no Brasil, a Emissora pretende aumentar o foco na
bidirecionalização de sua rede de cabos e ampliar a cobertura geográfica do serviço digital, realizando os
investimenros necessários para tanto, de modo a atingir mais domicílios de Classes A e B dentro de sua área de
cobertura. Com o resultado destes investimentos, a Emissora acredita ser possível continuar o crescimento de
maneira sustentável.
Além disso, a Emissora pretende aumentar sua participação no mercado, por meio da captação de novos
assinantes, para o que serão necessários inevstimentos de capital consideráveis, nos próximos anos.
Análise e Perspectivas Financeiras e Operacionais
Fontes de Receita
As receitas de tarifas de assinatura mensal representam a porção dominante das receitas líquidas da
Emissora, e as taxas de adesão e de conexão constituem uma porção relativamente menor de suas receitas
líquidas, denominadas em Reais. Segundo a legislação vigente, os contratos da Emissora com seus atuais
assinantes permitem que as tarifas de assinatura somente sejam aumentadas 1 (uma) vez a cada 12 (doze) meses,
e proporcionalmente ao índice de inflação IGP-M. A receita bruta consolidada em 2005 foi de R$1.968,6
milhões, representando um crescimento de 15,1% em relação a 2004.
•

Receitas de assinatura de televisão paga. As receitas de assinatura de televisão paga consistem nas
tarifas de assinatura pagas mensalmente pelos assinantes de televisão paga. As tarifas de assinatura são
registradas no mês em que o serviço é prestado.

•

Receitas de serviço de Internet em banda larga. As receitas com serviço de Internet em banda larga
consistem de tarifas mensais de assinatura pagas pelos assinantes para o serviço de Internet em banda
larga, o NET Vírtua. As tarifas de assinatura são registradas no mês em que o serviço de Internet em
banda larga é prestado.

•

Receitas de taxa de adesão e de conexão. A Emissora cobra de seus assinantes uma taxa para a
instalação do equipamento necessário para o recebimento do serviço de televisão por assinatura. As
taxas de adesão e de conexão faturadas para os novos assinantes são diferidas, na medida em que
excedam os respectivos custos diretos de venda. As taxas diferidas foram amortizadas, em relação à
receita, pelo prazo de 10 (dez) anos, até 31 de dezembro de 2005. Desde 1º de janeiro de 2006, as taxas
diferidas vêm sendo amortizadas, em relação à receita, pelo prazo de 6 (seis) anos, o que melhor
representa o período médio estimado durante o qual a Emissora espera que os assinantes permaneçam
conectados à sua rede de cabo.
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•

Receitas de Pay per view. As receitas de Pay per view consistem em receitas auferidas com os serviços
de programação do tipo Pay per view (tais como eventos esportivos, shows musicais e filmes). Uma
parte substancial das receitas de Pay per view da Emissora a cada ano resulta da transmissão dos
campeonatos de futebol estadual e nacional. Pelo fato das datas desses campeonatos variarem ano após
ano, essas receitas de Pay per view tendem a ser sazonais, com uma porcentagem desproporcional
registrada durante os períodos nos quais esses eventos são televisionados.

•

Receitas de outros serviços. As receitas de outros serviços consistem em vendas do guia de
programação da Emissora, atualizações de pacotes de programação, serviços de suporte técnico,
serviços de desconexão e reconexão, da prestação dos serviços de telefonia, por meio do NET Fone Via
Embratel e outros serviços.

Custos e Despesas Operacionais
As despesas operacionais mais significativas da Emissora são:
•

Custos de programação. A programação tem sido, e estima-se que continuará sendo, o maior custo
operacional da Emissora. Os custos de compra de programação consistem em taxas de programação
pagas por suas subsidiárias operacionais, diretamente a determinadas programadoras internacionais,
para a aquisição de conteúdo internacional de fontes externas ao Brasil, e para a Net Brasil,
principalmente, em relação à programação produzida no Brasil. Ver “Transações entre Partes
Relacionadas – Contrato de Fornecimento de Conteúdo celebrado com a Net Brasil”.
As taxas de programação que a Emissora paga são, em geral, mais altas com relação aos programas
obtidos para os seus pacotes de programação digital e para os seus pacotes de programas analógicos
“Premium” e “Advanced”.

•

Outros custos operacionais diretos. Outros custos operacionais diretos incluem: despesas com o
aluguel de postes pagos às companhias de serviços públicos, eletricidade, custos de manutenção e de
outra natureza que aumentam em função do desenvolvimento da rede da Emissora; folha de pagamentos
e respectivos encargos, e custos relativos aos sistemas de atendimento ao cliente, cobrança e
informações. Uma parcela substancial da rede da Emissora é formada por cabos aéreos (em vez de
cabos subterrâneos), freqüentemente passados sobre postes elétricos. A Emissora obteve acesso aos
postes elétricos por meio de contratos de aluguel de postes, celebrados com companhias locais
fornecedoras de energia elétrica, as quais, normalmente, são obrigadas a permitir esse acesso, em troca
de uma taxa negociada.

•

Despesas de vendas, gerais e administrativas. As despesas de vendas, gerais e administrativas
incluem despesas relativas à folha de pagamento, benefícios, consultoria e comissões de vendas,
consultoria financeira e manutenção de programas de computador, bem como despesas relativas à
publicidade, passivo estimado para reivindicações e autuações tributárias, trabalhistas e civis e
provisões para devedores duvidosos.

•

Depreciação da rede de cabos. Devido aos investimentos que feitos pela Emissora em suas redes de
cabo e de banda larga, os custos de depreciação anual da Emissora são significativos.
Em 31 de dezembro de 2005, o valor contábil do imobilizado da Emissora, e de outros ativos realizáveis
a longo prazo referentes a cabos, líquido, totalizou R$837,1 milhões, que representam 36,0% dos ativos
totais da Emissora. Esse valor contábil incluiu os custos capitalizados de mão-de-obra e despesas gerais
incorridas junto com a instalação dos sistemas de cabo e está demonstrado ao custo. A utilização de
suas políticas contábeis referentes ao imobilizado incorpora estimativas, pressupostos e decisões da
administração da Emissora, relativas à vida útil e aos custos capitalizados. Atualmente, a Emissora
deprecia seus ativos de cabos utilizando o método de depreciação linear, durante um prazo estimado de
vida útil econômica restante dos ativos que varia de 12 (doze) a 15 (quinze) anos, resultando em uma
taxa de depreciação que varia de 6,7% a 8,3%.
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Alterações nas circunstâncias, tais como avanços tecnológicos, mudanças no modelo de negócios da
Emissora ou alterações em seu capital e estratégia de investimentos poderão resultar na diferença entre a vida
útil efetiva e as estimativas da Emissora, levando a administração a rever a vida útil dos ativos, a qual poderá ser
encurtada para determinadas categorias de ativos e prorrogada para outras, dependendo das decisões
tecnológicas tomadas pela Emissora. Os decodificadores são um exemplo de um item de ativo sujeito a
alterações tecnológicas importantes. Por exemplo, novos decodificadores associados a novos equipamentos que
permitam a compressão de sinais poderão permitir à Emissora oferecer novos serviços de valor agregado e
ampliar a vida útil restante de seus ativos de fibras ópticas. Nos casos em que a Emissora determine que a vida
útil do imobilizado deva ser revista, a Emissora depreciará o valor contábil líquido sobre sua vida útil restante
revista, dessa forma aumentando ou diminuindo as despesas com depreciação. O valor contábil dos ativos fixos é
revisto quando fatos e circunstâncias sugerem que os ativos fixos podem ter se deteriorado. Se essa revisão
indicar que o valor contábil dos ativos fixos não será recuperado de fluxos de caixa não descontados gerados por
tais ativos, reconhecem-se perdas de substância econômica, correspondentes ao montante que o valor contábil
exceder seu valor justo. Não houve perdas de substância econômica dos ativos fixos em 31 de dezembro de
2005, 2004 e 2003.
Após as modernizações feitas à base instalada de cabos da Emissora durante 2001, junto com o
desenvolvimento de seu sistema de comunicação bidirecional, para permitir a introdução aos assinantes de
serviços de Internet em banda larga, a Emissora realizou um estudo da vida útil estimada de itens específicos de
sua rede de transmissão por cabo. A administração da Emissora decidiu revisar a vida útil econômica estimada
de categorias específicas de ativos, em 1º de janeiro de 2002. Desse modo, a taxa de depreciação do valor
contábil líquido dos seguintes itens foi revista conforme a tabela abaixo:
Descrição
Rede de cabos
Fibra óptica
Decodificadores
Modem a cabo

Antes de 2002

Vida útil revisada em 2002

5-8
10
8
8

12 -15
15
10
10

Impostos e Contribuições sobre a Receita
Os impostos e outras deduções de receitas estão diretamente vinculados ao volume de vendas de
assinaturas pela Emissora. Exceto em relação ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(“FUST”) e o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (“FUNTTEL”), cada um dos
impostos descritos abaixo são repassados para os assinantes da Emissora como parte de suas tarifas de
assinatura. Os impostos e outras deduções de receitas consistem em:
•

ICMS. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que incide a uma alíquota de
25%. Porém, para receitas de assinatura e taxas de adesão e conexão em cada um dos estados brasileiros nos
quais a Emissora e suas controladas operam, o ICMS incide sobre uma base de cálculo reduzida, resultando
em uma alíquota efetiva de 10%, exceto no Rio Grande do Sul, onde essa alíquota efetiva é de 12%.

•

ISS. O ISS é um imposto municipal sobre serviços, que incide a uma alíquota máxima de 5,0% (alguns
municípios possuem alíquotas inferiores) sobre alguns serviços, tais como manutenção e outras
atividades técnicas.

•

PIS. O PIS é um tributo federal sobre as receitas, que incide a uma alíquota de 0,65%, sobre as receitas
resultantes de televisão paga, telecomunicação e serviços de banda larga e a uma alíquota de 1,65%,
sobre as receitas resultantes de outros serviços.

•

COFINS. A COFINS é uma contribuição de previdência social federal sobre as receitas, que incide a
uma alíquota de 3,0%, sobre as receitas resultantes de televisão paga, telecomunicação e serviços de
banda larga, e a uma alíquota de 7,6%, sobre as receitas resultantes de todos os serviços.

•

FUST e FUNTTEL. O FUST e o FUNTTEL são tributos federais sobre receitas de serviço brutas,
excluindo-se vendas canceladas e outros impostos, sobre os valores cobrados dos assinantes da
Emissora, que incidem a alíquotas de 1,0% e 0,5%, respectivamente.

39

Comparação entre o período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2006 e o período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2005
Nos títulos abaixo, as expressões “em 2005” e “em 2006” referem-se aos saldos e índices apurados pela
Emissora nos períodos de 9 (nove) meses encerrados em 30 de setembro de 2005 e 30 de setembro de 2006,
respectivamente.
Principais Variações das Contas Patrimoniais
•

Disponibilidades: apresentaram redução de 10,0%, passando de R$315,7 milhões, em 2005, para
R$284,2 milhões, em 2006. Essa redução se explica, principalmente, devido ao pagamento de dívidas
emitidas no exterior, no processo de Reestruturação de Capital, que foram liquidadas em outubro de
2005 e abril de 2006, respectivamente, obedecendo a certas cláusulas contratuais.

•

Títulos e Valores Mobiliários e Depósitos Bancários Vinculados: apresentaram saldo inexistente, em
2006, comparado ao saldo de R$254,1 milhões, em setembro de 2005, devido à liquidação das 7.0%
Sênior Secured Notes e Sênior Secured Floating Rate Notes, ocorrida em abril de 2006.

•

Partes Relacionadas (Ativo): totalizou R$14,1 milhões em setembro de 2006, comparado a um saldo
inexistente em setembro de 2005, devido ao início dos serviços prestados pela Emissora à Embratel no
âmbito do contrato para aluguel de fibras ópticas firmado entre as duas companhias.

•

Imobilizado e Diferido Líquidos: apresentaram crescimento de 20,6%, passando de R$878,7 milhões,
em 2005, para R$1.059,4 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente, devido às
maiores instalações de assinantes e equipamentos na residência do cliente.

•

Empréstimos e Financiamentos: passaram de R$273,3 milhões, em 2005, para R$0,0, em 2006. Essa redução
se explica devido ao pagamento de dívidas emitidas no exterior no processo de Reestruturação de Capital.

•

Debêntures: os juros das debêntures apresentram redução de 26,0%, passando de R$ 16,7 milhões, em 2005,
para R$12,4 milhões, em 2006. Essa redução se explica, principalmente, devido a uma menor variação
acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia para a remuneração das
Debêntures da Quinta Emissão.

•

Provisões para Contingências: apresentaram redução de 5,5%, passando de R$626,9 milhões, em 2005, para
R$592,4 milhões, em 2006. Essa redução se explica, principalmente, devido à redução das provisões para
contingências trabalhistas e fiscais.

Receita Operacional Bruta
A receita bruta apresentou crescimento de 25,3%, passando de R$1.427,7 milhões, em 2005, para
R$1.789,0 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à forte expansão tanto da base
de assinantes de televisão por assinatura quanto da base de assinantes de serviços de banda larga.
•

Receitas de mensalidade de Televisão por Assinatura e Banda Larga: apresentaram crescimento de
25,4%, passando de R$1.335,2 milhões, em 2005, para R$1.674,3 milhões, em 2006. Esse crescimento
se explica, principalmente, devido ao aumento da base de assinantes de televisão por assinatura e de
Internet em banda larga, o qual está acontecendo dentro do ritmo esperado pela Emissora.

•

Receitas de taxas de adesão: apresentaram crescimento de 19,1%, passando de R$11,5 milhões, em 2005,
para R$13,7 milhões, em 2006. Ainda que as vendas do pacote fidelidade continuem respondendo pelo
maior volume de vendas, a mudança de patamar de vendas da Emissora causou essa alta.

•

Receitas de Pay per view e outros serviços: apresentaram crescimento de 24,8%, passando de R$80,9
milhões, em 2005, para R$101,0 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente,
devido à locação de fibra óptica, aos serviços de cobrança, assistência técnica e instalação, e à prestação
de serviços adicionais aos assinantes que optam pelos pacotes básicos.
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Deduções da receita bruta
As deduções da receita bruta apresentaram crescimento de 43,5%, passando de R$267,2 milhões, em
2005, para R$383,3 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao crescimento da
receita de Internet em banda larga, onde a alíquota de ICMS é maior do que a alíquota aplicável aos serviços de
televisão a cabo. Adicionalmente, um maior volume de descontos vem sendo oferecido pela Emissora.
Custos e Despesas Operacionais
•

Programação e Comissão Mercantil: apresentaram crescimento de 14,2%, passando de R$355,4
milhões, em 2005, para R$405,7 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente,
devido ao aumento no número de assinantes e ao ajuste contratual do custo pela variação do IGP-M.

•

Outros custos operacionais: apresentaram crescimento de 20,7%, passando de R$323,9, em 2005, para
R$390,9 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao aumento nos custos
de manutenção de rede, em decorrência do maior custo de energia elétrica, e o aumento nos custos de
link, resultado do aumento na base de assinantes de Internet em banda larga.

•

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas e Outras Receitas (Despesas) líquidas: apresentaram
crescimento de 37,6%, passando de R$248,2 milhões, em 2005, para R$341,4 milhões, em 2006. Esse
crescimento se explica, principalmente, devido ao maior volume de vendas, que impacta, basicamente,
despesas com vendas como comissões sobre vendas, atividades de telemarketing ativo e marketing.

•

Despesas com Depreciação e Amortização: apresentaram redução de 15,0%, passando de R$24,6, em
2005, para R$20,9 milhões, em 2006. Essa variação se explica, principalmente, devido à redução da
base a depreciar, motivada pelo aumento de itens totalmente depreciados.

EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA consolidado apresentou crescimento de 10,9%, passando de R$335,3 milhões, em 2005,
para R$371,8 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao aumento das bases de
assinantes de televisão por assinatura e Internet em banda larga. A margem EBITDA passou de 29%, em 2005,
para 26%, em 2006. Essa redução se explica, principalmente, devido a maiores atividades de marketing e
vendas, e gastos com a central de relacionamento.
O EBITDA antes de despesa com vendas apresentou crescimento de 24,5%, passando de R$417,8
milhões, em 2005, para R$520,3 milhões, em 2006. A margem EBITDA antes de despesa com vendas apresentou
crescimento de 2,8%, passando de 36%, em 2005, para 37%, em 2006.
Receitas/Despesas Financeiras
O resultado financeiro líquido apresentou variação negativa de 4,7%, passando de um resultado
negativo de R$90,6 milhões, em 2005, para um resultado negativo de R$86,3 milhões, em 2006. Esse
crescimento se explica, principalmente, devido à conclusão da reestruturação da dívida da Emissora, que
diminuiu a taxa de juros incidente sobre o endividamento, além de uma menor exposição cambial no período.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A despesa com IRPJ e CSLL (corrente e diferido) apresentou crescimento de 14,3%, passando de
R$74,7 milhões, no 2005, para R$85,4 milhões, em 2006. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à
realização de prejuízo fiscal e diferenças temporárias, em 2006, ante uma constituição, em 2005. Em adição, a
Emissora realizou amortização de ágio de aquisição no montante de R$63,8 milhões, referente ao ágio
incorporado da Globotel Participações S.A.
Lucro (Prejuízo) Líquido
O lucro (prejuízo) líquido passou de um prejuízo de R$5,2 milhões, em 2005, para um lucro de R$53,5
milhões, em 2006. Além do melhor resultado operacional apresentado em 2006, a Emissora não incorreu na perda
com hedge cambial, registrada em 2005, sendo estes os principais fatores que contribuíram para esse resultado.
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Comparação entre o Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2005 e o Exercício Social findo em 31 de
dezembro de 2004
Nos títulos abaixo, as expressões “em 2004” e “em 2005” referem-se aos saldos e índices apurados pela
Emissora nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 31 de dezembro de 2005, respectivamente.
Principais Variações das Contas Patrimoniais
•

Disponibilidades: apresentaram redução de 6,7%, passando de R$324,7 milhões, em 2004, para
R$302,8 milhões, em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido à aplicação de parte das
disponibilidades em títulos e valores mobiliários destinados à garantia de pagamento das Net Sul
Floating Rate Notes, em conexão com a emissão das Debêntures da Quinta Emissão.

•

Títulos e Valores Mobiliários e Depósitos Bancários Vinculados: eram inexistentes em 2004, passando
para R$101,4 milhões, em 2005, devido a valores investidos em Letras Financeiras do Tesouro
vinculadas para a liquidação das 7.0% Sênior Secured Notes e Sênior Secured Floating Rate Notes, com
liquidação ocorrida em abril de 2006.

•

Partes Relacionadas (Ativo): não apresentaram valores no período.

•

Imobilizado e Diferido Líquidos: apresentaram crescimento de 1,6%, passando de R$898,7 milhões, em
2004, para R$912,8 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica, principalmente, devido às maiores
instalações de assinantes e equipamentos na residência do cliente.

•

Fornecedores e programação: apresentaram redução de 33,5%, passando de R$199,8 milhões, em 2004,
para R$132,9 milhões, em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido ao pagamento da
programação de anos anteriores, renegociada com os fornecedores.

•

Empréstimos e Financiamentos: apresentaram redução de 92%, passando de R$1.122,2 milhões, em 2004,
para R$91,4 milhões em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido à quinta emissão de
debêntures, por meio da qual a Emissora conluiu o processo de reestruturação de sua dívida, liquidando a
totalidade de suas dívidas bancárias e das Net Serviços 7% Sênior Secured Notes.

•

Debêntures: apresentaram redução de 89,2%, passando de R$446,1 milhões, em 2004, para R$48,0 milhões,
em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido à liquidação dos saldos relativos às Debêntures da
Segunda Emissão e às Debêntures da Terceira Emissão, e à colocação das Debêntures da Quinta Emissão,
com o alongamento dos prazo de amortização.

•

Provisões para Contingências: apresentaram aumento de 25,6%, passando de R$493,8 milhões, em 2004,
para R$620,0 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao aumento de
provisões para contingências fiscais, tributação de seus serviços, como de ICMS, provisão para multa e juros
incidentes sobre imposto, ISS e questionamentos à constitucionalidade da legislação que alargou a base de
cálculo da COFINS.

•

Total do Patrimônio Líquido: passou de um valor negativo de R$208,0 milhões, em 2004, para um valor
positivo de R$621,3 milhões, em 2005, devido à conclusão da reestruturação de capital da Emissora ocorrida
em março de 2005, que resultou em um aumento de capital no montante de R$638,8 milhões.

Receita Operacional Bruta
A receita bruta da Emissora apresentou crescimento de 15,1%, passando de R$1.710,7 milhões, em
2004, para R$1.968,6 milhões, em 2005. Este crescimento se explica, principalmente, devido à combinação do
crescimento de 11,4% das receitas de mensalidade de televisão por assinatura, decorrentes, sobretudo, da
expansão das bases de assinantes, além de reajustes de mensalidade de televisão por assinatura pelo IGP-M, e do
crescimento de, aproximadamente, 100% da receita de Internet em banda larga.
•

Receitas de mensalidade de Televisão por Assinatura e Banda Larga: apresentaram crescimento de
17,4%, passando de R$1.563,4 milhões, em 2004, para R$1.834,9 milhões, em 2005. Esse resultado se
explica, principalmente, devido à expansão da base de assinantes de televisão por assinatura e de
Internet em banda larga, além do reajuste das mensalidades de televisão por assinatura pelo IGP-M.
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•

Receitas de taxas de adesão: permaneceram praticamente estáveis em R$15,0 milhões, uma vez que o
aumento nas vendas do pacote fidelidade compensou o maior número de vendas realizadas.

•

Receitas de Pay per view e outros serviços: apresentaram redução de 10,4%, passando de R$132,5
milhões, em 2004, para R$118,7 milhões, em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido à
redução da receita proveniente da divisão de redes corporativas, vendida em 2004.

Deduções da receita bruta
As deduções da receita bruta apresentaram crescimento de 18,1%, passando de R$318,0 milhões, em
2004, para R$375,6 milhões, em 2005. Os impostos mantiveram crescimento proporcional às receitas. Mas a
linha de cancelamentos cresceu 1,1% sobre as receitas brutas, em função do aumento de descontos condicionais
concedidos aos assinantes nas campanhas de vendas.
Custos e Despesas Operacionais
•

Programação e Comissão Mercantil: apresentaram crescimento de 12,9%, passando de
R$430,6 milhões, em 2004, para R$486,2 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica,
principalmente, devido à inclusão dos canais “HBO” e ao aumento da base de assinantes “Premium” e
“Digital”. Além disso, houve um aumento na base geral de assinantes de televisão por assinatura da
Emissora e reajustes dos contratos de programação, pela taxa de inflação do IGP-M.

•

Outros custos operacionais: apresentaram crescimento de 11,4%, passando de R$401,0 milhões, em
2004, para R$446,6 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica, principalmente, devido aos maiores
custos relacionados a material, serviços técnicos, e reparo e recuperação de caixas analógicas de
televisão por assinatura. Além disso, o aumento foi impactado pelo crescimento do número de
funcionários, custos mais altos relacionados à central de relacionamento e ao aumento nos custos
relacionados ao NET Vírtua, principalmente o custo do link, como resultado do crescimento na base de
assinantes de Internet em banda larga da Emissora.

•

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas: apresentaram crescimento de 10,5%, passando de
R$314,7 milhões, em 2004, para R$347,6 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica,
principalmente, devido a maiores despesas de marketing, relacionadas a campanhas publicitárias de
televisão por assinatura e banda larga, despesas de comissão de vendas e ao aumento no número de
funcionários.

•

Despesas com Depreciação e Amortização: apresentaram redução de 13,1%, passando de
R$42,8 milhões, em 2004, para R$31,7 milhões, em 2005. Essa redução se explica, principalmente,
devido à redução da base a depreciar, motivada pelo aumento de itens totalmente depreciados, bem
como pela venda da Vicom, em agosto de 2004.

EBITDA
O EBITDA consolidado apresentou crescimento de 19,6%, passando de R$376,4 milhões, em 2004,
para R$450,1 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao aumento das bases de
assinantes de televisão por assinatura e Internet em banda larga. A margem EBITDA passou de 22,0%, em 2004,
para 22,9%, em 2005. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à geração de receitas crescentes sem
o aumento proporcional dos custos e despesas correspondentes ao aumento marginal da base de assinantes.
Receitas/Despesas Financeiras
O resultado financeiro líquido passou de um resultado negativo de R$282,7 milhões, em 2004, para um
resultado líquido negativo de R$101,3 milhões, em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido ao
ganho de R$148,5 milhões, com o desconto obtido sobre a reestruturação da dívida, registrada em 2005.
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Imposto de Renda e Contribuição Social
A despesa com IRPJ e CSLL apresentou redução de 97,8%, passando de de R$92,3 milhões, em 2004,
para R$2,0 milhões, em 2005. Essa redução se explica, principalmente, devido ao reconhecimento de créditos
fiscais, calculados com base nos saldos acumulados de prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição
social, no montante de R$107,0 milhões. Esse valor é complementar ao montante de créditos fiscais reconhecido
no ano de 2004, de R$205,6 milhões, e representa cerca de 9,4% do total de créditos fiscais que potencialmente
podem ser registrados nos livros da Emissora. A amortização de ágio de aquisição no ano ficou estável em
R$85,0 milhões, referente ao ágio incorporado da Globotel Participações S.A., em agosto de 2001. Esse
benefício fiscal dá ao acionista controlador o direito de subscrever ações mediante a aumento de capital.
Lucro (Prejuízo) Líquido
O lucro (prejuízo) líquido passou de um prejuízo de R$45,4 milhões, em 2004, para um lucro de
R$125,7 milhões, em 2005. Esse crescimento se explica, principalmente, devido a uma melhora do resultado
operacional medido pelo EBIT, aliada a um melhor perfil da estrutura de capital da Emissora e ao
reconhecimento de créditos fiscais.
Comparação entre o Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2004 e o Exercício Social findo em 31 de
dezembro de 2003
Nos títulos abaixo, as expressões “em 2003” e “em 2004” referem-se aos saldos e índices apurados pela
Emissora nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, respectivamente.
Principais Variações das Contas Patrimoniais
•

Disponibilidades: apresentaram crescimento de 61,0%,passando de R$201,7 milhões, em 2003, para
R$324,7 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao não pagamento de
obrigações financeiras durante o processo de reestruturação da dívida.

•

Títulos e Valores Mobiliários e Depósitos Bancários Vinculados: não apresentaram valores no período.

•

Partes Relacionadas (Ativo): não apresentaram valores no período.

•

Fornecedores e programação: apresentaram redução de 10,1%, passando de R$222,2 milhões, em 2003,
para R$199,8 milhões, em 2004. Essa redução se explica, principalmente, devido ao pagamento da
programação de anos anteriores, renegociada com os fornecedores.

•

Salários e encargos sociais: apresentaram crescimento de 47,0%, passando de R$27,9 milhões, em
2003, para R$41,0 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à provisão
referente ao plano de participação nos resultados da Emissora, efetuada como conseqüência da
realização das metas estabelecidas para o ano.

•

Empréstimos e Financiamentos: apresentaram aumento de 11,9%, passando de R$1.003,8 milhões, em 2003,
para R$1.123,2 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido a multas e juros de
mora pela não liquidação temporária de obrigações financeiras.

•

Debêntures: apresentaram aumento de 31,9%, passando de R$338,3 milhões, em 2003, para R$446,1
milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à não amortização integral das
Debêntures da Terceira Emissão.

•

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: apresentaram crescimento de 109,3%, passando
de R$8,6 milhões, em 2003, para R$18,0 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica,
principalmente, devido à melhora no resultado auferido pelas subsidiárias no período.

•

Provisões e outras contas a pagar de curto prazo: apresentaram crescimento de 72,6%, passando de
R$18,6 milhões, em 2003, para R$32,1 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente,
devido à constituição de provisão de pagamento ao ECAD, enquanto se aguardava o resultado da
negociação de preços.
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•

Provisões para Contingências: apresentaram aumento de 1,1%, passando de R$488,2 milhões, em 2003,
para R$493,8 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao aumento de
provisões tributárias.

•

Total do Patrimonio Líquido: passou de um valor negativo de R$162,6 milhões, em 2003, para um
valor negativo de R$208,0 milhões, em 2004. Essa redução se explica, principalmente, devido ao
prejuízo de R$45,4 milhões, no exercício social de 2004. O patrimônio líquido negativo de 2003 se
deve a prejuízos apresentados pela Emissora.

Receita Operacional Bruta
A receita bruta da Emissora apresentou crescimento de 11,6%, passando de R$1.532,3 milhões, em
2003, para R$1.710,7 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à combinação dos
seguintes itens de receita:
•

Receitas de mensalidade de Televisão por Assinatura e Banda Larga: apresentaram crescimento de 13,5%,
passando de R$1.372,8 milhões, em 2003, para R$1.558,4 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica,
principalmente, devido ao aumento da base de assinantes, que passou de 1.352,5 mil, em 2003, para 1.418,9
mil, em 2004, no caso da televisão por assinatura, e de 91,5 mil, em 2003, para 188,8 mil, em 2004, no caso da
Internet em banda larga, por conta das promoções realizadas durante o ano, e ao reajuste das mensalidades de
televisão por assinatura ocorrido no decorrer do ano, de 12,4%, com base no IGP-M.

•

Receitas de taxas de adesão: apresentaram redução de 21,8%, passando de R$18,8 milhões, em 2003,
para R$14,7 milhões, em 2004. Essa redução se explica, principalmente, devido às promoções
realizadas no decorrer do ano.

•

Receitas de redes coorporativas: apresentaram redução de 36,8%, passando de R$57,9 milhões, em
2003, para R$36,6 milhões, em 2004. Essa redução se explica, principalmente, devido à venda da
Vicom, antiga subsidiária da Emissora e prestadora de serviços de transmissão via satélite, ocorrida em
agosto de 2004.

•

Receitas de Pay per view e outros serviços: apresentaram crescimento de 22,0%, passando de R$82,8
milhões, em 2003, para R$101,0 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente,
devido às maiores vendas de Pay per view do campeonato brasileiro de futebol e do “Big Brother
Brasil”, no ano de 2004.

Deduções da receita bruta
As deduções da receita bruta apresentaram crescimento de 10,9%, passando de R$286,8 milhões, em
2003, para R$318,0 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à elevação das
receitas e da tributação pelo ICMS sobre o NET Vírtua, no Estado do Rio de Janeiro, ocorrida em agosto de
2004.
Custos e Despesas Operacionais
•

Programação e Comissão Mercantil: apresentaram crescimento de 3,3%, passando de R$416,2 milhões,
em 2003, para R$430,5 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao
aumento da base de assinantes em 4,9%, ao reajuste de alguns contratos de programação pelo IGP-M e
ao início da cobrança, a partir do terceiro trimestre de 2004, de 2 (dois) novos canais.

•

Outros custos operacionais: apresentaram redução de 1,5%, passando de R$407,0 milhões, em 2003,
para R$401,0 milhões, em 2004. Essa redução se explica, principalmente, devido a menores gastos com
marketing de fidelização e custos relativos a redes corporativas, em decorrência da venda da Vicom, em
agosto de 2004. A redução foi compensada por elevações de custos de aluguel de postes e custo de
manutenção da rede de cabos.
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•

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas e Outras Receitas (Despesas) líquidas: apresentaram
crescimento de 25,7%, passando de R$250,3 milhões, em 2003, para R$314,7 milhões, em 2004. Esse
crescimento se explica, principalmente, aos maiores gastos com vendas e a algumas despesas, como a
de aluguel, manutenção de software e despesas com serviços de terceiros, principalmente da central de
relacionamento, de consultorias de sistemas e consultorias financeiras.

•

Depreciação e Amortização: apresentaram redução de 30,6%, passando de R$61,7 milhões, em 2003,
para R$42,8 milhões, em 2004. Essa redução se explica, principalmente, devido à queda das despesas
de depreciação e amortização, em função da venda da Vicom, em agosto de 2004.

EBITDA
O EBITDA consolidado apresentou crescimento de 22,8%, passando de R$306,5 milhões, em 2003,
para R$376,4 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido à estratégia de crescimento
sustentado adotada pela Emissora. A margem EBITDA passou de 24,6%, em 2003, para 27,0%, em 2004. Esse
crescimento se explica, principalmente, devido ao desenvolvimento de novos canais de venda, revisão de
processos operacionais, melhora no nível de atendimento e prestação de serviço ao cliente, e atenção aos custoschave.
Receitas/Despesas Financeiras
O resultado financeiro líquido, apresentou aumento de 31,4% nas despesas líquidas, passando de um
resultado negativo de R$215,2 milhões, em 2003, para um resultado negativo de R$282,7 milhões, em 2004.
Essa variação se explica, principalmente, devido à apreciação do Real em relação ao Dólar, em 8,1%, tendo em
vista que a Emissora utilizava instrumentos de proteção cambial com vistas a proteger-se de uma depreciação do
Real em relação ao Dólar, e à complementação das provisões de encargos tributários relacionados à
reestruturação da dívida da Emissora.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A despesa com IRPJ e CSLL passou de um resultado negativo de R$90,4 milhões, no ano de 2003, para
um resultado positivo de R$92,3 milhões, em 2004. Esse crescimento se explica, principalmente, devido ao
reconhecimento de créditos fiscais, calculados com base nos saldos acumulados de prejuízos fiscais, e de base
negativa de contribuição social. O valor total do ativo reconhecido foi apurado com base na projeção de
resultados futuros e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da Emissora, de acordo com a
Instrução da CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. As projeções foram fundamentadas com base em uma
expectativa de geração de lucro tributável, determinada por estudo técnico e derivada do plano de negócios da
Emissora, devidamente aprovado pelo seu Conselho de Administração. De acordo com as projeções, o valor
apurado desse ativo foi de R$205,6 milhões e representa, em 31 de dezembro de 2004, aproximadamente, 18,6%
do total de créditos fiscais que potencialmente podem ser registrados nos livros da Emissora. Adicionalmente ao
reconhecimento de créditos fiscais, essa linha é composta por (i) amortizações de ágio de aquisições nas
operações de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, no montante de R$85,0 milhões (ii) reversão
do ativo diferido por realizações das diferenças temporárias, e (iii) IRPJ e CSLL corrente com impacto caixa.
Lucro (Prejuízo) Líquido
O prejuízo líquido passou de R$268,4 milhões, em 2003, para R$45,4 milhões, em 2004. Essa redução
se explica, principalmente, devido ao crescimento do EBITDA e do EBIT, que são a base para a lucratividade no
médio e longo prazo da Emissora, à apreciação do Real frente ao Dólar e ao reconhecimento de créditos fiscais,
no último trimestre de 2004.
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Compromissos Financeiros
Em 30 de setembro de 2006, a Emissora apresentava o seguinte perfil de endividamento:
Dívidas denominadas em Reais:
Juros ..........................................................................................
Debêntures da Quinta Emissão..................................................

(R$ milhares)
12.379
650.000

Dívida Total a Curto Prazo.....................................................
Dívida Total a Longo Prazo....................................................

12.379
650.000

O gráfico abaixo demonstra o calendário de amortização das Debêntures da Quinta Emissão:
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Capacidade de Pagamento e Liquidez
A Emissora está em processo de emissão de sua 6ª emissão de debêntures, sendo a primeira ao amparo
do presente Programa de Distribuição (“6ª Emissão”), e de obtenção de recursos para financiamento dos
equipamentos utilizados na instalação de assinantes.
Com os recursos provenientes da 6ª Emissão, a Emissora efetuará o pagamento das Debêntures da
Quinta Emissão. Após a conclusão desse processo, a Emissora apresentará um calendário de amortização de
dívida que não terá pressão de pagamento significativo de principal, nos próximos 4 (quatro) anos, quando se
iniciará a amortização da primeira parcela de principal das debêntures da 6ª Emissão, conforme se verifica na
tabela abaixo:
Calendário de Amortização Programada das Debêntures da 6ª Emissão:
Parcela
Data
Valor
1ª Parcela
1º de dezembro de 2010
R$145,0 milhões
2ª Parcela
1º de dezembro de 2011
R$145,0 milhões
3ª Parcela
1º de dezembro de 2012
R$145,0 milhões
4ª Parcela
1º de dezembro de 2013
R$145,0 milhões
A Emissora concluiu, ainda, em 28 de novembro de 2006, um processo de captação de recursos no
exterior, por meio da emissão de Perpetual Notes, no valor total de US$150,0 milhões (ver “Títulos e Valores
Mobiliários Emitidos – Perpetual Notes”).

47

Com seu atual nível de geração de caixa operacional, aliada à sua perspectiva de crescimento nos
próximos anos, a Emissora acredita que essa geração operacional de caixa será suficiente para cobrir suas
necessidades de investimentos e pagamento dos juros, e que estará com uma posição adequada de liquidez que
lhe permitirá realizar os pagamentos programados de suas obrigações financeiras.
Eventos Subseqüentes
Em 11 de outubro de 2006, a Emissora celebrou um contrato com certos acionistas da Vivax, visando a
uma aquisição minoritária na Vivax pela Emissora e a uma posterior aquisição de Controle, mediante aprovação
da ANATEL. A primeira etapa desta transação foi concluída em dezembro de 2006, tendo a Emissora adquirido
uma participação minoritária, direta e indireta, de 36,7% do capital social da Vivax, por meio de aumento de
capital da Emissora, no valor de aproximadamente R$537 milhões, parcialmente subscrito e integralizado pela
Horizon Telecom International LLC (“HTI”) com ações de emissão da Vivax e da Brasil TV a Cabo
Participações S.A. (“BTVC”), sua controladora. A Emissora não desembolsou quaisquer valores nesta transação.
A segunda etapa da operação ainda aguarda a aprovação da ANATEL e será realizada por meio de um
novo aumento de capital da Emissora, também subscrito e integralizado com ações de emissão da Vivax e da
BTVC, ou pela incorporação das ações de emissão da Vivax ao patrimônio da Emissora. Desta forma, a
Emissora também não desembolsará quaisquer valores nesta segunda etapa, salvo na hipótese de eventual
exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da deliberação, no caso de incorporação das ações.
Nesta hipótese, a Emissora não pode estimar os valores envolvidos neste eventual desembolso. Ver
“Informações sobre a Emissora – Aquisição da Vivax”.
A Vivax, por meio de operadoras controladas, é a segunda maior operadora de televisão a Cabo do
Brasil, em número de assinantes, e uma das principais provedoras de serviços de Internet de banda larga do País,
atuando nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. A Vivax possuía cerca de 312 mil assinantes de
televisão a cabo e 106 mil assinantes de Internet em banda larga, em 30 de junho de 2006. A Vivax opera em 34
(trinta e quatro) cidades, sendo 31 (trinta e uma) localizadas no Estado de São Paulo, 2 (duas) no Estado do Rio
de Janeiro e 1 (uma) no Estado do Amazonas.
Dívida
A Emissora pretende alongar sua dívida a menores custos, através do pagamento da dívida já existente,
além de financiar investimentos adicionais para bidirecionalização da rede e expansão do serviço digital. As
novas características da dívida compreenderão (i) Perpetual Notes, emitidas em 28 de novembro de 2006, (ii)
Debêntures a serem emitidas no âmbito do Programa de Distribuição, e (iii) linhas de repasse do BNDES na
modalidade Financiamento de Máquinas e Equipamentos - FINAME.
Conseqüentemente, a dívida aumentará de R$662,4 milhões, em 30 de setembro de 2006, para,
aproximadamente, R$1,0 bilhão.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

O SETOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA
Visão Geral do Setor de Televisão por Assinatura
O serviço de televisão por assinatura é o serviço de telecomunicações destinado a distribuir sons e
imagens a assinantes. No Brasil, a implantação do mercado de televisão por assinatura teve início há mais de
quarenta anos, em função da necessidade de resolver um problema puramente técnico: fazer com que o sinal das
emissoras de televisão localizadas na cidade do Rio de Janeiro chegasse às cidades de Petrópolis, Teresópolis e
Nova Friburgo, entre outras, situadas na Serra dos Órgãos, com boa qualidade de som e de imagem. Essas
cidades passaram a ser servidas por uma rede de cabos coaxiais e/ou de fibra óptica que transportava os sinais
até os domicílios, depois de recebidos por antenas que funcionavam como uma espécie de headend, instaladas no
alto da serra. Apesar de se limitar aos canais de televisão aberta, os usuários que desejassem o serviço pagavam
uma taxa mensal, a exemplo do que ocorre hoje com o serviço de televisão por assinatura.
No final dos anos 80, surgiram as primeiras transmissões efetivas de televisão por assinatura, com as
transmissões da “CNN”, com notícias 24 (vinte e quatro) horas por dia, e da “MTV”, com videoclipes musicais.
Funcionavam num processo normal de radiodifusão, transmitindo em UHF, com canal fechado e codificado.
Tais serviços foram o embrião para a implantação do serviço de televisão por assinatura, cuja regulamentação
constava de Decreto nº 95.744, de 23 de fevereiro de 1988, do então Presidente José Sarney. Em dezembro de
1989, com a Portaria nº 250/89, foi introduzida a televisão a cabo no País, na época conhecida pela sigla DISTV
– Distribuição de Sinais de Televisão por Meio Físico.
Em 1991, grandes grupos de comunicação ingressaram no setor, investindo em novas tecnologias. O
pioneirismo coube às Organizações Globo, que criaram a GloboSat, prestadora de serviço de televisão por assinatura
via satélite, na “Banda C”, que exigia grandes antenas parabólicas para recepção dos sinais. O Grupo Abril, através da
TVA, e outros grupos importantes, como a RBS e o Grupo Algar, também ingressaram no mercado logo em seguida.
Mesmo assim, até meados da década passada, a televisão por assinatura no Brasil ainda era incipiente, sendo
que, em 1994, a base de assinantes era inferior a 500 mil. O custo da mensalidade era elevado e a oferta dos serviços
atingia um número reduzido de cidades. O novo sistema de televisão podia ser considerado um privilégio. Desde
então, o mercado brasileiro de televisão por assinatura observou um grande crescimento, tendo alcançado, em 2000, o
equivalente a 3,4 milhões de assinantes, o que corresponde a um crescimento de 750% em 6 (seis) anos. Em dezembro
de 2005, o número de assinantes atingiu, aproximadamente, 4,1 milhões de assinantes, e, em junho de 2006, o número
de assinantes atingiu, aproximadamente, 4,3 milhões, de acordo com a ABTA.
O gráfico a seguir mostra a evolução do número de assinantes de televisão por assinatura no Brasil, de
1998 a 2006 (até 30 de junho):
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Fonte: PTS nº 115, de 30 de setembro de 2006.
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A maioria dos assinantes de televisão por assinatura encontra-se nas duas classes sócio-econômicas
mais privilegiadas, de acordo com a classificação do IBGE.
Tecnologias
Os principais sistemas de transmissão utilizados no mercado de televisão por assinatura,
independentemente de sua ordem de importância, são: (i) o sistema de transmissão via cabo, (ii) o sistema de
transmissão por microondas, ou MMDS, e (iii) o sistema de transmissão via satélite, ou DTH.
Televisão Via Cabo
O sistema de televisão via cabo permite a transmissão através de uma rede de cabos coaxiais e/ou de
fibra óptica, por meio dos quais o sinal das programadoras que chega ao terminal centralizador (headend) é
transmitido aos assinantes. A rede de cabos é estendida até a televisão do assinante, passando por um
decodificador instalado próximo ao aparelho de televisão. O custo inicial de instalação e construção do sistema a
cabo é elevado, sendo que sua operação é economicamente viável somente em áreas densamente povoadas.
A rede da Emissora consiste em cabos com capacidades de largura de banda de 450 MHz, 550 MHz e
750 MHz, sendo que a maior parte da rede possui capacidade de pelo menos 550 MHz. Essa capacidade permite
que os assinantes acessem inúmeros serviços completos e diferenciados, incluindo serviços analógico e digital de
Pay per view, acesso à Internet e serviços de voz.
Em 30 de setembro de 2006, a rede de cabos da Emissora se estendia por, aproximadamente, 36 mil
quilômetros. A tabela abaixo apresenta a porcentagem de domicílios cabeados, com a respectiva capacidade de
largura de banda indicada na referida data:
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

Capacidade de Largura de Banda
750 MHz

Período encerrado em 30
de setembro de

2003

2004

2005

2005

2006

15%

26%

26%

26%

27%

53%

58%

58%

58%

58%

15%

16%

16%

16%

15%

550 MHz
450 MHz ou menos

Em 31 de dezembro de 2003, a Emissora já havia ativado a tecnologia bidirecional em,
aproximadamente, 2,3 milhões de domicílios cabeados, contra 2,4 milhões em 31 de dezembro de 2004 e 2,6
milhões em 2005. No período encerrado em 30 de setembro de 2005, a tecnologia bidirecional havia sido ativada
pela Emissora em, aproximadamente, 2,5 milhões de domicílios e, no mesmo período do ano de 2006, em 2,8
milhões de domicílios. A tecnologia bidirecional permite que a Emissora forneça seu serviço de acesso à Internet
em banda larga, pois possibilita que o usuário receba e envie dados de seu computador à rede.
Uma parcela substancial da rede da Emissora é formada por cabos aéreos, freqüentemente instalados sobre
postes da rede elétrica, em vez de cabos subterrâneos. A Emissora obtém acesso aos postes da rede elétrica por meio
de contratos de aluguel de postes com companhias locais distribuidoras de energia elétrica, as quais devem permitir
esse acesso, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, conforme previsto na LGT.
Em Belo Horizonte, a rede de cabos da Emissora possui capacidade de distribuição de linha tronco de
fibra óptica alugada da Telemar, mediante o pagamento de remuneração pela utilização da infra-estrutura.
A Emissora acredita que a utilização de cabos aéreos torna mais fácil a localização e o reparo de
interrupções na transmissão de sinais. Os problemas mais freqüentes causados à rede da Emissora estão
relacionados a estragos causados por acidentes automobilísticos em áreas urbanas e à deterioração do isolamento
dos cabos. A Emissora realiza a manutenção de sua rede de cabos utilizando tanto uma equipe de manutenção
própria quanto empresas terceirizadas.
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MMDS
A televisão por assinatura com tecnologia MMDS tornou-se disponível no Brasil em 1991, tendo como
alvo inicial as maiores áreas urbanas do País. A Emissora utiliza o sistema MMDS em Recife, Porto Alegre e
Curitiba, sendo que, em 31 de dezembro de 2003, a Emissora possuía, aproximadamente, 22.212 assinantes
atendidos por essa tecnologia, em 31 de dezembro de 2004, 23.639 assinantes, em 31 de dezembro de 2005,
27.300 assinantes, em 30 de setembro de 2006, 25.913 assinantes e, finalmente, em 30 de setembro de
2006,31.277 assinantes.
O MMDS é um sistema de transmissão por microondas que opera a partir de um headend, que consiste
em um receptor de satélite, ou outro equipamento similar. A programação é transmitida pelo headend para
antenas localizadas em torres ou altos de prédios que, por sua vez, retransmitem o sinal para uma pequena antena
receptora localizada na propriedade do assinante, onde os sinais de microondas são decodificados. O MMDS
exige uma transmissão desimpedida, pois seus sinais não podem ser recebidos em áreas de sombra, nas quais a
transmissão por microondas é bloqueada pela topografia da região, obstáculos físicos e construções. No entanto,
em alguns casos, o bloqueio de sinal poderá ser superado pelo uso de repetidores de baixa potência, os quais
retransmitem o sinal bloqueado. Em certas localidades, tais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
devido à alta concentração de construções verticais e barreiras topográficas, a qualidade de transmissão via
MMDS apresenta uma clara desvantagem em relação ao sistema de cabo.
DTH
Os sistemas DTH utilizam satélites de média ou alta-potência, para transmitir sinais a antenas
parabólicas instaladas em residências, hotéis e outras edificações. Em comparação com os sinais de MMDS, que
são transmitidos localmente, a cobertura do sinal DTH alcança todo o País, sendo que as Licenças operacionais
para o sistema DTH são concedidas para todo o território nacional.
Não obstante, o DTH exige que o assinante possua um receptor especial direcionado ao satélite, o que
nem sempre é possível em áreas densamente povoadas. A necessidade de que cada aparelho de televisão tenha
seu próprio decodificador digital gera, ainda, um custo de adesão alto para os assinantes.
A tabela abaixo indica o número de assinantes e o percentual de cada sistema de distribuição, nos
períodos indicados:
Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de
2003

%

2004

%

2005

Período encerrado em 30 de setembro de
%

2005

%

2006

%

(em milhares de assinantes)
Cabo
2.113.679
60% 2.242.890
59% 2.462.873
60% 2.417.819
60% 2.642.181
62%
MMDS
227.649
6%
230.950
6%
230.511
6%
234.714
6%
242.354
6%
DHT
1.192.124
34% 1.315.823
35% 1.388.540
34% 1.355.000
34% 1.370.567
32%
Total
3.533.452
100% 3.789.663
100% 4.081.924
100% 4.007.533
100% 4.255.102
100%
Fonte: PTS nºs 85, de março de 2004; 97, de março de 2005; 106, de dezembro de 2005; 109, de março de 2006 e 115, de setembro de 2006.

Ambiente Regulatório da Indústria de Televisão por Assinatura no Brasil
Introdução
No Brasil, o serviço de televisão por assinatura é prestado através dos sistemas de televisão a cabo,
MMDS e DTH, os quais são outorgados e regulamentados pela ANATEL, nos termos da LGT, da Lei nº
8.977/95, dos Decretos 2.206/97 e 2.196/97, bem como pela regulamentação editada pelo Ministério das
Comunicações e pela ANATEL. A partir da edição da LGT, as atribuições do Ministério das Comunicações
nessa área passaram para a ANATEL.
Regime Público e Regime Privado
De acordo com a Lei nº 8.977/95 e o Decreto nº 2.206/97, uma operadora de serviço de televisão a cabo
deve obter concessão da ANATEL para poder fornecer os seus serviços no Brasil. As concessões para exploração
do serviço de televisão a cabo não têm caráter de exclusividade em nenhuma área de prestação do serviço.
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Contudo, a LGT, editada posteriormente à Lei nº 8.977/95 e ao Decreto nº 2.206/97, inovou o
ambiente regulatório dos serviços de telecomunicações no Brasil e criou uma classificação dos serviços de
telecomunicações de acordo com a natureza jurídica de sua prestação. Nos termos da LGT, os serviços de
telecomunicações podem ser prestados em regime público ou privado. Os serviços prestados em regime
público são explorados mediante concessão e os serviços prestados em regime privado são explorados
mediante outorga de autorização. A LGT define “concessão” como a delegação a terceiros da prestação de
serviços de telecomunicações explorado em regime público, por prazo determinado, conforme classificação
determinada pelo Poder Executivo. Os serviços de telecomunicações prestados em regime público impõe ao
poder público as obrigações de assegurar a universalização e continuidade na prestação dos serviços.
A Lei nº 8.977/95, por ser anterior ao novo marco regulatório estabelecido para as
telecomunicações no Brasil, não segue a classificação dos serviços de telecomunicações de acordo com a
natureza jurídica da sua prestação. Desta forma e apesar da terminologia da Lei nº 8.977/95, pode haver o
entendimento de que os serviços de televisão a cabo são prestados em regime público, mas parece
prevalecer o entendimento de que os serviços de televisão a cabo seriam considerados como de prestação
em regime privado.
Caso o serviço de televisão a cabo venha a ser considerado um serviço de telecomunicações prestado
em regime público, os bens das operadoras de televisão a cabo poderiam ser considerados reversíveis para o
poder público, deixando os credores das operadoras de televisão a cabo em uma posição desfavorável e,
eventualmente, incapazes de executar as dívidas por meio da penhora dos bens utilizados na prestação do serviço
de televisão a cabo, uma vez que tais bens teriam que permanecer vinculados à prestação do serviço, fosse este
pela própria operadora ou por terceiro, em virtude da decretação de intervenção do poder público na operadora.
Ver “Fatores de Risco – Fatores de Risco Setoriais”. Por outro lado, sendo o serviço de televisão a cabo
considerado um serviço de telecomunicações prestado em regime privado, não há a vinculação legal dos bens à
exploração dos serviços, de modo que a preocupação com a reversibilidade dos bens deixa de existir.
Os serviços de MMDS são prestados em regime privado, não estando, portanto, os bens utilizados na
prestação do serviço a ele vinculados.
Serviços de televisão a cabo
As concessões para a prestação do serviço de televisão a cabo são outorgadas pela ANATEL pelo prazo
de 15 (quinze) anos, podendo ser renovadas por períodos iguais e sucessivos. É assegurada a renovação à
operadora de televisão a cabo sempre que esta: (i) tenha cumprido satisfatoriamente as condições da concessão;
(ii) venha atendendo à regulamentação do setor; (iii) concorde em atender as exigências técnicas e
economicamente viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à
modernização do sistema; e (iv) manifeste expresso interesse na renovação, com antecedência de 24 (vinte e
quatro) meses ao término do prazo da concessão. A renovação da concessão para operação de televisão a cabo
estará sujeita à realização de consulta pública e poderá estar sujeita ao pagamento, pela concessionária, pelo
direito de exploração do serviço, que deverá ser compatível com o porte do serviço.
Apenas pessoas jurídicas de direito privado com sede no Brasil, que tenham como atividade
principal a prestação do serviço de televisão a cabo, e que tenham pelo menos 51% do capital social com
direito a voto pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, ou a sociedade
sediada no País, cujo Controle pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos,
podem receber a concessão para a prestação do serviço de televisão a cabo. Somente na hipótese de
manifesto desinteresse na prestação do serviço de televisão por assinatura por empresas privadas em
determinada região, a ANATEL poderá outorgar concessão à concessionária local de telecomunicações –
concessionária de serviço telefônico fixo comutado – para que forneça os serviços de televisão a cabo.
Ver “Fatores de Risco – Fatores de Risco Setoriais”.
As operadoras que forneciam serviços de televisão por assinatura, amparadas por autorizações de
DISTV, expedidas de acordo com a Portaria nº 250/89, puderam, por força da Lei nº 8.977/95, e desde que
estivessem aptas a tal, solicitar a conversão de suas autorizações de DISTV em concessões para operação de
serviço de televisão a cabo. Todas as autorizações de DISTV detidas pela Emissora foram convertidas em
concessões para operação de televisão a cabo em dezembro de 1996.
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As concessões para a exploração de serviço de televisão a cabo são outorgadas por meio de licitação
realizada pela ANATEL, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Decreto nº 2.206/97. Para obter a
concessão, o licitante deve atender a certas especificações financeiras, técnicas e legais, além de informar
detalhadamente seu plano para o sistema de prestação dos serviços na respectiva região (projeto básico).
Uma vez outorgada a concessão, as operadoras de televisão a cabo têm o prazo de 18 (dezoito) meses,
contados a partir da data de publicação do ato de outorga no Diário Oficial, para concluir a etapa inicial de
instalação do sistema e iniciar a prestação do serviço aos assinantes. Esse prazo de 18 (dezoito) meses poderá ser
prorrogado uma única vez, por no máximo 12 (doze) meses, caso as razões apresentadas para tanto sejam
julgadas relevantes pela ANATEL.
A transferência da concessão ou do Controle acionário da concessionária depende da prévia e expressa
anuência da ANATEL, sob pena de caducidade da concessão, e somente poderá ser efetuada após o início da
operação comercial do serviço de televisão a cabo. Entretanto, será autorizada, a qualquer momento, a
transferência da concessão para sociedade controlada ou controladora da concessionária, por sucessão hereditária
ou cisão, devendo a ANATEL ser notificada de tal transferência dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados
da data do ato. A ANATEL deverá ser notificada também, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
do ato, sobre transferência de cotas ou ações representativas do capital social da concessionária, que não resulte
na mudança do Controle da sociedade, ou quando houver aumento do capital social com a alteração da
proporcionalidade entre os sócios.
A Lei nº 8.977/95 e o Decreto nº 2.206/97 regulam o conteúdo da programação e o acesso aos
sistemas de televisão a cabo. Além dos canais disponíveis para a livre programação da operadora, esta
deverá tornar disponíveis aos assinantes os seguintes canais obrigatórios: (i) canais básicos de utilização
gratuita; (ii) canais destinados à prestação eventual de serviços; e (iii) canais destinados à prestação
permanente de serviços. As operadoras de televisão a cabo devem distribuir gratuitamente os seguintes
canais básicos: (i) canais destinados à distribuição da programação das empresas geradoras locais de
radiodifusão de sons e imagens em VHF ou UHF, abertos e não-codificados; (ii) um canal legislativo
municipal/estadual, voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a
transmissão ao vivo das sessões; (iii) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a
documentação de seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; (iv) um canal
reservado para o Senado Federal para a documentação de seus trabalhos, especialmente a transmissão ao
vivo das sessões; (v) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as universidades
localizadas no município ou municípios da área de prestação do serviço; (vi) um canal educativocultural, reservado para a utilização pelos órgãos que tratam de educação e cultura no Governo e nos
governos estadual e municipal com jurisdição sobre a área de prestação do serviço; (vii) um canal
comunitário aberto para a utilização livre por entidades não governamentais e sem fins lucrativos; e (viii)
um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos
serviços essenciais à Justiça.
A operadora de televisão a cabo deve reservar pelo menos dois canais para prestação eventual de
serviços, que são destinados à transmissão e distribuição eventual, mediante remuneração, de programas
como manifestações, palestras, congressos e eventos, requisitados por qualquer pessoa jurídica. Trinta por
cento da capacidade de serviços das operadoras de televisão a cabo devem ser reservados para a prestação
permanente de serviços com programação de pessoas jurídicas não controladas ou coligadas à operadora de
televisão por assinatura. Os canais destinados à prestação eventual ou permanente serão ofertados
publicamente pelas concessionárias e os preços a serem cobrados pelas operadoras pelo uso dos canais
deverão ser justos e razoáveis, não discriminatórios e compatíveis com as práticas usuais de mercado e com
seus correspondentes custos.
Nos termos do Decreto nº 2.206/97, os canais de livre programação poderão ser utilizados para oferecer
programação da própria operadora, de coligadas, ou, ainda, programação adquirida de outras programadoras
escolhidas pelas operadoras. Todavia, nos acordos entre as operadoras de televisão a cabo e as programadoras
são vedadas a inclusão de disposições que: (i) imponham condições que impliquem participação no Controle ou
requeiram algum interesse financeiro na empresa programadora; (ii) obriguem a programadora a prever direitos
de exclusividade como condição para o contrato; ou (iii) restrinjam indevidamente a capacidade de uma
programadora não coligada à operadora de competir lealmente, através de discriminação na seleção, termos ou
condições do contrato de fornecimento do programa.
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A contratação pelas operadoras de televisão a cabo de programação gerada no exterior deverá ser
sempre realizada através de sociedade localizada no território nacional. As operadoras de televisão a cabo
também são obrigadas a oferecer pelo menos um canal de programação composta por obras cinematográficas e
audiovisuais brasileiras de produção independente. O Decreto nº 2.206/97 também estabelece que a operadora
deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas expensas, dispositivo que permita o
bloqueio à livre recepção de determinados canais.
As operadoras também podem, de acordo com a Portaria nº 256/97, comercializar horários para
propaganda em canais que não sejam os canais básicos.
A operadora de televisão a cabo deverá oferecer o serviço ao público de forma não discriminatória e a
preços e condições justos, razoáveis e uniformes, assegurando o acesso ao serviço, como assinante, a todos os
que tenham suas dependências localizadas na área de prestação do serviço, mediante o pagamento do valor
correspondente à adesão e à assinatura básica. Caso a ANATEL constate que o nível de competição no mercado
de televisão por assinatura é insuficiente, poderá regulamentar o preço a ser cobrado do assinante referente à
assinatura básica do serviço.
As concessões para prestação de serviço de televisão a cabo poderão ser revogadas pelas ANATEL, nos
termos da legislação vigente, nesse sentido, quando a operadora incidir nas seguintes infrações:
•

demonstrar incapacidade técnica, legal ou econômico-financeira para continuar explorando o serviço;

•

submeter o Controle ou a direção da sociedade a pessoas não qualificadas na forma da Lei nº 8.977/95;

•

transferir, sem a prévia anuência da ANATEL, a qualquer título e por qualquer instrumento, a
concessão para execução do serviço ou o Controle da entidade operadora;

•

não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, prorrogável por mais
12 (doze) meses, a contar da data da publicação do ato de outorga; e

•

interromper, sem justificativa, a execução total ou parcial do serviço por prazo superior a 30 (trinta)
dias consecutivos, salvo quando tenha obtido autorização prévia da ANATEL.

Em 9 de setembro de 1996, o Ministério das Comunicações emitiu a Portaria nº 1.086, que estabeleceu a
Norma Complementar do Serviço de TV a Cabo (“Norma nº 13/96”). A Norma nº 13/96 foi alterada e republicada
como Portaria nº 256/97, a qual impõe restrições ao número de áreas que podem ser servidas por uma única
operadora de televisão a cabo, incluindo suas coligadas. De acordo com tal norma, na fase inicial da implantação do
serviço de televisão a cabo no País, de forma a estimular o seu desenvolvimento em regime de livre concorrência,
cada entidade ou coligada somente poderá ter concessão para explorar o serviço de televisão a cabo até os seguintes
limites: (i) no máximo para 7 (sete) áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a 700
(setecentos) mil habitantes; e (ii) no máximo para 12 (doze) áreas de prestação do serviço com população igual ou
superior a 300 (trezentos) mil e inferior a 700 (setecentos) mil habitantes. Os referidos limites se aplicam apenas às
áreas nas quais a operadora de televisão a cabo ou suas coligadas explorem o serviço sem competição com outras
operadoras de televisão por assinatura, excluídos os serviços distribuídos via satélite.
A eventual aquisição da Vivax não acarretará descumprimento desses limites. Ver “Informações sobre a
Emissora – Aquisição da Vivax”.
A Portaria nº 256/97 concede à ANATEL poderes para alterar ou eliminar os limites acima referidos, conforme
requeira o interesse público. De acordo com o Decreto nº 2.206/97, uma Sociedade será coligada de outra se uma detiver,
direta ou indiretamente, pelo menos 20% de participação no capital votante da outra, ou os capitais votantes de ambas
forem detidos, direta ou indiretamente, em pelo menos 20%, por uma mesma pessoa natural ou jurídica.
Serviços de MMDS
Os serviços de MMDS são regulados pelo Decreto nº 2.196/97 e pela Portaria nº 254/97. Os serviços de
MMDS diferem dos serviços de cabo pelo fato de que a concessão para o fornecimento de tais serviços é dada
por meio de autorização, e não por meio de concessão, e somente para Sociedades constituídas de acordo com a
legislação brasileira e sediadas no Brasil, que sejam controladas por Sociedades constituídas de acordo com a
legislação brasileira e sediadas no Brasil ou por brasileiros natos. Além disso, não há regras relativas ao
conteúdo de programação de MMDS.
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Desde o seu estabelecimento no Brasil, os serviços de MMDS têm sido operados em 2 (dois) alcances
de freqüência: 2.500-2.690 MHz e 2.170-2.182 MHz. A Resolução da ANATEL nº 429, de 13 de fevereiro de
2006 (“Resolução ANATEL 429”), estabeleceu que o último alcance de freqüência (2.170- 2.182 MHz, ou o
“Alcance SCM”) não estará mais disponível para os serviços de MMDS. Ao invés disso, o Alcance SCM será
usado principalmente para os serviços de comunicações multimídia (“SCM”). Autorizações para a operação dos
serviços de MMDS no Alcance SCM, concedidas pela ANATEL, antes de 13 de fevereiro de 2006, continuarão
válidas até as suas respectivas datas de validade. A Emissora pediu para a ANATEL extensões, para o período
máximo disponível, de suas autorizações para operar os serviços de MMDS no Alcance SCM. A Emissora não
espera que a Resolução ANATEL 429 tenha um impacto material em suas operações no curto prazo.
Serviços de Transmissão de Dados em Alta Velocidade
O Decreto nº 2.206/97 e a Resolução nº 190, de 29 de novembro de 1999 (“Resolução 190/99”),
determinam que as operadoras de televisão por assinatura, além de fornecer sinais de áudio e vídeo em suas
redes de cabos, assegurem o uso de suas redes para o provimento de serviço de valor adicionado, incluindo o
acesso rápido aos provedores de serviços de Internet que permitem a transmissão de diversos tipos de dados. De
acordo com a Resolução 190/99, as operadoras de televisão por assinatura não podem prover, diretamente,
serviços de valor adicionado, devendo fazê-lo, caso seja de seu interesse, por meio de empresa constituída
exclusivamente para esse fim. Os provedores de serviço de valor adicionado têm direito ao uso das redes das
operadoras de televisão por assinatura, de forma não discriminatória e a preços e condições justos, razoáveis e
isonômicos. Além disso, os provedores de televisão por assinatura somente podem tornar disponível o acesso aos
serviços de valor adicionado aos seus assinantes.
Serviços de Comunicação Multimídia
O SCM foi criado pela Resolução da ANATEL nº 272, de 9 de agosto de 2001 (“Resolução 272/01”),
sendo um serviço de telecomunicações fixo que permite a oferta de capacidade de transmissão, emissão e
recepção de informação multimídia em formatos de sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros sons, imagens,
textos e de outras naturezas, para assinantes dentro de uma mesma área de prestação do serviço, utilizando
qualquer meio para tanto. O SCM é distinto de, e não pode ser ofertado com características de, telefonia fixa, de
“Serviço de Comunicação Eletrônica de Massa” (radiodifusão, televisão à cabo, MMDS e DTH).
De acordo com a Resolução 272/01, provedores de SCM são autorizados a oferecer seus serviços a
qualquer pessoa física ou jurídica localizada na área de prestação do serviço especificada no seu termo de
autorização. Portanto, operadoras de televisão a cabo podem requisitar da ANATEL uma autorização para
oferecer SCM e serviços de dados em alta velocidade (broadband), não apenas para seus assinantes de televisão
a cabo, mas a quaisquer pessoas localizadas dentro da área de prestação do SCM.
Metas de Qualidade
Em julho de 2005, a ANATEL adotou um Plano Geral de Metas de Qualidade (“Plano”) para os
serviços de televisão por assinatura, estipulando metas na qualidade do serviço no atendimento aos
consumidores, na emissão de documentos de cobrança e na continuidade da oferta de serviço. As empresas
tiveram o prazo de 12 (doze) meses para se adaptar às regras.
Desde julho de 2006, a qualidade do serviço é auferida considerando o número de reclamações de
usuários recebidas dividido pelo número total de assinantes do serviço, a conformidade no prazo de instalação do
serviço acordado entre as partes e a cessação de cobrança pelo serviço em 24 (vinte e quatro) horas da
solicitação do assinante.
As metas de atendimento dos consumidores são medidas considerando o tempo de resposta a
reclamações dos clientes com solução (em até 7 (sete) dias úteis), o tempo de espera máximo de 20 (vinte)
minutos, em caso de comparecimento ao centro de atendimento da prestadora, e o tempo de espera não superior
a 20 (vinte) segundos, em caso de solicitação de intervenção de telefonista, para sistemas de auto-atendimento.
Quanto à emissão de documento de cobrança, não deve haver um número de reclamações maior do que
5%, no período entre 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses da publicação do Plano, sendo este percentual
reduzido para 2%, após este período.
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A continuidade do serviço é aferida pela resolução de problemas ligados à interrupção do serviço e pelo
reparo de aparelhos de propriedade da prestadora necessários para a prestação do serviço de telecomunicações
em questão, ambos, em até 24 (vinte e quatro) horas.
A prestadora deve recolher todos os dados indicados acima até o dia 15 do mês subseqüente ao mês em
referência, e declará-los no SATVA (Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por
Assinatura). O não atendimento das metas de qualidade sujeitará a concessionária à aplicação de sanções, nos
termos de norma específica.
Alterações na Regulamentação Aplicável
A Medida Provisória nº 2.228, de 6 de setembro de 2001, instituiu a cobrança da Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica (“Condecine”), que dispõe sobre a veiculação, produção,
licenciamento e distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas, inclusive no mercado de televisão
por assinatura. Embora não seja o contribuinte da Condecine o responsável pela exibição, transmissão ou
veiculação, este responde solidariamente pelo seu pagamento.
Além disso, é importante destacar a criação, em abril de 2005, por meio de um Decreto Presidencial, de
um “Grupo de Trabalho Interministerial” com a finalidade de elaborar anteprojeto de lei de regulamentação dos
artigos 221 e 222 da Constituição Federal, que tratam da comunicação social, bem como da organização e
exploração dos serviços de comunicação social eletrônica. Espera-se que este grupo de trabalho elabore uma
minuta de projeto de lei de comunicação social eletrônica que regulará o provimento de conteúdo em diversos
meios, inclusive pelos serviços de televisão por assinatura.
O Congresso Nacional está atualmente discutindo uma série de projetos de lei, os quais, caso sejam
aprovados, promoverão uma sensível alteração no sistema regulatório dos serviços de televisão por assinatura
hoje em vigência. O processo legislativo relacionado aos referidos projetos de lei ainda se encontra em estágio
preliminar e, portanto, não se sabe quais modificações, se realmente vierem a existir, serão ao final promulgadas.
Extinção da limitação à participação estrangeira
O Projeto de Lei do Senado nº 175, de 19 de setembro de 2001, visa a acabar com a atual limitação de
49% à participação estrangeira no capital social votante de prestadoras de serviços de televisão a cabo.
Conforme o referido projeto de lei, a manutenção dessa restrição com relação à televisão a cabo não mais se
justifica, tendo em vista que nenhum outro serviço de telecomunicações tem qualquer limitação ao capital
estrangeiro, nem os serviços concorrentes diretos da televisão a cabo, como o MMDS e o DTH, nem mesmo o
serviço telefônico fixo comutado, considerado de interesse estratégico para o desenvolvimento nacional e, por
conseguinte, prestado em regime público e sujeito a garantias de existência e continuidade oferecidas pelo
próprio Governo.
Aumento da limitação à participação estrangeira
Atualmente, 2 (duas) propostas legislativas que prevêem o aumento da limitação à participação
estrangeira no capital votante das prestadoras de serviços de televisão à cabo e de acesso à Internet estão sendo
analisadas. São elas:
•

Proposta de Emenda Constitucional nº 55, de 10 de novembro de 2004 (“PEC nº 55”): altera o artigo
222 da Constituição Federal e exige que a propriedade de todos os provedores de acesso à Internet e
sociedades que “explorem a produção, programação ou o provimento de conteúdo de comunicação
social eletrônica dirigida ao público brasileiro, por qualquer meio” seja privativa de (i) brasileiros natos
ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, ou (ii) de pessoas jurídicas constituídas segundo as leis
brasileiras e sediadas no Brasil, nas quais pelo menos 70% do capital total e do capital com direito a
voto sejam detidos, direta ou indiretamente, por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez)
anos.

•

Projeto de Lei nº 4.209, de 6 de outubro de 2004 (“PL nº 4.209”): este projeto, de autoria do Deputado Luiz
Piauhylino, atualmente sob apreciação da Câmara dos Deputados, propõe mudanças similares à PEC nº 55.
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A PEC nº 55 e o PL nº 4.209 estabelecem o prazo de 2 (dois) anos para as empresas se adaptarem à
nova regra. A Emissora acredita que tais propostas legislativas, caso aprovadas, não lhe seriam aplicáveis. Na
hipótese de serem aprovadas e interpretadas de modo a serem aplicáveis à Emissora, esta terá, portanto, o prazo
de 2 (dois) anos para ajustar sua atual estrutura de capital, de modo a atender às exigências das referidas
propostas. Não há como prever se a PEC nº 55 e o PL nº 4209 serão aprovados e nem que, caso sejam
aprovados, seus termos e condições seriam os mesmos dos seus respectivos projetos.
Pagamento de taxas de assinatura básica
A Lei nº 3.449, do Distrito Federal, entrou em vigor em 7 de outubro de 2004, e desobriga o
consumidor do pagamento de tarifas e taxas de consumo mínimas ou de assinatura básica, cobradas no Distrito
Federal por, entre outras, concessionárias de televisão a cabo. Esta lei já está sendo judicialmente contestada por
empresas de telefonia fixa, com liminares favoráveis. A Emissora acredita que esta lei não é aplicável às suas
operações e pretende defender-se em juízo neste sentido, se necessário, pois o serviço que oferece tem um preço
fixo de acordo com o pacote de canais escolhido e não varia de acordo com o uso.
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INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA
Histórico
A Emissora abriu seu capital, sob a denominação Multicanal Participações S.A., realizando uma oferta
de ações no mercado local e no mercado norte-americano, em outubro de 1996. No final de 1997, os principais
acionistas da Emissora venderam suas participações para a Globo. Após essa transação, os principais acionistas
da Multicanal Participações S.A. passaram a ser a Globo e a União Comércio e Participações S.A, sendo que esta
última era, na ocasião, uma subsidiária integral do Bradesco.
Em setembro de 1998, a Multicanal Participações S.A. adquiriu determinados ativos de televisão a cabo
e assumiu os respectivos passivos da Globo e mudou sua denominação para Globo Cabo S.A. Os ativos
adquiridos da Globo incluíam uma participação de 50% das ações de emissão da Unicabo, e participação
controladora em três importantes operadoras de televisão a cabo em áreas metropolitanas: a Net São Paulo Ltda.,
a Net Rio e a Net Brasília Ltda.
Em maio de 2000, a Emissora adquiriu as demais ações de emissão da Unicabo. Em setembro de 2000,
a Emissora concluiu a aquisição da Net Sul Holding S.A., então proprietária de 99,99% da Net Sul, à época, a
segunda maior operadora de televisão a cabo do Brasil. A aquisição da Net Sul aumentou significativamente a
base de assinantes da Emissora e proporcionou acesso aos mercados do sul do Brasil, uma região até então
desatendida pela Emissora.
Com o intuito de aproximar sua marca de seus clientes, em maio de 2002, a Emissora mudou sua
denominação de Globo Cabo S.A. para Net Serviços de Comunicação S.A.
Em dezembro de 2002, a Emissora interrempeu os pagamentos de sua dívida em aberto, iniciando
negociações com seus credores para a reestruturação das referidas dívidas, em março de 2003. Em março de
2005, a Emissora concluiu a Reestruturação do Capital, por meio da qual obteve um plano de amortização de sua
dívida compatível com sua geração de caixa.
Desde que as aquisições acima foram realizadas, as diferentes operações da Emissora foram integradas.
Durante o ano de 2001, a Emissora concluiu a consolidação de políticas administrativas e comerciais, incluindo a
conformação de políticas de desconexão e de preços. Durante os anos de 2002 e 2003, a Emissora buscou
melhorar e integrar os sistemas a essas operações. Desde 2003, a Emissora retomou a publicidade nos meios de
comunicação, melhorou sua infra-estrutura de vendas, com a criação de pontos de venda locais, substituiu o
fornecedor de seu serviço de atendimento ao cliente, bem como a maneira de remunerar os profissionais dessa
área. Durante o ano de 2004, a Emissora continuou a usar as estratégias de publicidade nos meios de
comunicação e de pontos de venda locais, implementadas em 2003, e suas vendas através de um call center
passivo continuaram a acontecer. Em 2005, a Emissora começou a procurar novas oportunidades de crescimento.
Como conseqüência, a Emissora desenvolveu novos canais de vendas, tais como vendas através do mercado de
varejo e departamento de venda em condomínio, e começou a ser mais agressiva, por meio de um call center
ativo.
Consistentemente com a estratégia de focar seus recursos no mercado residencial, em agosto de 2004, a
Emissora vendeu a Vicom, Sociedade adquirida em julho de 2000, que oferece a clientes corporativos serviços
de transmissão de dados via satélite, coax de fibra híbrida (“HFC”), rede e circuitos de rádio.
Em 12 de outubro de 2006, a Emissora publicou “Fato Relevante”, comunicando ao mercado a
celebração de contratos com determinados acionistas da Vivax, visando à obtenção de participação minoritária
nesta Sociedade pela Emissora, e uma posterior aquisição de seu Controle, sujeita à aprovação da ANATEL. A
primeira fase desta operação foi concluída, tendo a Emissora adquirido participação minoritária, direta e indireta,
de 36,7% do capital social da Vivax. A segunda etapa aguarda manifestação da ANATEL. Ver “Informações
sobre a Emissora – Aquisição da Vivax”.
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Objeto Social e Prazo
A Emissora é uma holding, cujo objeto social, conforme aprovado em assembléia geral extraordinária, realizada
em 30 de outubro de 2006, é a atuação direta ou por meio da participação em outras sociedades nas seguintes atividades:
(i) distribuição de serviços de televisão paga e outros serviços de valor agregado a assinantes; (ii) prestação de serviços de
telecomunicações; (iii) distribuição de sinais através de rede local; e (iv) produção de canais locais. A Emissora oferece às
suas subsidiárias operacionais apoio administrativo, financeiro e de assessoria e pode, sem restrição, deter cotas ou ações
em outras Sociedades que realizem atividades similares às suas e de suas subsidiárias, bem como atividades acessórias a
estas, ou relacionadas à importação, exportação e representação comercial.
O prazo de duração da Emissora, conforme previsto em seu estatuto social, é indeterminado e seu
registro de companhia aberta na CVM é datado de 22 de novembro de 1994.
Estrutura Organizacional
A Emissora é controlada indiretamente pela Globo e pela Família Marinho, fazendo parte do mesmo
grupo econômico das Organizações Globo, a maior empresa de mídia do Brasil.
Em 27 de junho de 2004, a Globo celebrou uma série de contratos com a Telmex e sua subsidiária
integral Latam, de forma que a Telmex, através da Latam, se tornou uma das principais acionistas da Emissora.
Imediatamente após o fechamento da operação de Reestruturação de Capital, a Globo (i) transferiu 51%
das ações ordinárias de emissão da Emissora para a GB, uma sociedade de propósito específico constituída pela
Globo para ser a controladora da Emissora; (ii) alienou 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais
de emissão da GB para Latam (mantendo, entretanto, 51% das ações ordinárias de emissão da GB); e (iii)
alienou 224.928.532 ações ordinárias de emissão da Emissora para a Latam.
Em 24 de outubro de 2005, a Embrapar, também controlada indiretamente pela Telmex, incorporou a Latam,
tornando-se o único veículo de investimento da Telmex no Brasil. Sendo assim, a participação de 37,1% do capital
social da Emissora, anteriormente detida pela Latam, passou a ser exercida pela Embrapar. Em razão desta aquisição, a
Embrapar passou a integrar o Acordo de Acionistas Globo e Telmex, sendo-lhe garantido, ainda, o direito de adquirir
o Controle da Emissora, nos termos do acordo de acionistas da GB. Ver “Composição do Capital Social – Acordos de
Acionistas” e “– O Acordo de Venda com a Telmex”.
Um terço do capital social da GB é constituído por ações ordinárias e dois terços por ações
preferenciais. Desta forma, a Telmex passou a deter, indiretamente, através da Embrapar e GB, 80,4% das ações
ordinárias de emissão da Emissora.
Apesar de a Globo, através da GB, deter o Controle societário da Emissora, a Telmex possui, por
intermédio da Embrapar, direito de veto em determinadas matérias, nos termos do Acordo de Acionistas Globo e
Telmex. Ver “Composição do Capital Social – Acordos de Acionistas”.
Em 30 de outubro de 2006, a Emissora aprovou aumento de capital, a ser parcialmente integralizado com
ações de emissão da Vivax. Ver “– Aquisição da Vivax”.
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O organograma abaixo ilustra a estrutura societária da Emissora, em 30 de setembro de 2006. A
porcentagem constante do fluxograma indica a participação no capital social total de cada Sociedade. Para
obtenção de maiores informações sobre a estrutura societária da Emissora, ver “Composição do Capital Social”.

Embratel/ Embrapar(1)

Globo
Distel

51%ON

BNDESPAR

HTI

Mercado

49%ON

GB
10,3% ON

51,0% ON
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0% PN

38,0% ON

0% ON

0,7% ON

0% ON

15,2% PN

9,9% PN

63,9% PN

11,0% PN

ON = 110.675.783
PN = 181.677.538
Total = 292.353.321

Valor Econômico Net
•Globo: 7,2%
•Embratel/Telmex: 39,9%
•Outros Stakeholders: 52,9%

BTVC
Net Piracicaba Ltda.(2)

•REYC Comércio e Particip. Ltda.
•Net São Paulo e Santos Ltda.
•Net Bauru Ltda.
•Net Riberão Preto S.A.
•Net São José do Rio Preto Ltda.
•Net Sorocaba Ltda.
•Net Goiânia Ltda.
•Net Anápolis Ltda.
•Net Campo Grande Ltda.
(1)
(2)

•Net Recife
•Jonquil Ventures Ltd.
•Net Franca Ltda.
•TV Cabo de Comunic. Jundiaí S.A.
•Net São Carlos S.A.
•Net Indaiatuba Ltda.
•Net Rio S.A.

•Net Brasília
•Net Belo Horizonte
•Net Campinas

•Net Sul

22,1%

14,6%

VIVAX
•Net Curitiba
•Net Paraná
•Net Arapongas
•Net Maringá Ltda.
•Net Londrina Ltda.
•DR Empresa Distr.e Recep. TV Ltda.
•Horizonte Sul Comunicações Ltda.
•Net Joinville Ltda.
•Net Florianópolis Ltda.
•Antenas Comunitárias Brasileiras

A Embrapar e a Embratel são Sociedades indiretamente controladas pela Telmex.
Em 30 de novembro de 2006, a Multicanal Telecomunicações S.A, subsidiária não operacional da Emissora, foi
incorporada pela NET Piracicaba Ltda, subsidiária operacional.

Reestruturação de Capital
Em 2005, a Emissora completou a reestruturação de seu endividamento à época. A Reestruturação de
Capital originou-se de um processo que começou em dezembro de 2002, quando a Emissora parou de fazer
pagamentos de sua dívida em aberto.
Junto com a Reestruturação de Capital, em 4 de fevereiro de 2005, a Emissora emitiu ações ordinárias e
preferenciais, por meio de uma oferta privada aos então detentores de suas ações ordinárias e preferenciais, ao preço de
R$0,35 por ação (correspondente a R$5,25 por ação, após o grupamento de 15:1, realizado em agosto de 2006).
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Na Reestruturação de Capital, a Emissora liquidou 40% do principal de sua dívida, somados aos juros
sobre o saldo da dívida, em 30 de junho de 2004, para o período entre 1º de julho de 2004 e 21 de março de
2005, à taxa LIBOR mais 3% ao ano, para sua dívida denominada em Dólares, e à taxa CDI mais 2% ao ano,
para sua dívida denominada em Reais. A Emissora financiou esse pagamento usando, aproximadamente,
R$142,0 milhões de recursos próprios, cerca de R$200,0 milhões de recursos de um empréstimo-ponte de uma
instituição financeira brasileira e, aproximadamente, R$255,0 milhões, dos recursos da subscrição de ações pelas
Organizações Globo e pela Telmex em relação à oferta privada discutida abaixo. Além disso, as Organizações
Globo usaram R$64,0 milhões do endividamento que a Emissora tinha para com ela, para subscrever as ações na
oferta privada. O montante remanescente recebido pela Emissora por meio da emissão, no âmbito da oferta
privada, de ações ordinárias e preferenciais, ao preço de R$0,35 por ação, foi usado para quitar o
empréstimo-ponte, em 22 de abril de 2005, e melhorar a posição de caixa da Emissora.
Junto com a Reestruturação de Capital, em 27 de fevereiro de 2004, as Organizações Globo assinaram
uma série de acordos com a Telmex e sua subsidiária integral, a Latam, segundo a qual a Telmex, por meio da
Latam, tornou-se uma importante acionista da Emissora. Segundo esses acordos, a Telmex, por meio da Latam,
adquiriu 54.096.360 ações ordinárias e 179.906.550 ações preferenciais de emissão da Emissora, e as
Organizações Globo, por meio da Globo, compraram 681.605.160 ações ordinárias de emissão da Emissora, na
oferta privada mencionada acima. Imediatamente após tal emissão de ações, e, ao mesmo tempo em que ocorreu
o fechamento da Reestruturação de Capital, as Organizações Globo, por meio da Globo, (i) transferiram
802.494.431 ações ordinárias, representando 51% das ações ordinárias emitidas e em circulação de emissão da
Emissora para a GB, (ii) venderam para a Latam 49% das ações com direito a voto e 100% das ações
preferenciais de emissão da GB (ao mesmo tempo em que retiveram 51% das ações com direito a voto da GB) e
(iii) venderam para a Latam um montante adicional de 14,3% de ações ordinárias emitidas e em circulação de
emissão da Emissora. Um terço do capital da GB consiste em ações com direito a voto, com ações sem direito a
voto representando os dois terços restantes. Em outubro de 2005, como conseqüência da aquisição da Latam pela
Embrapar, esta tornou-se a detentora das ações de emissão da Emissora. Em 30 de setembro de 2006, a Telmex
possuía, indiretamente, através da Embrapar e da GB, 43,1% das ações em circulação de emissão da Emissora.
As Organizações Globo continuam a exercer, por meio da GB, o Controle da Emissora, embora a Telmex tenha
direitos de aprovação importantes, segundo o Acordo de Acionistas Globo e Telmex.
Em 14 de setembro de 2005, foram emitidas as Debêntures da Quinta Emissão, no valor de R$650,0
milhões, sendo que parte substancial dos rendimentos líquidos provenientes dessa emissão foram usados para
pagar antecipadamente as dívidas decorrentes da Reestruturação de Capital.
Através desses passos, a Emissora atingiu seu objetivo de ter um plano de amortização de sua dívida
compatível com sua geração de caixa.
O Acordo de Venda com a Telmex
A legislação brasileira prevê que apenas empresas privadas, regularmente constituídas sob as leis do
Brasil, com sede no Brasil e com 51% do capital social com direito a voto detido por (i) brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 (dez) anos, ou (ii) empresa sediada no Brasil e cujo Controle pertença a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, podem receber concessões para a exploração de serviços de
televisão a cabo.
Na hipótese de alteração da legislação atualmente em vigor, que permita o Controle da Emissora
pertencer a estrangeiros, o acordo de acionistas da GB, firmado entre a Globo e a Latam (antiga subsidiária da
Telmex, incorporada pela Embrapar), a GB e a Telmex (“Acordo de Acionistas GB”), confere, observadas
determinadas restrições, (i) à Telmex, o direito de adquirir da Globo (“Opção de Compra”), e (ii) à Globo, o
direito de exigir que a Telmex adquira (“Opção de Venda”), ações ordinárias de emissão da GB detidas pela
Globo, de modo a possibilitar a aquisição indireta, pela Telmex, do Controle da Emissora.
O Acordo de Acionistas GB determina que a Opção de Compra e a Opção de Venda devem ser
exercidas em relação ao número de ações ordinárias de emissão da GB que represente o maior entre (i) 2% do
capital votante da GB, ou o número de ações ordinárias da GB que daria à Telmex o Controle acionário indireto
da GB, e (ii) a porcentagem do capital total da GB equivalente a 1.077.519 ações ordinárias de emissão da
Emissora de titularidade da GB.
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Após a referida aquisição, a Globo manterá uma participação minoritária significativa no capital social
da GB, equivalente a, no máximo, 49% das ações com direito a voto da GB, e terá determinados direitos
decorrentes do Acordo de Acionistas GB, caso mantenha, direta ou indiretamente, uma parcela mínima de ações
ordinárias com direito a voto da Emissora. Ver “Composição do Capital Social – Acordo de Acionistas”.
A Emissora acredita que uma eventual aquisição pela Telmex desta participação adicional na GB
caracterizará uma aquisição do Controle da Emissora e obrigará a Telmex, nos termos do estatuto social da
Emissora e da legislação vigente, a efetuar uma oferta pública de aquisição de ações, oferecendo um preço por
ações ordinárias e preferenciais equivalente a 100% do valor pago, pela Telmex, pelas ações de emissão da
Emissora.
Classificação de Crédito Corporativo
Durante 2002, a Standard & Poor’s (i) rebaixou a classificação de crédito de emissor de escala global da
Emissora, e suas classificações de dívida privilegiada não-garantida, e (ii) colocou a Emissora em “CreditWatch”, uma
classificação de observação de crédito com implicações negativas. A classificação foi rebaixada: (i) de “BB-“ para
“B+”, em 8 de fevereiro de 2002; (ii) de “B+” para “CCC+”, em 28 de junho de 2002; (iii) de “CCC+” para “CC”, em
28 de outubro de 2002; e (iv) de “CC” para “D”, em 3 de dezembro de 2002.
Como resultado da Reestruturação de Capital, a Standard & Poor’s classificou a dívida privilegiada
denominada em Dólares e a dívida privilegiada denominada em Reais, emitidas pela Emissora no âmbito da
Reestruturação de Capital, como “B+” e “brBBB”, respectivamente, e atribuiu à Emissora a classificação e a
perspectiva de crédito de emissor de escala global de “B+/estável” e a classificação e a perspectiva de crédito de
emissor de escala nacional de “brBBB/estável”.
Em 31 de maio de 2005, a Standard & Poor’s atualizou a classificação da dívida privilegiada
denominada em Reais, emitida pela Emissora no âmbito da Reestruturação de Capital, de “brBBB” para
“brBBB+”, e atribuiu à Emissora a classificação e a perspectiva de crédito de emissor de escala global
“B+/positivo” e a classificação e a perspectiva de crédito de emissor de escala nacional “brBBB+/positivo”.
Em 13 de março de 2006, a Standard & Poor’s aumentou a classificação da dívida privilegiada
denominada em Reais, emitida pela Emissora no âmbito da Reestruturação de Capital, de “brBBB+” para “brA”,
e aumentou (i) a classificação e perspectiva de crédito de emissor de escala global da Emissora, de “B+/positivo”
para “BB-/estável”, e (ii) a classificação e perspectiva de crédito de emissor de escala nacional da Emissora, de
“brBBB+/positivo” para “brA/estável”. Em 3 de novembro de 2006, a Standard & Poor’s atribuiu à Emissora a
classificação “brA+”.
A Moody’s Investors Service classificou a dívida privilegiada denominada em Dólares, emitida pela
Emissora no âmbito da Reestruturação de Capital, e o crédito de emissor de escala global da Emissora como
sendo “B3”. Em 9 de maio de 2006, a Moody’s Investors Service aumentou a classificação de crédito emissor de
escala global da Emissora, de “B3” para “B1”. Em 22 de maio de 2006, a Moody’s Investors Service designou a
classificação de crédito de escala nacional da Emissora como “Baa2.br”.
Aquisição da Vivax
Em 11 de outubro de 2006, a Emissora e certos acionistas da Vivax celebraram contratos, pelos quais a
Emissora inicialmente se tornou uma acionista minoritária da Vivax (com participação correspondente a 36,7%
do capital social total) e, subseqüentemente, adquirirá o Controle da Vivax. Esta operação se divide em duas
etapas diferentes, sendo que a aquisição do Controle está sujeita à aprovação prévia da ANATEL.
Primeira Etapa: Aquisição de Participação Minoritária
A Emissora e a Horizon Telecom International LLC (“HTI”) celebraram um “Contrato de Aquisição de
Ações e Outras Avenças”, visando a transferência pela HTI à Emissora de sua participação na Vivax, correspondente a
36,7% do capital social da Vivax, sendo 14,6% de forma direta e 22,1% de forma indireta, por meio de participação
minoritária na Brasil TV a Cabo Participações S.A. (“BTVC”).
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A referida transferência de participação minoritária se deu mediante a conferência de ações de emissão
da Vivax e da BTVC (de titularidade da HTI) ao capital social da Emissora, como forma de integralização do
aumento de capital aprovado pelos acionistas da Emissora, em assembléia geral extraordinária realizada em 30
de outubro de 2006.
No âmbito do aumento de capital, no valor aproximado de R$537 milhões, foram emitidas 1.355.713
ações ordinárias e 23.010.140 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$22,04, calculado com base na
média ponderada por volume de negociação, do preço de fechamento de negociação na Bovespa das ações
preferenciais de emissão da Emissora, nos 5 (cinco) últimos pregões, imediatamente anteriores à assembléia
geral extraordinária que aprovou o referido aumento.
A totalidade das ações ordinárias foi subscrita e integralizada pelos acionistas da Emissora, por meio do
exercício de seu direito de preferência e das sobras.
Com relação às ações preferenciais, 2.988.032 ações, correspondentes a 12,98% das ações preferenciais
emitidas, foram subscritas e integralizadas, em dinheiro, pelos acionistas minoritários da Emissora que
exerceram seus direitos de preferência. A Globo, a Embrapar e suas respectivas controladas detentoras de
participações na Emissora cederam seus direitos de preferência à HTI, que subscreveu e integralizou, com ações
de emissão da Vivax e da BTVC, todas as ações preferenciais remanescentes.
Em contrapartida, a Globo e a Embratel e as respectivas controladas receberam da HTI o direito de
preferência para a aquisição das ações de emissão da Emissora, no caso de a HTI decidir vender as respectivas
ações futuramente.
A HTI integralizou a totalidade das ações preferenciais por ela subscritas durante o prazo do exercício
do direito de preferência pelos acionistas da Emissora, concluído em 30 de novembro de 2006. Assim, tendo em
vista que determinados acionistas minoritários exerceram seus direitos de preferência, com relação a 12,8% das
ações preferenciais emitidas, o dinheiro proveniente da subscrição por esses acionistas, no valor total de
aproximadamente R$65,9 milhões, foi transferido para a HTI, que recebeu 20.022.108 das 23.010.140 ações
preferenciais de emissão da Emissora a ela inicialmente atribuídas no âmbito do aumento de capital da Emissora.
Com esta transação, a HTI se tornou acionista minoritária da Emissora, sendo titular de 6,85% de seu capital
total.
A Emissora não realizou nenhum pagamento em dinheiro com relação às ações de emissão da Vivax e
da BTVC a ela transferidas nesta primeira etapa da operação. Adicionalmente, esta transferência de ações não
muda o Controle da Emissora, exercido, indiretamente, pela Globo e pela Família Marinho, e nem o Controle da
Vivax, exercido, indiretamente, pelo Sr. Fernando Norbert, atual acionista controlador da BTVC.
Segunda Etapa: Aquisição de Controle
Em 11 de outubro de 2006, a Emissora também celebrou um “Contrato de Aquisição de Ações e Outras
Avenças” com o Sr. Fernando Norbert e a BTVC, segundo o qual estes se obrigam a vender a totalidade de suas
ações de emissão da Vivax à Emissora. Por meio desta segunda etapa, sujeita à aprovação da ANATEL, a
Emissora adquirirá o Controle da Vivax.
Para esta finalidade foram previstas 2 (duas) alternativas:
(a) aquisição do Controle e das ações que pertencem aos acionistas minoritários da Vivax por
meio da incorporação da totalidade das ações emitidas pela Vivax ao patrimônio da Emissora,
com a conversão da Vivax em uma subsidiária integral da Emissora; ou
(b) transferência, pelo Sr. Fernando Norbert, de todas as ações emitidas pela Vivax de sua
propriedade para a Emissora, inclusive as ações detidas pela BTVC, por meio de uma
contribuição em bens, como parte de um aumento de capital pelo qual a Emissora emitirá
somente ações preferenciais.
A alternativa (a) acima deverá ser aprovada pelos acionistas da Emissora e da Vivax, sendo assegurado
aos acionistas dissidentes das deliberações de ambas as Sociedades o direito de recesso, de acordo com o
estabelecido na Lei das Sociedades por Ações.
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No caso da alternativa (b), será assegurado aos demais acionistas da Emissora o direito de preferência
na subscrição do aumento de capital, sendo que a Globo, a Embrapar e suas respectivas controladas detentoras
de participações na Emissora concordaram em ceder ao Sr. Fernando Norbert seus direitos de preferência.
Adicionalmente, na aquisição direta por meio da alternativa (b), a Emissora deverá lançar uma oferta pública de
ações para adquirir todas as ações em circulação detidas pelos acionistas minoritários existentes da Vivax, por
meio da permuta das referidas ações por ações de emissão da Emissora.
Independentemente da alternativa utilizada, assim como na implementação da primeira etapa da
aquisição da Vivax, a todos os seus acionistas será oferecida a mesma relação de troca, sendo que cada uma de
suas ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Vivax será permutada por 0,5678 ação preferencial emitida
pela Emissora (não havendo, portanto, pagamento em dinheiro pelas ações de emissão da Vivax).
Após a operação, o capital social da Vivax, composto por 50,9% de ações ordinárias e 49,1% de ações
preferenciais, será (i) no caso da alternativa (a), detido integralmente pela Emissora; e (ii) no caso da alternativa
(b), dividido da seguinte forma: 61,6% das ações ordinárias e 20,4% das ações preferenciais serão detidos pela
Emissora, e 38,4% das ações ordinárias e 79,6% das ações preferenciais serão detidos pelos acionistas
minoritários, sem considerar a aderência dos minoritários à oferta pública formulada pela Emissora.
Assim como no caso da primeira etapa, essa segunda etapa não envolverá quaisquer pagamentos em
dinheiro aos acionistas da Vivax, no caso da alternativa (a), ou ao Sr. Fernando Norbert, no caso da alternativa
(b). Não obstante, serão realizados pagamentos em dinheiro, na hipótese de eventual exercício do direito de
recesso assegurado aos acionistas dissidentes, no caso da incorporação prevista na alternativa (a) acima, sendo
que a Emissora não pode estimar os valores a serem eventualmente desembolsados para a realização destes
pagamentos.
Algumas Informações sobre a Vivax
As principais informações financeiras com relação a Vivax encontram-se descritas abaixo:
Destaques Financeiros Consolidados

Semestre findo em
Semestre findo
(em mil Reais)
65.560
79.659
26.110
32.412
39,8%
40,7%
35.197
6.127
326.086
129.793
3,6
1,1

Receita líquida
EBITDA*
Margem de EBITDA*
Lucro Líquido
Dívida Líquida
Dívida Líquida/EBITDA* (últimos 12 meses)
*

Este EBITDA não foi necessariamente calculado conforme definição incluída neste Prospecto.

Fonte: Divulgação de Resultados da Vivax do segundo trimestre de 2006, extraído do site da CVM.

As principais informações operacionais com relação a Vivax encontram-se descritas abaixo:
Destaques Operacionais

Semestre findo em
Semestre findo em
(em mil Reais)
1.127.970
1.206.837
293.190
336.158
26,0%
27,9%
277.637
312.677
24,6%
25,9%
1,7%
1,2%
66.350
106.221
5,9%
8,8%
23,9%
34,0%
2,0%
2,3%

Domicílios e negócios cabeados
Assinantes Totais*
Penetração sobre domicílios e negócios cabeados
Assinantes de televisão por assinatura
Penetração sobre domicílios e negócios cabeados
Taxa Churn – media mensal
Assinantes de Internet em Banda Larga
Penetração sobre domicílios e negócios cabeados
Penetração sobre assinantes de televisão por
Taxa Churn – media mensal
*

Inclui assinantes de televisão por assinatura e de Internet em banda larga.

Fonte: Divulgação de Resultados da Vivax do segundo trimestre de 2006, extraído do site da CVM.
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As tabelas a seguir apresentam dados acerca dos demonstrativos de estrutura patrimonial e de resultados
da Vivax, extraído de suas informações públicas disponíveis no site da CVM, especialmente as Informações
Anuais – IAN referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2004 e as Informações
Trimestrais – ITR referentes aos períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2005 e 2006. A
Emissora não realizou qualquer verificação independente destas informações, que não foram, tampouco, objeto
de análise pelos auditores independentes contratados pela Emissora.
Em 31 de dezembro de
Balanço Patrimonial Consolidado:

2003

%

2004

%

2005

%

2004/2003
(%)

2005/2004
(%)

(em milhares de Reais)
Ativos
Total do circulante

55.685

8,9%

51.620

9,4%

21.673

4,5%

-7,3%

-58,0%

Total do realizável a longo prazo

42.518

6,8%

37.848

6,9%

14.848

3,1%

-11,0%

-60,8%

Ágio na aquisição de controladas

178.250

28,6%

174.433

31,8%

163.262

33,7%

-2,1%

-6,4%

84.444

13,5%

55.300

10,1%

49.656

10,2%

-34,5%

-10,2%

Imobilizado
Diferido

243.462
19.066

39,1%
3,1%

217.150
11.750

39,6%
2,1%

228.453
6.702

47,1%
1,4%

-10,8%
-38,4%

5,2%
-43,0%

Total do ativo

623.425

100,0%

548.101

100,0%

484.594

100,0%

-12,1%

-11,6%

Total do Circulante
Financiamentos
Debêntures
Obrigações fiscais a pagar
Empresas ligadas
Provisão para imposto de renda diferido
passivo
Provisão para contingências

98.519
88.072
42.016
2.096
295.542
-

15,8%
14,1%
6,7%
0,3%
47,4%
-

99.505
62.900
47.232
2.610
280.770
-

18,2%
11,5%
8,6%
0,5%
51,2%
-

63.429
91.667
2.045
209.696
-

13,1%
18,9%
0,4%
43,3%
-

1,0%
-28,6%
12,4%
24,5%
-5,0%
-

-36,3%
45,7%
-21,6%
-25,3%
-

3.748

0,6%

14.458

2,6%

20.593

4,2%

285,8%

42,4%

Total do passivo

529.993

85,0%

511.516

93,3%

399.030

82,3%

-3,5%

-22,0%

93.432

15,0%

36.585

6,7%

85.564

17,7%

-60,8%

133,9%

623.425

100,0%

548.101

100,0%

484.594

100,0%

-12,1%

-11,6%

Licenças

Passivo

Patrimônio líquido e adiantamentos de capital
Total do passivo e patrimônio líquido
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Demonstração do Resultado Consolidado:

2003

%

2004

%

2005

%

2004/2003
(%)

2005/2004
(%)

(em milhares de Reais)
Receita bruta de Serviços:
Televisão por assinatura (TV a Cabo)
Acesso à internet – banda larga
Aluguel de fibra ótica
Mídia
Instalação

63.235
10.347
-260
1.405

100,8%
16,5%
0,0%
0,4%
2,2%

193.559
52.850
13.534
3.246
5.045

85,2%
23,3%
0,0%
1,4%
2,2%

207.341
72.383
20.373
3.873
10.112

77,0%
26,9%
0,0%
1,4%
3,8%

206,1%
410,8%
0,0%
1148,5%
259,1%

7,1%
37,0%
50,5%
19,3%
100,4%

Total de receita bruta

75.247

119,9%

268.234

118,1%

314.082

116,7%

256,5%

17,1%

(12.514)

-19,9%

(41.180)

-18,1%

(44.854)

-16,7%

229,1%

8,9%

62.733

100,0%

227.054

100,0%

269.228

100,0%

261,9%

18,6%

Com programação e outros custos
operacionais
Depreciação e amortização
Despesas gerais, administrativas e comerciais
Baixa e venda de materiais para construção
de rede
Outras receitas
Amortização de ágio

(34.707)

-55,3%

(76.330)

-33,6%

(86.217)

-32,0%

119,9%

13,0%

(26.025)
(26.401)
401

-41,5%
-42,1%
0,6%

(60.478)
(82.904)
(5.471)

-26,6%
-36,5%
-2,4%

(54.028)
(84.487)
(8.691)

-20,1%
-31,4%
-3,2%

132,4%
214,0%
--

-10,7%
1,9%
58,9%

--

0,0%
0,0%

(4.864)

0,0%
0,0%

2.329
(6.393)

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
31,4%

Total dos custos e despesas operacionais

(86.732) -138,3%

(230.047)

-101,3%

(237.487)

-88,2%

165,2%

3,2%

Lucro (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro

(23.999)

-38,3%

(2.993)

-1,3%

31.741

11,8%

-87,5%

-1160,5%

Despesas financeiras

(18.659)

-29,7%

(33.487)

-14,7%

(28.016)

-10,4%

79,5%

-16,3%

2.795

4,5%

9.663

4,3%

3.809

1,4%

245,7%

-60,6%

12.814

20,4%

20.014

8,8%

31.923

11,9%

56,2%

59,5%

Perda com aplicações financeiras

-

0,0%

(25.293)

0,0%

-

0,0%

0,0%

0,0%

Despesas não operacionais – perda licenças

-

0,0%

(20.418)

0,0%

-

0,0%

0,0%

0,0%

(27.049)

-43,1%

(52.514)

-23,1%

39.457

14,7%

94,1%

-175,1%

Deduções da receita bruta, principalmente
impostos
Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados:

Receitas financeiras
Variação cambial e monetária, líquida

Lucro (prejuízo) operacional antes do
imposto de renda
Imposto de renda
Lucro (prejuízo) líquido
Lucro (prejuízo) líquido por ação

-

0,0%

-

0,0%

(702)

0,0%

0,0%

0,0%

(27.049)

-43,1%

(52.514)

-23,1%

38.755

14,4%

94,1%

-173,8%

(0.09)

0,0%

(0.18)

0,0%

0,12

0,0%

0,0%

0,0%
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2005

%

Em 30 de setembro de
2006

%

2006/2005 (%)

Balanço Patrimonial Consolidado:
(em milhares de Reais)
Ativos
Total do circulante

27.880

5,3%

144.829

22,3%

419,5%

Total do realizável a longo prazo

48.504

9,3%

71.099

10,9%

46,6%

Ágio na aquisição de controladas

164.882

31,5%

150.017

23,1%

-9,0%

51.126

9,8%

45.265

7,0%

-11,5%

Imobilizado
Diferido

224.644
7.194

42,9%
1,4%

234.900
4.549

36,1%
0,7%

4,6%
-36,8%

Total do ativo

524.230

100,0%

650.659

100,0%

24,1%

Total do Circulante
Financiamentos
Debêntures
Obrigações fiscais a pagar
Empresas ligadas
Provisão para imposto de renda diferido passivo
Provisão para contingências

97.367
59.707
2.229
237.790
18.418

18,6%
11,4%
0,0%
0,4%
45,4%
3,5%

62.803
220.000
1.761
22.592

9,7%
0,0%
0,3%
3,5%

-35,5%
-21,0%
22,7%

Total do passivo

433.848

82,8%

307.156

47,2%

-29,2%

90.382

17,2%

343.503

52,8%

280,1%

524.230

100,0%

650.659

100,0%

24,1%

Licenças

Passivo

Patrimônio líquido e adiantamentos de capital
Total do passivo e patrimônio líquido
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2005

%

Em 30 de setembro de
2006

%

2006/2005 (%)

Demonstração do Resultado Consolidado:
(em milhares de Reais)
Receita bruta de Serviços:
Televisão por assinatura (TV a Cabo)
Acesso à internet – banda larga
Aluguel de fibra ótica
Mídia
Instalação

154.559
50.074
14.969
2.817
7.944

78,3%
25,4%
7,6%
1,4%
4,0%

174.195
70.905
18.818
3.240
7.592

73,9%
30,1%
8,0%
1,4%
3,2%

12,7%
41,6%
25,7%
15,0%
-4,4%

Total de receita bruta

230.363

116,7%

274.750

116,6%

19,3%

Deduções da receita bruta, principalmente impostos

(33.021)

-16,7%

(39.173)

-16,6%

18,6%

Receita operacional líquida

197.342

100,0%

235.577

100,0%

19,4%

Custos dos serviços prestados:
Com programação e outros custos operacionais
Depreciação e amortização
Despesas gerais, administrativas e comerciais
Baixa e venda de materiais para construção de rede
Outras receitas
Amortização de ágio

(63.193)
(39.131)
(60.432)
(4.313)
1.714
(4.773)

-32,0%
-19,8%
-30,6%
-2,2%
0,9%
-2,4%

(74.585)
(44.194)
(72.110)
(281)
2.780
(13.245)

-31,7%
-18,8%
-30,6%
-0,1%
1,2%
-5,6%

18,0%
12,9%
19,3%
-93,5%
62,2%
177,5%

(170.128)

-86,2%

(201.635)

-85,6%

18,5%

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

(23.999)

13,8%

33.942

14,4%

24,7%

Despesas financeiras

(18.659)

-9,4%

(50.262)

-21,3%

170,7%

2.795

1,7%

8.936

3,8%

167,1%

Total dos custos e despesas operacionais

Receitas financeiras

12.814

21,5%

8.581

3,6%

-79,8%

Perda com aplicações financeiras

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

Despesas não operacionais – perda licenças ..................................

-

0,0%
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0,0%

0,0%

(27.049)

27,6%

1.250

0,5%

-97,7%

Variação cambial e monetária, líquida

Lucro (prejuízo) operacional antes do imposto de renda
Imposto de renda
Lucro (prejuízo) líquido
Lucro (prejuízo) líquido por ação

-

-0,3%

77.787

33,0%

0,0%

(27.049)

27,3%

79.037

33,6%

46,9%

(0.09)

0,0%

0.72

0,0%

0,0%

Subsidiárias da Emissora
A Emissora detém participações societárias em diversas operadoras de televisão por assinatura e
Internet. A maioria das subsidiárias da Emissora foi constituída para obter as Licenças expedidas pelos
municípios brasileiros. No total, as subsidiárias da Emissora possuem 46 (quarenta e seis) Licenças, das quais 43
(quarenta e três) são para prestação de serviços de televisão a cabo e 3 (três) para serviços de MMDS. A
Emissora administra os negócios das subsidiárias cotidianamente, sendo que, estratégica, financeira e
operacionalmente, as empresas trabalham como se fossem uma única companhia.
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A tabela a seguir ilustra todas as subsidiárias da Emissora, em 30 de setembro de 2006:
Nome
Net Piracicaba Ltda.................................................................
Net Belo Horizonte Ltda .........................................................
Net Brasília Ltda .....................................................................
Net Rio S.A.............................................................................
Net Recife Ltda. ......................................................................
Net São Paulo Ltda. ................................................................
Net Campinas Ltda..................................................................
Net Indaiatuba Ltda.................................................................
Net São Carlos S.A .................................................................
Net Franca Ltda.......................................................................
Net Sul Comunicações Ltda....................................................
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A. ..................................
Horizonte Sul Comunicações Ltda..........................................
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda .........
Net Paraná Comunicações Ltda ..............................................
Net Joinville Ltda....................................................................
Net Florianópolis Ltda ............................................................
Net Curitiba Ltda ....................................................................
Net Maringá Ltda ....................................................................
Net Arapongas Ltda ................................................................
Televisão a Cabo Criciúma Ltda.............................................
Net São José do Rio Preto Ltda...............................................
Net Ribeirão Preto S.A............................................................
Net Bauru Ltda........................................................................
Net Goiânia Ltda.....................................................................
Net Anápolis Ltda ...................................................................
Net Campo Grande Ltda .........................................................
Net Sorocaba Ltda...................................................................
Reyc Comércio e Participações Ltda ......................................
Net Londrina Ltda. .................................................................
Jonquil Ventures Limited........................................................
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda...................................

Participação Direta (%)
100,00
0
0
100,00
100,00
97,40
0
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,94
0
100,00
0

Participação Total (%)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

A Emissora encontra-se em processo de consolidação de várias de suas subsidiárias operacionais e não
operacionais, por questões administrativas e com o intuito de conter os custos associados com as operações de
suas subsidiárias. Nesse sentido, em 30 de novembro de 2006, a Net Piracicaba Ltda., subsidiária operacional da
Emissora, incorporou a Multicanal Telecomunicações S.A. (“Multicanal”), subsidiária não operacional,
passando a deter participação nas Sociedades em que a Multicanal era acionista.
Investimentos
Os principais itens de investimento da Emissora, identificados por categorias principais, são os
seguintes:
•

conexão de novos assinantes, incluindo a compra de decodificadores e cable modem, os quais são
atualmente dados em comodato aos assinantes;

•

construção e reconstrução da rede de cabos, que inclui, principalmente, custos de construção
relacionados à instalação de infra-estrutura do sistema de cabos em unidades residenciais múltiplas
(“MDUs”), reconstrução de partes da rede e, em um âmbito muito limitado, o crescimento ou ampliação
da rede de cabos;
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•

construção e reconstrução da rede de banda larga, que inclui, principalmente, custos relativos à instalação de
modem a cabo, instalação de infra-estrutura de banda larga em MDUs, reconstrução de partes da rede para
permitir a comunicação bidirecional e a ampliação da rede de banda larga, inclusive do centro de dados; e

•

modernização dos sistemas existentes, cujas principais finalidades são melhorar a qualidade técnica,
aprimorar ainda mais os controles administrativos e sustentar o crescimento da base de assinantes.

Historicamente, a Emissora realizou importantes investimentos em ativos fixos relativos à codificação
da rede, principalmente para reduzir a Pirataria. Entretanto, a Emissora não vem realizando investimentos
significativos referentes à codificação desde 2002, e não espera ter de efetuar dispêndios de capital importantes
com essa finalidade em 2006 e no futuro.
Em 2003, a Emissora aumentou o nível de investimentos em R$5,0 milhões, em comparação a 2002,
passando para um total de R$84,5 milhões, relativos, principalmente, à instalação de assinantes, modernização
de sistemas da Emissora e construção e reconstrução de rede de cabos. Em 2004, a Emissora realizou
investimentos totais de capital de R$123,0 milhões, relativos, principalmente, à instalação de assinantes e o
lançamento de televisão a cabo digital, gerando um acréscimo de 45,6%, se comparado aos R$84,5 milhões
despendidos em 2003. Em 2005, a Emissora investiu, aproximadamente, R$188,6 milhões, relativos,
principalmente, à instalação de assinantes. Em 2006, até 30 de setembro, a Emissora realizou investimentos no
valor total de R$286,8 milhões, em comparação aos R$110,0 milhões investidos no mesmo período do ano de
2005.
Após a conclusão da Reestruturação de Capital, a Emissora decidiu buscar novas oportunidades de
crescimento. Com o êxito no desenvolvimento de novos canais de venda, as taxas de crescimento vêm
aumentando, desde a metade de 2005. A Emissora espera que esse crescimento continue, e, conseqüentemente,
aumente o número de assinantes de televisão paga e Internet em banda larga, em 2006. Como a maior parte dos
investimentos está relacionada à aquisição e instalação dos assinantes, a Emissora espera aumentar o
investimento anual, totalizando, aproximadamente, R$350,0 milhões, em 2006.
Em decorrência da estabilidade da economia brasileira, de uma maior previsibilidade do crescimento do
mercado de usuários de Internet no Brasil e da consolidação de sua plataforma digital, a Emissora está
confortável em aumentar o nível de bidirecionalidade da sua rede, nos próximos 12 (doze) meses, e em expandir
geograficamente a oferta de seus serviços digitais. Com isso, além dos investimentos relacionados à captação de
clientes, que é totalmente variável e respondeu por quase 90% dos investimentos anuais nos últimos 3 (três)
anos, a Emissora deverá continuar a realizar investimentos nesse sentido, para aumentar o atendimento por redes
bidirecionais aos lares de Classe A e B dentro da sua área de cobertura, e expandir o serviço digital para, ao
menos, 5 (cinco) outras cidades. Com essas medidas, a Emissora espera poder alongar de modo sustentável o seu
atual ciclo de crescimento.
Como resultado dessa decisão, e aproveitando-se de condições favoráveis no mercado de capitais, a
Emissora deverá aumentar seu nível de endividamento. A Emissora acredita que esse endividamento terá um
calendário de amortização mais longo e um custo mais baixo que a divida atual. Com isso, o aumento da relação
divida líquida sobre EBITDA seria mantido dentro de limites gerenciáveis.
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ATIVIDADES
Visão Geral
Segundo a ABTA, a Emissora é a maior prestadora de serviços de televisão por assinatura no Brasil,
estando presente em 44 (quarenta e quatro) cidades, que abrangem cerca de um terço dos domicílios de Classes
A e B.
Atualmente, os principais produtos oferecidos pela Emissora incluem a programação de televisão por
assinatura e do tipo Pay per view, sob a marca “NET”, serviços de Internet em banda larga, sob a marca “NET
Vírtua”, e serviços de voz, sob a marca ”NET Fone Via Embratel”.
Em 2004, a Emissora começou a oferecer serviços de televisão a cabo digital aos assinantes nas cidades
do Rio de Janeiro e São Paulo, e, em março de 2006, passou a oferecer esse serviço também em Porto Alegre.
Ao fornecer serviços de televisão a cabo digital, a Emissora pode oferecer aos assinantes canais adicionais, mais
opções de programação e serviços de valor agregado, tais como canais de áudio contendo uma variedade de
pacotes musicais, Near Vídeo on Demand e serviços interativos.
O serviço de voz NET Fone Via Embratel foi lançado pela Emissora em 21 de março de 2006, em
parceria com a Embratel. Este serviço funciona como uma linha telefônica convencional e permite que os
usuários efetuem ligações locais, interurbanas e internacionais para qualquer aparelho fixo ou celular, com
tarifas cobradas em minutos. Em 30 de setembro de 2006, o NET Fone Via Embratel contava com,
aproximadamente, 115,4 mil assinantes.
Estratégia
A estratégia da Emissora consiste em tornar-se um provedor líder de entretenimento e serviços de
comunicação no Brasil, focando no mercado residencial. A Emissora tem como objetivo manter sua posição
como provedora líder de serviços de televisão paga do Brasil e continuar a crescer em seu negócio de Internet
em banda larga. Além disso, a Emissora passou a apresentar uma oferta de voz, por meio de parceria com um de
seus acionistas, a Embratel. Isso é crucial em sua estratégia de desenvolver uma oferta de Triple Play como
parte de seu objetivo de longo prazo de ser uma companhia de multi-serviços.
A Emissora continuará a apoiar seu crescimento através da geração interna de fluxo de caixa. A fim de
atingir tais objetivos, a Emissora está realizando as seguintes iniciativas comerciais e financeiras:
Iniciativas Comerciais
•

Buscar crescimento acelerado no curto prazo. A Emissora concentra seus esforços de marketing e
vendas em sua base atual de clientes e nos clientes potenciais já cabeados por sua rede. Por intermédio
dessa abordagem dupla de marketing dirigido, a Emissora espera estimular os atuais clientes a
migrarem para pacotes de programação de qualidade superior e a comprarem serviços de valor
agregado, ao mesmo tempo em que incentiva aqueles que ainda não assinam seus serviços a se juntarem
a sua base de assinantes.

•

Dar continuidade ao crescimento do NET Vírtua. Desde 2003, a Emissora aumentou seus investimentos
no serviço de Internet em banda larga, que apresenta uma rentabilidade marginal atraente. Os principais
processos envolvidos na estrutura operacional do NET Vírtua, incluindo o custo de seu link, o centro de
atendimento a clientes e a tecnologia de modem a cabo, são regularmente revisados. Desde o seu
lançamento, o “Portfólio Mega Flash” do NET Vírtua foi uma alavanca importante para apoiar esse
crescimento.

•

Dar continuidade ao lançamento do cabo digital. Em 2004, a Emissora começou a oferecer serviços de
televisão a cabo digital aos seus assinantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 2006, a Emissora
passou a oferecer estes serviços aos seus assinantes em Porto Alegre. Isso permite que a Emissora
aumente o número de canais do tipo Pay per view e ofereça novos serviços, como canais de áudio, Near
Video On Demand e um guia de programação interativo.
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•

Aumentar a oferta de Triple Play. Em 2006, a Emissora começou a oferecer serviços de voz, o que
marcou sua entrada no mercado de Triple Play. A Emissora objetiva aumentar a quantidade de
assinantes que utilizam um maior número de seus serviços, e, assim, aumentar sua participação de
carteira, em relação ao gasto dos seus clientes com entretenimento e comunicação.

•

Oferecer produtos confiáveis e de alta qualidade, além de um serviço prestativo de atendimento aos
clientes. A Emissora considera-se uma prestadora de serviços e, por isso, tem trabalhado muito para
oferecer serviços de alta qualidade, além de alcançar certo grau de satisfação dos clientes, tanto no que
diz respeito aos serviços de televisão por assinatura e de Internet em banda larga quanto em relação à
maneira com que atende às consultas de seus clientes.

Iniciativas Financeiras
•

Otimizar dispêndios de capital por intermédio de investimentos dirigidos. O plano de investimentos de
capital da Emissora tem como alvo os investimentos em ativos fixos em áreas geográficas e em relação
a serviços nos quais acredita que poderá alcançar um maior retorno sobre os investimentos. De acordo
com esse plano, por meio do qual a Emissora faz uma análise nó-a-nó da rede, a Emissora direciona os
gastos de capital para determinadas partes da rede, prioritariamente para áreas urbanas de alta renda,
onde espera contar com uma maior demanda por serviços de banda larga e de televisão a cabo digital,
além de outros serviços avançados. A Emissora acredita que investimentos direcionados permitem
reduzir os investimentos de capital, ao mesmo tempo em que liberam recursos suficientes para a
modernização da rede, com o objetivo de tornar possível a oferta de serviços de banda larga, de
televisão a cabo digital e de serviços avançados ao seu público-alvo.

•

Continuar a concentração de esforços em governança corporativa. Desde junho de 2002, as ações de
emissão da Emissora estão registradas no Nível 2. A Emissora acredita que a negociação de suas ações
no Nível 2 oferece vários benefícios aos acionistas, incluindo uma maior transparência e uma
governança corporativa mais eficaz. Consistentemente com essa abordagem, estabelece determinados
direitos de voto com relação às ações preferenciais, e oferece 100% de “tag-along” aos detentores das
ações ordinárias e preferenciais. A Emissora também tem tomado medidas para o cumprimento integral
da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, como a instalação de maneira permanente do conselho fiscal, que é
composto, exclusivamente, por membros independentes.

Principais Pontos Fortes da Emissora
A Emissora acredita que os pontos abaixo descritos são suas principais vantagens competitivas:
•

Liderança no mercado. Segundo a ABTA, a Emissora é a maior prestadora de serviços de televisão por
assinatura no Brasil. Em 30 de junho de 2006, os assinantes da Emissora totalizavam 63% do total de
assinantes de televisão a cabo e 39% do total de assinantes de televisão por assinatura, incluindo
serviços de televisão a cabo, serviços DTH e MMDS. A Emissora atua em uma região demográfica
selecionada, está presente em 44 cidades que abrangem cerca de um terço dos domicílios de Classes A e
B. A Emissora acredita que sua posição de liderança no mercado garante vantagens em relação aos seus
competidores no que diz respeito à obtenção de programação, bem como proporciona a redução nos
custos de manutenção da rede e administração, tendo em vista o ganho de escala proporcionado pelo
grande número de assinantes.

•

Rede Avançada. A Emissora construiu os principais trechos de sua rede em banda larga e com
capacidade bidirecional na transmissão de sinais. Isso representa uma vantagem competitiva sobre a
tecnologia ADSL, pois, atualmente, permite que os assinantes de modem a cabo em banda larga façam
download e upload em velocidades mais rápidas do que os assinantes de ADSL. Em 31 de dezembro de
2004, aproximadamente 2,4 milhões dos domicílios cabeados pela Emissora eram bidirecionais, em 31
de dezembro de 2005, 2,6 milhões, em 30 de setembro de 2005, 2,5 milhões e, em 30 de setembro de
2006, 2,8 milhões, concentrados em 12 cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis,
Porto Alegre, Campinas, Santos, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Ribeirão Preto e Sorocaba). Tal fato
permite que a Emissora ofereça maior número de canais e serviços com melhor resolução, em relação
aos concorrentes prestadores de serviços MMDS e de televisão aberta. Além disso, a infra-estrutura de
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rede permite à Emissora introduzir serviços por meio de cabo digital, incluindo canais adicionais, sinais
de alta resolução, pacotes de programação de valor adicionado, novos serviços adicionais ao plano
básico e mais opções de programação, tais como canais de áudio que oferecem uma diversidade de
programação musical, Near Video on Demand e serviços interativos.
•

Conteúdo Superior. A Emissora acredita que sua programação e seu pacote de canais, pela sua
qualidade superior, constituem importante diferencial em seu mercado de atuação. O contrato da
Emissora com a Net Brasil garante à Emissora o direito de distribuição, por meio de cabo e MMDS, nas
cidades em que atua, da programação da GloboSat, a qual possui grande aceitação entre os assinantes.
Além disso, possui a programação mais completa entre as companhias da indústria, oferecendo os
canais “GloboSat”, “Telecine” e “HBO”.

•

Produtos Integrados. Com o início da oferta dos serviços de voz, a Emissora acredita conseguir
aumentar a quantidade de assinantes que utilizam um maior número de seus serviços, e, assim,
aumentar sua participação de carteira, em relação ao gasto de seus clientes com entretenimento e
comunicação, além de aumentar a fidelidade destes clientes à Emissora.

Produtos
A Emissora oferece aos seus clientes serviços de televisão por assinatura e serviços de acesso rápido à
Internet em banda larga. A Emissora planeja melhorar continuamente os serviços que oferece, aumentando o
número de programas e incluindo, na medida em que se tornem viáveis, novos e avançados produtos e serviços.
O percentual de produtos oferecidos na receita total encontra-se descrito na tabela abaixo:
Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de
2003

Mensalidade

%

2004

%

2005

Período encerrado em 30 de setembro de
%

2005

%

2006

%

1.376.447

90%

1.563.440

91%

1.834.880

93%

1.335,2

94%

1.647,3

92%

Adesão

17.358

1%

14.676

1%

15.024

1%

11,5

1%

13,7

1%

Pay per View

52.080

3%

61.306

4%

72.434

4%

51

4%

50,4

3%

Outras

86.372

6%

71.236

4%

46.306

2%

30

2%

50,6

3%

1.532.258

100%

1.710.658

100%

1.968.644

100%

1.427,7

100%

1.789

100%

Receita Bruta

Televisão por Assinatura
Atualmente, a maioria das operações da Emissora refere-se à prestação de serviços de televisão por
assinatura, incluindo televisão a cabo e serviços do tipo Pay per view. A Emissora oferece serviços de televisão por
assinatura por intermédio da marca “NET”, utilizando a rede de televisão a cabo e, em menor escala, por meio do
MMDS. A Emissora está presente em 44 cidades do Brasil, incluindo algumas das áreas metropolitanas mais
densamente habitadas, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília, Goiânia,
Curitiba e Florianópolis. Para atrair e manter assinantes de televisão por assinatura, a Emissora tem o compromisso de
oferecer uma ampla gama de programação de qualidade, aliada a uma série de pacotes de programação.
Pacotes de Programação
O serviço de televisão por assinatura é oferecido por meio de vários pacotes de programação, que
proporcionam aos clientes uma variedade de faixas de preço e de seleção de canais. Os preços variam de
R$49,90 a R$179,90. A Emissora divide seus pacotes de programação em 3 (três) categorias principais: “Top”,
que inclui os pacotes “Premium”, “Advanced”, “Plus” e “Digital”; “Intermediária”, que é representada pelo
pacote “Master”; e “Básica”, que é representada pelo pacote “Standard”. A Emissora oferece serviços de
televisão a cabo digital aos assinantes nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Os serviços de
televisão a cabo digital comportam um número significativamente maior de canais do que os pacotes analógicos
de programação. Além disso, a televisão a cabo digital permite uma transmissão de alta qualidade e nos
possibilita oferecer Near Video on Demand, um serviço que apresenta filmes em horários predeterminados.
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Os pacotes de programação incluem a programação paga, bem como outros canais que a Emissora é
obrigada a oferecer. Esses canais obrigatórios incluem as emissoras de televisão abertas gratuitas, geralmente
disponíveis na área de serviço em que o assinante reside, e os 6 (seis) canais de serviço público governamental,
que estão disponíveis em todo o território nacional.
Modalidades de Pay per view
Além dos pacotes de programação descritos acima, a Emissora também oferece opções de programação
do tipo Pay per view. Elas incluem uma variedade de eventos esportivos, concertos musicais de artistas nacionais
e internacionais e filmes. Os eventos esportivos incluem os direitos exclusivos de transmissão do “Campeonato
Brasileiro de Futebol” e alguns dos “Campeonatos Estaduais de Futebol” mais populares, como o “Campeonato
Carioca” e o “Campeonato Paulista”.
As receitas com eventos do tipo Pay per view são sazonais, baseadas, principalmente, na temporada de
futebol, e responderam por cerca de 3% das receitas brutas totais da Emissora em 2005.
Para a seleção dos pacotes digital, a Emissora iniciou a venda de Pay per view de filmes da “Digital
Latin America”, que distribui filmes dos principais estúdios como “Disney”, “Warner”, “Dream Works”,
“Paramount”, “Miramax”, “Buena Vista” entre outros. Ao todo são 11 (onze) canais dedicados a esses filmes,
com a programação ficando disponível para o assinante 24 (vinte e quatro) horas por dia .
Internet em Banda Larga
Em abril de 2000, a Emissora lançou o NET Vírtua. O NET Vírtua é o quarto maior prestador de
serviço de Internet em banda larga e o maior prestador de serviço de acesso à Internet em alta velocidade via
cabo do Brasil. Em 30 de setembro de 2006, o NET Vírtua estava disponível em doze cidades: São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Santos, Sorocaba, Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Ribeirão Preto,
Florianópolis e Goiânia, alcançando cerca de 2,8 milhões de domicílios e atendendo aproximadamente 630 mil
assinantes residenciais.
Pacotes de Serviços
Tal como a oferta de televisão por assinatura, as ofertas de acesso à Internet em banda larga procuram
estar de acordo com as necessidades dos assinantes. Com esse objetivo em vista, a Emissora atualmente oferece
por intermédio do NET Vírtua velocidades de conexão à Internet que variam de 200 Kbps a 8 Mbps com tarifas
de assinatura mensal que variavam de R$64,90 a R$219,90, em 30 de setembro de 2006.
Serviço de Voz
Em 21 de março de 2006, a Emissora, em parceria com a Embratel, lançou o serviço de voz NET
Fone Via Embratel. O novo produto é dirigido ao mercado residencial, e complementa as ofertas da
Emissora, líder em televisão por assinatura e Internet em banda larga via cabo. Inicialmente, o serviço
será oferecido em São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis,
Belo Horizonte e Brasília. As duas companhias pretendem ampliar, gradativamente, a área de cobertura
para as demais regiões do Brasil.
O NET Fone Via Embratel funciona como uma linha telefônica convencional e permite que os usuários
efetuem ligações locais, interurbanas e internacionais para qualquer aparelho fixo ou celular, com tarifas
cobradas em minutos e não em pulsos, o que facilita o controle de gastos. Para utilizá-lo, os usuários precisam de
um terminal adaptador (eMTA), que conecta o telefone aos cabos da Emissora. Esse terminal será cedido em
comodato a todos aqueles que optarem pela contratação do serviço.
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Dados de Assinantes e Dados Operacionais
Na construção de sua rede e na comercialização de seus serviços, a Emissora concentrou-se
principalmente nos domicílios das Classes A e B, que possuem a maior renda disponível para comprar seus
serviços, especialmente serviços de valor agregado. A tabela abaixo fornece determinadas informações sobre a
rede e os assinantes da Emissora, de forma geral e por Classe.
Períodos encerrados em
30 de setembro de

Exercícios encerrados em
31 de dezembro de
Assinantes ativos

(1)

(mil)

2003

2004

2005

2005

2006

1.352,5

1.418,9

1.540,2

1.498,1

Quilômetros de rede de cabos (mil Km)

-

36

36

36

Total de residências cabeadas (milhões)

-

6,7

7,0

6,8

7,2

Penetração média de cabo (%)

-

21%

22%

22%

24%

(1)

1.729,7
35

Inclui aproximadamente 30,0 mil assinantes de MMDS.

Áreas de Abrangência
Em 2003, a Emissora reorganizou os segmentos de divulgação a fim de facilitar a revisão operacional.
Atualmente, as operações são geridas com 6 (seis) grupos regionais (todos os dados populacionais derivam do
relatório de 2003 do IBGE):
•

Região 1. Cobre a cidade de São Paulo, o maior mercado de televisão por assinatura do Brasil (medido
em termos de domicílios cabeados e assinantes ativados), representando uma população estimada de
10,8 milhões.

•

Região 2. Cobre a cidade do Rio de Janeiro, representando uma população estimada de 6,0 milhões.

•

Região 3. Cobre as cidades de Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, além do litoral, representando
uma população estimada de 3,4 milhões.

•

Região 4. Cobre as cidades de Campinas, Indaiatuba e Santos, representando uma população estimada
de 1,6 milhão.

•

Região 5. Cobre as cidades de Belo Horizonte e Brasília, representando uma população estimada de
4,5 milhões.

•

Região 6. Conhecida como o “Brasil Interior”, cobre as cidades de Anápolis, Arapongas, Bagé, Bauru, Bento
Gonçalves, Blumenau, Campo Grande, Caxias, Chapecó, Criciúma, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha,
Franca, Goiânia, Joinville, Jundiaí, Lajeado, Londrina, Maringá, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas,
Piracicaba, Recife, Ribeirão Preto, Rio Grande, Santa Cruz, Santa Maria, São Carlos, São José do Rio Preto,
Sorocaba e Uruguaiana, representando uma população estimada de 10,3 milhões.

Fornecimento de Conteúdo de Programação
Historicamente, toda a programação da Emissora de fontes brasileiras e internacionais era obtida por
meio da Net Brasil. Em 27 de junho de 2004, a Emissora celebrou um novo contrato de programação, alterado e
corrigido, com a Net Brasil, por meio do qual a Emissora passou a obter (i) toda a sua programação de fontes
brasileiras por meio da Net Brasil, e (ii) todo o novo conteúdo internacional de fontes estrangeiras, por sua
própria conta e benefício.
Em 27 de junho de 2004, a Emissora também celebrou um contrato de licenciamento com a Net Brasil,
por meio do qual a Net Brasil dá à Emissora o direito de usar a marca “NET” por 10 (dez) anos, a partir da data
de validade do contrato, e, no caso de encerramento, por um período adicional de 30 (trinta) meses, a partir da
data de encerramento do contrato. Ver “Transações entre Partes Relacionadas – Contrato de Fornecimento de
Conteúdo celebrado com a Net Brasil”.
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A Emissora acordou com uma das programadoras em garantir um certo número mínimo de assinantes a
serem cobrados. Caso a Emissora não alcance esse mínimo, deverá pagar a essa programadora um valor fixo,
denominado em Dólares. Historicamente, a base de assinantes da Emissora nunca foi inferior a esse número
mínimo e a Emissora sempre foi cobrada como se esse custo de programação fosse fixado em Reais.
Sistema de Cobrança
O sistema de cobrança utilizado pela Emissora busca fornecer um serviço pontual, eficiente e
conveniente de cobrança aos seus assinantes, proporcionando um maior custo-benefício no recebimento de
pagamentos. O sistema de cobrança mensal é automatizado e utiliza links de Internet com grandes bancos. A
maioria dos assinantes da Emissora realiza os pagamentos através da rede bancária. Além disso, a Emissora
oferece a opção de pagamento por meio de débito automático em conta corrente do cliente, cartões de crédito via
Internet e via telefone.
Atendimento ao Cliente, Administração da Taxa Churn e Inadimplência
A Emissora tem observado uma melhoria no serviço de atendimento ao cliente, em decorrência, entre
outros, da mudança dos prestadores desse serviço, a partir de novembro de 2003.
A Emissora acredita que, ao oferecer um melhor atendimento ao cliente, será capaz de manter a Taxa
Churn e limitar as despesas com dívidas incobráveis. A Emissora calcula a Taxa Churn de assinantes a partir do
número total de assinantes desconectados da rede (excluindo assinantes cujos sinais tenham sido
temporariamente bloqueados por falta de pagamento) em um determinado período, em relação ao número médio
de assinantes conectados no mesmo período. Inclui-se como desconectados apenas os assinantes cujos
pagamentos estejam atrasados há mais de 30 (trinta) dias. Quando um assinante é reconectado, desconta-se este
assinante do número de assinantes desconecatados do período. A Taxa Churn anual tem decrescido desde 2002,
conforme o indicado na tabela abaixo:
Taxa Churn Anual
13,8%
12,8%
13,8%
13,4%
14,0%

Ano
2003
2004
2005
2005 (até setembro)
2006 (até setembro)

Para fazer frente à inadimplência, a Emissora adota uma política de desconexão por atraso, por meio da
qual bloqueia temporariamente o sinal dos assinantes cujos pagamentos estejam ao menos 5 (cinco) dias
atrasados e, caso o assinante continue sem pagar, recolhe o decodificador do assinante. Além disso, a fim de
minimizar a inadimplência, as exigências de aprovação de crédito vêm sendo fortalecidas e os processos de
cobrança aprimorados. A despesa anual para créditos de liquidação duvidosa, como percentual das receitas
brutas, tem sido mantida em níveis estáveis desde 2002, conforme o indicado na tabela abaixo:
Provisão para Devedores Duvidosos como
Percentual das Receitas
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,4%

Ano
2003
2004
2005
2005 (até setembro)
2006 (até setembro)

Em caso de oferta integrada de produtos, por meio da venda do NET Combo, que inclui serviços de
televisão a cabo, Internet em banda larga e telefonia, a cobrança pelos diferentes serviços é realizada por meio de
duas faturas distintas, sendo uma destinada à cobrança pelos serviços de televisão a cabo e Internet, emitida pela
Emissora, e outra, pelos serviços de voz, emitida pela Embratel.
Em caso de inadimplência, os procedimentos são diferenciados, tendo em vista que a eventual
desconexão do serviço telefônico deve obedecer a critérios mais rígidos de verificação de inadimplência,
possuindo, ainda, prazos mais longos de tolerância, conforme estabelecidos pela ANATEL.
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Vendas e Marketing
A Emissora tem uma equipe centralizada responsável pela supervisão das vendas e marketing. Além
disso, a Emissora mantém especialistas de marketing dedicados a cada região e comprometidos com a
elaboração de um plano de ação detalhado para cada uma das principais operações. Para cada região, é
monitorada, constantemente, a percepção do assinante, concorrência, preços e preferências de serviço, para
aumentar a prestatividade aos assinantes.
Entre os objetivos de marketing estão o aumento da penetração de mercado e da fidelidade do assinante
e o crescimento das receitas por domicílio. Com o tempo, a Emissora espera que os assinantes vejam suas
conexões a cabo como o melhor “canal” para o lar. Para atingir esse objetivo, foram adotadas as seguintes
estratégias:
•

introdução de serviços de valor agregado, tais como Pay per view, Internet em banda larga e outros;

•

planejamento dos produtos e/ou serviços para propiciar aos assinantes maiores opções de
entretenimento;

•

criação de pacotes de produtos, para promover a venda de serviços “Top” e programação especializada
e para oferecer opções com relação custo-benefício atraente;

•

identificação de oportunidades de marketing com base em dados demográficos; e

•

utilização das marcas “NET” e “NET Vírtua”, para promover a conscientização e fidelização dos
assinantes.

Para aumentar o índice de penetração e o nível de serviços utilizados pelos clientes, a Emissora adotou
técnicas de marketing coordenadas, incluindo o telemarketing, a Internet, a venda porta-a-porta, a mala direta e
os centros terceirizados de atendimento ao cliente. Cada uma dessas técnicas de marketing centra esforços na
minimização dos custos de aquisição de novos clientes.
Propriedade Intelectual
Em 27 de junho de 2004, a Emissora celebrou um contrato de licenciamento com a Net Brasil, por meio
do qual a Net Brasil dá à Emissora o direito de usar a marca “NET”, associada aos serviços de televisão por
assinatura. Ver “Transações entre Partes Relacionadas - Contrato de Fornecimento de Conteúdo celebrado com a
Net Brasil”.
Com relação à marca “NETFONE”, a Emissora celebrou um contrato de licenciamento com a Embratel,
legítima titular da marca, que confere à Emissora a utilização da referida marca, com exclusividade em relação a
terceiros, na divulgação dos serviços de telefonia fixa via cabo, enquanto vigorar o “Memorando de
Entendimentos”, celebrado entre a Emissora e a Embratel, em 8 de fevereiro de 2006. Ver “Transações entre
Partes Relacionadas – Associação entre a Emissora e a Embratel para a Prestação de Serviços de Telefonia”. Em
qualquer hipótese de extinção do referido contrato de licenciamento, a Emissora fica autorizada a utilizar a
marca por um prazo adicional de 18 (dezoito) meses.
Adicionalmente, na data deste Prospecto, a Emissora possui, dentre outros, os seguintes pedidos de
registro de marca, requeridos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”): (i) 6 (seis) para a
marca “Virtua”; (ii) 6 (seis) para a marca “Vírtua”; (iii) 2 (dois) para a marca “Virtua Geração Digital”; (iv) 2
(dois) para a marca “Geração Digital Virtua”; (v) 3 (três) para a marca “Virtuacom”; (vi) 1 (um) para a marca
“Virtua Phone”; e (vii) 1 (um) para a marca “Novo Vírtua”.
Foram apresentadas oposições em face de 5 (cinco) dos pedidos de registro para a marca “Virtua”,
sendo que o outro pedido de registro para esta marca e todos os pedidos de registro para as marcas “Vírtua”,
“Geração Digital Virtua” e “Virtuacom” estão, atualmente, com sua análise sobrestada pelo INPI, até que seja
proferida uma decisão em relação às referidas oposições.
Adicionalmente, a Emissora é titular, dentre outros, dos seguintes nomes de domínio:
(i) www.netdigital.tv.br; (ii) www.neteducacao.tv.br; (iii) www.netservicos.com.br; (iv) www.virtua.com.br;
(v) www.virtuacorporate.com.br;
(vi) www.virtuacorporativo.com.br;
(vi) www.virtuaempresa.com.br;
(vii) www.virtuanegocios.com.br; e (viii) www.virtuaprofissional.com.br.

79

Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural adotadas pela Emissora
A Emissora tem uma campanha social em andamento, por meio da qual participa de projetos
comunitários nas áreas em que atua. Um desses programas é o “Net Educação”, um amplo projeto de
responsabilidade social que enfatiza o treinamento de professores de escolas públicas em todo o Brasil. O “Net
Educação” foi implementado em janeiro de 2004 e é apoiado pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O “Net
Educação” supervisiona a instalação de estações de televisão por assinatura em escolas que participam do
projeto, e oferece apoio acadêmico por meio do portal da Internet www.neteducacao.tv.br. O “Net Educação”
também transmite um programa educacional através de um dos canais disponíveis na grade de programação.
Atualmente, não há outros projetos culturais em desenvolvimento.
Políticas Ambientais
A Emissora acredita que está cumprindo a legislação e regulamentação ambiental em vigor, não tendo
conhecimento de qualquer violação à legislação ambiental pertinente por sua parte. A Emissora, atualmente, não
é parte em qualquer processo administrativo ou judicial relevante que envolva responsabilidades relativas a
danos ambientais. A Emissora não está sujeita e tampouco aderiu a padrões internacionais relativos à proteção
ambiental.
Concorrência
Segundo a PTS nº 115, publicada em 30 de setembro de 2006, a Emissora fornecia serviços para cerca
de 39% dos assinantes de televisão por assinatura no Brasil em 30 de junho de 2006. Além de outras
modalidades de televisão por assinatura, como o DTH, a Emissora concorre com a televisão aberta e outras
fontes de entretenimento doméstico em geral, incluindo a Internet. A Emissora concorre com essas organizações
em termos de preço, ofertas de serviço e confiabilidade de serviço. Novas fontes de concorrência também
poderão surgir como resultado de mudanças tecnológicas. Além disso, na medida em que a Emissora expande
sua área de atuação para outros serviços, tais como telefone a cabo e serviços interativos, passará a enfrentar a
concorrência de outras prestadoras de cada tipo de serviço.
A seguir, é apresentada uma descrição das principais fontes de concorrência:
DTH
Três provedores de sistema DTH operam atualmente no Brasil, sendo que, em 31 de dezembro de 2005,
de acordo com a PTS nº 115, de 30 de setembro de 2006, a Sky era a maior operadora deste sistema, com
aproximadamente 1,34 milhões de assinantes, que correspondiam a 31,4% de participação no mercando de
televisão por assinatura, em 30 de junho de 2006.
A Emissora acredita que o sistema DTH tem sido seu principal concorrente na prestação de serviços de
televisão por assinatura.
Emissoras de Televisão Aberta
As emissoras de televisão aberta continuam sendo as principais provedoras de mídia no Brasil. O Brasil
é o maior mercado de emissoras de televisão aberta da América Latina, com aproximadamente 45 (quarenta e
cinco) milhões de domicílios urbanos com televisão em 2004, segundo o IBGE. A maioria dos serviços da
televisão aberta é transmitida por 6 (seis) redes de emissoras de televisão privadas nacionais e uma rede de
emissoras estatais de alcance nacional. Essas redes nacionais de televisão utilizam um ou mais satélites para
retransmitirem seus sinais.
Sobreposição de Cabos
De acordo com a ABTA, existem aproximadamente 70 (setenta) operadoras de televisão a cabo no
Brasil, servindo aproximadamente 2,3 milhões de assinantes. De acordo com a legislação brasileira, as licenças
de televisão por assinatura numa localidade específica não são exclusivas. Em determinados mercados, nossas
áreas de serviço licenciadas estão completamente sobrepostas às áreas de serviço de outros licenciados. Existe
sobreposição de sistemas de cabo em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Pelotas, Rio Grande do Sul, Santos e
Belo Horizonte.
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A maior concorrente de televisão a cabo da Emissora é a TVA, que fornece serviços de televisão por
assinatura utilizando as tecnologias de cabo e MMDS. A TVA oferece serviços de televisão a cabo nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis, sendo que nas três primeiras oferece também os serviços
de televisão por assinatura através de MMDS. Em 31 de dezembro de 2005, as operações de cabo da TVA
representavam 7% do total de assinantes de televisão por assinatura do Brasil.
MMDS
De acordo com os resultados setoriais relativos a junho de 2006 divulgados pela ABTA, estimava-se
que o MMDS representava aproximadamente 6% dos serviços de televisão por assinatura no Brasil. Naquela
data, a Emissora respondia por, aproximadamente, 12% de todos os assinantes de MMDS no Brasil. A TVA é a
operadora líder em MMDS no Brasil, fornecendo os serviços para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e
Curitiba. A Emissora opera MMDS apenas em Recife, Curitiba e Porto Alegre, competindo com a TVA, em
Curitiba, nessa tecnologia.
Em cidades com alta concentração demográfica como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as
quais apresentam muitos prédios altos e outras barreiras topográficas, o MMDS está em desvantagem em relação
ao cabo, já que os sinais de microondas não atravessam obstáculos, de forma que o MMDS, normalmente, não
pode ser recebido em áreas de “sombra”, onde a transmissão dos sinais é bloqueada por obstáculos. Além disso,
o MMDS tem como desvantagens uma capacidade limitada de canais, menor confiabilidade e menor qualidade
de sinal.
Internet em Banda Larga
O acesso à Internet em banda larga é atualmente oferecido no Brasil, principalmente, por companhias
telefônicas e operadoras de televisão por assinatura.
Os prestadores de serviços de banda larga com os quais o NET Vírtua compete incluem o “Speedy”,
serviço oferecido pela Telefônica, o “BR Turbo”, oferecido pela Brasil Telecom, o “Velox”, oferecido pela
Telemar e o “Internet Rápida TVA”, oferecido pela TVA. A Emissora compete com: (i) Telefônica, em São
Paulo, Santos, Campinas e Sorocaba; (ii) Brasil Telecom, em Porto Alegre, Brasília, Florianópolis e Curitiba;
(iii) Telemar, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro; e (iv) TVA, em São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o
“Teleco”, um site da Internet que fornece dados referentes à telecomunicação, em 30 de junho de 2006, a Telesp
possuía 1,4 milhões de assinantes; a Brasil Telecom, 1,2 milhão; a Telemar, 1,0 milhão; e a TVA, 44 mil
assinantes.
A tecnologia a cabo apresenta uma vantagem competitiva sobre a tecnologia ADSL, uma vez que o cabo
oferece capacidade bidirecional. Isso permite que os assinantes de modem a cabo em banda larga façam
download e upload em velocidades rápidas do que os assinantes de ADSL.
Serviços de Voz
Em março de 2006, a Emissora lançou, em parceria com a Embratel, seu produto de voz, o NET Fone
Via Embratel. O NET Fone Via Embratel é direcionado, principalmente, ao mercado residencial e complementa
nossos serviços existentes de vídeo e dados, oferecendo aos seus assinantes uma opção de serviço de voz
alternativo. A partir dessa data, o serviço está disponível nas cidades de São Paulo, Campinas, Santos, Rio de
Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília.
Os principais concorrentes do NET Fone Via Embratel são as operadoras de telefonia: Telemar,
Telefônica, Brasil Telecom e Tim Brasil S.A.
Licenças
Atualmente, a Emissora conta com 46 (quarenta e seis) Licenças para operar sistemas de televisão por
assinatura em 44 cidades. Dessas Licenças, 43 (quarenta e três) são para serviços de televisão a cabo, e as 3
(três) restantes são para serviços de MMDS.
As Licenças são emitidas em caráter não-exclusivo pela ANATEL. As concessões de televisão a cabo
têm prazo de duração de 15 (quinze) anos e sua renovação é assegurada sempre que a concessionária: (i) tenha
cumprido satisfatoriamente as condições da concessão; (ii) venha atendendo à regulamentação do setor; (iii)
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concorde em atender as exigências técnicas e economicamente viáveis para a satisfação das necessidades da
comunidade, inclusive no que se refere à modernização do sistema; e (iv) manifeste expresso interesse na
renovação, com antecedência de 24 (vinte e quatro) meses ao término do prazo da concessão. A renovação da
concessão para operação de televisão a cabo estará sujeita à realização de consulta pública e poderá estar sujeita
ao pagamento, pela concessionária, pelo direito de exploração do serviço, que deverá ser compatível com o porte
do serviço.
As autorizações de MMDS são outorgadas por 15 (quinze) anos e a sua renovação poderá ocorrer, desde
que a autorizada tenha cumprido satisfatoriamente as condições do termo de outorga e manifeste expresso
interesse na renovação, pelo menos, 18 (dezoito) meses antes de expirar o prazo da outorga. A renovação poderá
implicar em necessidade de pagamento, pela empresa, pelo direito de exploração do serviço e utilização da
radiofreqüência.
As Licenças da Emissora para operar sistemas de televisão por assinatura têm os seguintes vencimentos:
(i) novembro de 2011, para os serviços de televisão a cabo; e (ii) fevereiro de 2009, para os serviços de MMDS.
Contratos Relevantes
Além dos contratos de programação e de alguns contratos celebrados com Sociedades ligadas à
Emissora (ver “Atividades – Fornecimento de Conteúdo de Programação” e “Transações entre Partes
Relacionadas”), a Emissora mantém outros contratos de longo prazo que são relevantes ao seu desempenho, tais
como contratos de aluguel de postes para a passagem dos cabos e o contrato de prestação de serviços com a
empresa provedora de serviço de central de relacionamento com os assinantes (Call Center).
O aluguel de postes é firmado com empresas de distribuição de energia elétrica, e a Emissora utiliza os
postes para a passagem de cabos e como meio de suporte para chegar ao assinante. Ver “Propriedade, Plantas e
Equipamentos”.
Adicionalmente, a Emissora é parte em contratos de aluguel de infra-estrutura. Em Belo Horizonte,
parte de suas instalações de distribuição, as quais incluem o espaço de postes e dutos subterrâneos para a
passagem da rede de cabos, direitos de passagem e servidões para instalação de antenas e headends, bem como
parte da rede de fibra óptica, são alugadas da Telemar.
Colaboradores
Todos os colaboradores da Emissora estão localizados no Brasil. Em 30 de setembro de 2006, a
Emissora possuía 4.838 colaboradores. A tabela a seguir contém dados consolidados, referentes aos
colaboradores da Emissora em 31 de dezembro de 2004 e 2005, e em 30 de setembro de 2006:
31 de dezembro 2004

31 de dezembro 2005

30 de setembro de 2006

1.752
192
867

1.961
669
1.551

2.127
1.137
1.574

Vicom

289

0

0

Total

3.100

4.181

4.838

Técnica
Vendas
Administração

Treinamento e Desenvolvimento
A Emissora desenvolve programas e cursos de formação, com o objetivo de preparar seus profissionais
para as constantes demandas do mercado em que atua. As equipes passam por treinamentos de formação e
capacitação voltados ao relacionamento com clientes, eficiência operacional e conhecimento do negócio e dos
produtos.
Avaliação de Competências
Desde de 2004, a Emissora realiza um processo de avaliação de competências para seus colaboradores e
gestores.
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Relacionamento com Sindicatos
Os colaboradores da Emissora são representados pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores em
Sistemas de TV por Assinatura e Serviços Especiais de Telecomunicações. A Emissora acredita manter uma boa
relação com o referido sindicato.
Planos de Participação no Resultado
A Emissora possui atualmente um plano de remuneração variável ligado a resultados. Esse plano faz
parte de um plano geral de incentivos aos empregados e é chamado de “Plano de Participação no Resultado”
(“PPR”). As regras do PPR estabelecem metas operacionais e financeiras, relacionadas com a geração de caixa,
número de assinantes de televisão por assinatura e banda larga e nível de satisfação dos clientes da Emissora.
Dependendo do nível em que se atinja cada uma dessas metas, os empregados da Emissora podem receber,
anualmente, uma remuneração máxima equivalente a 2 (dois) salários mensais.
A Emissora bonificará ainda, com quantidade diferenciada e superior a 2 (dois) salários, um número
selecionado de seus diretores e membros seniores da gerência, conforme sua relevância para a obtenção dos
resultados. Esse complemento é vinculado a metas adicionais, individualizadas e específicas para cada um deles
e somente será realizado se as metas estabelecidas para o PPR sejam atingidas.
Adicionalmente, a Emissora remunerará os colaboradores de 9 (nove) operadoras que comercializaram
o NET Fone Via Embratel em até 1 (um) salário adicional, caso sejam atingidas (i) determinada quantidade de
assinantes e (ii) geração de caixa operacional, aprovadas pelo Conselho de Administração.
Considerando o atingimento das metas estabelecidas, a administração da Emissora constituiu, ao longo
dos exercícios de 2005 e 2006, provisões relacionadas a estes planos de benefícios, nos montantes aproximados
de R$27,4 milhões e R$20,9 milhões, respectivamente. Estas provisões estão registradas na rubrica de “Salários
e Encargos Sociais”, com saldo, em 30 de setembro de 2006, de, aproximadamente, R$31,5 milhões, de acordo
com os prazos de pagamentos estabelecidos.
Novo Plano de Incentivo de Longo Prazo
Em julho de 2005, a Emissora implementou um novo programa complementar de participação nos
resultados, para um número selecionado de seus diretores e membros seniores da gerência. Esse programa
complementar ao PPR foi imediatamente implementado, a fim de se manter a política de retenção dos
executivos-chave da Emissora, comprometendo-os com uma performance que vise à sua continuidade no longo
prazo.
Planos de Previdência
A Emissora não oferece plano de previdência privada a seus empregados.
Relacionamento da Emissora com seus Fornecedores
Os principais fornecedores da Emissora são: (i) programadoras; (ii) concessionárias de distribuição de
energia elétrica (utilização dos postes); (iii) prestadoras de serviços de tele-atendimentos; (iv) prestadores de
serviços de instalação; (v) prestadoras de serviços de telecomunicação; e (vi) fornecedores de equipamentos,
entre outros. A Emissora acredita manter com seus fornecedores uma relação compatível com as práticas de
mercado.
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PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS
A Emissora é proprietária da maior parte dos bens e equipamentos essenciais para suas operações.
Atualmente, o ativo imobilizado da Emissora compreende (i) caixas de transmissão para as casas dos assinantes,
(ii) equipamentos eletrônicos de transmissão, recebimento, processamento e distribuição de sinais, (iii)
equipamentos de microondas, (iv) antenas, e (v) aproximadamente 36 mil quilômetros de cabos coaxiais e/ou de
fibra óptica, dos quais, aproximadamente, 5,8 mil quilômetros têm capacidade de fibra óptica.
A Emissora aluga parte de suas instalações de distribuição de terceiros. Tais instalações incluem o
espaço de postes e dutos subterrâneos para a passagem da rede de cabos, direitos de passagem e servidões para
instalação de antenas e headends, bem como parte da rede de fibra óptica da Telemar em Belo Horizonte.
A maior parte dos escritórios da Emissora é alugada, incluindo sua sede em São Paulo, a qual consiste
de aproximadamente 3.200 metros quadrados. A Emissora mantém contratos de aluguel de escritórios, cuja
duração média é de 60 (sessenta) meses, e contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera,
cuja duração média é de 120 (cento e vinte) meses. A Emissora possui, também, contratos de terceirização de
tecnologia da informação, com prazo de 72 (setenta e dois) meses e central de atendimento, com prazo de 36
(trinta e seis) meses. Após o término de qualquer dos contratos de aluguel referentes a bens e equipamentos
essenciais para suas operações, a Emissora poderá renová-los ou celebrar novos contratos com preços e
condições satisfatórios.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir (em milhares de Reais):
Período de 9 meses encerrado em 30 de setembro de
Natureza dos contratos
Escritórios ........................................................
Postes ...............................................................
Terceirização da tecnologia da informação......
Terceirização de central de atendimento..........

2005
5.335
31.910
15.447
25.980

2006
5.670
33.899
23.143
44.422

A Emissora aluga, ainda, seus equipamentos de processamento de dados.
Em 2002, considerando as recentes inovações tecnológicas e os investimentos realizados na
bidirecionalização das suas redes de transmissões de sinais, a Emissora, com base em estudos realizados pela sua
área técnica em conjunto com peritos independentes, concluiu que a vida útil dos principais componentes de sua
rede não estava refletindo adequadamente as recentes melhorias e a real capacidade de geração de receitas. A
administração da Emissora, com base nesses estudos e nos planos de negócio da Emissora, que prevê a
introdução de novos serviços de valor adicionado aos seus assinantes, optou por refletir nos livros contábeis, a
partir de 1º de janeiro de 2002, as mudanças tecnológicas e mercadológicas mediante a revisão das estimativas
contábeis da vida útil e das taxas de depreciação como segue:
Descrição
Central da Rede ..................
Rede Externa.......................
Rede Interna........................
Fibra Óptica ........................
Decodificadores ..................
Cable Modem......................

Vida Útil (anos)
Anterior
Revisada
5
15
8
12
8
15
10
15
8
10
8
10

Taxa de Depreciação Anual
Anterior
Revisada
20%
6,67%
12,5%
8,33%
12,5%
6,67%
10%
6,67%
12,5%
10%
12,5%
10%

As novas taxas médias de depreciação aplicáveis a cada categoria de bens foram calculadas com base na
vida útil remanescente dos bens, considerando as respectivas datas de aquisição, em relação à nova vida útil,
definida com base nos estudos de revisão das estimativas contábeis.
O efeito consolidado dessa mudança de estimativa contábil, no resultado acumulado do período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2002, em relação às taxas de depreciação anteriormente adotadas, foi uma redução
das despesas, com depreciação no valor de R$83,3 milhões.
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É demonstrado, na tabela a seguir, o custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada, atualizado monetariamente até 30 de setembro de 2006. A depreciação é calculada de acordo com o
método linear, às taxas anuais mencionadas na tabela abaixo, que levam em consideração a vida útil-econômica
dos bens. As estimativas da administração da vida útil dos bens integrantes da rede de distribuição de sinais são
revisadas, periodicamente, para refletir as mudanças tecnológicas e mercadológicas.

Rede de distribuição de
sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e
conversores
Decodificador Digital
Cable modem
Estoques a imobilizar
Adiantamentos a
fornecedores e
imobilizado em
andamento
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de
software
Máquinas e
equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e
edificações
Veículos
Equipamentos de
informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

Depreciação acumulada

Taxa média anual de
depreciação (%)

Saldos em
30/06/2006

Adições/
transferências

Baixas

6,67
8,33
6,67

177.833
1.123.645
267.611

1.811
9.365
3.531

(61)
(915)
(152)

179.583
1.132.095
270.990

431.731
50.995
84.903
89.245

(445)
32.885
8.855
(5.614)

(2.504)
(13)
(560)

428.782
83.880
93.745
83.071

2.645
2.228.608

264
50.652

(1.125)
(5.330)

1.784
2.273.930

20

225.847

4.678

-

230.525

10
10
10

22.527
13.083
15.907

108
49
52

-

22.635
13.132
15.959

4
20

25.976
3.932

30
(14)

(138)

26.006
3.780

45.354
15.337
2.999
2.889
373.851
2.602.459

658
187
5.748
56.400

(133)
(36)
(344)
(651)
(5.981)

45.879
15.488
2.999
2.545
378.948
2.652.878

(1.687.567)
914.892

(33.612)
22.788

3.704
(2.277)

(1.717.475)
935.403

10
10
10
-

-

20
20
Diversas

Saldos em
30/09/2006

Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no imobilizado, como
estoques a imobilizar, e valorizados ao custo médio de aquisição. As despesas com reparos e manutenção da rede
de distribuição de sinais são apropriadas ao resultado.
Seguro
A Emissora mantêm apólices de seguro, conforme práticas correntes de mercado para o ramo de seus
negócios, as quais cobrem eventuais sinistros com relação a danos patrimoniais e responsabilidade civil. A
Emissora acredita que o nível de suas apólices de seguro é adequado aos seus negócios.
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COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Capital Social
Em 30 de setembro de 2006, o capital social da Emissora era de R$3.548.541.327,17, dividido em
109.320.070 ações ordinárias e 158.667.398 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, com uma proporção entre ações ordinárias e preferenciais da Emissora de 41% de ações ordinárias e
59% de ações preferenciais. Aproximadamente R$12,9 milhões do capital social da Emissora não se encontram
integralizados, montante este que corresponde a 113.333 ações preferenciais.
O capital social da Emissora divide-se em duas espécies de ações: ações ordinárias e ações
preferenciais. Cada uma das ações ordinárias dá ao seu titular o direito de um voto nas assembléias gerais de
acionistas da Emissora, enquanto que as ações preferenciais somente outorgam direito de voto a seus titulares em
determinadas circunstâncias e matérias.
A tabela abaixo apresenta a distribuição do capital social da Emissora em 30 de setembro de 2006:
Acionistas
GB (1)
Distel (1)
Globo
Embrate (2)l
Embrapar (2)
BNDESPAR
Demais Acionistas e Tesouraria
Total
(1)
(2)

Nº de Ações
Ordinárias
55.753.236
9.902.712
1.655.537
1.771.726
39.517.144
719.715
109.320.070

% de Ações
Ordinárias
51,0
9,1
1,5%
1,6
36,1
0,7
100,0

Nº de Ações
Preferenciais
15.661.460
11.966.996
17.909.883
113.129.059
158.667.398

% de Ações
Preferenciais
9,9
7,5
11,3
71,3
100,0

Sociedades controladas pela Globo.
Sociedades controladas indiretamente Telmex.

A Emissora é controlada indiretamente pela Globo e pela Família Marinho, sendo assim parte do
mesmo grupo econômico das Organizações Globo.
Capital Autorizado
O Capital Social da Emissora poderá ser aumentado para até R$5.000.000.000,00, independentemente
de alteração estatutária, na forma do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, por deliberação do Conselho
de Administração, que fixará as condições do aumento de capital , nos termos do parágrafo primeiro do artigo
170 da Lei das Sociedades por Ações.
Preferências ou Vantagens das Ações Preferenciais
De acordo com o estatuto social da Emissora, os titulares de ações preferenciais: (i) têm direito ao
recebimento de dividendos em dinheiro, por ação, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária; (ii)
têm prioridade no reembolso, em caso de liquidação da Emissora, sem prêmio, pelo valor patrimonial; e (iii) possuem
tratamento igualitário àquele dado aos acionistas que exercem o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da Emissora, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, na hipótese de
alienação desse poder de Controle, nos termos do artigo 27, caput, do estatuto social da Emissora.
Por não fazerem jus a dividendos mínimos ou fixos, os titulares de ações preferenciais da Emissora não
adquirirão o exercício do direito de voto, caso a Emissora deixe de lhes pagar dividendos, na forma prevista na
Lei das Sociedades por Ações.
Direito à Venda Conjunta (Direito de Tag Along)
Tanto os titulares de ações preferenciais como os titulares de ações ordinárias da Emissora contam com
a garantia, prevista no estatuto social da Emissora, de que eventual alienação de Controle da Emissora somente
poderá ser contratada sob a condição de que o adquirente do Controle se obrigue a concretizar oferta pública de
aquisição das ações ordinárias e ações preferenciais detidas pelos demais acionistas da Emissora, assegurandolhes tratamento igualitário aquele dado ao acionista ou grupo de acionistas alienante do Controle.
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Direito de Voto
Cada ação ordinária dá ao seu titular o direito de um voto nas assembléias gerais de acionistas e cada
ação preferencial dará aos seus acionistas o direito de um voto nas assembléias gerais de acionistas,
exclusivamente, quanto às seguintes matérias, de acordo com as regras do Regulamento do Nível 2 da Bovespa:
•

transformação, fusão, incorporação ou cisão da Emissora;

•

avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Emissora;

•

escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico das ações de emissão da
Emissora;

•

alteração ou revogação de dispositivos do estatuto social obrigatórios, nos termos do Regulamento do
Nível 2; e

•

aprovação de contratos entre a Emissora e seu acionista controlador, diretamente ou através de
terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre
que, no futuro, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada
em assembléia geral.

Valores Mobiliários e Ações em Tesouraria
Em 30 de setembro de 2006, a Emissora possuía 113.333 ações preferenciais de sua emissão,
totalizando R$12,9 milhões, não integralizadas, as quais foram emitidas com relação ao “Plano de Opção de
Compra de Ações”, aprovado pela assembléia geral de 17 de abril de 1997, para oferta a executivos e outros
empregados da Emissora. A Emissora não possui ações de sua emissão em Tesouraria. Este plano não vem
sendo utilizado.
Acordos de Acionistas
Acordo de Acionistas Globo e Telmex
Com a conclusão da Reestruturação de Capital e da consumação das operações previstas no acordo de
venda celebrado entre a Globo e a Telmex (ver “Informações sobre a Emissora – O Acordo de Venda com a
Telmex”), a Globo, a Latam (posteriormente incorporada pela Embrapar), a Telmex e a GB celebraram, em 21
de março de 2005, o Acordo de Acionistas Globo e Telmex, que, conforme aditado em 21 de março de 2005 e 28
de abril de 2006, contém, dentre outras, disposições relativas à transferência de ações de emissão da Emissora e
da GB, direitos de preferência, direito de venda conjunta, exercício dos direitos de voto e outras questões
inerentes a essa espécie de acordo, incluindo os direitos da Globo, da Embrapar (sucessora da Latam no acordo),
da Telmex e da GB de nomear membros do Conselho de Administração.
Dentre outros direitos, os Acordo de Acionistas Globo e Telmex prevê os seguintes:
•

Direito de Preferência, Venda e Transferência de Ações: O Acordo de Acionistas Globo e Telmex
estabelece regras específicas para a transferência de ações de emissão da Emissora e da GB, assim
como de direitos de preferência para sua subscrição. Na hipótese de um acionista que seja parte do
Acordo de Acionistas Globo e Telmex pretender transferir suas ações de emissão da GB ou da
Emissora, referido acionista deverá notificar, por escrito, os demais acionistas, de modo a permitir a
referidos acionistas o exercício de seus direitos de preferência. Qualquer transferência de ações estará
sujeita ao veto dos demais acionistas, caso a transferência das ações seja efetuada em benefício de
competidores da Emissora, conforme definidos no Acordo de Acionistas Globo e Telmex.

•

Oneração das Ações: Nenhum dos acionistas que for parte do Acordo de Acionistas Globo e Telmex
poderá onerar suas ações de emissão da Emissora, exceto em determinadas hipóteses, expressamente
permitidas no Acordo de Acionistas Globo e Telmex.

•

Reuniões Prévias: O Acordo de Acionistas Globo e Telmex prevê a realização de reuniões prévias entre
os representantes da Globo, da Embrapar e da GB (ou de partes relacionadas), antes de toda e qualquer
assembléia geral de acionistas ou reunião do Conselho de Administração ou de suas subsidiárias, em
que uma ou mais matérias consideradas relevantes para os fins do Acordo de Acionistas Globo e
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Telmex sejam discutidas. As reuniões prévias estabelecerão a posição que a Globo e Telmex adotarão
nas assembléias gerais de acionistas ou reuniões do Conselho de Administração. As matérias relevantes
objeto das reuniões prévias devem ser aprovadas por votos favoráveis da Globo, Embrapar e GP (e
respectivas partes relacionadas), que instruirão seus respectivos conselheiros a votar na forma decidida
nas reuniões prévias.
•

Matérias Relevantes: Conforme descrito acima, o Acordo de Acionistas Globo e Telmex exige a
aprovação, em reuniões prévias, da Embrapar (ou da Globo, caso a Telmex venha a deter o Controle da
Emissora) de determinadas matérias relevantes. Para esse fim, as matérias relevantes incluem
determinadas reorganizações societárias envolvendo a Emissora (incluindo fusões, vendas de ativos
acima de determinados limites, liquidação e dissolução), alteração das condições de determinados
contratos comerciais nos quais a Emissora é parte (incluindo contratos de programação e uso de rede),
operações com partes relacionadas e assuntos relacionados às autorizações para prestação de serviços
de televisão por assinatura, além de outras disposições, como o cancelamento do registro de companhia
aberta da Emissora, alteração do objeto social ou do plano de remuneração dos principais executivos da
Emissora.

•

Direito de Venda Conjunta (tag along): O Acordo de Acionistas Globo e Telmex estabelece que a
alienação do Controle da Emissora por acionistas que sejam parte do Acordo de Acionistas Globo e
Telmex, somente poderá será contratada sob a condição de que o adquirente se obrigue a realizar, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, oferta pública de aquisição das ações ordinárias e preferenciais
detidas por todos os demais acionistas da Emissora, de forma a assegurar aos mesmos a oportunidade
de alienar as suas ações para o adquirente de Controle da Emissora, nas mesmas condições de preço e
pagamento oferecidas ao vendedor pelas ações com direito a voto integrantes do bloco de Controle.
Na hipótese da alienação da totalidade ou de parte das ações de emissão da Emissora ou da GB, o
acionista alienante pode ser obrigado, pelos demais acionistas que forem parte do Acordo de Acionistas
Globo e Telmex, a incluir na venda de suas ações, as ações ordinárias de emissão da Emissora e as
ações ordinárias e preferenciais de emissão da GB dos demais acionistas signatários do acordo, ao
mesmo preço e nas mesmas condições de pagamento oferecidos ao acionista alienante, número este que
poderá ser proporcionalmente reduzido, caso o adquirente das ações não tenha interesse em adquirir a
totalidade das ações de emissão da Emissora ou da GB.

•

Aumentos de Capital: Conforme os termos do Acordo de Acionistas Globo e Telmex, a Globo, a GB e a
Embrapar, observados os seus deveres fiduciários, se comprometem a aprovar, ou instruir seus
representantes nas reuniões prévias e os membros do Conselho de Administração por eles eleitos, a
exercerem seus votos de forma a aprovar:
A. a requerimento da Globo, feito no prazo de 6 (seis) meses a contar do encerramento de cada
exercício social, os aumentos de capital social da Emissora, mediante a emissão de ações ordinárias e
preferenciais, observando-se as formas e proporções estabelecidas no Acordo de Acionistas Globo e
Telmex; e
B. a requerimento da Embrapar, feito no prazo de 2 (dois) anos a contar de 21 de março de 2005, o
aumento de capital social da Emissora, observando-se as seguintes condições: (a) a Globo e a GB não
deverão exercer eventuais direitos de prioridade e/ou preferência que lhes venham a ser atribuídos em
virtude de emissões publicas de ações previstas no Acordo de Acionistas Globo e Telmex que a
Emissora venha a realizar; (b) o preço unitário de emissão das novas ações preferências será fixado
mediante processo de bookbuilding; (c) a Telmex prestará garantia firme de subscrição, nos termos e
condições previstas no Acordo de Acionistas Globo e Telmex; e (d) os recursos obtidos em decorrência
das referidas emissões serão aplicados, prioritariamente, na liquidação de dívidas da Emissora, inclusive
de créditos detidos pela Embrapar (como sucessora da Latam) contra a Emissora.

•

Conselho de Administração: O Acordo de Acionistas Globo e Telmex determina que o Conselho de
Administração seja formado por 11 (onze) membros efetivos e correspondente número de suplentes,
dos quais, sujeito a determinadas regras de participação mínima no capital da Emissora, pelo menos 1
(um) membro (e respectivo suplente) deverá ser indicado (e destituído) pela Globo, 3 (três) membros (e
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respectivos suplentes) deverão ser indicados (e destituídos) pela Embrapar, e 1 (um) conselheiro
independente (e, se houver, seu respectivo suplente) deverá ser indicado (e substituído) pela Embrapar.
Os demais membros do Conselho de Administração (e respectivos suplentes) serão indicados (e
destituídos) pela GB.
Na hipótese de qualquer outro acionista que não seja parte do Acordo de Acionistas Globo e Telmex
passar a deter o direito de indicar um representante para o Conselho de Administração, o número de
membros do conselho deverá ser redefinido, mas em nenhum caso o conselho será composto por menos
do que 11 (onze) membros. Adicionalmente, os acionistas que sejam parte do Acordo de Acionistas
Globo e Telmex, detentores de mais de 50% do capital votante da Emissora, terão sempre o direito de
indicar (e destituir) pelo menos a maioria do Conselho de Administração.
•

Diretoria: De acordo com o Acordo de Acionistas Globo e Telmex, a diretoria da Emissora, e de suas
controladas, será composta (exceto em determinados casos específicos) por 3 (três) diretores, sendo um
Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor de Operações. A Embrapar terá o direito de
indicar e destituir o Diretor Operacional. Os demais diretores serão indicados e destituídos pelos
acionistas que sejam parte do Acordo de Acionistas Globo e Telmex, que detiverem mais de 50% das
ações com direito a voto da Emissora.

•

Concorrência: Nos termos do Acordo de Acionistas Globo e Telmex e sujeito à titularidade de
determinada participação no capital social da Emissora, a Telmex se obrigará a não conduzir ou
participar, e a não permitir que partes a ela relacionadas conduzam ou participem, na administração de
qualquer empresa de televisão aberta, empresa de televisão por assinatura (exceto com relação à
Emissora e em outras situações específicas) ou empresas de produção de conteúdo no Brasil, com
algumas exceções, nos termos do Acordo de Acionistas Globo e Telmex.

•

Prazo: O Acordo de Acionistas Globo e Telmex vigorará enquanto a Globo e a Telmex detiverem,
direta ou indiretamente, pelo menos 153.759.717 ações ordinárias da Emissora (correspondentes a
10.250.647 ações, após grupamento de 15:1, realizado em agosto de 2006).

•

Permuta: Em determinadas circunstâncias, a Globo poderá permutar com a Telmex as ações ordinárias
que detém no capital da Emissora ou ações ordinárias ou preferenciais no capital da GB, por ações
preferenciais da Emissora, à razão de uma ação ordinária por ação preferencial. Em tal hipótese, todos
os acionistas que sejam parte do Acordo de Acionistas Globo e Telmex deverão renunciar a seus
direitos de preferência e de tag along, conforme o caso. A Telmex adquirirá no mercado quantas ações
preferenciais forem necessárias para efetuar tal permuta.

Acordo de Acionistas firmado entre Globo e BNDESPAR
A Globo celebrou, ainda, um acordo de acionistas com a BNDESPAR, datado de 1º de fevereiro de
2005. O Acordo de Acionistas Globo e BNDESPAR prevê, dentre outros direitos e obrigações, os seguintes:
•

Direito de Venda da BNDESPAR: a BNDESPAR poderá vender as ações preferenciais da Emissora, de
sua propriedade, a seu único e exclusivo critério, devendo no entanto, comunicar, com antecedência de
15 (quinze) dias, aos demais acionistas do Acordo de Acionistas Globo e BNDESPAR, sobre sua
intenção de venda.

•

Direito de Venda Conjunta (tag along): a BNDESPAR tem assegurado o direito de incluir as ações
preferenciais da Emissora, de sua propriedade, em qualquer oferta pública que a Emissora venha
realizar, ou ainda, solicitar que a Emissora, uma única vez a cada 12 (doze) meses, adote as
providencias necessárias para que as referidas ações preferenciais de propriedade da BNDESPAR sejam
registradas, para fins de oferta pública no Brasil.

•

Prazo: O Acordo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que a BNDESPAR deixe de ter ações
preferenciais da Emissora. O acordo terminará, também, em relação a qualquer ação preferencial que
seja alienada a terceiros.
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ADMINISTRAÇÃO
A Emissora é administrada por seu Conselho de Administração e por sua diretoria. De acordo com o
estatuto social da Emissora, os membros do Conselho de Administração são eleitos em assembléia geral de
acionistas, para um mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Ainda em conformidade com o
estatuto social da Emissora, o Conselho de Administração deve ser composto de, no mínimo, 9 (nove) membros
e, no máximo, 12 (doze) membros, e igual número de suplentes, que, em conformidade com a Lei das
Sociedades por Ações, devem ser, também, acionistas da Emissora. Nenhum diretor, executivo ou administrador
da Emissora possui mais de 1% das ações de emissão da Emissora.
O atual mandato dos membros do Conselho de Administração terminará em 28 de abril de 2007,
quando os acionistas da Emissora, reunidos em assembléia geral, deverão eleger novos membros ou reeleger os
atuais membros do Conselho de Administração.
Nos termos do Acordo de Acionistas Globo e Telmex, o Conselho de Administração deve ser composto
por 11 (onze) membros e igual número de suplentes, todos acionistas da Emissora. Sujeito a determinados
requisitos, relacionados com a titularidade das ações de emissão da Emissora, pelo menos 1 (um) membro do
Conselho de Administração e seu respectivo suplente serão indicados pela Globo, 4 (quatro) membros do
Conselho de Administração e seus respectivos suplentes serão indicados pela Telmex, e os demais membros
serão indicados pela GB. Ainda nos termos do Acordo de Acionistas Globo e Telmex, na hipótese de novos
acionistas adquirirem o direito de indicar membros do Conselho de Administração, o número total de membros
do Conselho de Administração deverá ser alterado, mas, em nenhuma hipótese, poderá o Conselho de
Administração ter menos de 11 (onze) membros. Além disso, acionistas detentores de 50% ou mais das ações
ordinárias da Emissora, que sejam parte do Acordo de Acionistas Globo e Telmex, terão sempre o direito de
indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração.
O estatuto social da Emissora prevê a existência de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 4 (quatro) cargos
de diretores, acionistas ou não, residentes no País, os quais serão preenchidos por indicação do Conselho de
Administração para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os diretores são responsáveis por todos
os assuntos ligados à administração e às operações diárias da Emissora.
O Conselho de Administração conta com 2 (dois) membros independentes, indicados por titulares de
ações preferenciais.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração, de acordo com o estatuto social da Emissora, deve se reunir
ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez a cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário ou por
convocação de algum de seus membros. A competência do Conselho de Administração inclui, entre outras, a
fixação da estratégia geral dos negócios, e o direcionamento e supervisão dos atos dos diretores. Cada um dos
acionistas controladores parte do Acordo de Acionistas Globo e Telmex têm o direito de eleger, pelo menos, 1
(um) membro do Conselho de Administração.
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O quadro a seguir ilustra a atual composição do Conselho de Administração:
Nome
Roberto Irineu Marinho
Augusto Cesar R. U. Rocha Filho
Carlos Henrique Moreira
Ivan Magalhães Junior
João Adalberto Elek Jr.
José Formoso Martínez
Juarez de Queiróz Campos Jr.
Marcos da Cunha Carneiro
Mauro Szwarcwald
Rossana Fontenele Berto
Sérgio Lourenço Marques
Stefan Alexander
Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho
Cintia de Melo Moraes Palmeira
Frederico Monteiro
Gabriela Salomão Tavares
Hélio Gustavo V. dos Santos
Isaac Berensztejn
Jorge Luiz de Barros Nóbrega
José Carlos Benjó
José Ferreira Monteiro
José Manuel Oliveira Carregal
Luis Henrique Martinez Gonçalves
Maurício Alvarenga Vergani

Cargo
Presidente do Conselho de Administração
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo (Independente)
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo (Independente)
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente (Independente)
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente (Independente)

Data de
Nomeação
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006
28/04/2006

Data de Término
do Mandato
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007
28/04/2007

Abaixo se encontra um breve descritivo do curriculum vitae dos Conselheiros da Emissora:
Roberto Irineu Marinho. É membro de nosso Conselho de Administração desde fevereiro de 2000 e é
o Presidente do Conselho desde essa época. Também é o Presidente e Diretor Geral das Organizações Globo, um
conglomerado de empresas nos setores brasileiros de mídia e entretenimento. O Sr. Marinho iniciou sua carreira
no jornal O Globo, onde ocupou uma série de cargos, culminando com sua nomeação como diretor do jornal. Em
1978, o Sr. Marinho foi nomeado Vice-Presidente Executivo da Rede Globo de TV e em 1990 tornou-se VicePresidente Executivo das Organizações Globo. Além disso, é membro do Conselho de Administração das
seguintes empresas: Amparo Agropecuária S.A., Centropec-Agropecuária do Centro-Oeste S.A., Editora Globo
S.A., Globo Agropecuária S.A. e Globo Comunicação e Participações S.A. Ele é graduado em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Augusto César Roxo de Urzedo Rocha Filho é bacharel em engenharia civil pela Universidade
Fluminense (UFF-RJ) e cursou MBA na New York University (NYU), Nova Iorque, EUA e, atualmente, é
Diretor de Planejamento Financeiro e Acompanhamento de Negócios da Globo. Trabalhou durante 6 (seis) anos
na Emissora como Diretor de Tesouraria e Mercado de Capitais. Atuou também como analista de mercado de
capitais no Banco Bozano Simonsen S.A. por cinco anos.
Carlos Henrique Moreira é bacharel em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA). Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações S.A.
Diretor-Presidente da Embratel Participações S.A. Anteriormente exerceu os cargos de Presidente na Algar
Telecom Leste, Vice-Presidente da Xerox, Vice-Presidente da IBM, Diretor Executivo de Operações da Empresa
Brasileira de Telecomunicações S.A., Conselheiro de Administração da Telecomunicações do Rio de Janeiro
S.A., membro do Conselho de Administração da Telecomunicações de São Paulo S.A., Diretor Executivo de
Operações da Standard Electrica S.A, Vice-Chairman, eleito, do Comitê do Plano Mundial de Telecomunicações
da União Internacional de Telecomunicações – UIT – Genebra, Suíça, sendo também ex-Membro do Brasil na
Intelsat – Washington D.C. (EUA), representando o governo brasileiro.
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Ivan Magalhães Júnior é bacharel em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), e
pós-graduado em engenharia econômica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em
Administração de Empresas pela COPPEAD/UFRJ e em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ).
Desde 2003, exerce o cargo de engenheiro no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Trabalhou como
Consultor de Investimentos na ASM Asset Management DTVM S.A., administrador de carteiras de renda
variável no Banco ABN AMRO, Diretor Adjunto de Administração de Recursos na Fleming Graphus Asset
Management S.A. DTVM, Superintendente de Análise de Investimentos na Arbi Assets, gerente do
Departamento de Pesquisa do Banco Nacional, Chefe de Planejamento da Facilita Crédito Financiamento e
Investimento S.A. e Engenheiro da Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
João Adalberto Elek é bacharel em engenharia eletrônica pela PUC-RJ, cursou MBA de Planejamento
de Marketing no COPPEAD/UFRJ e é pós-graduado em Mergers and Acquisitions pela Columbia Business
School, Nova Iorque, EUA. É, desde março de 2004, Presidente da Telmex do Brasil. Anteriormente exerceu o
cargo de Presidente da AT&T Latin América do Brasil, ingressando na companhia como Vice-Presidente de
Finanças. No segundo semestre de 2001, Elek passou a atuar também como Acting Corporate CFO, nos Estados
Unidos. Atuou como CFO do Consumer Business no Banco Citibank S.A.
José Formoso Martinez é bacharel em engenharia mecânica pela Universidad La Salle, México, e pósgraduado em Direção de Empresas pelo Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas no México.
Atualmente é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações S.A. Exerceu o cargo de
Diretor-Executivo da Telgua S.A., Diretor Geral da Cablevisión e Gerente de Operações e Ex-Gerente Comercial
da Servicios Condumex S.A. de C.V.
Juarez de Queiroz Campos Junior é bacharel em direito pela PUC-RJ e em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Em fevereiro de 2001, assumiu o cargo de Diretor
Presidente da “Globo.com” e, desde julho de 2003, exerce também o cargo de Diretor Presidente da Globo
Filmes. Foi Vice Presidente de Marketing & Corporate da Telemar e Diretor de Marketing da Souza Cruz S.A.
Marcos da Cunha Carneiro é Diretor Executivo da Globo desde outubro de 2002. Exerceu os cargos
de Diretor de Relações Corporativas e de Gerente de Planejamento Tributário desde 1991. Atuou como gerente
na Divisão de Impostos da Arthur Andersen. Formou-se em Economia pela Sociedade Unificada de Ensino
Superior e Cultura.
Mauro Szwarcwald possui mestrado em Matemática e Estatística pela University of Rochester, Nova
Iorque, EUA. Atualmente Sócio Diretor da Aplus Consultoria. Atuou como Vice-Presidente de Marketing da
Oracle e da Telemar com passagem também pela Xerox do Brasil, onde atuou como Diretor Executivo de
Operações Comerciais.
Rossana Fontenele Berto . Exerce, desde 2002, o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento de Negócios nas Organizações Globo. Anteriormente, exerceu os cargos de Diretora Geral da
Sky Brasil (de 1999 a fevereiro de 2002), Diretora Geral da Net Rio (de 1998 a 1999) e Diretora de
Controladoria da Multicanal, empresa que antecedeu a Emissora (de 1993 a 1998). Também atua como membro
do Conselho de Administração da SKY Brasil Serviços Ltda. Ela é formada pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro e possui MBA pela Coppead/UFRJ.
Sérgio Lourenço Marques é, desde fevereiro de 2000, Diretor de Tesouraria da Globo. Trabalhou no
Banco Pactual S.A. (antiga denominação do Banco UBS Pactual S.A.) por cinco anos, atuando em áreas de
controle e de gestão de carteira própria do Banco. Teve passagens pela Atlantic Petróleo e Companhia Brasileira
de Petróleo Ipiranga S.A. Formou-se em Engenharia da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro e fez um MBA em Finanças no IBMEC.
Stefan Alexander é bacharel e Mestre em Economia pela PUC-RJ e exerce, desde 15 de maio de 2000,
o cargo de Diretor de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores da Globo. Antes de integrar a
Globo, atuou como Diretor de Mercado de Capitais no Brasil no Bank of America/NationsBank. Foi responsável
por diversas operações, incluindo a consultoria e o financiamento da aquisição da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Antes de integrar o Bank of América/NationsBank,
trabalhou nos setores de mercado de capitais no Banco BBA Creditanstalt S.A.
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Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho. Foi Diretor Jurídico Regulatório da Embratel e,
posteriormente, com a transferência do controle para o Grupo Telemex assumiu a Diretoria Executiva Jurídica da
Embratel, Vésper S.A., Brasil Center e Star One. É membro da diretoria da Associação Brasileira de Direito de
Informática Telecomunicações (ABDI), desde 2001 e fundador de seu Comitê de Radiodifusão. É membro do
Conselho Empresarial de Relação do Trabalho da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) desde 2005.
Pela ANATEL foi Consultor Externo e membro da equipe de Advogados no processo de escolha de Televisão
Digital. Foi professor em Direito das Telecomunicações e Co-Autor do Livro Doing Business in Brazil.
Cíntia de Melo Moraes Palmeira é bacharel em Jornalismo e Mestre em Administração de Empresas
pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e, atualmente, é Coordenadora de
Projetos na Globo, tendo atuado também, desde 1999, nas áreas de Tesouraria e Relações com Investidores.
Anteriormente, trabalhou durante 4 anos na área de Planejamento Estratégico da Emissora.
Frederico Monteiro é bacharel em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do
Estado do Rio de Janeiro (PUC/RJ), e participou de cursos de extensão em Ashridge, Inglaterra, Timmerdorf,
Alemanha, University of Virginia, EUA, University of Michigan, EUA e Wharton School, EUA. É, desde 2001,
Diretor de Marketing e Produtos da “Globo.com”, na qual é responsável pela estratégia do grupo para as
plataformas de Internet e telefonia móvel. Foi, de 2000 ao início de 2001, Diretor de Marketing da
“Americanas.com”. Trabalhou durante 10 (dez) anos na Souza Cruz S.A., onde ocupou o cargo de gerente nas
áreas de Produtos, Marketing Intelligence, Regional de Vendas e Marketing, tendo trabalhado no Brasil,
Venezuela, Cuba e Rússia.
Gabriela Salomão Tavares é bacharel em Direito pela Faculdade Cândido Mendes (UCAM), e Mestre
em Mercado de Capitais e Direito Internacional pela Law School – NY. Trabalhou em Nova York durante os
anos de 1997 a 2000, e foi advogada do Barbosa Müssnich & Aragão Advogados durante o período de 2000 a
2004. Atualmente, é Diretora de Projetos Jurídicos das Organizações Globo.
Hélio Gustavo Villarim dos Santos é bacharel em Administração de Empresas pela Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas (EBAPE/FGV), e concluiu MBA em Finanças pelo Intituto Brasileiro
de Mercado de Capitais (IBMEC). Atualmente, é Gerente na área de Mercado de Capitais do Banco Nacional de
Desenvolvimento Social (BNDES), onde trabalha desde 1980. Foi membro titular do Conselho de
Administração da CEG e membro suplente do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion S.A.
Isaac Berensztejn é bacharel em Engenharia de Telecomunicações pela Pontifícia Universidade
Católica, e pós-graduado em Administração de Empresas e Mestre em Engenharia de Produção pela
COPPEAD/URFJ. Atualmente é membro da Diretoria Executiva da Embratel, já tendo exercido os cargos de
Diretor de Planejamento Corporativo, Chefe do Departamento Financeiro e Gerente de Investimentos da Telos.
Atuou também, como Diretor Financeiro na Telemar, Telecomunicações do Rio de Janeiro (Telerj) e Metrored.
Jorge Luiz de Barros Nóbrega é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV-RJ) e Mestre em Engenharia Industrial pela PUC-RJ. É Diretor de Coordenação Estratégica das
Organizações Globo desde 1998. Foi consultor do Banco Mundial e Coordenador de Projetos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Atuou, ainda, na General Electric do Brasil Ltda. e na Xerox.
José Carlos Benjó é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com
especialização em Direito Internacional pela Southwestern Legal Foundation, Texas, EUA. É, desde janeiro de
2003, Diretor Jurídico da Globo. Anteriormente ocupou o cargo de Gerente Jurídico na Globosat (de outubro
1999 a janeiro 2003), e na White Martins (de janeiro 1990 a outubro de 1999).
José Ferreira Monteiro é bacharel em Engenharia Mecânica e pós-graduado em finanças pelo IAG da
PUC-RJ e concluiu MBA Executivo pela COPPEAD-UFRJ. Trabalha na Globo desde 1991, tendo exercido
diversas funções membro suplente do Conselho de Administração.
José Manuel Oliveira Carregal é bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Cândido Mendes
(UCAM), Mestre em Economia pela EPGE-FGV e concluiu MBA Executivo em Finanças pelo Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Ocupa, desde 2003, cargo de Diretor Financeiro da Fundação
Telos. Foi operador de câmbio e posteriormente Gerente de Operações Internacionais do The Bank of América e
Professor de Pós-Graduação do FGV Management.
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Luis Henrique Martinez Gonçalves é bacharel em Economia pela PUC-RJ, possui MBA em
Marketing pela FGV-RJ e detém o título de Chartered Financial Analyst pelo CFA Institute. É Gerente de
Planejamento da Globo desde janeiro de 2004. Tem experiência na área de Relações com Investidores, na qual
foi Gerente na Emissora e Diretor na MZ Consult. Anteriormente, trabalhou na Tesouraria e no Planejamento
Financeiro da Vésper e, por mais de cinco anos, na área de Asset Management do Banco Icatú S.A.
Maurício Alvarenga Vergani possui extensão em Marketing Estratégico pelo IAG da PUC-RJ e em
Desenvolvimento Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Ocupa a Vice Presidência da Embratel desde Julho
de 2004. Ocupou, durante 3 (três) anos, a Diretoria Executiva de Clientes Corporativos da Xerox do Brasil,
tendo participado do processo de turnaround da empresa. Trabalhou também na Telemar e Total Express (GP
Participações). É membro do Instituto de Marketing Industrial.
Diretoria
De acordo com o estatuto social da Emissora, os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração
para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração. Além dos 3 (três) diretores estatutários, a Emissora possui atualmente 2 (dois) diretores não
estatutários, para os quais não há mandato fixo estipulado. Os atuais diretores da Emissora são:
Nome
Francisco Tosta Valim Filho (1)
José Antônio Guaraldi Félix (1)
Leonardo P. Gomes Pereira (1)
André Müller Borges (2)
José Paulo de Freitas (2)
(1)
(2)

Data de
Nomeação
Diretor Geral
Fevereiro/2005
Diretor de Operações
Fevereiro/2005
Diretor Financeiro e de Relações com Fevereiro/2005
Investidores
Diretor Jurídico
Janeiro/2002
Diretor de Recursos Humanos e
Julho/2003
Desenvolvimento Organizacional
Cargo

Data de Término
do Mandato
Fevereiro /2007
Fevereiro /2007
Fevereiro /2007
N/A
N/A

Diretores estatutários, com prazo de mandato de 2 (dois) anos.
Diretores não estatutários, sem prazo fixo de mandato.

Abaixo se encontra um breve descritivo do curriculum vitae dos Diretores da Emissora:
Francisco Tosta Valim Filho é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-graduado em Finanças pela FGV-SP e em Planejamento Estratégico e
Organizacional pela UFRGS. Também possui MBA em Finanças e Administração de Companhias
Multinacionais pela University of Southern California California, EUA. Após atuar como Vice Presidente da
RBS, foi Superintendente Administrativo Financeiro (CFO) da Telemar por um ano. Foi também Diretor Geral
da Net Sul e Diretor Financeiro da RBS. É diretor estatutário da Emissora desde fevereiro de 2003.
José Antônio Guaraldi Félix é bacharel em Engenharia de Telecomunicações pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Foi Diretor Regional da Emissora por 2 (dois) anos.
Como diretor da Net Sul, chefiou a implementação de 16 (dezesseis) operações no sul do Brasil. Trabalhou para
a RBS de 1980 a 1990, exercendo vários cargos na área operacional. É diretor estatutário da Emissora desde
maio de 2003.
Leonardo P. Gomes Pereira é bacharel em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e em Economia pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Possui MBA pela Warwick University
Inglaterra e é pós-graduado pela Wharton Business School da University of Pennsylvania (EUA) na AOTS
(Japão). Foi Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores da Globo por quatro anos. Trabalhou no
Banco Citibank S.A. de 1984 a 1995 nas áreas de corporate banking e corporate finance em diversos países,
incluindo Brasil, Tailândia, Venezuela e Estados Unidos. É membro do Comitê de Governança Corporativa da
Câmara Americana de Comércio (Amcham). É diretor estatutário da Emissora desde abril de 2000.
André Müller Borges é bacharel em Direito pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Iniciou suas atividades nas Organizações Globo em 1999, como
Diretor Jurídico de Distribuição e Telecomunicações, posição que ocupou até 2001, quando passou a ser diretor
da Emissora, responsável pelas áreas legal, societária e regulatória. Anteriormente, foi sócio do escritório de
advocacia Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados.
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José Paulo de Freitas é bacharel em Administração de Empresas pela FGV-SP e em Economia pela
Universidade de São Paulo (USP). Iniciou suas atividades na Emissora como Diretor Regional de São Paulo em
2000. Anteriormente, foi Diretor de Operações da filial brasileira da Vanity Fair, de 1999 a 2000, onde foi
responsável pela área de Estruturação, Fornecimento e Operações (atendimento ao cliente, planejamento,
fornecimento, engenharia, qualidade, centros de distribuição e recursos humanos). Trabalhou em diversos cargos
no Grupo Algar, incluindo o de Diretor Presidente. É presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em
Empresas Prestadoras de Serviços e Operadoras de Sistema de televisão por Assinatura, a Cabo e MMDS.
Conselho Fiscal
A Emissora tem um conselho fiscal permanente, eleito e instalado pela assembléia geral, composto de 3
(três) membros efetivos, todos pessoas naturais, residentes no País, diplomados em curso de nível universitário,
ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de
conselheiro fiscal, dentre os quais, pelo menos 1 (um) é especialista financeiro.
Os atuais membros do Conselho Fiscal da Emissora são:
Nome
Martin Roberto Glogowsky
Antonio José Alves Júnior
Charles Barnsley Holland

Cargo
Presidente do Conselho Fiscal
Membro Efetivo
Membro Efetivo

Data de
Nomeação
Julho/2005
Julho/2005
Julho/2005

Data de Término do
Mandato
Agosto 2007
Agosto 2007
Agosto 2007

Abaixo se encontra um breve descritivo do curriculum vitae dos membros do Conselho Fiscal da
Emissora:
Martin Roberto Glogowsky é bacharel em Direito pela PUC-SP e em Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Juntou-se à Fundação Cesp em 1999 e é o seu Presidente desde maio de
2005, sendo responsável pela gestão de um patrimônio de R$9,5 bilhões. Trabalhou na área de Mercado de
Capitais do Banco BBA S.A. e Banco Schahin Cury S.A., tendo anteriormente sido vice-presidente do Banco
Citibank S.A. Atualmente integra também o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria
de empresas do Novo Mercado. É integrante da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), membro do Comitê Consultivo da
SELIC e membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
Antonio José Alves Júnior é bacharel em Ciências Econômicas, Mestre em Economia da Indústria e da
Tecnologia pela UFRJ e Doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente
é o Assessor-Chefe da Assessoria Especial da Casa Civil da Presidência da República. Entre os anos de 2004 e
2005, foi Chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi membro do
Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e é, atualmente, membro do
Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). É Professor Adjunto do Departamento de Ciências
Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Pesquisador do CNPq. Atua também
como autor de artigos em periódicos científicos.
Charles Barnsley Holland é, atualmente, sócio direto do Holland & Associados, atuou na Ernst &
Young como membro do Comitê Administrativo de Sócios, membro do Comitê Executivo e sócio encarregado
da Divisão de Auditoria. Foi Diretor Financeiro da American Medical International Inc. e Auditor Sênior
Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes e da Peat Marwick & Mitchell & Co (sendo que esta última
é, atualmente, a KPMG). Anteriormente atuou como membro do primeiro conselho consultivo da Wharton
Business School, para América Latina. É também autor de mais de 200 artigos sobre tributação, contabilidade,
planejamento estratégico, negócios, ética, economia e auditoria, publicados em jornais e revistas técnicas
diversas, sendo palestrante sobre esses temas no Brasil e no exterior. Para fins de legislação americana, é
membro com expertise financeira devido a seus conhecimentos em US GAAP. É contador registrado, com MBA
pela Wharton School, University of Pennsylvania
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Remuneração de Diretores e Conselheiros
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2005, o valor agregado das remunerações recebidas por
diretores estatutários e executivos da Emissora, por serviços nas respectivas áreas de competência, foi de
aproximadamente R$18,3 milhões. A assembléia geral da emissora, realizada em 28 de abril de 2006 ratificou o
valor pago a seus administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, mantendo-o em
R$26,7 milhões, cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição.
A assembléia geral da emissora, realizada em 28 de abril de 2006 fixou a remuneração global anual dos
membros do Conselho Fiscal em até R$500 mil para o exercício social de 2006. A referida Assembléia também
aprovou um orçamento para o conselho fiscal, durante o exercício de 2005, no montante de R$100 mil.
Existência de Relação Familiar
O Sr. Roberto Irineu Marinho é um dos acionistas da Globo, controladora da Emissora.
Títulos e Valores Mobiliários da Emissora detidos pela Administração
Os membros do Conselho de Administração detém, cada um, apenas 1 (uma) ação de emissão da
Emissora, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações.
Seguro e Indenização a certos membros da Administração
Atualmente, a Emissora fornece seguro para seus conselheiros, diretores executivos e diretores seniores,
que proporcionem indenização pela Emissora ou suas subsidiárias, contra quaisquer responsabilidades que
possam ser incorridas por seus conselheiros, diretores executivos ou diretores seniores, no desempenho de suas
funções oficiais.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da Bovespa
No exercício de sua competência de auto-regulação estabelecida no artigo 17, caput, da Lei nº 6.385, de
7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, e no artigo 1º, inciso VI, da Resolução CMN nº 2.690, de 28 de
janeiro de 2000, e alterações posteriores, a Bovespa instituiu, em 11 de dezembro de 2000, 3 (três) novos
segmentos de listagem: (i) o Nível 1; (ii) o Nível 2; e (iii) o Novo Mercado.
A adesão aos níveis diferenciados de governança corporativa ocorre de forma voluntária por parte das
companhias que estejam dispostas a dar maior destaque aos esforços da empresa na melhoria da relação com os
investidores, com o intuito de elevar o potencial de valorização de seus ativos. Para tanto, a companhia, seus
controladores e administradores devem celebrar um contrato com a Bovespa, o qual obriga os signatários a
cumprir as regras de governança corporativa, previstas no regulamento do Nível 1, do Nível 2 ou do Novo
Mercado, conforme o caso.
As companhias que aderem ao Nível 1 comprometem-se com as seguintes práticas:
•

manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital total;

•

realização de ofertas públicas de distribuição de ações por meio de mecanismos que favoreçam a
dispersão do capital;

•

prestação de informações mínimas para divulgação trimestral;

•

cumprimento de regras mais rígidas de divulgação, em operações envolvendo ativos de emissão da
companhia, por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa;

•

divulgação de acordos de acionistas e programas de opções de ações; e

•

disponibilização aos acionistas de um calendário anual de eventos corporativos.

Para a adesão ao Nível 2, além da aceitação das obrigações contidas no Nível 2, as companhias, seus
controladores e administradores adotam um conjunto bem mais amplo de práticas de governança e de direitos
adicionais para os acionistas minoritários.
Ao aderir ao Nível 2 , em junho de 2002, a Emissora se comprometeu a adotar as seguintes práticas de
governança corporativa, dentre outras:
•

direito de voto das ações preferenciais em caso de deliberação das seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Emissora; (b) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Emissora; (c) escolha de empresa especializada para
determinação do valor econômico das ações de emissão da Emissora, para fins de realização de ofertas
públicas para cancelamento de registro de companhia aberta ou saída no Nível 2; (d) aprovação de
determinados acordos específicos entre a Emissora e seus acionistas controladores ou suas coligadas; e
(e) alteração ou revogação de dispositivos do estatuto social que resultem no descumprimento das
exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento do Nível 2;

•

direito de tag along no caso de alienação do Controle da companhia, garantindo aos titulares de ações
ordinárias o equivalente a 100% do preço por ação do bloco de Controle, e a 70% no caso dos titulares
de ações preferenciais;

•

apresentação das demonstrações financeiras de acordo com o US GAAP ou com as normas
internacionais de contabilidade (IAS);

•

resolução por arbitragem de toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento do
Nível 2, às leis e às normas editadas pela CVM, que regem as relações entre as companhias listadas no
Nível 2, seus administradores e acionistas, nos termos do “Regulamento da Câmara de Arbitragem do
Mercado”; e

•

mandato unificado de 1 (um) ano para todo o conselho de administração.

97

Com relação ao direito de tag along, a Emissora voluntariamente estabeleceu que os titulares de ações
preferenciais terão o mesmo direito dos titulares das ações ordinárias descrito no item (ii) acima.
Para ser listada no Novo Mercado, uma companhia deve ter o seu capital composto exclusivamente por
ações ordinárias, além de cumprir com os requisitos do Nível 1 e do Nível 2.
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC, objetiva indicar os
caminhos para todos os tipos de Sociedade visando a (i) aumentar o valor da Sociedade; (ii) melhorar seu
desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade, sendo
que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a prestação de contas e a
responsabilidade corporativa. Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em tal
código, a Emissora adota:
•

contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos
financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços, assegurando a
total independência;

•

estatuto social claro quanto à (i) forma de convocação da assembléia geral; (ii) competências do
Conselho de Administração e da diretoria; e (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato dos
membros do Conselho de Administração e da diretoria;

•

transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;

•

convocações de assembléias gerais e documentação pertinente disponíveis desde a data da primeira
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sem a inclusão da rubrica “outros
assuntos” e sempre visando a realização de assembléias gerais em horários e locais que permitam a
presença do maior número possível de acionistas;

•

fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias gerais ou reuniões, quando solicitado;

•

previsão estatutária de abstenção de voto de acionistas em caso de conflito de interesses;

•

vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de informações
relevantes;

•

previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre a Emissora e seus
acionistas;

•

dispersão de ações (free float), visando a liquidez dos títulos;

•

composição do Conselho de Administração com ao menos 20% de membros independentes (ausente de
vínculos com a Emissora e com seus acionistas controladores);

•

disponibilidade de acesso aos termos do acordo de acionistas a todos os demais acionistas da Emissora;
e

•

previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros em
situações de conflito de interesse.
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
A Emissora já acessou diversas vezes o mercado de valores mobiliários, tanto brasileiro como
internacional, para emitir títulos e valores mobiliários, os quais encontram-se descritos a seguir.
Multicanal Senior Guaranteed Notes
Em 18 de junho de 1996, sob sua antiga denominação Multicanal Telecomunicações S.A., a Emissora captou o
equivalente a US$185,0 milhões, mediante a emissão de Multicanal Senior Guaranteed Notes nos Estados Unidos, a uma
taxa anual de juros de 12,625%, com vencimento em 18 de junho de 2004. No vencimento, os detentores desses títulos
também receberiam um prêmio equivalente a 5% do principal que seria resgatado. As Multicanal Senior Guaranteed
Notes eram incondicionalmente e solidariamente garantidas por várias subsidiárias da Emissora.
As Multicanal Senior Guaranteed Notes outorgavam aos seus titulares o direito de vendê-las para a
Emissora em 18 de junho de 2001, recebendo 101% do valor do principal. Em 20 de março de 2001, a Emissora
anunciou uma oferta de recompra desse direito de venda, em que pagaria US$7,00 por US$1.000,00 do valor de
face das Multicanal Senior Guaranteed Notes aos investidores que renunciassem ao direito de resgate
antecipado.
Titulares representando US$71,9 milhões do valor total aceitaram a oferta e renunciaram ao resgate
antecipado das Multicanal Senior Guaranteed Notes, concordando em ficar com elas até o seu vencimento.
Titulares representando o equivalente a US$87,3 milhões não aceitaram essa oferta e exerceram o referido
direito de resgate, sendo que US$43,6 milhões foram resgatadas em 18 de junho de 2001 e US$43,7 milhões
foram adquiridas pela subsidiária da Emissora, a Jonquil Ventures Ltd. Desse modo, Multicanal Senior
Guaranteed Notes no montante de US$97,7 milhões permaneceram em circulação no mercado.
Como parte da Reestruturação de Capital, a Emissora realizou uma oferta de permuta (exchange offer)
com relação às Multicanal Senior Guaranteed Notes, pela qual (i) os detentores das Multicanal Senior
Guaranteed Notes, por maioria, aditaram os termos e condições das notes para eliminar substancialmente as
cláusulas que impunham condições restritivas à Emissora, assim como sua cláusula de vencimento antecipado, e
(ii) detentores de 99% do principal das Multicanal Senior Guaranteed Notes em circulação aceitaram permutar
suas notes por Net Serviços Senior Secured Fixed Rate Notes, cuja descrição se encontra abaixo.
O principal das Multicanal Senior Guaranteed Notes que não foram permutadas no âmbito da
Reestruturação de Capital somava, em 22 de março de 2005, US$1,0 milhão. Em 13 de maio de 2005, a
Emissora recomprou Multicanal Senior Guaranteed Notes no montante principal de aproximadamente US$700,0
mil. Em 25 de julho de 2005, a Emissora liquidou as Multicanal Senior Guaranteed Notes remanescentes, no
valor de, aproximadamente, US$300,0 mil.
Net Sul Floating Rate Notes
Em outubro de 1997, a Net Sul Comunicações S.A emitiu Net Sul Floating Rate Notes no valor de
US$80,0 milhões, com vencimento final em outubro de 2005. Em conseqüência da incorporação da Net Sul
Holding pela Emissora, em setembro de 2000, a Emissora e parte de suas subsidiárias passaram a garantir todas
as obrigações da Net Sul Comunicações S.A., relativas à emissão das Net Sul Floating Rate Notes. A emissão foi
realizada em três diferentes séries, A, B e C, no valor de US$48,0 milhões, US$11,0 milhões e US$21,0 milhões,
respectivamente. Sobre as Net Sul Floating Rate Notes incidiam juros com base na taxa LIBOR, acrescido de
spread que varia dentro de limites pré-estabelecidos pela Emissora, de acordo com a razão entre a dívida
consolidada da Emissora e seu fluxo de caixa líquido proveniente de operações, podendo variar entre 3,125% ao
ano e 4% ao ano, com relação aos títulos da Série A, e de 2,5% ao ano e 3,375% ao ano, com relação aos títulos
das Séries B e C. Durante 2003, o spread sobre a taxa LIBOR foi de 3,625% ao ano, para as Net Sul Floating
Rate Notes da Série A, e de 3,00% ao ano, para as Net Sul Floating Rate Notes das Séries B e C.
Em 30 de agosto de 2002, titulares de Net Sul Floating Rate Notes das Séries B e C exerceram seu
direito de resgate antecipado, e o equivalente a US$7,7 milhões, representando 24% da parcela da emissão das
Net Sul Floating Rate Notes que fazia jus ao direito de resgate antecipado, foram resgatados. A Emissora
celebrou diversas cartas de compromisso com titulares da Net Sul Floating Rate Notes da Série A que não
haviam exercido seu direito ao resgate antecipado em outubro de 2003. Na maioria de tais cartas, a Emissora
concordou em prorrogar o prazo do resgate antecipado obrigatório de referidos títulos.
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Entre 31 de janeiro de 2003 e a data de implementação da Reestruturação de Capital, a Emissora
suspendeu o pagamento dos juros contratuais relativos às Net Sul Floating Rate Notes.
Como parte da Reestruturação de Capital, foi realizada uma oferta de permuta (exchange offer) das Net
Sul Floating Rate Notes para (i) postergar o prazo de vencimento das notes detidas pelos investidores que
participassem da oferta de permuta e (ii) aditar os termos e condições da Net Sul Floating Rate Notes detidas por
investidores que não participassem da oferta de permuta. Detentores de 100% das Floating Rates Notes em
circulação participaram da oferta de permuta e passaram a deter Net Sul Senior Secured Floating Rate Notes,
cuja descrição se encontra abaixo.
Jonquil Ventures Limited Zero Coupon Bonds
Em junho de 2001, a Jonquil Ventures Limited, subsidiária integral da Emissora, emitiu zero coupon
bonds, com valor de vencimento de US$52,0 milhões, os quais foram integralmente liquidados em 12 de julho
de 2002.
Net Serviços Senior Secured Fixed Rate Notes
Conforme mencionado no item Multicanal Senior Guaranteed Notes acima, como parte da
Reestruturação de Capital, a Emissora realizou uma oferta de permuta (exchange offer) com relação às
Multicanal Senior Guaranteed Notes, pela qual detentores de 99% do principal das Multicanal Senior
Guaranteed Notes em circulação, em 22 de março de 2005, permutaram seus títulos por novos títulos da
Emissora, os quais contam com fiança e garantias reais das subsidiárias da Emissora, assim como fazem a
remuneração a uma taxa fixa de 7,0% ao ano.
Conforme os termos da Net Serviços Senior Secured Fixed Rate Notes, em 16 maio de 2005, a Emissora
amortizou US$5,9 milhões do valor do principal das Net Serviços Senior Secured Fixed Rate Notes. O montante do
principal remanescente das Net Serviços Senior Secured Fixed Rate Notes deveria ser amortizado em parcelas
trimestrais a partir de março de 2006, sendo a última parcela vincenda em dezembro de 2009. Não obstante, com os
recursos oriundos da distribuição pública das Debêntures da Quinta Emissão, a Emissora liquidou
antecipadamente as Net Serviços Senior Secured Fixed Rate Notes.
Net Sul Senior Secured Floating Rate Notes e Net Sul Senior Secured Fixed Rate Notes
Conforme mencionado no item Net Sul Floating Rate Notes acima, como parte da Reestruturação de
Capital, a Emissora realizou uma oferta de permuta (exchange offer) com relação às Net Sul Floating Rate
Notes, pela qual detentores de 100% do principal das Net Sul Floating Rate Notes em circulação, em 22 de
março de 2005, permutaram suas notes por novas notes da Emissora, as quais contavam com fiança e garantias
reais da Emissora e de suas subsidiárias. As Net Sul Senior Secured Fixed Rate Notes, no montante principal de
US$32,0 millhões, faziam jus a juros remuneratórios a uma taxa fixa de 7,0% ao ano, enquanto as Net Sul Senior
Secured Floating Rate Notes, no montante principal de US$9,0 milhões, faziam jus a juros remuneratórios
equivalentes à taxa LIBOR, mais 3% ao ano.
Conforme os termos da Net Sul Senior Secured Floating Rate Notes e Net Sul Senior Secured Fixed
Rate Notes, em 16 maio de 2005, a Emissora amortizou US$3,3 milhões do valor do principal das Net Sul Senior
Secured Floating Rate Notes e Net Sul Senior Secured Fixed Rate Notes. O montante do principal remanescente
dessas notes deveria ser amortizado em parcelas trimestrais, a partir de março de 2006, sendo a última parcela
vincenda em dezembro de 2009. Não obstante, com os recursos oriundos da distribuição pública das Debêntures
da Quinta Emissão, a Emissora liquidou antecipadamente as Net Sul Senior Secured Floating Rate Notes e Net
Sul Senior Secured Fixed Rate Notes.
Debêntures
Debêntures da Primeira Emissão
Em 1º de novembro de 1998, a Emissora emitiu, para distribuição pública, 150 debêntures, não
conversíveis, com valor nominal unitário de R$1,0 milhão, totalizando, na data de emissão, R$150,0 milhões,
com prazo de 3 (três) anos, contados da data de emissão, com vencimento para 1º de novembro de 2001.
As Debêntures da Primeira Emissão foram integralmente amortizadas em 1º de novembro de 2001.
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Debêntures da Segunda Emissão
Em 1º de dezembro de 1999, a Emissora emitiu, para distribuição pública, 3.500 debêntures
conversíveis em ações preferenciais, com valor nominal unitário de R$100 mil, totalizando, na data de emissão,
R$350,0 milhões, com prazo de 7 (sete) anos, contados da data de emissão, com vencimento para 1º de
dezembro de 2006. As Debêntures da Segunda Emissão eram remuneradas à taxa de 12% ao ano, incidente sobre
o valor atualizado pelo IGP-M ao ano, com vencimentos em 1o de dezembro de cada ano.
A conversão das Debêntures da Segunda Emissão poderia ser realizada a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data de emissão, sendo que a quantidade de ações preferenciais em que cada Debênture da
Segunda Emissão poderia ser convertida era decrescente, ao longo do prazo de vigência das debêntures. Em 31
de dezembro de 2003, 92% das Debêntures da Segunda Emissão haviam sido convertidas em ações preferenciais
da Emissora, e como resultado, até a data de implementação da Reestruturação de Capital, encontravam-se em
circulação debêntures no valor de R$43,2 milhões.
A Emissora não efetuou o pagamento das parcelas de juros das Debêntures da Segunda Emissão entre
30 de setembro de 2004 e a data de implementação da Reestruturação de Capital. No âmbito da Reestruturação
de Capital, detentores de 99% das Debêntures da Segunda Emissão usaram suas debêntures para a integralização
das debêntures da primeira série das Debêntures da Quarta Emissão. O 1% de debêntures remanescentes foi
adquirido pela Emissora logo após a data de implementação da Reestruturação de Capital.
Debêntures da Terceira Emissão
Em assembléia geral extraordinária, realizada em 23 de novembro de 2000, a Emissora aprovou a
emissão, para distribuição pública, de 20.000 debêntures não conversíveis em ações, com valor unitário de R$10
mil, no montante total de R$200 milhões, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de emissão, e
vencimento em 1º de dezembro de 2003.
Originariamente, as Debêntures da Terceira Emissão faziam jus a juros remuneratórios com base na
taxa média de juros da Taxa DI, acrescida de um spread de 0,75% ao ano. Como resultado das renegociações
ocorridas em abril de 2001, as Debêntures da Terceira Emissão passariam a ser remuneradas com base na Taxa
DI, acrescida de um spread de 1,05% ao ano.
A Emissora não efetuou o pagamento de parcelas de juros devidas, a partir de 1º de dezembro de 2002,
nem o pagamento do valor de principal em 1º de dezembro de 2003. No âmbito da Reestruturação de Capital,
detentores de 99% das Debêntures da Terceira Emissão usaram suas debêntures para a integralização das
debêntures da segunda série das Debêntures da Quarta Emissão. O 1% de debêntures remanescentes foi
adquirido pela Emissora logo após a data de implementação da Reestruturação de Capital.
Debêntures da Quarta Emissão
Como parte do processo de Restruturação de Capital da Emissora, foram emitidas Debêntures da Quarta
Emissão, em duas séries, no montante agregado de aproximadamente R$330,6 milhões, entre principal e prêmio
de emissão, as quais foram integralizadas com Debêntures da Segunda Emissão e Debêntures da Terceira
Emissão, conforme descrito acima. As Debêntures da Quarta Emissão contavam com fiança e garantias reais das
subsidiárias da Emissora e faziam jus a juros remuneratórios equivalentes à Taxa CDI, acrescida de um spread
de 2% ao ano (3% ao ano, após 15 de dezembro de 2005).
Conforme os termos da escritura de emissão das Debêntures da Quarta Emissão, a Emissora, em 22 de
março de 2005, realizou o pagamento de 40% do principal das Debêntures da Quarta Emissão e, em 16 de maio
de 2005, o pagamento de R$15,4 milhões do principal das Debêntures da Quarta Emissão. O montante do
principal remanescente das debêntures deveria ser amortizado em parcelas trimestrais, a partir de março de 2006,
sendo a última parcela vincenda em dezembro de 2009. Não obstante, com os recursos oriundos da distribuição
pública das Debêntures da Quinta Emissão, a Emissora amortizou antecipadamente o montante principal das
Debêntures da Quarta Emissão.
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Debêntures da Quinta Emissão
Em 15 de agosto de 2005, a Emissora emitiu, para distribuição pública, 65.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, da forma nominativa e escritural, em série única, da espécie sem garantia nem
preferência, com valor nominal unitário de R$10 mil, totalizando, na data de emissão, R$650 milhões.
O prazo das Debêntures da Quinta Emissão é de 6 (seis) anos, contados da data de emissão, com
vencimento para 15 de agosto de 2011. As Debêntures da Quinta Emissão fazem jus a juros remuneratórios com
base na taxa média de juros da Taxa DI, acrescida de um spread de 1,50% ao ano, sendo a remuneração paga
semestralmente.
Conforme os termos da escritura das Debêntures da Quinta Emissão, o montante do principal das
debêntures deve ser amortizado em parcelas anuais, a partir de agosto de 2008, sendo a última parcela vincenda
em agosto de 2011.
Perpetual Notes
Em 28 de novembro de 2006, a Emissora concluiu um processo de captação de recursos no exterior, por
meio da emissão de Perpetual Notes, nos Estados Unidos, para investidores institucionais qualificados, definidos
em conformidade com o disposto na Rule 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme
alterado (“Securities Act”), editada pela Securities and Exchange Comission, em operações isentas de registro
em conformidade com o Securities Act, e nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos, com base no
Regulation S do Securities Act, sem data de vencimento, no valor de US$150,0 milhões, a uma taxa de juros de
9,25% ao ano, pagas trimestralmente, com garantia fidejussória incondicional e solidária das subsidiárias
integrais da Emissora, com exceção das seguintes subsidiarias: Jonquil Ventures Ltda.; TV Cabo Criciúma Ltda.;
e TV Cabo Comunicações Jundiaí S.A.
As Notes são resgatáveis pela Emissora, a seu exclusivo critério, a partir de 27 de novembro de 2009,
com o pagamento de 100% do montante correspondente ao principal e juros, sem o pagamento de qualquer
prêmio para o resgate, observado que somente será posível o resgate integral das Notes.
Ações
A Emissora possui ações ordinárias e ações preferenciais negociadas no Nível 2 da Bovespa, sob os
códigos “NETC3” e “NETC4”, respectivamente. Além disso, a Emissora possui suas ações preferenciais
negociadas na Nasdaq, sob o código “NETC”, e no Latibex sob o código “XNET”.
American Depositary Shares (“ADS”)
Em assembléia geral extraordinária da Emissora, realizada em 30 de setembro de 1996, os acionistas
aprovaram a emissão e distribuição, através de oferta pública no Brasil e no exterior, de um total de 76.923.076
ações preferenciais da Emissora.
Do total de 76.923.076 ações preferenciais emitidas, a oferta brasileira compreendeu a colocação de
27.692.306 ações preferenciais, enquanto a distribuição de ações no exterior compreendeu a oferta de
49.230.770 ações preferenciais, sob a forma de ADS. À oferta internacional foi agregado um lote de 61.538.460
ações preferenciais detidas pelos acionistas controladores da Emissora, ofertado em distribuição secundária,
registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, totalizando, assim, a
referida oferta internacional, 110.769.230 ações preferenciais.
Cada ADS representa 1 (uma) ação preferencial de emissão da Emissora, tendo sido ofertadas
individualmente por um grupo de instituições financeiras estrangeiras lideradas pela Merrill Lynch & Co., Morgan
Stanley & Co e Lazard Frères & Co. LLC. As ADS são negociados no mercado americano na Nasdaq, sob o símbolo
“NETC” e são representados por American Depositary Receipts (“ADR”). As ADS estão vinculadas a um contrato de
depósito, firmado em 17 de dezembro de 2001, entre a Emissora, a Morgan Guaranty Trust Company de Nova Iorque
(depositária), e os detentores das ADS.
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Histórico de Negociação das Ações Preferenciais da Emissora
A tabela abaixo apresenta o histórico de negociação de ações preferenciais da Emissora, indicando
cotações (por ação) máximas e mínimas, nos períodos apontados:
Máxima

Mínima

1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre

5,78
4,69
8,07
13,86

2,73
2,95
3,05
6,33

2004
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre

Máxima
12,00
9,93
7,75
7,09

Mínima
6,11
6,55
5,67
5,35

2005

Máxima

Mínima

11,18
11,33
15,99
18,21

6,66
8,23
8,07
13,35

Máxima

Mínima

20,08
20,55
21,57

15,26
15,58
17,13

2003

1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2006
1° Trimestre
2° Trimestre
3º Trimestre
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TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
A Emissora realizou diversas transações com partes a ela relacionadas, sendo que essas transações
foram realizadas de acordo com condições de mercado. A Emissora pretende que, na hipótese de celebração de
outras transações com partes relacionadas, estas transações sejam realizadas em termos e condições de mercado.
Contrato de Fornecimento de Conteúdo celebrado com a Net Brasil
Historicamente, toda a programação da Emissora é obtida através do contrato de comissão mercantil
celebrado com a Net Brasil, que compra e vende programação de emissoras de televisão brasileiras e
internacionais. Até 8 de julho de 2004, a Emissora detinha uma participação acionária de 40% da Net Brasil,
ocasião em que a Emissora transferiu a referida participação para a Globo, que já detinha, indiretamente, 60% do
capital social da Net Brasil. A Net Brasil fornece programação para outras empresas de televisão por assinatura,
incluindo, principalmente, a Sky, fornecedora de serviços DTH na qual a Globo detém participação significativa,
e outras empresas de televisão a cabo que operam fora das áreas de atuação da Emissora.
Em 27 de junho de 2004, a Emissora e a Net Brasil celebraram um aditamento ao contrato de comissão
mercantil, de acordo com o qual o papel da Net Brasil na aquisição da programação da Emissora foi alterado. De acordo
com referido aditamento, a Net Brasil permanecerá fornecendo toda a programação da Emissora, em particular com
relação a conteúdo ou canais produzidos no Brasil, enquanto a Emissora adquirirá diretamente todos os novos conteúdos
internacionais de fontes de programação internacionais, que correspondem a, aproximadamente, um terço da grade de
programação da Emissora. Em conseqüência da redução do escopo dos serviços fornecidos pela Net Brasil, os custos de
compra da programação da Net Brasil passaram a ter um valor fixo de R$100 mil por mês, ajustado pelo IPCA, acrescido
de uma taxa adicional de R$24 mil em 2004, R$16 mil em 2005, R$3 mil em 2006 e R$1,5 mil em 2007.
Em decorrência do contrato de comissão mercantil, a Emissora pagou à Net Brasil aproximadamente
R$7,0 milhões, R$4,5 milhões, R$1,6 milhões, nos anos de 2003, 2004 e 2005, respectivamente. As transações
da Emissora com a Net Brasil são realizadas com base em termos e condições de mercado, e são classificadas
como “Programação” dentro do “Passivo Circulante” entre as suas obrigações atuais.
Em 27 de junho de 2004, a Emissora também celebrou um contrato de licenciamento com a Net Brasil,
por meio do qual a Net Brasil dá à Emissora o direito de usar a marca “NET” por 10 (dez) anos, a partir da data
de validade do contrato, e, no caso de encerramento, por um período adicional de 30 (trinta) meses, a partir da
data de encerramento do contrato.
Guia de Programação
O Guia de Programação fornecido aos assinantes da Emissora é produzido pela Editora Globo, uma
empresa de comunicação controlada pela Globo. Em 2003, 2004 e 2005, a Emissora pagou à Editora Globo, pela
publicação de seus guias as quantias de R$15,7 milhões, R$14,1 milhões e R$13,6 milhões, respectivamente. No
período de nove meses findos em 30 de setembro de 2006, a Emissora pagou à Editora Globo o valor de R$9,9
milhões, pela publicação dos guias de programação.
Associação entre a Emissora e a Embratel para a Prestação de Serviços de Telefonia
Em 22 de novembro de 2005, a Emissora e a Embratel celebraram um contrato de prestação de serviços
de telecomunicações, estabelecendo uma parceria entre as Sociedades, com vistas a oferecer aos clientes da
Emissora serviços de telefonia, utilizando-se da rede da Emissora.
Em 8 de fevereiro de 2006, as partes celebraram um “Memorando de Entendimentos”, estabelecendo
um novo modelo de parceria, com compartilhamento de resultados, conhecimento do negócio e risco, visando à
oferta, aos clientes cobertos pela rede biderecional da Emissora, de serviços de voz prestados pela Embratel. Este
novo modelo tem o objetivo de proporcionar aos assinantes existentes e potenciais da Emissora a oferta
integrada de serviços de vídeo, banda larga e voz (Triple Play).
De acordo com o “Memorando de Entendimentos”, a Emissora é responsável pelos processos de venda,
instalação, atendimento e relacionamento com clientes, enquanto a Embratel é provedora dos insumos de
telecomunicações, além de ser responsável pelo faturamento. O “Memorando de Entendimentos” tem validade
de 10 (dez) anos, renováveis, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos de 1 (um) ano.
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Adicionalmente, a Emissora e a Embratel celebraram, em 22 de novembro de 2005, um contrato de
locação de fibra óptica, que tem por objeto a locação, pela Embratel, das fibras apagadas - fibras através das
quais não há qualquer forma de tráfego de sinais para comunicação - da Emissora, gerando-lhe uma receita
adicional compatível com a realidade de mercado.
Transferência de Ações de emissão da Emissora entre BNDESPAR e Globo
Em 27 de dezembro de 2004, a Globo e a BNDESPAR celebraram um contrato referente a essa
transferência de ações e, em 26 de janeiro de 2005, a Globo adquiriu todas as ações ordinárias da BNDESPAR,
representando aproximadamente 7,3% do capital social votante da Emissora, por um valor aproximado de
R$54,7 milhões, tendo sido a transferência de ações concluída em 1º de fevereiro de 2005. Como resultado desta
transferência, a BNDESPAR não possui nenhuma ação ordinária da Emissora, porém possui ações preferenciais.
Adicionalmente, a Globo, a Distel, a Romapar e a BNDESPAR, em conjunto com a Emissora e a GB,
como intervenientes, celebraram um contrato referente às ações preferenciais detidas pela BNDESPAR,
assegurando à BNDESPAR o direito de vender suas ações preferenciais da Emissora em quaisquer oferta pública
realizada pela Emissora e, adicionalmente, o direito de solicitar que a Emissora realize oferta pública de tais
ações no Brasil, a cada 12 (doze) meses.
Transferência de Ações de emissão da Emissora entre Telmex e Globo
Em 1º de fevereiro de 2005, a Latam, empresa subsidiária integral da Telmex, adquiriu da Globo
60.138.289 ações ordinárias de emitidas pela Emissora, por um preço total de, aproximadamente, R$54,1
milhões. Em 24 de outubro de 2005, a Latam foi incorporada pela Embratel.
Incorporação da Globotel
Em agosto de 2001, a Globotel, até então uma subsidiária indireta da Globo, foi incorporada pela
Emissora. A incorporação foi realizada com o intuito de permitir que a Emissora aproveitasse o ágio constituído
na Globo e suas afiliadas, como resultado de uma série de aquisições. A Globotel era, no momento da
incorporação, detentora de participação relevante nas ações de emissão da Emissora, e detinha ágio significativo,
resultante de diversas aquisições de empresas de televisão a cabo e negócios relacionados da Globo e suas
afiliadas. Como resultado da incorporação, a Emissora sucedeu a este ágio e ao direito de amortizar, para os fins
legais e fiscais, um montante de R$1,3 bilhão.
Em 09 de dezembro de 2005, o Conselho de Administração homologou aumento de capital da
Emissora, no valor de, aproximadamente, R$85,7 milhões, subscrito pelos acionistas e integralizado mediante a
capitalização de benefício fiscal detido pela acionista controladora Romapar, nos termos da Instrução CVM 319
e da legislação fiscal e societária aplicável, resultante da amortização do ágio incorporado em virtude da
incorporação da Globotel.
Em 18 de maio de 2006, a Globosat (como sucessora da Roma Participações S.A.) cedeu à Embratel os
direitos que lhe foram creditados pela Emissora, nos termos da Instrução CVM 319 e da legislação fiscal e
societária aplicável, em decorrência da reserva especial de ágio registrada na Emissora, e do prejuízo fiscal
relacionado a esse ágio, amortizado ou aproveitado, conforme o caso, no ano de 2005, conversíveis em ações de
emissão da Emissora, conforme aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração.
Em 19 de junho de 2006, o Conselho de Administração homologou o referido aumento de capital, no
valor de, aproximadamente, R$74,3 milhões, subscrito pelos acionistas e integralizado mediante a capitalização
do benefício fiscal detido pela Embratel. Em 30 de setembro de 2006, o saldo do benefício fiscal do ágio a ser
amortizado era de R$168,9 milhões e o benefício fiscal a ser efetivamente capitalizado foi de R$159,9 milhões.
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CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
A Emissora é parte em diversos processos administrativos e judiciais de natureza cível, tributária e
trabalhista, todos surgidos no curso normal de seus negócios. A Emissora registrou, com base na opinião de seus
consultores jurídicos independentes, provisões para fazer face às perdas consideradas prováveis e, conforme o
caso, para perdas consideradas possíveis, nesses processos, exceto pelos processos trabalhistas em que a
provisão é feita pela média mensal dos pagamentos realizados, incluindo encargos, com base no histórico dos
processos liquidados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. A tabela abaixo demonstra as provisões feitas pela
Emissora para as contingências judiciais e administrativas, em 30 de setembro de 2006.
Valor da Provisão
(Consolidado)

Contingência
(em milhares de Reais)
Contingências cíveis
Contingências tributárias
e previdenciárias
Contingências trabalhistas
Total

24.344
550.944
17.177
592.465

Dos R$592,5 milhões das provisões supra mencionadas, R$325,5 milhões estão sob disputas judiciais, e o
restante de R$267,0 milhões refere-se a potenciais perdas decorrentes de procedimentos administrativos em que a
Emissora é parte e, ainda, a processos administrativos e judiciais que podem vir a envolver a Emissora no futuro.
Do total, aproximadamente R$544,6 milhões se referem a contingências tributárias e R$6,4 milhões, a
contingências previdenciárias. A tabela abaixo indica os valores provisionados para contingências tributárias, por
espécie de tributo:
Valor da Provisão
(Consolidado)

Contingência Tributária
(em milhares de Reais)
IRRF e IOF
PIS e COFINS
ICMS
IRPJ e CSLL
IPI
ISS
Outros
Total

236.944
137.206
116.262
19.434
15.611
2.839
16.329
544.625

As principais contingências tributárias e respectivas provisões encontram-se descritas abaixo, nos itens
“– Processos Administrativos Fiscais” e “– Processos Judiciais Fiscais”.
Processos Administrativos Fiscais
IRPJ e CSLL
Em dezembro de 2003, a Receita Federal autuou a Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
(“Cabodinâmica”), subsidiária integral da Emissora, alegando que a Cabodinâmica deixou de pagar IRPJ e
CSLL em decorrência de uma transação efetuada com a Preferential Holdings Ltda., no ano de 1998. À época da
transação, o IRPJ e a CSLL eram devidos apenas em transações realizadas no Brasil. A Cabodinâmica
apresentou defesa, sustentando que a transação não foi realizada no Brasil e que, por isso, estaria isenta de
recolher o IRPJ e a CSLL. A Cabodinâmica está aguardando decisão em primeira instância administrativa. A
Emissora constituiu provisão no valor de R$10,9 milhões, valor atualizado até 30 de setembro de 2006.
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IRRF
A Receita Federal, em setembro de 2003, autuou a Net Rio para pagamento do equivalente a R$25,3
milhões, referentes ao IRRF alegadamente devido, a partir de uma operação de mútuo entre a Net Rio e a
Emissora. A Net Rio impugnou tal autuação, sob o argumento de que a transferência de recursos efetuada não
constitui um mútuo, e aguarda decisão. A Emissora constituiu provisão no valor de R$11,6 milhões, valor
atualizado até 30 de setembro de 2006.
ICMS
A Net Rio sofreu diversas autuações pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro por
excluir, durante um período, a taxa de adesão da base de cálculo do ICMS. O atual valor, imputado como devido,
com relação a essas autuações perfaz o montante total de, aproximadamente, R$7,3 milhões. Em sua defesa, a
Emissora argumenta que os procedimentos que adotou encontram-se amparados pela Resolução da Secretaria de
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro nº 2.585, de 7 de junho de 1995. De acordo com tal Resolução, a taxa de
adesão não corresponde a pagamento por fornecimento da programação, e, portanto, não constituiria receita
tributável pelo ICMS, que incide apenas sobre serviços de comunicação. Algumas dessas autuações encerraram
de modo desfavorável à Emissora na esfera administrativa e, atualmente, encontram-se na esfera judicial. A Net
Rio constituiu provisão, no valor de R$6,7 milhões, valor atualizado até 30 de setembro de 2006. A provisão foi
constituída pela Emissora com base na alíquota reduzida de 5%, alíquota essa que seria cobrada pela prestação
de serviços de televisão por assinatura. A autuação foi efetuada considerando-se uma alíquota de 25%. O risco
de perda é possível.
Conseqüentemente, existem 5 (cinco) execuções fiscais contra a Net Rio cobrando o pagamento de
ICMS, no montante de R$19,5 milhões. A Net Rio ofereceu, nas referidas execuções fiscais, sua rede de cabos
coaxiais e/ou de fibra óptica como garantia. Em 3 (três) das execuções fiscais, a rede de cabos coaxiais não foi
aceita em garantia e por este motivo foram realizados depósitos judiciais nos montantes de R$1,2 milhão, R$3,6
milhões e R$3,6 milhões, e carta de fiança que suporta o valor da causa em até R$24,8 milhões. No que se refere
à execução fiscal remanescente, a aceitação da rede de cabos coaxiais e/ou de fibra óptica em garantia ainda está
em discussão. Caso as decisões finais dos recursos sejam desfavoráveis à Net Rio, esta terá que retomar os
depósitos em juízo até que o valor integral das execuções fiscais esteja depositado.
Adicionalmente, a Net Rio recebeu da Receita Estadual uma autuação de cobrança de ICMS, no valor
aproximado correspondente a R$77,1 milhões, valor atualizado até 30 de setembro de 2006. A justificativa da
Receita Estadual para a autuação é de que houve atraso no pagamento do ICMS, a partir de novembro de 2001,
em função do qual a Net Rio haveria perdido o benefício da base de cálculo reduzida do ICMS. Seguindo
orientação dos seus advogados externos, a Net Rio apresentou defesa perante a Secretaria da Fazenda do Estado
do Rio de Janeiro. Adicionalmente, considerando os riscos envolvidos, foi realizado provisionamento no valor
total de R$26,0 milhões, valor atualizado até 30 de setembro de 2006 e referente ao período compreendido entre
outubro e dezembro de 2001. Na primeira instância administrativa, em função de mandando de segurança
ajuizado pela Net Rio sobre o assunto, o órgão administrativo entendeu que a Emissora havia renunciado ao
direito de defesa administrativa. A Net Rio, amparada em decisão judicial, apresentou recurso à segunda
instância administrativa, o qual encontra-se pendente de julgamento. O valor provisionado refere-se somente ao
período de outubro a dezembro de 2001, e o risco de perda é considerado possível.
Processos Judiciais Fiscais
Imposto Sombra
Desde o ano de 1999, em vários municípios brasileiros, onde se encontram 70% dos assinantes da
Emissora, foram expedidas legislações municipais que instituíram a cobrança de tributo pelo uso de espaços
públicos, aéreos e subterrâneos, incluindo a instalação e a passagem de cabos, também conhecido como
“Imposto Sombra”. Esse tributo é calculado pela quantidade, em metros, de cabos instalados, e sua alíquota é
diferenciada em cada município. Entre essas cidades incluem-se São Paulo, Rio de Janeiro, Caxias do Sul,
Campinas, Florianópolis, São Carlos, Indaiatuba, Brasília, Curitiba e Campo Grande. Esses tributos são
aplicáveis, entre outros, às empresas que prestam serviços de televisão a cabo e de telecomunicações.
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A Emissora ajuizou as ações cabíveis para questionar a constitucionalidade e a legalidade da cobrança
desses tributos. Nesses processos, a Emissora argüiu, dentre outras coisas, que (i) a instituição deste tributo pelos
municípios fere a competência exclusiva da União para legislar sobre as telecomunicações, e (ii) a natureza
jurídica deste tributo não é um preço público, taxa ou contribuição, como definido na lei brasileira. A Emissora
defende a tese que entende ser inconstitucional esse tributo municipal, por não estar incluído no rol de tributos
de competência municipal, conforme previsto na Constituição Federal.
No Rio de Janeiro, a Emissora obteve uma decisão favorável em primeira instância, que foi, entretanto,
revertida por apelação. A Emissora apresentou recurso contra esta decisão perante o Superior Tribunal de Justiça
e está, atualmente, aguardando seu julgamento.
Em São Paulo, houve 2 (dois) decretos e 1 (uma) lei impondo a cobrança do Imposto Sombra. O
ex-prefeito de São Paulo, o Sr. Celso Pitta, expediu, em 01 de julho de 1999, o Decreto nº 38.139. A Emissora
impetrou um mandado de segurança questionando esse decreto e obteve uma decisão desfavorável em primeira
instância, da qual apelou e aguarda decisão. O decreto do Sr. Pitta foi então substituído pelo Decreto n° 40.532,
de 08 de maio de 2001, outorgado pela ex-prefeita que o sucedeu, Sra. Marta Suplicy. A Emissora impetrou
mandado de segurança em primeira instância contra o segundo decreto, e obteve decisão favorável, que,
entretanto, foi objeto de apelação por parte do município, tendo sido cassada em segunda instância. A Emissora
apresentou então recurso de embargos de declaração em face da referida decisão e, atualmente, aguarda decisão.
O segundo decreto foi modificado pela Lei nº 13.614, de 02 de julho de 2003 (“Lei 13.614/03”), contra a qual a
Emissora impetrou mandado de segurança e obteve decisão favorável em primeira instância. O Município de São
Paulo apresentou apelação e aguarda seu julgamento. Ressalte-se, ainda, que a Associação Brasileira das
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (“Telcomp”), da qual a Emissora e diversas outras
prestadoras de serviços de televisão por assinatura fazem parte, também impetrou mandado de segurança contra
a Lei 13.614/03, tendo obtido, em primeira instância, decisão favorável, contra a qual o Município de São Paulo
interpôs recurso de apelação.
A Emissora obteve, nos municípios de Caxias do Sul, Campo Grande, Campinas, Indaiatuba, São
Carlos, Anápolis, Brasília, e Criciúma, decisões favoráveis, sendo que, contra elas (à exceção das proferidas nos
municípios de Criciúma, Anápolis e Brasília, observado que, com relação à Brasília, ainda não expirou o prazo)
foram interpostos recursos pelos respectivos municípios, ainda pendentes de julgamento. Já nos municípios de
Florianópolis e Curitiba, a Emissora obteve decisões desfavoráveis, contra as quais recorreu e aguarda decisão.
Esclareça-se, por oportuno, que a Telcomp obteve decisões de primeira e segunda instâncias desfavoráveis na
ação que ajuizou contra o Município de Porto Alegre, e que apresentou embargos de declaração contra a decisão
que negou provimento ao seu recurso de apelação.
O valor do tributo varia para cada município, sendo calculado por metro de cabo instalado. A Emissora
possui aproximadamente 21.531 quilômetros de cabos instalados nas cidades que cobram esse tipo de tributo. Se
os juízos decidirem que a cobrança deste tributo é legal, a Emissora terá que pagá-los retroativamente. Além
disso, se as cidades que já cobram o tributo sobre os cabos utilizados pela Emissora obtiverem vitória judicial
quanto à legalidade da cobrança, outro municípios poderão implementá-lo. Se os pedidos da Emissora não forem
acolhidos e ela for obrigada a recolher o tributo, seus resultados operacionais serão adversamente afetados.
O valor total questionado ainda não foi calculado e não foi feita nenhuma provisão para o pagamento
deste tributo, uma vez que a Emissora entende como remoto o risco de perda nesses processos.
IRRF
A Emissora ingressou com ações judiciais contra a Receita Federal, questionando a incidência do IRRF
sobre os rendimentos auferidos nas operações de hedge por ela realizadas. Com base nas liminares obtidas
nessas ações, a Emissora deixou de recolher o valor de R$36,7 milhões, dos quais R$11,6 milhões foram
depositados em juízo pela instituição financeira que liquidou a transação, responsável pelo recolhimento do
imposto de renda. A Emissora provisionou os encargos financeiros devidos por atraso no recolhimento do IRRF,
no montante de R$1,2 milhão, valor atualizado até 30 de setembro de 2006. O risco de perda é provável.
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PIS e COFINS
Durante o ano de 1999, diversas subsidiárias da Emissora ajuizaram ações judiciais questionando a
constitucionalidade da legislação de 1998, que alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, aumentando-a. As
decisões que estão sendo proferidas em segunda instância têm sido desfavoráveis à Emissora e a
constitucionalidade da lei questionada está sob apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum depósito
judicial foi efetuado em decorrência dessas ações e a Emissora provisionou o valor de aproximadamente
R$137,2 milhões, para eventuais perdas nessas ações, valor atualizado até 30 de setembro de 2006. O valor total
questionado ainda não foi calculado e o julgamento da perda é provável. Cumpre esclarecer que, recentemente, o
Supremo Tribunal Federal vem apresentando entendimento diverso do que aplicava no passado, no sentido de
considerar inconstitucional o alargamento da base de cálculo e constitucional a majoração da alíquota. Assim, a
Emissora obteve nessas ações, em terceira instância, 4 (quatro) decisões favoráveis. As demais ações ainda estão
aguardando julgamento.
Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”)
A Reyc Comércio e Participações Ltda. (“Reyc”), subsidiária da Emissora, foi autuada pela Secretaria
da Receita Federal, para cobrança do valor de aproximadamente R$21,8 milhões, sob a alegação de que, para
efeitos de incidência do IPI, a classificação, para fins fiscais, adotada pela Reyc, com relação a decodificadores,
estaria incorreta. A Reyc propôs 3 (três) ações judiciais contra a lavratura desses autos de infração, das quais 2
(duas) foram julgadas procedentes em primeira instância, e, portanto, objeto de recurso interposto pela Secretaria
da Fazenda Federal, estando ainda pendentes de julgamento. Em relação à outra ação proposta pela Reyc, foi
dado provimento parcial, de forma a determinar a exclusão de um montante de R$24.416.318,75 de sua
obrigação tributária, mantendo-a autuada em um valor de R$5.707.198,04. Esta decisão foi objeto de recurso
interposto pela Reyc e pela Secretaria da Receita Federal, que estão aguardando julgamento. A Reyc
provisionou, aproximadamente, R$9,1 milhões, valor atualizado em 30 de setembro de 2006, para cobrir
possíveis perdas estimadas.
Outras Contingências tributárias
Em 30 de setembro de 2006, a Emissora havia provisionado em seu balanço, um montante de R$113,8
milhões, referente a duas contingências tributárias. Uma refere-se a operações de conta corrente mercantil entre a
Emissora e suas controladas, as quais podem, eventualmente, ser objeto de alegações das autoridades competentes, não
corroboradas pela Emissora, buscando caracterizá-las como empréstimos e sujeitá-las ao pagamento, desde 2001, de
IRPJ sobre os juros incidentes e IOF. A outra é referente a uma eventual perda de benefício fiscal, em função da
possível interpretação de que o prazo médio mínimo de amortização necessário para a manutenção do beneficio fiscal
não foi observado, no que se refere às notas emitidas no exterior, em 1996 e 1998.
Processos Cíveis
Ações Civis Públicas
Existem 11 (onze) ações civis públicas movidas contra as subsidiárias da Emissora, questionando o
aumento nas mensalidades pagas pelos assinantes, ocorrido, extraordinariamente, em abril de 1999. Sete dessas
ações civis públicas foram propostas no Estado de São Paulo. As 4 (quatro) ações restantes foram propostas em
outras cidades, contra uma ou mais operadoras: 1 (uma) ação proposta em Belo Horizonte; 1 (uma) em Campo
Grande; 1 (uma) em jurisdição que compreende Florianópolis, Joinville, Criciúma, Chapecó e Blumenau; e
1 (uma) nas cidades onde operam as subsidiárias Net Sul, Horizonte Sul Comunicações Ltda. e DR - Empresa de
Distribuição e Recepção de TV Ltda. Essas ações foram propostas pelos Ministérios Públicos Estaduais ou por
entidades de defesa do consumidor.
O mérito destas ações judiciais é o aumento nas mensalidades efetuado pelas referidas operadoras em abril de
1999, alegando os autores que tal aumento foi abusivo e injustificado, violando preceitos do Código de Defesa do
Consumidor, vez que o reajuste só pode ser efetuado uma vez a cada ano. Com base nesses argumentos, requerem os
autores que: (i) o referido aumento seja declarado ilegal; (ii) os assinantes sejam reembolsados dos valores pagos em
decorrência do ajuste, sendo que, em algumas dessas ações o pedido consiste em restituição em dobro; e (iii) seja
declarada a nulidade da cláusula dos contratos celebrados entre operadoras e assinantes, que prevê aumento das
mensalidades, na hipótese de elevação dos custos dos serviços prestados.
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Em São Paulo, a ação foi julgada procedente, em primeira instância, sendo que a subsidiária da
Emissora recorreu desta decisão. Já em Piracicaba a ação foi julgada parcialmente procedente e, portanto, foi
objeto de apelações interpostas tanto pelo Ministério Público quanto pela subsidiária da Emissora.
Em Campo Grande, a ação foi julgada procedente em primeira instância, decisão contra a qual, a
subsidiária da Emissora interpôs recurso de apelação, que manteve a sentença de primeira instância. Assim, a
referida subsidiária está, atualmente, fazendo o levantamento dos assinantes que têm direito ao ressarcimento em
questão. Em Sorocaba, a ação também foi julgada procedente em primeira instância, decisão esta que foi objeto
de apelação interposta pela subsidiária da Emissora. Ressalte-se, no entanto, que, no caso da ação de Sorocaba,
foi concedida ao Ministério Público a execução provisória da sentença de primeira instância. Portanto, neste
caso, a referida subsidiária também está fazendo o levantamento dos assinantes que têm direito ao ressarcimento
em questão.
Nos municípios de Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e Florianópolis, as referidas ações judiciais foram
julgadas improcedentes em primeira instância e foram objeto de recursos, exceto pela ação interposta em Santos,
uma vez que o prazo para a interposição de recurso ainda não foi aberto às partes.
A Emissora provisionou o valor de R$5,4 milhões, valor atualizado em 30 de setembro de 2006,
referente a 8 (oito) ações ajuizadas. Nenhuma provisão foi feita para as outras ações. Em caso de decisões
definitivas desfavoráveis nessas ou em outras ações similares, os resultados operacionais da Emissora podem ser
adversamente afetados.
Existem outras ações civis públicas movidas contra a Emissora, as quais são descritas a seguir.
Uma destas ações, movida pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor ANADEC, em agosto de 2002, contra as subsidiárias da Emissora que atuam no Estado de São Paulo, tem por
objeto impedir que a Emissora faça a codificação de seu sinal de transmissão, uma vez que essa codificação
prejudica os usuários do serviço de televisão por assinatura que (i) possuem aparelhos de televisão com o recurso
denominado Picture-in-Picture e/ou (ii) desejam assistir a um determinado canal de televisão por assinatura e
gravar programação de outro canal, simultaneamente. Esta ação foi julgada improcedente em primeira instância,
tendo sido objeto de recurso interposto pela ANADEC, que atualmente, está aguardando decisão e o risco de
perda é possível. A Emissora constituiu provisão de R$1,2 milhão, valor atualizado em 30 de setembro de 2006.
Outras 4 (quatro) ações têm por objeto proibir a imposição de contratação de provedores de acesso à
Internet como condição para obter conexão com o NET Vírtua, sendo que 3 (três) ações foram propostas em
Belo Horizonte, em outubro de 2002, abril de 2004 e fevereiro de 2005, e 1 (uma) ação em São Paulo, em
novembro de 2002. Não foi constituída nenhuma provisão, considerando-se que o risco de perda é remoto e que,
atualmente, a Emissora aguarda as decisões que serão proferidas em primeira instância.
ECAD
O ECAD é uma entidade que representa associações de autores e demais titulares a elas filiados e/ou
representados, para centralizar a arrecadação e a distribuição de direitos autorais e conexos, decorrentes da
execução pública de obras musicais e/ou lítero-musicais e de fonogramas. Em 1996, o ECAD moveu ações em
separado contra empresas que prestam serviço de televisão por assinatura (incluindo as subsidiárias operacionais
da Emissora). As ações movidas pelo ECAD aspiravam à cobrança de direitos de execução pública das obras
musicais inseridas na programação da Emissora e perdas e danos, com base na alegação de que as companhias
de televisão paga vinham transmitindo filmes que contêm obras musicais e/ou lítero-musicais e fonogramas, sem
prévia autorização, e sem o recolhimento dos respectivos direitos autorais ao ECAD.
Em fevereiro de 2001, a Emissora celebrou acordos com o ECAD em cada processo movido contra ela
e suas subsidiárias operacionais. Os acordos expiraram em dezembro de 2003 e, em janeiro de 2004, a Emissora
iniciou negociações para novo acordo. Entretanto, sua realização não foi possível. O ECAD pleiteia o
recebimento de R$0,88 por assinante, por mês. A Emissora concordou em pagar o valor referente a R$0,64 por
assinante, por mês, a ser corrigido anualmente. Em maio de 2004, o ECAD encerrou as negociações e ajuizou 30
(trinta) ações contra algumas subsidiárias da Emissora, alegando que o valor a ser pago é de R$0,88 por
assinante, por mês.
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Na ação proposta em Maringá, foi proferida sentença condenando a respectiva subsidiária ao pagamento
de R$0,64 (devidamente corrigido em relação ao ano de 2004) por assinante, por mês, sentença esta que foi
objeto de recurso do ECAD e da referida subsidiária. Nas ações ajuizadas em face das subsidiárias Net
Piracicaba Ltda. e Net Brasília Ltda., houve condenação pelo juízo de primeira instância, ao pagamento pelas
subsidiárias de R$0,77 (devidamente corrigido em relação ao ano de 2004), por assinante, por mês. As referidas
sentenças foram objeto de recursos interpostos pelo ECAD e pelas subsidiárias. Já as subsidiárias Net São Paulo
Ltda., Net Santos Ltda., Net Arapongas Ltda., Net Indaiatuba Ltda., Net Paraná Comunicações Ltda. e Net
Bauru Ltda. foram condenadas, em primeira instância, ao pagamento de R$0,88 (devidamente corrigidos em
relação ao ano de 2004), por assinante, por mês. As subsidiárias apresentaram recurso contra as referidas
decisões (à exceção da subsidiária Net Arapongas que opôs embargos de declaração, os quais ainda não foram
decididos pelo juízo), assim como ECAD, nos casos das ações ajuizadas em face das subsidiárias Net Paraná
Comunicações Ltda. e Net Bauru Ltda. A ação ajuizada em face da subsidiária Net São José do Rio Preto foi
declarada extinta, sem o julgamento do mérito, pelo juízo de primeira instância, sem que o ECAD apresentasse
qualquer recurso contra a referida decisão. As demais ações ajuizadas ainda não foram decididas.
As subsidiárias da Emissora efetuaram, em 22 (vinte e duas) dessas ações, depósitos judiciais referentes
aos recolhimentos cobrados pelo ECAD, da seguinte forma: (i) R$0,73, por assinante, por mês, nas ações
ajuizadas em face de Net Paraná Comunicações Ltda., Net Ribeirão Preto S.A., Net São Carlos S.A., Net Franca
Ltda., Net Santos Ltda. (que foi incorporada pela Net São Paulo Ltda.), Net Florianópolis Ltda., Net Londrina
Ltda., Horizonte Sul Comunicações Ltda., Net Campinas Ltda., Net Arapongas Ltda., Net Sul Comunicações
Ltda. e DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.(que são partes em uma mesma ação), Antenas
Comunitárias Brasileiras Ltda., Net Rio S.A., Net Maringá Ltda., Net Campo Grande Ltda., Televisão a Cabo
Criciúma Ltda., Net Goiânia Ltda. e Net Piracicaba Ltda.; (ii) R$0,87, por assinante, por mês, nas ações
ajuizadas em face de Net Brasília Ltda. e Net Recife Ltda.; e (iii) R$1,00, por assinante, por mês, na ação
ajuizada em face de Net São Paulo Ltda.
Em 30 de setembro de 2006, os valores a pagar ao ECAD montavam em, aproximadamente,
R$38,2 milhões.
Processos Trabalhistas
A Emissora e suas subsidiárias são parte em aproximadamente 827 processos judiciais trabalhistas e
estima que os valores pleiteados em tais processos somem aproximadamente R$17,2 milhões, em 30 de
setembro de 2006, adotando como critério a média mensal dos pagamentos realizados, incluindo encargos, com
base no histórico dos processos liquidados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. A Emissora estabeleceu
provisões neste valor, com base no mesmo critério.
A maioria dos pedidos destas ações se refere a pagamento de horas extras, equiparação salarial e
periculosidade. Nas reclamações trabalhistas promovidas por empregados de empresas que prestam serviços à
Emissora, a ação é contra a empresa contratada e a Emissora, e o pedido, em relação à Emissora, é o de que ela
responda pelas obrigações, caso a empresa terceirizada não as cumpra. Na maioria dessas ações, a Emissora tem
sido condenada a responder subsidiariamente pelo débito.
Em 30 de setembro de 2006, a Emissora possuía 506 reclamações ajuizadas por ex-funcionários e 321
reclamações ajuizadas por ex-funcionários de terceirizadas. A Emissora constituiu provisão no valor de R$17,2
milhões, valor atualizado até 30 de setembro de 2006 para essas contingências.
Outras Ações
Além das ações judiciais descritas acima, existem provisões diversas, relativas a outras ações movidas
contra a Emissora e/ou suas subsidiárias, decorrentes do desenvolvimento regular e cotidiano de suas atividades
e operações, incluindo ações fiscais e contratuais no valor de R$236,9 milhões. Tais ações, individualmente, não
apresentam montantes materiais. Adicionalmente, a Emissora não espera que estas ações, individual ou
conjuntamente consideradas, afetem adversamente os resultados de suas operações.
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Parte IV - ANEXOS
Demonstrações Financeiras (“DF”) da Emissora e DF consolidadas da Emissora e suas controladas,
com informações relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003,
e parecer dos auditores independentes
Demonstrações Financeiras Padronizadas (“DFP”), com informações relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003
Informações Trimestrais (“ITR”) da Emissora e ITR consolidadas da Emissora e suas controladas,
referente ao período de 3 (três) meses encerrado em 30 de setembro de 2006, e relatório de revisão
especial dos auditores independentes
Informações Anuais (“IAN”) da Emissora, com informações relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2005
Estatuto Social da Emissora
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 23 de outubro de 2006
Modelo Padrão de Escritura de Emissão Pública de Debêntures
Declaração da Emissora nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
Declaração do Banco Bradesco S.A. nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
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Demonstrações Financeiras (“DF”) da Emissora e DF consolidadas da Emissora e suas controladas, com
informações relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003, e parecer
dos auditores independentes
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2005 e 2004
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004

Notas

Consolidado
2005
2004

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Programação a receber de controladas
Estoques
Partes relacionadas
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Juros sobre capital próprio
Despesas antecipadas
Outros créditos e valores

Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Programação a receber de controladas
Contas a receber por venda de investimento
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Outros créditos e valores

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido

Total do ativo

4
5
6
12
7
15
8
8

54.812
3.516
66.136
2.076
9.507
983
2.834
139.864

355
41.286
5.513
19.478
42.000
3.008
111.640

15
12
1

142.932
28.835
11.913
6.555
4.022
194.257

267.491
764
31.835
11.899
3.404
67
315.460

-

-

28.835

31.835

113.814
469.227
19.401
8.701
639.978

83.532
432.479
25.680
6.412
579.938

1.373.840
53.561
477
1.427.878

1.293.455
57.480
836
1.351.771

80.930
837.126
75.697
993.753

137.844
844.672
54.037
1.036.553

1.761.999

1.778.871

2.322.293

2.229.719

8
8

9
10
11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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302.756
101.373
71.843
35.651
102.910
49.962
12.178
11.889
688.562

324.734
60.744
30.704
105.842
26.533
54.147
10.524
613.228

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)

Controladora
2005
2004

Notas

Consolidado
2005
2004

Passivo
Circulante
Fornecedores
Programação
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar a acionistas
Imposto de renda e contribuição social
Provisões e outras contas a pagar

Exigível a longo prazo
Debêntures
Programação
Salários e encargos sociais
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Provisões e outras contas a pagar

5.219
3.516
698
12.374
48.029
4.645
74.481

15.800
41.286
1.411
23.401
908.785
446.116
17.171
3.881
1.457.851

53.006
79.856
36.441
29.659
91.347
48.029
34.785
44.833
417.956

66.111
133.702
34.996
40.960
1.122.176
446.116
35.142
18.010
33.107
1.930.320

650.000
8.299
124.672
283.278
1.066.249

764
1.500
318.736
208.024
3
529.027

650.000
8.299
3
620.035
4.351
1.282.688

760
1.500
4.016
493.810
6.909
506.995

-

-

380

411

3.461.349
430.193
(3.270.273)
621.269

2.735.727
452.202
(3.395.936)
(208.007)

3.461.349
430.193
(3.270.273)
621.269

2.735.727
452.202
(3.395.936)
(208.007)

1.761.999

1.778.871

2.322.293

2.229.719

12
13
14

14
12
21
15
16

Participações minoritárias

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados

Total do passivo

17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004

Notas
Receita operacional bruta
Mensalidade TV por assinatura
Mensalidade banda larga (Net Vírtua)
Pay-per-view (PPV)
Redes corporativas
Adesão
Outras
Impostos e deduções
Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas (despesas) líquidas

Participações em controladas
Equivalência patrimonial
Amortização dos ágios

18

19
19

9
9

Lucro (prejuízo) operacional
Despesas (receitas) não operacionais
Lucro (prejuízo) antes de impostos e das
participações minoritárias
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Participações minoritárias
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

9

8
8

Lucro líquido (prejuízo) por lote de mil ações do
capital social no final dos exercícios (em R$)

-

-

1.625.411
209.469
72.434
15.024
46.306
1.968.644
(375.562)
1.593.082

1.458.700
104.740
61.306
36.596
14.676
34.640
1.710.658
(317.959)
1.392.699

-

-

(932.859)
660.223

(831.570)
561.129

(80.534)
(20.222)
(229.903)
227.468
2.875
(100.316)

(96.549)
(20.848)
(274.883)
2.229
(3.128)
(393.179)

(122.185)
(236.533)
(31.654)
(278.972)
177.647
11.125
(480.572)

(96.549)
(231.369)
(42.783)
(327.248)
44.559
13.180
(640.210)

397.232
(27.226)
370.006

386.683
(47.299)
339.384

(42.310)
(42.310)

4.161
(70.569)
(66.408)

269.690

(53.795)

137.341

(145.489)

(144.700)

6.953

(13.532)

7.996

124.990

(46.842)

123.809

(137.493)

673
125.663

1.447
(45.395)

(34.460)
36.479
(165)
125.663

(19.474)
111.741
(169)
(45.395)

31,78

(22,38)

3.954.663.665

Número de ações em circulação

2.028.855.530

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado
2005
2004

121
1.613.225

2.341.438

-

57.630

-

-

1.083.324

1.200.484

-

1.200.484

PN

3.474.272

-

85.656

-

-

639.966

2.748.650

-

2.748.650

Subscrito

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de dezembro de 2005

Lucro líquido do exercício

17

Aumento de capital mediante
Incorporação da reserva especial de ágio
39.707

-

17

Ágio na emissão de ações

745.147
-

17

828.371

-

828.371

ON

Prêmio na emissão de debêntures

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2004

Prejuízo do exercício

Saldos em 1º de janeiro de 2004

Notas

Quantidade de ações

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Companhia aberta

Net Serviços de Comunicação S.A.

5

(12.923)

-

-

-

-

-

(12.923)

-

(12.923)

3.461.349

-

85.656

-

-

639.966

2.735.727

-

2.735.727

Capital Social
A
integralizar Integralizado

8.702

-

-

8.702

-

-

-

-

366.546

-

(85.656)

-

-

-

452.202

-

54.945

-

-

-

54.945

-

-

-

Reservas de Capital
Ágio na
Reserva
Prêmio na
emissão de especial de emissão de
ações
ágio
debêntures
452.202
-

(3.270.273)

125.663

-

-

-

-

(3.395.936)

(45.395)

(3.350.541)

Prejuízos
acumulados

621.269

125.663

-

8.702

54.945

639.966

(208.007)

(45.395)

(162.612)

Total

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004
Origens de recursos
Das operações:
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Itens que não afetam o capital circulante líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Equivalência patrimonial e provisão para passivo a
descoberto
Juros e variações monetárias de longo prazo
Participação de acionistas minoritários
Depreciações e amortizações
Contingências
Resultado na venda do ativo permanente
Perda de capital em investimentos
Recursos (aplicados nas) originados das operações
Dos acionistas:
Aumento de capital
Prêmio na emissão de debêntures
Ágio na emissão de ações
De terceiros:
Emissão de debêntures
Aumento do exigível a longo prazo
Redução do realizável a longo prazo
Transferência do realizável a longo prazo para ativo circulante
Transferência do imobilizado para o ativo circulante
Dividendos recebidos
Juros sobre capital próprio
Aumento das contas a pagar de empresas ligadas
Redução das contas a receber de empresas ligadas
Redução do investimento por incorporação
Valor de venda dos ativos permanentes

Total das origens

2005

Consolidado
2004

125.663

(45.395)

125.663

(45.395)

(397.232)

(386.683)

(36.479)
-

(111.741)
(4.161)

54.615
47.448
46.752
(3.054)
102.325
(23.483)

38.032
68.147
(7.449)
(7.041)
257
(340.132)

58.861
165
211.390
67.580
18.606
445.786

52.130
169
243.322
(28.007)
(5.879)
100.438

639.966
54.945
8.702
703.613

-

639.966
54.945
8.702
703.613

-

650.000
6.799
85.219
254
11.184
216.344
969.800

1.502
107
43.269
612
304
21.521
288.994
281.399
27.816
42.271
707.795

650.000
7.127
7.906
1.234
666.267

9.910
18.552
16.229
32.289
116
56.797
133.893

1.649.930

367.663

1.815.666

234.331

16.116
447
128.353
92.653
767
238.336

6.451
549
287.529
208.701
43.149
37.043
583.422

142.401
46.247
4.013
34.129
1.178
227.968

90.594
32.433
93
75.675
86.885
4.911
290.591

1.411.594

(215.759)

1.587.698

(56.260)

139.864
(111.640)
28.224

111.640
(37.089)
74.551

688.562
(613.228)
75.334

613.228
(393.886)
219.342

74.481
(1.457.851)
(1.383.370)
1.411.594

1.457.851
(1.167.541)
290.310
(215.759)

417.956
(1.930.320)
(1.512.364)
1.587.698

1.930.320
(1.654.718)
275.602
(56.260)

Aplicações de recursos
Imobilizado
Diferido
Aumento das contas a receber de empresas ligadas
Redução das contas a pagar empresas ligadas
Transferência do exigível a longo prazo para passivo circulante
Aumento do realizável a longo prazo
Redução do exigível a longo prazo
Total das aplicações
Aumento (redução) do capital circulante líquido
Demonstração das variações do capital circulante líquido
Ativo circulante
No final do exercício
No início do exercício
Passivo circulante
No final do exercício
No início do exercício
Aumento (redução) do capital circulante líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial e provisão para passivo
a descoberto
Juros e variações monetárias líquidos
Despesa de juros sobre empréstimos líquido dos
pagamentos
Perda com Hedge/Swap
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Juros sobre capital próprio, não liquidado
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado na baixa do ativo permanente
Dividendos a pagar
Reversão de multas e encargos monetários sobre
dívidas
Provisão para contingências
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) redução em estoques e outros créditos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
(Aumento) redução em outros ativos
(Aumento) redução em despesas antecipadas
Redução em dividendos recebidos
Aumento (redução) fornecedores e programação
Aumento (redução) em obrigações fiscais
Aumento (redução) em salários e encargos
sociais
Aumento (redução) em provisões e outras contas
a pagar
Disponibilidades líquidas (aplicadas nas)
geradas pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Participações societárias
Aquisições de imobilizado e diferido
Valor da venda de ativos permanentes
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos
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Consolidado
2005
2004

125.663

(45.395)

125.663

(45.395)

(397.232)
9.943

(386.683)
(4.701)

24.189

(4.161)
8.389

164.963
24.238
102.325
47.448
11.184
(3.054)
-

300.180
257
68.147
21.521
(7.041)
-

150.547
25.260
211.390
165
(36.479)
18.606
-

303.301
243.322
169
(111.741)
(5.879)
(375)

(111.801)
(30.001)

(23.557)

(148.519)
(69.841)

(44.414)

286
(18.296)
37.065
(48.350)
(715)
(4.229)

(3.842)
(17.891)
(24.685)
304
(8.114)
1.316
9.863

(11.099)
(4.947)
(17.150)
(128.463)
38.121
(66.952)
18.021
(4.504)

(4.880)
5.673
(27.149)
(56.849)
(29.536)
(67.982)
5.644
13.034

(20.844)

5.027

(32.600)

8.601

(111.407)

(115.294)

(16.564)
216.344

31.829
(7.000)
10.442

(188.648)
1.234

16.295
(123.027)
40.502

199.780

35.271

(187.414)

(66.230)

91.408

189.772

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos - curto prazo / longo prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Aumento de capital e ágio na emissão de ações
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades de financiamentos

849.980
(1.339.473)
2.781.460
(2.909.813)
583.930

Consolidado
2005
2004

288.991
(208.701)
-

967.405
(1.477.307)
583.930

(512)

(512)

-

(33.916)

80.290

74.028

Aumento (redução) das disponibilidades

54.457

267

(21.978)

123.030

Demonstração do aumento nas disponibilidades
No inicio do exercício
No fim do exercício

355
54.812

88
355

324.734
302.756

201.704
324.734

Aumento (redução) das disponibilidades

54.457

267

(21.978)

123.030
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional
A Net Serviços de Comunicação S.A.(Companhia) tem por objetivo a participação no capital de
outras empresas que atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no provimento de
acesso a serviços de valor adicionado, na prestação de outros serviços de telecomunicações e em
qualquer outra modalidade de distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede. A
Companhia tem também por objetivo a prestação às suas subsidiárias de todos os serviços,
inseridos no contexto de apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo.
No quadro a seguir apresenta-se a composição acionária no capital da Companhia em 31 de
dezembro de 2005 e 2004:

Globo Comunicação e Participações S.A.
GB Empreendimentos e Participações S.A.
Embratel Participações Ltda.
Distel Holding S.A
Roma Participações Ltda.
BNDES Participações S.A.
RBS Participações S.A.
Demais acionistas

Quantidade de ações (em milhares)

2005
Ordinárias Preferenciais
51,0%
37,4%
7,7%
9,4%
1,5%
8,8%
(*)
0,7%
83,5%
100,0%
100,0%
1.613.225

2.341.438

Total
20,8%
19,8%
3,8%
5,8%
(*)
49,8%
100,0%
3.954.663

2004
Ordinárias Preferenciais
10,4%
37,5%
42,4%
16,7%
7,3%
31,1%
0,6%
6,0%
1,8%
46,2%
100.0%
100.0%
828.371

1.200.484

Total
4,3%
15,3%
27,2%
21,4%
3,8%
28,0%
100.0%
2.028.855

(*) 22,1% de ações preferenciais detidas pelo BNDES Participações S.A. compreendendo 13,1% do total, estão
incluídas como demais acionistas em 2005.

A atividade das principais controladas caracteriza-se pela distribuição de sinais de televisão por
assinatura através de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do país. Desde
2000, a Companhia oferece também serviços de acesso à Internet através de sua rede de cabos nas
principais cidades em que opera. A concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a
indústria brasileira de telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura
foi outorgada para as controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Será possível
solicitar a renovação, desde que as controladas tenham cumprido satisfatoriamente as condições
da concessão, tenham atendido à regulamentação do Poder Executivo, e venham a atender às
exigências que sejam, técnica e economicamente, viáveis para a satisfação das necessidades da
comunidade, inclusive quanto à modernização do sistema.
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

Em decorrência da continuidade dos aprimoramentos operacionais e das medidas para otimização
dos custos, as controladas estão gerando lucro operacional. O resultado positivo consolidado do
exercício inclui a reversão das multas e demais encargos moratórios no montante de R$ 148.498,
decorrentes da situação de inadimplência, devido à conclusão do processo de reestruturação de
capital, bem como o reconhecimento dos créditos fiscais diferidos sobre os prejuízos fiscais, base
negativa de contribuição social e diferenças temporárias, no montante de R$ 118.799 (R$ 196.724
em 31 de dezembro de 2004) nas controladas com perspectivas de lucros futuros conforme
divulgado na nota explicativa 8 Impostos diferidos e a recuperar. Em contrapartida, o resultado
da Companhia foi afetado pelo reconhecimento de gastos com assessoria jurídico/financeira
incorridos por ocasião da reestruturação das dívidas, no montante de R$ 73.351, bem como o
efeito líquido da dívida reestruturada de R$ 22.171. A compensação destes efeitos agregadas a
alavancagem operacional das operadoras constituem sinalizadores de uma Companhia com
mudança significativa no perfil de endividamento, sinalizando lucratividade operacional futura.
A Administração continua focada no aumento da base de assinantes de TV paga e banda larga e
em fortalecer a política de fidelização das bases de assinantes existentes, a qual é medida através
de pesquisas de satisfação feitas por empresas independentes. Com isso os investimentos foram
em sua grande maioria ligados ao custo de instalação desses novos assinantes.
A recente introdução da TV digital, a melhoria continuada da qualidade de serviços e o controle
cada vez mais aprimorado dos diversos processos operacionais são algumas das iniciativas que
sustentam o seu crescimento.
A Companhia criou uma área de controles internos com maior abrangência, a qual além dos
trabalhos regulares de revisão e gestão dos controles operacionais, será a responsável pelo suporte
aos executivos da Companhia no processo de certificação sobre a eficácia e eficiência dos
controles internos.
Em 22 de novembro de 2005 a Companhia divulgou um fato relevante no qual informou que
estava se associando com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Embratel, onde juntas
estarão oferecendo serviços de telefonia para os assinantes da Companhia.

A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

Percentual de participação no capital social
2005
2004
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações Ltda.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
Televisão a Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.
Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.

99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
100,00
100,00
100,00
100,00
26,94
0,08
-

0,04
100,00
100,00
2,13
100,00
73,06
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00

86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,08
0,01
-

13,62
46,60
2,12
36,99
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00

50,00

-

50,00

-

Incorporação de controladas e venda de participação societária
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Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

Durante 2005, em continuidade ao processo de reestruturação societária anunciado em 2002, a
Companhia extinguiu a empresa Dabny, LLC e incorporou as controladas Cabodinâmica TV
Cabo São Paulo S.A.,TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A. e TV a Cabo de Chapecó Ltda. e
em 2004 incorporou a Televisão a Cabo Vindima Ltda., Vicom Tecnologia Ltda., Jaguari
Telecomunicações S.A. e Cable S.A., que se encontravam inativas. Adicionamente, a
Companhia obteve junto a Comissão de Valores Mobiliários a homologação do pedido de
cancelamento de registro da controlada CMA Participações S.A. como Companhia aberta, que
posteriormente alterou sua razão social para limitada.
Em 31 de março de 2005, a Companhia alienou 100% dos investimentos das empresas Net
Belo Horizonte Ltda., Net Brasília Ltda. e Net Campinas Ltda. para a controlada Net Rio S.A.
O preço ajustado foi baseado no patrimônio líquido das empresas e será liquidado em 03
parcelas anuais a partir de 15 de agosto de 2006 corrigidas pela variação do CDI mais juros de
4% ao ano a partir de 15 de dezembro de 2005. Os valores a receber estão incluídos na rubrica
partes relacionadas classificados no ativo circulante e realizável a longo prazo.
Em 30 de agosto de 2004 em consonância a sua estratégia de focar seus recursos nas
atividades de televisão por assinatura e serviços de internet por banda larga, a Companhia
vendeu sua participação societária na controlada Vicom Ltda. à Comsat Brasil Ltda. em 5
parcelas anuais, corrigidas pela variação do IPCA mais o equivalente a US$ (000) 4.250 a ser
pago na 5ª parcela ou pagamentos anuais caso gere caixa líquido na Vicom.
Os valores a receber estão registrados nas rubricas contas a receber por venda de investimento
a curto prazo no montante de R$ 1.758 (R$ 1.655 em 31 de dezembro de 2004) e a longo
prazo o montante de R$ 28.835 (R$ 31.835 em 31 de dezembro de 2004).
Conclusão da reestruturação das dívidas
Em 22 de março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de capital
mediante a adesão de 99% dos credores.
Nesta data, foram efetuados os seguintes pagamentos: a) de 40% do valor principal mais o
total de juros sobre o saldo em 30 de junho de 2004; b) juros para o período de 01 de julho de
2004 a 22 de março de 2005, à taxa equivalente a Libor mais 3% a.a. para as dívidas em dólar
e CDI mais 2% a.a. para as dívidas em reais.
Para a efetivação do pagamento, a Companhia utilizou aproximadamente R$ 131.000 de seu
caixa, R$ 200.000 provenientes de um empréstimo de curto prazo e R$ 255.000 de recursos
obtidos por meio da integralização das ações de Globo e Latam no aumento de capital em
dinheiro.
Aumento de capital
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Em 18 de março de 2005, a Companhia emitiu anuncio aos acionistas dando início, a partir de
21 de março de 2005, ao aumento de capital através da emissão privada de ações ao preço
unitário de R$ 0,35. O total de ações emitidas foi de 1.825.021.996, sendo 745.147.153
ordinárias e 1.079.874.843 preferenciais no montante de R$ 638.758.
Os acionistas tiveram o direito de preferência, na subscrição, na proporção de sua participação
no capital da Companhia, até o dia 20 de abril de 2005. Dentro deste período foram subscritas
e integralizadas 1.789.892.619 ações.
Em 22 de abril, utilizando os recursos obtidos com o aumento de capital, a Companhia
liquidou o empréstimo de curto prazo obtido junto à instituição financeira Itaú-BBA, no
montante de R$ 203.189.
Como o total das ações não subscritas (35.129.377) foi inferior a 5% do total da oferta, a
Companhia realizou diretamente em, 09 de maio de 2005, um leilão de venda das ações não
subscritas.
O excedente disponível das ações emitidas, no montante de R$ 53.495, incluindo 80% do
excedente ao valor de subscrição de R$ 0,35, que correspondeu a R$ 6.962, foi utilizado para
amortização adicional do principal da nova dívida em 16 de maio e 15 de junho de 2005.
Refinanciamento das dívidas financeiras
Em 15 de agosto de 2005, através da escritura particular de sua 5.a emissão pública (escritura),
a Companhia emitiu 65.000 debêntures simples, não conversíveis, no montante de R$ 650.000,
visando com essa captação substituir suas atuais dívidas financeiras suprimindo certas
obrigações existentes, alongar o prazo de vencimento e eliminar riscos cambiais. As
debêntures foram integralizadas em setembro, totalizando recursos no montante de R$
666.000.
Conforme previsto na escritura a Companhia teve que obrigatoriamente utilizar os recursos
provenientes dessa emissão para realizar o pagamento integral da dívida constituída dentro do
processo de reestruturação de capital, obedecendo um cronograma iniciado em setembro de
2005, que respeitando-se as características de cada uma dessas dívidas deverá se encerrar em
abril de 2006, quando serão liquidadas as 7.0% Senior Secured Notes e as Senior Secured
Floating Rate Notes emitidas pela controlada Net Sul Comunicações Ltda.

Levando-se em consideração que as 7.0% Senior Secured Notes e as Senior Secured
Floating Rate Notes permanecerão em circulação no mercado até sua efetiva liquidação, a
Companhia solicitou aos seus detentores o consentimento para eliminar determinadas
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obrigações, inclusive a restrição limitadora dos investimentos em US$50 milhões por ano e
liberar as garantias reais prestadas pela Companhia e suas controladas. Para garantir aos
detentores o pagamento na data de vencimento, e seguindo acordo pré-existente com os
credores dessas notas a Companhia comprometeu-se em manter um valor correspondente aos
empréstimos em aplicações em títulos federais, empenhadas em favor destes credores, cujo
valor em 31 de dezembro de 2005 é de R$ 101.373 registrado na rubrica de Títulos e Valores
Mobiliários.
Em 26 de setembro de 2005, 91,2% dos detentores aceitaram a proposta da Companhia e
aprovaram a realização do aditamento às Notes, que foi assinado em 29 de setembro de 2005.
Desse modo, a Companhia está livre das garantias constituídas em favor dos credores e das
restrições impostas pelas dívidas constituídas dentro do processo de reestruturação de capital e
poderá se beneficiar de eventuais oportunidades de crescimento em seu mercado de atuação.
A Companhia acredita que atingiu os objetivos anunciados no início deste processo, de
adequar seu calendário de amortização de principal e juros aos níveis que podem ser
suportados pela geração de caixa operacional e que seja adequado à volatilidade do mercado
em que a Companhia opera, minimizando o risco de refinanciamento dessa dívida,
possibilitando assim um crescimento sustentável de longo prazo.

Reestruturação societária de Acionistas
Em 24 de outubro de 2005 a Embratel Participações S.A. divulgou fato relevante informando a
aquisição da totalidade do capital social da Telmex do Brasil Ltda. e da participação societária
correspondente a 37,1% do capital social da Companhia, detida pela Teléfonos Del México
S.A., de C.V. Esta aquisição foi implementada por intermédio da incorporação da Latam do
Brasil Participações S.A., sociedade detentora da participação no capital social da Companhia.
A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a forma de
American Depositary Shares
ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América e está
sujeita às normas da Securities and Exchange Commission SEC . A Companhia elabora
demonstrações financeiras anuais e trimestrais de acordo com os princípios contábeis geralmente
USGAAP. Visando atender às necessidades de
aceitos nos Estados Unidos da América
informação dos mercados em que opera, a Companhia tem por prática divulgar suas
demonstrações financeiras societárias e USGAAP simultaneamente. A Companhia possui também
ações preferenciais negociadas na LATIBEX , bolsa de valores de Madrid, estando sujeita
também às normas da Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNMV, as quais são
atendidas pelos requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da América.
Em 3 de junho de 2002 a Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2 com a Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA, criado para
diferenciar um grupo seleto de empresas que se comprometem em adotar práticas diferenciadas de
Governança Corporativa. As demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Companhia
contemplam as exigências adicionais da BOVESPA.
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De acordo com o estatuto social da Companhia as disputas e controvérsias decorrentes ou
relacionadas a este estatuto social, ao Regulamento do Nível 2, às disposições da Lei 6.404/76, às
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, aos Regulamentos da BOVESPA e às demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral deverão ser solucionadas por
arbitragem, a ser conduzida na forma do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado,
instituída pela BOVESPA (Cláusula Compromissória).

2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas
foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários CVM e pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.
Resumo das principais práticas contábeis
a.

Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício.
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

b.

Uso de estimativas

c.

As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração utilize estimativas
para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como para algumas divulgações de informações nas demonstrações financeiras. Os
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
exercícios subseqüentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas
relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia, são revisadas trimestral e
anualmente e referem-se a: provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda
diferido ativo, provisão para contingências, provisão para perdas nos estoques, vida útil de
equipamentos e valor de mercado de derivativos.
Moeda estrangeira
Os ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais
pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de
conversão de moeda foram reconhecidas no resultado do exercício. Para a subsidiária
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localizada no exterior, os ativos e passivos foram convertidos para reais pela taxa de câmbio
vigente na data do fechamento do balanço.
d.

Ativo circulante e realizável a longo prazo
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários são demonstradas ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base no histórico de inadimplência dos assinantes, em montante
considerado suficiente pela Administração para a cobertura de eventuais perdas na
realização das contas a receber.
Estoques
Avaliado ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado e
deduzido de provisão para obsolescência, quando necessário.
Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e.

Permanente
Investimentos
São demonstrados ao custo, combinado com os seguintes aspectos:
As práticas contábeis adotadas pelas controladas são consistentes com as
adotadas pela Companhia;
As participações diretas ou indiretas em controladas são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial;
As demonstrações financeiras da controlada no exterior são convertidas para reais
com base na taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as correspondentes
variações cambiais reconhecidas no resultado operacional;
Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas,
fundamentados em expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no
método linear no prazo máximo de 10 anos. Análises do valor de recuperação dos
ágios são efetuadas anualmente com base nas projeções de resultados futuros.
Imobilizado
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É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada de
acordo com o método linear, às taxas anuais mencionadas na nota explicativa 10, que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. As estimativas da
administração da vida útil dos bens integrantes da rede de distribuição de sinais são
revisadas periodicamente para refletir as mudanças tecnológicas e mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no
imobilizado (equipamentos, cabos, terminais de recepção, etc), como estoques a
imobilizar e valorizados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas quando necessário. As despesas com reparos e manutenção da rede de
distribuição de sinais são apropriadas ao resultado.
Diferido
Abrange os valores capitalizados na fase de pré-maturação e os custos de instalação
da rede interna nas residências de assinantes de televisão por assinatura e de acesso a
Internet, exceto equipamentos, quando superiores ao montante das receitas de taxas
de adesão líquidas das despesas diretas de vendas, além de outros gastos com
projetos que beneficiarão exercícios futuros.
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em até cinco anos, a partir da data em
que os benefícios começam a ser gerados.
f.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais incorridas até a data base
dos balanços.

g.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas dos riscos envolvidos.

h.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social, corrente e diferido, são calculados com base
nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre
o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
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contribuição social, limitada a 30% do lucro real. Para a controlada sediada no exterior, as
práticas tributárias são as vigentes em sua localidade.
Os impostos diferidos ativos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição
social e diferenças temporárias foram constituídos apenas nas empresas que apresentam
histórico de lucros tributáveis e com perspectivas de lucros futuros, suportados por
projeções de resultados tecnicamente elaboradas.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como imposto de renda
diferido, com base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com base nas
projeções dos resultados das operadoras que estão efetuando a amortização do ágio
incorporado para fins fiscais conforme previsto na instrução CVM 371/02.
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, são avaliados regularmente com base no
plano de negócios da Companhia e são objeto de provisão para perdas quando necessário.
i.

Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do balanço,
incluindo instrumentos de swap, com base nas informações relevantes de mercado
disponíveis ou outras técnicas de avaliação. Os ganhos e perdas com instrumentos de swap
são reconhecidos no resultado do exercício.

j.

Demonstrações dos fluxos de caixa
A Companhia está apresentando a demonstração dos fluxos de caixa preparados de acordo
com a NPC 20 Demonstração dos fluxos de caixa, emitida pelo IBRACON Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil.

k.

Infomações divulgadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos
nos Estados Unidos da América - USGAAP (não auditado)
A Companhia possui ações preferenciais negociadas sob a forma de American Depositary
Shares ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América, e está sujeita às normas da
Securities and Exchange Commission SEC. Cada ADS representa 2 ações preferenciais
negociadas sob o código NETC.
As práticas contábeis adotadas no Brasil diferem dos USGAAP aplicáveis ao ramo de
televisão por assinatura. Em 31 de dezembro de 2005, o resultado do exercício, apurado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, é menor em R$ 6.384 e em 31 de
dezembro de 2004, o resultado apurado foi maior em R$ 208.945 em comparação com o
resultado pelos USGAAP, em decorrência das diferenças entre as práticas. Nesta mesma
data, o patrimônio líquido apresentado nas demonstrações financeiras societárias da
Companhia é menor em R$ 233.063. Existem também diferenças de classificação, de itens
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do ativo, passivo e resultados e divulgações requeridas. A Companhia adota a política de
efetuar as divulgações em relação à essência das transações de forma consistente nas
demonstrações financeiras societária e de acordo com os USGAAP.

3.

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as demonstrações da Net Serviços de
Comunicação S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta
ou indiretamente, inclusive o controle compartilhado.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma horizontalmente os
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado
pelas seguintes eliminações:
Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das
empresas controladas;
Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio líquido e
resultados são destacadas;
Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas;
Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas realizadas entre
as empresas consolidadas.
Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em conjunto, TV
Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às demonstrações financeiras consolidadas,
na proporção da participação da Companhia no seu capital social.

4.

Disponibilidades
Controladora
2005

Caixa e bancos
Fundos de investimento
Certificados de depósitos bancários

Consolidado

2004

107
54.705
54.812
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As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários e em debêntures
compromissadas são remuneradas à taxa média de 100,15% da variação do CDI, e os fundos de
investimentos são remunerados de acordo com a variação de suas respectivas cotas, tendo parte
de seus ativos aplicados em instrumentos remunerados pela variação cambial.

5.

Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários correspondem a valores investidos pela Companhia em Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), remunerados pela variação da SELIC com vencimento em abril de
2006.
As Letras Financeiras do Tesouro (LFT), conforme descrito na nota 1 Contexto operacional,
estão vinculadas para liquidação das 7.0% Senior Secured Notes e Senior Secured Floating Rate
Notes emitidas pela controlada Net Sul Comunicações Ltda, liquidação esta que deverá ocorrer
em abril de 2006.

6.

Contas a receber
Consolidado
Contas a receber de assinantes

2005
193.045

2004
183.793

(-) Receitas a transcorrer

(94.768)

(87.434)

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(26.434)

(35.615)

71.843

60.744

As receitas a transcorrer representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais,
apropriadas ao resultado conforme o regime de competência.
O prazo médio de recebimento de assinantes é de aproximadamente 30 dias, e a Companhia não
possui valores a receber de assinantes vencidos a mais de 180 dias.
Durante o exercício de 2005, a Companhia baixou de contas a receber de assinantes
aproximadamente R$ 28.400 (R$ 29.100 em 2004), em títulos considerados incobráveis contra
provisão para crédito de liquidação duvidosa.
7.

Estoques
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Consolidado

Materiais para manutenção de redes
Materiais para instalação e assistência técnica
Provisão para obsolescência

8.

2005

2004

30.078
8.630
(3.057)
35.651

29.004
4.757
(3.057)
30.704

Impostos diferidos e a recuperar curto e longo prazo
Controladora
2005
2004
Impostos a recuperar:
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Curto prazo
Longo prazo
Impostos diferidos:
Créditos fiscais resultantes de ágios
vertidos na incorporação
Imposto de renda
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias
Contribuição social
Base negativa
Diferenças temporárias

Total
Curto prazo
Longo prazo

Consolidado
2005
2004

6.555
2.076
8.631
2.076
6.555

5.113
3.804
8.917
5.513
3.404

32.960
36.252
151
69.363
49.962
19.401

27.986
23.510
717
52.213
26.533
25.680

-

-

232.616

317.599

-

-

221.210
30.980
252.190

154.906
9.435
164.341

-

-

77.707
9.624
87.331

53.112
3.269
56.381

-

-

572.137
102.910
469.227

538.321
105.842
432.479

Créditos fiscais resultantes de ágios vertidos na incorporação
A partir de janeiro de 2003, as operadoras iniciaram o aproveitamento dos créditos fiscais
decorrentes de incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, com base na
expectativa de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
Durante o exercício de 2005, as operadoras amortizaram para fins fiscais créditos no montante de
R$ 84.983, os quais geraram benefícios fiscais de R$ 84.404 como despesa dedutível no lucro
tributável das operadoras. Adicionalmente houve o aproveitamento dos créditos amortizados em
exercícios anteriores de R$ 1.142, totalizando em beneficio fiscal utilizado no exercício de R$
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85.546 (R$ 82.345 em 31 de dezembro de 2004).
Deste benefício o montante de R$ 74.269 (R$ 72.163 em 31 de dezembro de 2004) é oriundo dos
ágios incorporados da Globotel Participações S.A. em agosto de 2001, e o restante de R$ 11.277
(R$ 10.182 em 31 de dezembro de 2004) são relativos aos ágios incorporados da Companhia nas
operadoras.
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004 os saldos remanescentes dos créditos fiscais registrados pelas
operadoras controladas pela Companhia são como segue:
2005
147.314
50.884
24.228
10.190
232.616

Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

2004
196.419
75.290
32.303
13.587
317.599

A estimativa de amortização dos créditos fiscais a partir de 1º de janeiro de 2006, é como segue:
2006
2007
2008
Total

84.983
84.983
62.650
232.616

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias.
Algumas controladas, fundamentadas em históricos de rentabilidade e na expectativa de geração
de lucros tributáveis futuros, determinados por estudo técnico, derivado dos planos de negócios de
31 de dezembro de 2005, devidamente aprovados pelos órgãos da Administração e revisados
anualmente, reconheceram, o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as diferenças
temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de exercícios
anteriores. A compensação dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social não
possuem prazo de prescrição, e está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis gerados
anualmente.
A estimativa de realização dos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias, apurados com base na projeção de resultados futuros
e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da Companhia de acordo com a
instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, é como segue:
2006
2007
2008
2009
2010 a 2012
2013 a 2015
Total

17.927
18.374
26.964
47.824
110.441
117.991
339.521
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Parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida
Total

Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias
Saldos em 31 de dezembro de 2004

800.224
1.139.745

Prejuízo fiscal e
base negativa

Diferenças
temporárias

Total

208.018

12.704

-

27.900

27.900

Constituição de IR e CS sobre prejuízos fiscais e base negativa

106.980

-

106.980

Realização do prejuízo fiscal e base negativa

(16.081)

-

(16.081)

Saldos em 31 de dezembro de 2005

298.917

40.604

339.521

Constituição de IR e CS sobre diferenças temporárias

220.722

A parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida de R$ 800.224, está atualizada com os prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social acumulados até 31 de dezembro de 2005.
As projeções de resultado das operadoras levaram em consideração as amortizações anuais dos
créditos fiscais resultantes de incorporação, bem como a conclusão do processo de reestruturação
de capital e indicaram a recuperação dos créditos fiscais incorporados e dos impostos diferidos
reconhecidos.
De acordo com o estudo técnico de viabilidade realizado com as premissas de geração de resultado
futuro, determinadas pela administração da sociedade, o ativo fiscal diferido contabilizado será
recuperado em no máximo 10 anos.
O resultado projetado, considerando-se a perpetuidade das transações, foram trazidos a valor
presente, utilizando-se a taxa média do custo de capital da Companhia (WACC) e comparados
com as projeções ao valor nominal, sendo o menor valor entre ambos registrado como ativo fiscal
diferido.
Adicionalmente, a Administração da Companhia continua voltada a ações mais efetivas de
redução dos custos operacionais, no atendimento aos assinantes, oferecendo novos serviços,
melhorando a qualidade dos serviços existentes e implementando melhores canais de venda,
objetivando o aumento de lucros de suas operadoras.
Os planos de negócio da Companhia, revisados anualmente para refletir as mudanças no cenário
econômico, mudanças mercadológicas e as decorrentes de decisões da Administração,
contemplaram as seguintes premissas principais:
Permanência do serviço de acesso à internet de banda larga, (Net Vírtua), nos mercadoschave onde existem áreas de alta densidade populacional e renda disponível, com a
possível expansão de acesso às áreas de baixa densidade populacional, porém com alta
renda disponível.
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Realização de ações junto aos assinantes para melhorar o mix de assinantes de TV por
assinatura, estimulando a migração para pacotes de maior margem e de melhor percepção
de valor, além dos serviços agregados.
Oferta de novos serviços de valor agregado aos assinantes através de produtos como o
pay-per-view de filmes e esportes e canais à la carte.
Melhoria na qualidade do serviço por meio da terceirização das áreas de Atendimento e
Tecnologia da Informação, o que diminuiu e deve continuar a diminuir as taxas anuais de
desconexão de assinantes e os seus respectivos custos operacionais.
Lançamento da Net Digital (TV digital interativa), que contribui com o aumento de receita
por assinante e permite a oferta de uma maior quantidade de produtos e serviços
agregados.
Expansão contínua de processos operacionais-chave da Companhia tais como vendas,
instalações e retenções, o que tem proporcionado redução dos custos por assinantes.
Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis do lucro tributável no curto prazo
foram classificados no ativo circulante.
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas nas projeções dos lucros
tributários levando em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no
encerramento do exercício de 2005. Conseqüentemente, as estimativas estão sujeitas a não se
concretizarem no futuro tendo em vista as incertezas inerentes às previsões.

A conciliação das despesas calculadas pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e das
despesas de imposto de renda e contribuição social debitadas em resultado, é demonstrada como
segue:
Controladora
2005
2004
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

Consolidado
2005
2004

124.990

(46.842)

123.809

(137.493)

Exclusão do resultado da equivalência patrimonial e resultado
pela mudança no percentual de participação

(266.866)

(386.434)

-

(4.161)

Lucro (prejuízo) após exclusão do resultado da equivalência
patrimonial e mudança no percentual de participação

(141.876)

(433.276)

123.809

(141.654)

48.238

147.314

(42.095)

48.162

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada 34%
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Adições permanentes:
Despesas indedutíveis
Exclusões permanentes:
Efeito tributário das provisões sobre os ágios incorporados
Receitas não tributáveis
Outros itens:
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e
diferenças temporárias do exercício não reconhecidos
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e
diferenças temporárias reconhecidos
Outros créditos (débitos) fiscais
Amortização do crédito fiscal sobre ágios incorporados
Efeitos tributários dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
Alíquota efetiva

9.

(3.613)

(1.062)

(38.566)

(7.545)

1.604

195

85.546
2.552

82.345
609

(42.426)

(139.129)

(43.865)

(141.444)

673
(3.803)

1.447
(7.318)

121.462
1.968
(84.983)
-

196.724
(1.601)
(84.983)
-

673

1.447

2.019

92.267

0,47%

0,33%

1,63%

65,14%

Investimentos
Controladora

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

Consolidado

2005

2004

1.323.520
50.320
1.373.840
1.373.840

1.201.521
91.934
1.293.455
1.293.455

2005

80.766
80.766
164
80.930

2004

137.680
137.680
164
137.844

A Administração da Companhia vem revisando a estrutura de capitais das operadoras e decidiu
aumentar o capital social de algumas de suas controladas mediante a capitalização dos
adiantamentos para futuro aumento de capital e créditos a receber, conforme demonstrado na
movimentação dos investimentos e provisão para passivo a descoberto. As variações no percentual
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de participação no capital social das controladas, no montante de R$132.216, foram contabilizadas
como receita ou despesa não operacional, integralmente eliminadas na consolidação.
As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos investimentos,
bem como as informações relevantes sobre as controladas, são apresentadas a seguir:
a) Movimentação do ágio
Saldos em
2004
54.435
14.977
11.295
4.724
2.247
1.336
1.012
668
988
252
91.934
4.553
14.105
13.309
8.863
2.518
1.250
1.148
137.680

Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Outros
Total controladora
CMA Participações Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Blumenau
Net Londrina Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Maringá Ltda.
Outros
Total consolidado

Amortização
de ágio
(9.467)
(3.209)
(6.601)
(4.724)
(562)
(401)
(1.012)
(668)
(366)
(216)
(27.226)
(4.337)
(2.645)
(2.545)
(3.545)
(687)
(937)
(388)
(42.310)

Baixas

Variação
cambial

(11.768)
(1.685)
(935)
(14.388)
(14.388)

(216)
(216)

Saldos em
2005
44.968
4.694
622
36
50.320
11.460
10.764
5.318
1.831
313
760
80.766

b) Movimentação dos investimentos e provisão para passivo a descoberto
Empresas
Equivalência patrimonial:
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B.H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Indaiatuba Ltda.

Saldos em
2004

594.835
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
4.628
4.787
2.801
4.710
29.705
2.595
1.881

Aumento
de capital

Dividendos
recebidos

Juros sobre
capital
próprio

-

(254)
-

(5.980)
(3.024)
(397)
(214)
(421)
(890)
(231)
(27)
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Equivalência
patrimonial

71.434
88.730
3.701
(6.343)
1.026
1.330
1.398
2.951
1.109
3.946
36.491
2.483
238

Ganhos e perdas
na variação de
participação

-

Baixas

(114.960)
(68.426)
(32.560)
(3.910)
-

Saldos em
2005

660.289
397.311
27.742
5.375
7.524
8.235
65.306
4.847
2.092
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Multicanal Telecomunicações S.A.
CMA Participações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Provisão para passivo a descoberto:
Multicanal Telecomunicações S.A.
Dabny, LLC
CMA Participações Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.

1.201.521

(466.723)
(83.885)
(42.520)
(5.452)
(598.580)

64.198
600
84.391
149.189

(254)

(11.184)

65.766
(159)
(1.432)
272.669

(68.565)
(68.565)

(219.856)

129.964
441
14.394
1.323.520

482.468
3.954
486.422

-

-

51.843
32.639
40.417
(336)
124.563

(67.588)
(1.851)
5.788
(63.651)

51.246
51.246

-

c) Informações relevantes sobre as controladas
31 de dezembro de 2005

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Jonquil Ventures Limited.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Net Franca Ltda.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Dabny, LLC
TV Vídeo Cabo de B.H. S.A.

10.

Ações ON
(mil)
641
12.985
561
54.761
-

Quotas
(mil)

Participação no
Capital Capital
social
votante
(%)
(%)

52.547
1
3.097.554
2.675.720
632.030
46.019.311
4.045.524
921
-

97,87
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,96
100,00
100,00
26,94
-

Patrimônio
líquido

100,00
50,00
100,00
0,27
-

Capital
social

674.635
397.311
27.742
5.375
7.523
8.235
4.847
2.092
130.012
65.306
441
53.432
-

607.759
270.472
2
3.750
30.976
26.757
8.800
6.321
655.695
460.193
40.455
313.262
-

Resultado
72.987
88.730
(6.343)
2.796
2.951
3.946
2.483
238
126.047
36.491
75.578
(3.108)
-

Investimento
660.289
397.311
27.742
5.375
7.523
8.235
4.847
2.092
129.965
65.306
441
14.394
1.323.520

Imobilizado
Controladora
2005
Taxa média anual
de depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Adiantamentos a fornecedores
Outros

Custo

20
10
10
10
4
20
20
Diversas

153.329
1.004
2.233
4.497
438
312
10.478
998
173.289
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Depreciação
acumulada

(109.146)
(695)
(1.210)
(2.167)
(387)
(312)
(5.811)
(119.728)

Valor
líquido

44.183
309
1.023
2.330
51
4.667
998
53.561

2004
Valor
líquido

50.121
350
905
2.543
36
14
2.243
324
944
57.480

Efeito no
resultado da
controladora
71.434
88.730
(6.343)
1.398
2.951
3.946
2.483
238
117.609
36.491
40.258
(1.432)
3.701
1.026
1.330
(336)
32.639
1.109
397.232
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Consolidado
2005
Taxa média anual
de depreciação - %

11.

Valor
líquido

2004
Valor
líquido

Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Cable modem
Estoques a imobilizar
Adiantamentos a fornecedores
Imobilizado em andamento

6,67
8,33
6,67
10
10
-

155.555
1.106.336
261.420
428.465
81.331
64.353
324
3.055
2.100.839

(81.135)
(819.244)
(196.136)
(257.857)
(6.590)
(1.360.962)

74.420
287.092
65.284
170.608
74.741
64.353
324
3.055
739.877

57.229
313.623
71.282
191.580
38.167
72.395
324
7.851
752.451

Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

20
10
10
10
4
20
20
20
Diversas

212.097
21.935
12.741
15.536
24.655
3.990
45.254
14.854
2.999
2.888
356.949
2.457.788

(154.784)
(19.129)
(9.716)
(9.598)
(17.861)
(3.562)
(36.460)
(7.118)
(1.472)
(259.700)
(1.620.662)

57.313
2.806
3.025
5.938
6.794
428
8.794
7.736
2.999
1.416
97.249
837.126

55.744
3.326
3.355
6.955
7.172
311
6.144
4.632
2.999
1.583
92.221
844.672

Diferido

Instalações em residência
Projeto rede externa
Projeto para controle de endereços
Projeto TV Digital
Projeto Voip

12.

Custo

Depreciação
acumulada

Taxa média anual
de amortização - %
20
20
20
20
20

Custo
316.753
13.126
2.218
5.724
1.085
338.906

Consolidado
2005
Amortização
Valor
acumulada
líquido
(246.690)
70.063
(13.118)
8
(2.188)
30
(1.213)
4.511
1.085
(263.209)
75.697

2004
Valor
líquido
47.577
823
5.637
54.037

Programação
A composição das dívidas e obrigações totais de programação renegociadas e a pagar é como
segue:
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Controladora

Descrição
Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.

Consolidado
Exigível a
longo prazo
2004

Passivo circulante
2005
2004

Passivo circulante
2005
2004

Exigível a
longo prazo
2004

-

9.167
8.299
2.047
1.232
20.745

764
764

71.070
906
71.976

94.890
11.671
2.035
1.225
358
161
110.340

760
760

Terceiros

3.516

20.541

-

7.880

23.362

-

Total

3.516

41.286

764

79.856

133.702

760

As dívidas de programação decorrentes de renegociações estão sendo amortizadas desde janeiro de
2004 e devem ser totalmente liquidadas no exercício de 2006. Durante o exercício de 2005 a
Companhia reconheceu ganho de R$ 21.261 referente a descontos obtidos com fornecedores de
programação, sendo R$ 18.344 apropriados ao resultado financeiro por estarem condicionados a
liquidação das parcelas renegociadas.
As negociações ainda em curso, envolvem valores que estão pendentes de formalização para sua
efetiva liquidação referente aos períodos de 2001 e 2002, no montante de aproximadamente R$
29.398, sendo corrigidas mensalmente com base no IGP-M que se encontram registrados no
passivo circulante. A Administração tem expectativa de concluí-las durante o exercício de 2006.

Em 27 de junho de 2004 a Companhia renegociou com a Net Brasil S.A., empresa controlada pela
Distel Holding S.A., as condições de aquisição de programação e valores de comissão, através de
novo contrato. O referido contrato tem vigência de 10 anos e é renovável automaticamente por
iguais períodos. A Net Brasil S.A. permanece como comissária para, em nome próprio negociar e
contratar junto a produtores e fornecedores de programação audiovisual a aquisição de conteúdo
brasileiro, obtendo assim melhores condições de preço e pagamento.
O contrato estabelece que todos os direitos e obrigações previstos na aquisição de programação de
conteúdo brasileiro ainda vigentes, firmados entre a Net Brasil S.A. e os respectivos fornecedores
de programação continuem de pleno direito até o término de seu prazo de validade.
Adicionalmente, os contratos de aquisição de programação de conteúdo internacional existentes,
desde já são reconhecidos e aceitos pela Companhia que se obriga a cumprir integralmente os seus
termos e condições existentes até os respectivos vencimentos quando serão negociados
diretamente entre a Companhia e as programadoras.
A Companhia pode contratar novos canais de conteúdo internacional diretamente das
programadoras.
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O direito de utilização da marca Net é cedido gratuitamente pela Net Brasil S.A.
Os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados por meio de consórcios entre a empresa ligada
Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, objetivando explorar, conjuntamente, os bens,
direitos e recursos destinados à transmissão e comercialização de tais eventos, com prazo de
vigência de acordo com a duração de cada evento objeto dos consórcios.
Os valores e condições dos contratos de programação junto às empresas relacionadas às
Organizações Globo tais como o SporTV, GNT, Multishow, Globo News, Futura, Canal Brazil,
Sexy Hot, USA e For Man são realizadas em preços, prazos e condições de pagamento usuais de
mercado.
Em março de 2005 a Companhia assinou memorando de entendimento com a Brasil Distribution
L.L.C, obtendo direitos não exclusivos de transmitir, em todo o território nacional, os serviços de
programação dos canais HBO , tanto na grade analógica como na digital. O prazo de validade do
referido memorando é até 31 de dezembro de 2009, sendo anualmente reajustado pela variação do
IGP-M.

13.

Empréstimos e financiamentos
Indexador

Taxa de juros
a.a.

Controladora
2004
Curto prazo

Consolidado
2005
2004
Curto
Curto
prazo
prazo

Dívida reestruturada
Moeda nacional:
Banrisul
Itaú-BBA
Unibanco
BankBoston
Banco Brascan
Total moeda nacional
Moeda estrangeira:
Net Sul 7% Senior Secured Notes
Net Sul Secured Floating Rate Notes
Multicanal Senior Guaranteed Notes
Banco BNL do Brasil
Bank Boston
Banco do Brasil
Outros

CDI
CDI
CDI
CDI

0,14% a.m.
5% a 12%
3%
3%
20,93%

42.917
96.806
150.378
290.101

-

42.917
110.620
150.378
25.389
26.896
356.200

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

7%
Libor +3%
12,625%
Libor +0,5%
Libor +0,125%
Libor +2,5 a 5%
Diversas

424.419
28.139
3.682
-

70.370
20.977
-

236.049
424.419
28.139
53.251
4.384
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Total moeda estrangeira
Total da dívida reestruturada

456.240

91.347

746.242

746.341

91.347

1.102.442

Dívida não reestruturada
Moeda nacional:
Banco Santander S.A.

CDI

14,40%

-

-

16.060

US$

12,625%

162.444
162.444

-

3.674
19.734

908.785

91.347

1.122.176

Moeda estrangeira:
Multicanal Senior Guaranteed Notes
Total da dívida não reestruturada
Total geral

Conforme descrito na nota 1 Contexto Operacional, em 22 de março de 2005, a Companhia
concluiu o processo de reestruturação de dívidas mediante a adesão de 98% dos credores.
Em 15 de agosto de 2005, através da escritura particular de sua 5.a emissão pública (escritura), a
Companhia emitiu 65.000 debêntures simples, não conversíveis, no montante de R$ 650.000,
visando com essa captação substituir suas atuais dívidas financeiras alongando prazo de
vencimento, eliminando riscos cambiais e suprimindo certas obrigações existentes que poderiam
limitar seu crescimento em um cenário de equilíbrio operacional.

De acordo com a escritura, a Companhia, obrigatoriamente deve utilizar os recursos provenientes
dessa emissão para o pagamento integral da dívida constituída dentro do processo de
reestruturação de capital, obedecendo a um cronograma iniciado em setembro de 2005, que
respeitando-se as características de cada uma dessas dívidas deverá se encerrar em abril de 2006,
quando serão liquidadas as 7.0% Senior Secured Notes e as Senior Secured Floating Rate
Notes emitidas pela controlada Net Sul Comunicações Ltda..
Em setembro de 2005 a Companhia liquidou a totalidade de sua dívida bancária, no montante de
R$ 199.852. Em 17 de outubro de 2005 a Companhia liquidou os Net Serviços 7% Senior Secured
Notes, no montante de R$ 159.076.
A Companhia, com o intuito de garantir aos seus credores que as 7.0% Senior Secured Notes e
as Senior Secured Floating Rate Notes , emitidas pela subsidiária Net Sul Comunicações Ltda.,
serão pagas no vencimento, adquiriu Letras Financeiras do Tesouro que serão atualizadas
monetariamente e estão vinculadas a tais dívidas.
Levando-se em consideração que as 7.0% Senior Secured Notes e as Senior Secured Floating
Rate Notes emitidas pela controlada Net Sul Comunicações S.A. permanecerão em circulação no
mercado até sua efetiva liquidação, a Companhia solicitou aos seus detentores o consentimento
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para eliminação de determinadas obrigações, inclusive a restrição que limita os investimentos em
US$ 50 milhões por ano, e liberar as garantias reais prestadas pela Companhia e suas controladas.
Em 26 de setembro de 2005, 91,2% dos detentores aceitaram a proposta da Companhia e
aprovaram a realização do aditamento às Notes, que ocorreu em 29 de setembro de 2005. Desta
forma, a Companhia conseguiu eliminar completamente as restrições constantes de suas dívidas
reestruturadas e as garantias existentes em benefício destes credores.
As Net Sul Floating Rate Notes, em poder da controlada Jonquil Ventures Limited, no montante
de R$ 20.689 não foram objeto de reestruturação de dívidas da Companhia.

14.

Debêntures
Em 28 de julho de 2005 a Companhia anunciou sua 5ª emissão e em 15 de agosto de 2005 emitiu
65.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da forma nominativa e escritural, em série
única, da espécie, sem garantia nem preferência, com valor nominal total de R$ 650.000. Com os
recursos desta emissão, integralizada em 14 e 15 de setembro de 2005, a Companhia liquidou, em
21 de setembro de 2005, a totalidade das debêntures em circulação da 4.ª emissão pública, no
montante de R$ 193.202.

As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais características:

Debêntures não conversíveis, emissão em 2001
Debêntures conversíveis, emissão em 1999
Debêntures não conversíveis, 5ª emissão em 2005
Total
Curto prazo
Longo prazo

Quantidade
em circulação
2005
2004
19.514
258
65.000
-

Saldos em
2005
698.029
698.029
48.029
650.000

As parcelas a longo prazo têm o seguinte cronograma de pagamento:
Controladora e
Consolidado

Ano de vencimento:
2008
2009
2010
2011

162.500
162.500
162.500
162.500
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446.116
-
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Total

650.000

As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
Eventos
Autorização da emissão

2005
Reunião do Conselho de administração da emissora realizada em 2 de Setembro de 2005.

Valor total da emissão

R$ 650.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão
Emissão Única - Valor Nominal Unitário de R$ 10
Quantidade total de
Debêntures

65.000 debêntures

Data de emissão

15 de Agosto de 2005

Vencimento final

15 de Agosto de 2011

Forma

Simples, não conversíveis em ações da Emissora, e na forma nominativa e escritural.

Amortização

O valor da amortização será de 25% do Valor Nominal Unitário das Debêntures, nas respectivas datas: 15 de
Agosto de 2008, 15 de Agosto de 2009, 15 de Agosto de 2010 e 15 de Agosto de 2011.

Remuneração

Juros Remuneratórios: As Debêntures renderão juros, correspondentes a 100% da variação acumulada das
taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over extra grupo (taxa de DI) , acrescida
exponencialmente de um spread de 1,50% ao ano, base 252 dias úteis. O pagamento da remuneração será
feito semestralmente, a partir da data de emissão, no dia 15, ou no primeiro dia útil subseqüente, nos meses
de agosto e fevereiro de cada ano, sendo o último pagamento em 15 de agosto de 2011.
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Garantias

As debêntures serão, da espécie sem garantia nem preferência.

Obrigações da emissora

A emissora obriga-se a observar uma série de restrições, dentro elas destacam-se:
-Manutenção de Índices Financeiros (Dívida Líquida / EBITDA e EBITDA / Despesa Líquida de Juros)
-Restrições a novos endividamentos,venda de ativos, dividendos e recompra de ações
-Utilizar os recursos oriundos da Emissão conforme previsto nesta Escritura de Emissão
-Manter sempre atualizado o seu registro de Companhia aberta perante a CVM e disponibilizar ao Agente
Fiduciário as demonstrações financeiras elaboradas e aprovadas.
-Informar sobre qualquer descumprimento de obrigação pecuniária
-Cumprir, em todos aspectos relevantes, as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis
-Manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
-Conduzir todas as operações com partes relacionadas de acordo com os padrões éticos que norteiam tais
negócios.
-Manter seguros conforme as práticas usualmente adotadas pela emissora, conforme descritas no Prospecto
Definitivo

A Companhia não apresenta descumprimentos dos índices financeiros acima mencionados em 31
de dezembro de 2005.
Os custos de emissão das debêntures, no montante de R$ 5.025, foram capitalizados como
despesas antecipadas e serão apropriados ao resultado pelo prazo do contrato de emissão de
debêntures.

15. Transações com partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2005, bem como as transações
com partes relacionadas, que influenciaram o resultado do exercício, foram realizadas em
condições usuais de mercado considerando as respectivas operações e estão demonstrados a
seguir:
Controladora

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Rio S.A. (*)
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
CMA Participações Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
Reyc Comércio e Participação Ltda.
Outros
Total

Circulante
Créditos com
empresas
ligadas
2005
66.136
66.136

Créditos com
empresas ligadas
2005

2004

15
42.156
61
64
695
10
30
93.616
443
137.090

164.473
278
877
791
716
146
1.862
36.555
8.451
4.381
218.530
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Realizável a longo prazo
Adiantamento para
futuro aumento de
capital

Provisão para
passivos a
descoberto
2004
(466.723)
(3.478)
(36.555)
(506.756)

2005
4.490
1.352
5.842

TOTAL

2004

2005

2004

546.378
4.490
3.478
1.352
555.698

15
42.156
61
64
695
4.500
30
93.616
1.795
142.932

164.473
79.933
877
791
716
4.636
1.862
8.451
5.733
267.472
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Outras ligadas
Total

Controladora

-

-

19

-

-

-

-

19

66.136

137.090

218.549

(506.756)

5.842

555.698

142.932

267.491

Circulante

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
CMA Participações Ltda.
Net Joinvile Ltda
Net Brasilia Ltda
Net São Paulo Ltda.
Dabny, LLC
Net Rio S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda
DR Empr. de Distr. e Recep.de TV Ltda.

2005

Acionistas
Distel Holding S.A.
Globo Comunicação e Participações S.A.

Ligadas
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
BCP S.A.

Total

Exigível a longo prazo
Provisão para
passivo a
descoberto
2004
2004

Débitos com empresas
ligadas

Fornecedores

2005

Acionistas
Distel Holding S.A
Globo Comunicação e Participações S.A.
Ligadas
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
BCP S.A.

Total

2005

2004

-

6.291
118.378
124.669

149.342
35.662
39.006
224.010

39.042
47.330
5.452
91.824

6.291
118.378
124.669

39.042
149.342
47.330
35.662
5.452
39.006
315.834

-

3
3

2.899
3
2.902

-

3
3

2.899
3
2.902

174
23
197

-

-

-

-

-

197

124.672

226.912

91.824

124.672

318.736

Controladora

Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda. (*)
Net Rio S.A. (*)
Net Brasília Ltda. (*)
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda. (*)
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda. (**)
Outros

TOTAL

Resultado operacional

Telecomunicaçõe
s
2005

Repasse
despesas
administrativas

Financeiro
2005

2004

2005

TOTAL

2004

2005

2004

-

14
49
27.341
(103)
(45)
4.285
52.788
(1.484)
82.845

(995)
(100)
(2.149)
24
370
73
(12.407)
(12)
(15.196)

1.023
2.649
516
650
475
1.288
2.905
4.179
13.685

1.738
1.262
3.679
724
1.192
520
4.792
4.091
960
18.958

14
1.072
29.990
413
650
430
5.573
55.693
2.695
96.530

743
1.162
1.530
748
1.192
890
4.865
(8.316)
948
3.762

-

(175)
(691)

(470)
1.180

-

-

(175)
(691)

(470)
1.180

-

(866)

710

-

-

(866)

710

(414)
(69)

-

-

-

-

(414)
(69)

-

(483)

-

-

-

-

(483)

-

(483)

81.979

(14.486)

13.685

18.958

95.181

4.472
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Ativo
Consolidado

Passivo

Circulante

Circulante

Outros créditos
com empresas
ligadas
2005

Empresas
Acionistas
Globo Comunicação e Partic. S.A.
Distel Holding S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.

Ligadas
Globosat Programadora Ltda
Embratel Emp. Brasil. de Telecom.
S.A.
BCP S.A.
TELET S.A.
TESS S.A.

Total

Fornecedores
2005

Total

2005

2004

-

35.142
35.142

3
3

3
2.899
1.114
4.016

4.704
-

4.569

-

-

-

4.704

54
6
6
4.635

-

-

-

4.704

4.635

35.142

3

4.016

Resultado operacional
Financeiro

Ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo Ltda.
Distel Holding S.A.
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
Americel S.A.
BCP S.A.
TELET S.A.
Brasilcenter Comunicações Ltda
BSE S.A.
TESS S.A.

Débitos com
empresas
ligadas

-

Consolidado

Empresas
Acionistas
Globo Comunicação e Participações S.A.

Exigível a longo prazo

Débitos com
empresas
ligadas
2004

2005

Telecomunicações

2004

Guia de
programação

Programação

2005

2005

2004

2005

75

2.415

-

-

-

(175)
(175)

19.897
(470)
19.427

6.146
(16.184)
(57)
(115)
(6)
(4.081)
(30)
(666)
(14.993)

(415.204)
(51.722)
(466.926)

(100)

21.842

(14.993)

(466.926)

Comissão
mercantil

2004

-

2005

TOTAL

2004

2005

-

-

-

75

2.415

(380.588)
(45.416)
(426.004)

(13.576) (14.094)
(13.576) (14.094)

(1.587)
(1.587)

(4.477)
(4.477)

(416.791)
(45.576)
(13.576)
(175)
(16.184)
(57)
(115)
(6)
(4.081)
(30)
(666)
(497.257)

(365.168)
(45.416)
(14.094)
(470)
(425.148)

(426.004)

(13.576) (14.094)

(1.587)

(4.477)

(497.182)

(422.733)

Os saldos de créditos e débitos com empresas ligadas, exceto valores a receber da Net Rio S.A.
estão sujeitos a juros de 12% a.a., com prazo de vencimento indeterminado.
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As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por intermédio da
Net Brasil S.A., bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora Ltda., estão
apresentadas na nota explicativa 12.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo S.A.,
empresa controlada pela Globo Comunicação e Participações S.A., com base em preços e
condições usuais à prática de mercado para este tipo de operação.
As transações da Companhia envolvendo as empresas ligadas a Embratel Participações S.A., como
link vírtua, canal de voz, telefone fixo e click 21, estão registradas com base em preços e
condições usuais à prática de mercado para este tipo de operação.
(*) Em 31 de março de 2005, a Companhia alienou 100% dos investimentos das empresas Net
Belo Horizonte Ltda., Net Brasília Ltda. e Net Campinas Ltda. para a controlada Net Rio S.A. O
preço ajustado foi baseado no patrimônio líquido das empresas e serão liquidados em 03 parcelas
anuais a partir de 15 de agosto de 2006 corrigidas pela variação do CDI mais juros de 4% ao ano
a partir de 15 de dezembro de 2005. Os valores a receber estão incluídos na rubrica partes
relacionadas classificados no ativo circulante e realizável a longo prazo.
(**) Em 30 de setembro de 2005 a Companhia recebeu da controlada Net São Paulo Ltda. o
perdão parcial de sua dívida, no montante de R$ 70.000, registrando o ganho como receita
financeira do exercício.
Em 22 de novembro de 2005 a Companhia divulgou um fato relevante no qual informou que
estava se associando com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Embratel, onde juntas
estarão oferecendo serviços de telefonia para os assinantes da Companhia.
16.

Contingências
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Companhia efetuou diversos
depósitos judiciais vinculados aos processos relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerada suficiente para cobrir as
perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:

Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações

Trabalhistas
820

Cíveis
30

Fiscais
209.325

Previdenciárias
470

Total
210.645
13.231

1.802

1.401

9.845

183

-

-

20.927

8

20.935

(635)

-

(36.152)

-

(36.787)
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Saldos em 31 de dezembro de 2004

1.987

1.431

203.945

661

Adições

3.148

-

5.800

170

9.118

-

-

76.753

-

76.753

Transferências
Atualização monetária

208.024

-

-

28.494

10

28.504

(4.087)

(1.401)

(33.633)

-

(39.121)

1.048

30

281.359

841

283.278

Trabalhistas
28.155

Cíveis
16.458

Fiscais
442.332

Previdenciárias
1.255

Total
488.200

14.693

3.019

66.326

430

84.468

-

-

49.424

299

49.723

(13.010)

(2.958)

(112.413)

(200)

(128.581)

Saldos em 31 de dezembro de 2004

29.838

16.519

445.669

1.784

493.810

Adições

13.243

3.847

31.281

1.782

50.153

-

-

103.342

-

103.342

Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2005
Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações

Transferências
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2005

-

3.615

54.698

332

58.645

(17.949)

(1.664)

(65.111)

(1.191)

(85.915)

25.132

22.317

569.879

2.707

620.035

Os encargos tributários e as contribuições, apurados e recolhidos pela Companhia e suas
controladas, bem como as respectivas declarações de rendimentos, os registros fiscais e
societários, estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais
variados, conforme a legislação aplicável.
I) Contingências trabalhistas e cíveis
As contingências trabalhistas que envolvem a Companhia e suas controladas estão representadas
por 907 processos judiciais decorrentes, principalmente de reclamações de funcionários, no que
tange a horas extras, 13º salário, aviso prévio, férias e FGTS. A Companhia efetuou depósitos
judiciais de R$ 13.360 relativamente a processos trabalhistas.
As contingências cíveis correspondem, principalmente, a processos de indenizações por danos
morais e materiais e ações para revisão do contrato de aluguel de postes, com baixa concentração
de risco. A Administração provisionou o montante de R$ 4.072 (R$ 3.408 em 31 de dezembro de
2004). Existem também outras ações cíveis públicas relacionadas à revisão de determinadas
cláusulas do contrato - padrão adotado pelas operadoras, especialmente em relação ao aumento das
mensalidades, ocorrido extraordinariamente em abril de 1999. A Administração provisionou o
montante de R$ 5.265 (R$ 2.623 em 31 de dezembro de 2004). Por considerar cerceamento da
livre concorrência quando da compra da empresa Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. pela DREmpresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. O CADE aplicou multa de 25 % sobre o
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faturamento desta empresa e de 20% sobre o faturamento da Antenas Comunitárias Brasileiras
Ltda., ambos referente ao exercício fiscal do ano de 2000. Visando a eliminação da multa imposta,
a Companhia obteve junto a justiça a suspensão dos efeitos da decisão administrativa do CADE. A
Administração provisionou o montante de R$ 3.989.
II) Contingências fiscais e previdenciárias
As principais contingências fiscais e previdenciárias são como segue:
a.

ICMS
Os Estados, nos quais as Empresas controladas mantêm operações, aderiram aos
dispositivos do convênio ICMS 57/99, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que
tem tributado tais serviços à alíquota de 12%. A Companhia vem depositando em juízo, e
provisionado para as operadoras do Rio Grande do Sul, os valores em excesso à alíquota
de 7,5% vigente em 2000 e 10% vigente em 2001 e questionando judicialmente a
tributação de seus serviços neste Estado no montante de R$ 32.496 (R$ 28.700 em 31 de
dezembro de 2004).

Algumas controladas estão questionando judicialmente a tributação dos seus serviços de
acesso de banda larga à Internet, por meio de suas redes de cabo pleiteando o
reconhecimento de que tal atividade integra o serviço de TV por assinatura de acordo com
a regulamentação da Anatel, sofrendo a respectiva tributação do ICMS sobre a receita e
gozando do mesmo benefício. A Companhia vem depositando em juízo os valores dos
impostos questionados e mantendo as respectivas provisões no montante de R$ 23.288
(R$ 14.415 em 31 de dezembro de 2004).
Em virtude de atrasos, no pagamento do ICMS, a fiscalização autuou a controlada Net Rio
S.A., alegando que a empresa perdeu o direito de se beneficiar da utilização da base de
cálculo reduzida, constante do Convênio n.º 57/99, a partir do mês de competência de
novembro de 2001. A Administração amparada na opinião de seus advogados externos
ajuizou Mandado de Segurança e a sentença esclareceu que o ICMS poderia ter sido
recolhido com o benefício de base de cálculo reduzida, exceto no que se refere ao período
de novembro de 2001 a janeiro de 2002. A Administração constituiu provisão para o
período de outubro a dezembro de 2001, acrescida dos respectivos encargos no valor de
R$ 24.082 (R$20.956 em 31 de dezembro de 2004).
A Net Rio S.A. foi autuada por excluir, da base de cálculo do ICMS, a taxa de adesão
durante o período de dezembro de 1996 a setembro de 1999. A controlada se defende
alegando que os procedimentos utilizados estão amparados pela Resolução n.º 2585/95 da
Secretaria da Receita Federal do Rio de Janeiro, que preceitua que a taxa de adesão não
constitui serviço de comunicação, mas sim o pagamento pelo fornecimento de
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programação, não constituindo dessa maneira receita tributável pelo ICMS. Algumas
dessas autuações encerraram de modo desfavorável à Companhia na esfera administrativa
e atualmente encontram-se na esfera judicial. Existem depósitos judiciais para algumas
execuções no montante de R$ 8.583 (R$ 5.054 em 31 de dezembro de 2004). A
Administração constituiu provisão sobre a matéria no valor de R$ 14.878 (R$ 8.291 em 31
de dezembro de 2004).
As controladas Net Campinas Ltda. e Net São José do Rio Preto Ltda., foram executadas
judicialmente, pela Secretaria da Receita do Estado de São Paulo, que suspendeu os
benefícios dos parcelamentos de ICMS, em virtude do rompimento do pagamento do
parcelamento. As controladas estão se defendendo e a Administração provisionou o
montante de R$ 10.871 (R$ 10.624 em 31 de dezembro de 2004).
b.

INSS
As Controladas Net Rio e Net São Paulo receberam diversas notificações fiscal de
lançamento de débito (NFLDs) alegando-se falta de documentação comprobatória do
recolhimento de terceiros. A Companhia provisionou o montante de R$ 4.310.

c.

A Companhia ajuizou ações judiciais contra o INSS, alegando inconstitucionalidade da
cobrança sobre serviços de terceiros tendo provisionando o montante de R$ 165.
IOF
A Companhia realizou operações de conta corrente mercantil com suas controladas e com
base na opinião de seus consultores jurídicos externos, entende que essas operações não
são alcançadas pela incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entretanto,
considerando algumas decisões desfavoráveis nos Tribunais Regionais Federais, a
Administração mantém provisão de R$ 95.724 (R$115.042 em 31 de dezembro de 2004)
na controladora e R$ 152.047 (R$172.896 em 31 de dezembro de 2004) no consolidado.
Os rendimentos decorrentes das operações registradas em conta corrente mercantil não
estão, no entender da Administração sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na
Fonte.

d.

IRRF sobre Senior Notes e Floating Rate Notes (Notes)
Em 31 de dezembro de 2004 esta provisão estava registrada na rubrica Empréstimos e
Financiamentos. As Notes não estão sujeitas ao IRRF, desde que o prazo médio mínimo
de amortização seja superior a 96 meses. Em decorrência dos direitos exercidos por parte
dos detentores das Notes e da situação de inadimplência à época, relacionada ao processo
de reestruturação de dívidas, a Administração provisionou o montante de R$ 114.480.

e.

Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido
A Companhia e algumas operadoras foram autuadas devido à compensação integral de
prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro do período base de
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1994, alegando-se a não observância da limitação de 30%, prevista na Lei n. 8.981/95. A
Administração provisionou o montante excedente da compensação de R$ 7.930 (R$ 8.235
em 31 de dezembro de 2004).
Em dezembro de 2003, a controlada Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A., incorporada
pela Net São Paulo Ltda., foi autuada pela Receita Federal, relativo à dedutibilidade das
despesas e encargos financeiros de empréstimos com empresas sediadas no exterior na
apuração do imposto de renda e contribuição social. A Operadora está se defendendo da
autuação, sustentando que a transação não foi realizada no Brasil, e sendo assim estaria
isenta de recolher os respectivos impostos e aguarda decisão acerca do fato. A
Administração constituiu provisão no montante de R$ 10.046 (R$ 8.704 em 31 de
dezembro de 2004).

f.

Imposto de renda retido na fonte
A Companhia interpôs mandado de segurança visando o não recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos auferidos nas operações de hedge por ela
realizadas, no valor de R$ 16.942 e liminares no valor de R$ 7.869. Para todos os
mandados foram deferidas liminares autorizando o não recolhimento do tributo em
referência. Amparada na opinião de seus advogados externos, a Administração constituiu
provisão dos encargos financeiros devidos pelo atraso no recolhimento do imposto, no
montante de R$ 1.122 (R$ 1.022 em 2004) e não constituiu provisão do imposto tendo em
vista que, em caso de improcedência da ação o valor será recolhido e contabilizado como
crédito tributário.
Em setembro de 2003, a Secretaria da Receita Federal, autuou a controlada Net Rio S.A.
pela não retenção do imposto de renda na fonte sobre uma operação de mútuo entre a
Companhia e sua controlada. A Net Rio impugnou tal autuação sob o argumento de que a
transferência de recursos não constitui um mútuo e aguarda a decisão. A Administração
constituiu provisão para multa e juros incidentes sobre o imposto, no montante de R$
10.698 (R$ 9.268 em 31 de dezembro de 2004).

g.

ISS
A controlada Net São Paulo Ltda., se defende de três execuções fiscais ajuizadas pela
Prefeitura de São Paulo, cobrando o ISS sobre a taxa de adesão. Sobre o assunto a
Companhia provisionou o montante de R$ 3.004 (R$ 2.777 em 31 de dezembro de 2004).
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h.

PIS e COFINS
A Companhia e suas controladas questionam a constitucionalidade da legislação que
alargou a base de cálculo da COFINS - Contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social e do PIS- Programa de Integração Social, sobre suas receitas e também
a majoração da alíquota. A Administração constituiu uma provisão o valor de R$ 132.543
(R$ 116.125 em 31 de dezembro de 2004).
Durante o ano de 2003, a Secretaria da Receita Federal, lavrou dois autos de infração
contra a controlada Net Rio S.A. pelo não recolhimento do PIS e do COFINS sobre a
reversão de variação cambial de empréstimos e dívidas. A Administração provisionou o
montante de R$ 449 sobre a cobrança do PIS.

i.

IPI

As controladas DR Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. e Reyc Comércio e
Participações Ltda., estão se defendendo de autos de infração fiscais federais relativos à
divergência de classificação na tabela do IPI de produtos importados, tendo provisionado
o montante de R$ 15.214 (R$ 14.560 em 31 de dezembro de 2004).
Além dos processos acima mencionados, existem outros processos em andamento para os quais
baseado na opinião de seus assessores jurídicos (risco possível) e em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, não foram registradas provisões para contingências.
Os principais processos de risco possível são os seguintes:
a. INSS
A controlada Net Rio S.A. recebeu diversas Notificações Fiscal de Lançamento de Débitos
NFLD, pela não localização de varias guias de recolhimento e está se defendendo judicialmente,
no valor de R$ 22.013.
b. Civil
A Controlada Net Brasília Ltda.discute administrativamente os valores da revisão contratual que
fixa o aluguel de postes junto a Companhia Energética de Brasília CEB no valor de R$ 14.524.
c. ICMS
A controlada Net Campinas Ltda. sofreu execução fiscal pela não localização da guia de
recolhimento relativa a parcelamento do ICMS e concedeu carta de fiança do banco Santander
S.A. em garantia e seus advogados entendem que a perda dessa causa é possível no valor de R$
10.000.
d. Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido
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Em agosto de 2004, a Secretaria da Receita Federal, autuou a controlada Net Belo Horizonte
Ltda., alegando que as deduções na apuração do IRPJ e CSLL foram indevidas no valor de R$
2.100.
Existem outros processos de risco possível cujos principais somam R$ 17.558.

17. Patrimônio líquido
Capital social
Em decorrência da emissão de ações no âmbito do processo de reestruturação de dívidas foram
subscritas e integralizadas, no período de 21 de março de 2005 a 09 de maio de 2005, o total de
745.147.153 ações ordinárias e 1.079.874.843 ações preferenciais, no período de 04 de agosto de
2005 a 26 de setembro de 2005 foram subscritas e integralizadas o total de 3.449.275 ações
preferenciais por um grupo de executivos da Companhia, e em 09 de dezembro de 2005 foram
subscritas e integralizadas o total de 39.706.606 ações ordinárias e 57.630.258 ações preferenciais
em razão da incorporação da reserva especial de ágio da Globotel Participações S.A., passando o
capital social em 31 de dezembro de 2005 a ser representado por 1.613.225.102 ações ordinárias e
2.341.438.563 ações preferenciais, das quais 1.700.000 foram emitidas com respeito ao Plano de
Opção de Compra de Ações aprovado pela AGE de 17 de abril de 1997, para oferta a executivos e
outros empregados da Companhia e de suas controladas e parcialmente integralizadas. Todas as
ações são nominativas escriturais e sem valor nominal. O montante de R$ 8.702 correspondente ao
valor do ágio obtido pela venda de 9.445.127 ações ordinárias e de 25.684.250 ações preferenciais
realizada em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo no dia 09 de maio de 2.005 foi registrado
como reserva de ágio na subscrição de ações.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$ 5.000.000 independentemente de
alteração estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará as condições de emissão nos termos do parágrafo primeiro do artigo
170 da Lei 6.404/76.
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O estatuto social determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, considerando o saldo disponível,
quando contemplado no acumulado.
As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de empresa especializada para
determinação do valor econômico das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, iv , do
Estatuto Social; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no
descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do
Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela Bolsa
de Valores de São Paulo ( BOVESPA ) e também terão direito de voto no que diz respeito à
aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de
terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse,
sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos
seja deliberada em Assembléia Geral.

Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento)
maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no reembolso em caso de
liquidação da Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial; e o tratamento igualitário àquele
dado aos acionistas que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito
( Poder de Controle ), na hipótese de alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo
27, caput do Estatuto Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do
direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3
(dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a
proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
Em atendimento às disposições da lei Sarbanes-Oxley, em 12 de julho de 2005 a Companhia
aprovou a instalação do conselho fiscal permanente composto por no mínimo 3 e no máximo 5
membros.
Acordo de acionistas
O acordo de acionistas da Companhia datado de 11 de julho de 2002 foi extinto para todos os fins,
tendo sido celebrado um novo acordo assegurando ao Bndespar, o direito de venda das suas ações
preferenciais por meio de oferta pública ou por meio de venda privada, bem como o direito de
registro das suas ações preferenciais em ofertas públicas a serem eventualmente promovidas pela
Companhia.
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Em 21 de março de 2005 foi celebrado o acordo de acionistas da Companhia. Pelo acordo,
quaisquer dos acionistas que desejarem efetuar a transferência de parte ou da totalidade das ações
ordinárias, de sua propriedade a um terceiro, deverá notificar, por escrito, aos demais acionistas,
outorgando-lhes o direito de preferência.
O Conselho de Administração da Companhia é formado por 11 membros efetivos e igual número
de suplentes, todos acionistas da Net Serviços de Comunicação S.A. sendo pelo menos 1 membro
efetivo e respectivo suplente por indicação exclusiva em separado da Globo, 4 membros efetivos e
respectivos suplentes por indicação exclusiva e em separado da Embrapar, 6 membros por
indicação exclusiva e em separado da GB Empreendimentos e Participações S.A. ou de seus
sucessores ou cessionários permitidos que detenham, individualmente ou em conjunto mais de
50% de ações ordinárias e, sempre que aplicável, 1 membro representante do grupo de acionistas
minoritários.

Valor de mercado das ações da Companhia
O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com a última
cotação média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA, correspondia
em 31 de dezembro de 2005 a R$ 1,07 (R$ 0,61 em 31 de dezembro de 2004). A Companhia
apresenta em 31 de dezembro de 2005 um patrimônio líquido de R$ 621.269 e em 31 de dezembro
de 2004 um patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) de R$ (208.007), sendo o valor
patrimonial das ações de R$ 0,16 e R$ (0,10) respectivamente.
Reserva Especial de Ágio e aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004, a Companhia obteve benefício fiscal, representado por
economia de caixa em cada exercício, no valor de R$ 74.269 e R$ 72.163, respectivamente,
decorrente da amortização do ágio apurado pela Globotel Participações S.A., cujo acervo líquido
foi incorporado pela Net Serviços de Comunicação S.A. em Agosto de 2001.
Observado o direito de preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial
de ágio relativa ao benefício fiscal realizado, em 08 de novembro e 09 de dezembro de 2005, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou e homologou, respectivamente, o aumento do
capital social da Companhia no valor de R$ 85.656, mediante a capitalização do benefício fiscal
resultante da amortização do ágio, em virtude da incorporação da Globotel Participações S.A.
( Globotel ), conforme disposto na cláusula 8 do Protocolo de Incorporação da Globotel. Este
benefício foi auferido pelas controladas Net Belo Horizonte Ltda., Net Rio S.A., Net Brasília Ltda.
e Net São Paulo Ltda. durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31
de dezembro de 2004.
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O aumento de capital manteve a mesma proporção do número de ações de todas as espécies e
classes existentes. O preço de emissão foi de R$ 0,88 por cada ação ordinária e por cada ação
preferencial. Desse modo, foram emitidas um total de 39.706.606 ações ordinárias e 57.630.258
ações preferenciais.
Conforme disposto nos termos da Instrução CVM 319/99 e no artigo 171 da Lei 6.404/76, as
ações foram emitidas em contrapartida à capitalização de crédito em proveito da Acionista
controladora Roma Participações Ltda. (Romapar).

18.

Custo dos serviços prestados
Consolidado
2005
TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Depreciações
Amortizações
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros

484.634
28.943
76.023
38.623
113.097
24.329
13.576
52.466
26.779
9.083
18.123
13.666
1.587
9.485
5.072
17.373
932.859
932.859

Redes corporativas
Custo dos serviços prestados

19.

2004
426.062
19.299
64.013
37.948
107.529
22.441
14.094
35.701
25.303
7.976
9.360
12.663
4.477
8.790
4.575
10.382
810.613
20.957
831.570

Resultado financeiro

Receitas:
Reversão de multas e encargos monetários sobre dívida
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
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Controladora
2005
2004

2005

112.010
108.871
7.014
8
1.000

148.498
18.287
7.454
2.055

(899)
11
349

Consolidado
2004
18.241
7.756
795
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Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Descontos obtidos

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Encargos financeiros Empresas ligadas
Variações monetárias e cambiais congêneres e outros
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Juros sobre fornecedores e tributos
Descontos concedidos
Assessoria financeira na reestruturação das dívidas
Variações monetárias e cambiais sobre programação
Outras
Despesas financeiras líquidas

20.

(2.103)
1.098
(445)
15
227.468

(1.642)
(177)
4.585
2
2.229

(814)
2.525
(443)
85
177.647

12.159
189
4.906
513
44.559

(150.562)
(26.225)
(802)
44.676
(16.107)
(9.878)
(1.282)
(24.238)
13.827
(452)
(1)
(48.517)
(10.342)
(229.903)
(2.435)

(281.080)
(15.003)
1.802
43.046
(14.022)
(411)
(5.135)
107
3.309
(663)
(13)
(1.546)
(5.274)
(274.883)
(272.654)

(159.241)
(406)
(25.315)
57.177
(31.865)
(24.227)
(1.397)
(25.260)
14.857
(3.124)
(10.467)
(73.351)
18.001
(14.354)
(278.972)
(101.325)

(303.318)
(1.444)
(28.027)
68.032
(30.672)
(11.669)
(10.335)
99
1.956
(5.651)
(5.374)
(1.546)
9.643
(8.942)
(327.248)
(282.689)

Remuneração dos administradores
O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia, por serviços
nas respectivas áreas de competência foi de R$ 18.300 no exercício findo em 31 de dezembro de
2005 (R$ 26.000 em 31 de dezembro de 2004).

21.

Benefícios a empregados
Benefícios:
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas controladas
têm como prática a adoção de alguns benefícios adicionais contratados junto a terceiros, tais
como: assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo, cujos riscos atuariais não são
assumidos pela Companhia. Os gastos com os benefícios adicionais acumulados no exercício
findo em 31 de dezembro de 2005 totalizaram R$ 11.475 (R$ 9.570 em 31 de dezembro de 2004).
Remuneração:
A Companhia possui 2 planos complementares de remuneração como segue:
(i)

Plano de participação nos resultados (PPR): conforme acordo sindical, a Companhia
deverá remunerar seus funcionários mediante participação nos resultados em até 2 salários
ano caso sejam atingidas determinadas metas de performance estabelecidas de acordo com
o planejamento anual e aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia. Para
um número selecionado de membros da administração, diretores e gestores da Companhia
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há acordos individuais conforme metas estabelecidas para estes profissionais. O plano
original deste ano foi encerrado em junho e foi quitado em agosto de 2005, proporcional
ao primeiro semestre. Iniciou-se então um novo PPR de curto prazo, pelo período de seis
meses cobrindo a segunda metade de 2005. As principais metas deste novo plano
objetivam atingir certas metas de base de assinantes de tv por assinatura - peso vinte e
cinco por cento, base de assinantes de banda larga - peso vinte e cinco por cento, geração
de caixa operacional - peso vinte e cinco por cento, e satisfação de clientes - peso vinte e
cinco por cento. A decisão de encerrar o plano anual de 2005 em junho desse ano e
introduzir um novo plano para a segunda metade do ano se deve ao fato da Companhia ter
apresentado e acordado com o Conselho de Administração um novo conjunto de metas
que reflitam possível crescimento maior do que o anteriormente previsto no curto prazo
nos mercados em que atua. Essa mudança não altera a estratégia definida para
médio/longo prazo amplamente divulgada pela Companhia.

(ii)

Plano complementar de participação nos resultados oferecido a um número selecionado de
membros da administração, diretores e gestores da Companhia, com o objetivo de
retenção destes funcionários até pelo menos o final do ano de 2006. As provisões para
pagamento deste plano se iniciaram a partir do exercício de 2004, sendo cumulativas até a
sua quitação em agosto de 2005. Um novo plano de incentivo de longo prazo, em função
das mudanças das metas da Companhia, descrita acima, foi imediatamente implementado
a fim de se manter a política de retenção dos executivos chaves da Companhia.

Considerando o atingimento das metas estabelecidas a Administração constituiu, ao longo dos
exercícios de 2004 (R$ 27.414) e 2005 (R$ 27.362), as provisões relacionadas a estes planos de
benefícios. Estas estão registradas na rubrica de salários e encargos sociais com saldo em 31 de
dezembro de 2005 de aproximadamente R$ 19.320 (R$ 28.000 em 31 de dezembro de 2004),
sendo que a variação decorre do pagamento parcial do benefício, em 05 de agosto de 2005, em
função das novas metas estabelecidas para o segundo semestre. Em 31 de dezembro de 2005
aproximadamente R$ 11.020 (R$ 26.500 em 31 de dezembro de 2004) foram classificadas no
curto prazo e aproximadamente R$ 8.300 (R$ 1.500 de 31 de dezembro de 2004) no longo prazo
de acordo com os prazos de pagamentos estabelecidos.
Ainda decorrente do Plano de Opções de Compra de Ações (Plano), estendido a alguns executivos
em 2002 no âmbito da reestruturação de capital, foram subscritas 3.449.275 ações preferenciais ao
preço de R$ 0,35 cada, durante o período de 04 de agosto de 2005 a 26 de setembro de 2005.
Essas ações foram homologadas em reuniões do Conselho de Administração subseqüentes e o
Plano foi encerrado.
A Companhia contratou seguro de responsabilidade civil para atos praticados por seus diretores e
administradores D&O, no exercício de suas funções.
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22

Juros sobre o capital próprio
De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, as controladas contabilizaram juros sobre
o capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no
montante de R$ 12.779 (R$ 30.967 em 31 de dezembro de 2004), os quais foram contabilizados
em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal. Para efeito destas
demonstrações financeiras, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e
estão sendo apresentados na conta de lucros acumulados em contrapartida do passivo circulante.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício das controladas foram reduzidos em R$
4.345 (R$ 7.370 em 31 de dezembro de 2004), aproximadamente, em decorrência da dedução
desses impostos pelos juros sobre o capital próprio creditados aos acionistas.

23

Instrumentos financeiros
i)

Valores estimados de mercado

Os valores de realização dos principais ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como conseqüência, as
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas
não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado.
a)

Disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
Os saldos em conta corrente mantidos em banco, as aplicações financeiras e os títulos e
valores mobiliários têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis.

b)

Impostos a recuperar
Apresentados ao valor contábil uma vez que não há parâmetros para a apuração de seu
valor de mercado.
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c)

Mútuos a receber /pagar
Apresentados ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no
mercado e se tratam de operações com controladas e coligadas.

d)

Investimentos
Os valores de mercado dos investimentos são idênticos aos saldos contábeis, uma vez
que não possuem cotação de mercado.

e)

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Os valores de mercado dos empréstimos, financiamentos e debêntures foram calculados
com base no valor presente líquido dos fluxos de caixa futuro, considerando-se as taxas de
juros atualmente disponíveis aplicáveis a instrumentos de natureza, prazos e riscos
similares, ou com base nas cotações de mercado desses títulos.
Os valores de mercado e os saldos contábeis dos instrumentos financeiros são
demonstrados a seguir:
Consolidado
2005
Valor contábil
Valor de mercado
Moeda nacional
Debêntures 5ª emissão
Net Sul Senior Secured Notes
Net Sul Senior Secured Floating Rates Notes

5.562
698.029
70.370
20.977
794.938

5.562
698.029
70.725
21.108
795.424

f) Derivativos
A Companhia tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir
posições expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos
que permitam controles e riscos. A Companhia possui operações de swap, com valor
inicial no montante de US$ 16.200 mil, representada pela troca da variação cambial pelo
índice do IGP-M mais spread, em 18 parcelas iguais vencendo a primeira em abril de
2006, e outras operações diversas de swap com valor inicial no montante de US$ 83.335
mil, representada pela troca da variação cambial pela taxa CDI, com o primeiro
pagamento para fevereiro de 2006, com o objetivo de proteger-se dos efeitos de
descasamentos entre essas taxas. Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia apurou uma
perda de R$ 25.260 registrada como despesas financeiras.
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g) Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em informações
relevantes de mercado . As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as
estimativas apresentadas.

ii) Risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são
representados, principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A Companhia
mantém disponibilidades com várias instituições financeiras e não limita sua exposição a
uma instituição em particular. A concentração do risco de crédito nas contas a receber de
assinantes é limitada pelo grande número de assinantes que compõem sua base de clientes.
A Companhia possui ainda a provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante
de R$ 26.434 (31 de dezembro de 2004 R$ 35.615) representativos de 27 % do saldo de
contas a receber em aberto (37% em 31 de dezembro de 2004).
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 19.598 em
31 de dezembro de 2005 e R$ 21.395 em 31 de dezembro de 2004.
iii) Risco de taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos
atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano.
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais, ao passo que a
Companhia possui financiamentos e algumas outras poucas obrigações denominadas em
dólares norte-americanos.
A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:
Consolidado
2005
Endividamento atrelado à moeda norte americana:
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar à acionistas
Menos:
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Aplicações financeiras denominadas em dólares
Passivo exposto

(30.478)
60.869

(145.230)
639.828

iv) Risco de taxa de juros
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de juros sobre os passivos e
ativos atrelados a taxa de juros variável (CDI e/ou Selic).

A exposição de juros da Companhia é demonstrada a seguir:
2005
698.029
(101.373)
(246.673)
349.983

Debêntures 5ª Emissão
Letras Financeiras do Tesouro LFT
Aplicações financeiras denominadas em reais
Passivo exposto

24.

Compromissos e garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60 meses e
contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja duração média é de 120
meses. A Companhia possui, também contratos de terceirização de tecnologia da informação, com
prazo de 72 meses e central de atendimento, com prazo de 36 meses. Adicionalmente, a
Companhia possuia compromissos decorrentes de contratos de arrendamento mercantil
operacional de bens, principalmente veículos e equipamentos telefônicos, cujos prazos médios
foram de 36 meses.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos
Escritórios
Postes
Arrendamento mercantil
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

25.

2005
7.292
43.695
17.778
36.961

2004
7.147
42.523
879
21.397
24.358

Avais e fianças
A Companhia e as controladas Net Campinas Ltda, Net Rio S.A. e Net Belo Horizonte Ltda,
firmaram cartas de fiança, no valor de R$ 2.370, R$ 14.524, R$ 34.219 e R$ 1.032,
respectivamente, junto a instituições financeiras, com a finalidade de garantir o pagamento de
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ações fiscais movidas contra as Sociedades pelas Secretarias da Receita Federal do Brasil,
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte.

26.

Seguros (não auditado)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de
uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos
nossos auditores independentes.
A cobertura total por ramo são as seguintes:
Ramo
Multirisco patrimonial

Lucros cessantes
Responsabilidades

Responsabilidade
civil dos diretores e
administradores

27.

Principais coberturas
Incêndio, raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo,
valores no interior do estabelecimento, tumultos e greves,
recomposição de registros, fidelidade aberta, equipamentos
eletrônicos, equipamentos móveis e alagamento.
Em decorrência de incêndio, raio e explosão de qualquer
natureza (inclusive decorrentes de tumultos)
Período indenitário = 1 mês
Civil, operações estabelecimentos comerciais/industriais,
prestação de serviço em locais de terceiros, empregador, riscos
contingentes, obras civis, responsabilidade civil cruzada, danos
morais e garagistas
Custos de defesa, despesas de representação legal e as
indenizações indenizações por prejuízos financeiros causados a
terceiros em decorrência de erros ou omissões nos atos de gestão
dos administradores. Com cobertura mundial.

Coberturas máximas
anuais

51.200
25.000

2.500

35.000

Prejuízos fiscais a compensar
A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e
diferenças temporárias na apuração do lucro tributável, a compensar com 30% dos lucros
tributários anuais, sem prazo para prescrição, nos seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

2005
Imposto de Renda Contribuição Social
994.085
1.253.996
3.130.117
3.517.890
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904.910
3.108.824

2004
Contribuição Social

1.228.441
3.550.519
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28.

EBIT ou LAJIR e EBITDA ou LAJIDA
A Companhia utiliza o EBIT ou LAJIR (Lucro operacional antes dos juros e dos impostos) e o
EBITDA ou LAJIDA (Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações)
como indicador para medição de seu desempenho econômico.
A Companhia utiliza o EBIT e o EBITDA por serem medidas estatísticas financeiras padrão,
normalmente declaradas e amplamente utilizadas no setor de televisão por assinatura. O EBIT e o
EBITDA não devem ser considerados em separado ou como substitutos do resultado líquido,
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa alternativo para cálculo de liquidez.
Ambas as medidas não representam fundos disponíveis para distribuição de dividendos, reinvestimentos ou outros usos e são calculadas como segue :

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Imposto de renda e contribuição social
Participações em controladas e coligada
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Despesas (receitas) não operacionais líquidas
Participação de acionistas minoritários
EBIT
Depreciações e amortizações
EBITDA

Consolidado
2005
2004
125.663
(45.395)
(2.019)
(92.267)
(4.161)
101.325
282.689
13.532
(7.996)
165
169
238.666
133.039
211.390
243.322
450.056
376.361

Para fins de cálculo das medidas do EBIT e EBITDA, a rubrica despesas (receitas) financeiras
considera a composição de contas conforme evidenciado na nota explicativa 19.
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Relatório da Administração 2005

Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Assinantes, Fornecedores de serviços e
produtos, Comunidade Financeira e à Sociedade em geral o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. ( Net Serviços ou
Companhia ) referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2005,
acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2005 certamente foi um marco histórico na vida da Companhia. Dentro da nossa
estratégia de construir uma empresa de serviços de comunicação e lazer via cabo cada vez mais
sólida, tomamos algumas decisões chaves nessa direção.
Primeiramente, formalizamos a re-estruturação de capital da Companhia em março de 2005. Neste
sentido, a própria geração interna de caixa sustentará nosso crescimento, independentemente dos
mercados financeiros.
Além disso, os benefícios de concentrarmos os recursos apenas nos nossos clientes e esforços
nos mercados em que servimos foram claros. Pelo terceiro ano consecutivo, estamos mostrando
um resultado não só forte, mas também consistente com o que planejamos.
Em 2005 a Companhia gerou um Lucro Líquido de R$ 126 milhões, uma melhora significativa
quando comparado ao prejuízo líquido de R$ 45 milhões em 2004. Apesar de terem ocorrido
eventos extraordinários nesse exercício, sendo sua maioria ligados a re-estruturação de capital
com impacto positivo nesse resultado, pela primeira vez o resultado operacional teve uma
importante contribuição positiva. Ao analisarmos o EBIT (lucro antes de despesas financeiras e
impostos) observamos que o mesmo aumentou 80%, passando de R$ 133 milhões em 2004 para
R$ 239 milhões em 2005.
Resultado Líquido (R$ milhões)
126

(45)
2004

2005

Nesse período de 12 meses, adicionamos 121 mil novos assinantes de TV por assinatura e
178 mil novos assinantes de banda larga, o que significou um crescimento da base de assinantes
de TV por assinatura e de banda larga de 9% e 94% no ano, respectivamente. Para compensar as
taxas de desconexão, normais nessa indústria, tivemos que vender 406 mil assinaturas de TV por
assinatura e 285 mil de banda larga em igual período para atingir esse crescimento.
A qualidade das nossas vendas continuou excelente. As taxas de desconexão de ambos serviços
continuam abaixo de 15% ao ano, comprovando que os investimentos necessários para aquisição
dos novos clientes proporcionam um retorno tangível. Uma das maneiras de constatarmos isso é
um crescimento superior a 18% em 2005 do nosso EBITDA (lucro antes de despesas financeiras,
impostos, depreciação e amortização).
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Esses resultados foram bem entendidos pelos investidores e ao final do exercício, o valor de
mercado da nossa Companhia atingiu R$ 4,2 bilhões, patamar superior em 223% em comparação
ao valor de mercado de R$ 1,3 bilhão em 31/12/04.
Enterprise Value (R$ milhões)

4616

385
2542

4231

1244
1298
2004

2005
Valor de Mercdo

Divida líquida

Após apresentarmos essa visão geral do ano, gostaríamos de destacar alguns pontos:
Como parte da nossa re-estruturação, emitimos 97.336.864 novas ações através de uma
oferta de direitos para nossos Acionistas existentes na época. Com isso, oferecemos aos
Acionistas em geral uma opção para participarem mais ativamente do nosso crescimento
em 2005 e no futuro. Naquela ocasião, nosso Acionista controlador, as Organizações
Globo, exerceu totalmente seus direitos e vendeu então parte da sua participação para a
Telmex. A vinda da Telmex, que como sabemos é a maior empresa de telecomunicações
da América Latina, trouxe para a Companhia um novo Acionista estratégico, com expertise
complementar ao Acionista controlador. Isso já está se traduzindo em realizações práticas,
pois como anunciamos recentemente, a Net Serviços e Embratel já assinaram um contrato
na qual a primeira, em breve, irá começar a oferecer a seus assinantes um serviço de voz
sobre o protocolo de internet (VOIP) usando a tecnologia da segunda.
Nossa missão de Ser a melhor opção em multiserviços, via cabo, na conexão das
pessoas com o mundo dirigiu nossos passos no dia-a-dia. Nosso portifólio de produtos
está amplo e atraente. Em TV por assinatura, consolidamos ainda mais nossa posição
oferecendo 10 canais da família HBO, o canal Disney e 3 novos canais da Fox. Com isso
fortalecemos, entre outros, nossos produtos nos segmentos filme e infantil e demos passos
importantes na consolidação do produto digital. Na Banda Larga, fomos os primeiros a
lançar as velocidades de 2 Megabits por segundo e acima via a família Mega Flash para o
nosso produto, o VIRTUA. Isso trouxe para o consumidor brasileiro um produto de Banda
Larga com características de mercados líderes nesse segmento, tornando o Virtua um
produto ainda maior em termos de estatura e credibilidade.
Tudo isso foi atingido com o apoio de uma equipe gerencial estável onde as mudanças
foram mínimas. As pessoas continuam comprometidas, sinergias são criadas e esperamos
que vocês tenham tido a oportunidade de sentir isso ao ver a nossa campanha publicitária
onde mostramos, com o apoio dos nossos colaboradores, que o Mundo é realmente dos
NETs .
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A maior parte das operações atingiu todas as metas estabelecidas pelo Conselho de
Administração. Assim no resultado consolidado, que é o parâmetro para as metas do Plano de
Participação no Resultado estabelecidas pelo Conselho de Administração, obtivemos um índice de
98% de cumprimento destas metas. Como divulgamos no meio de 2005, quando identificamos
junto com nosso Conselho de Administração possíveis oportunidades de crescimento mais
acelerado, revisamos nossas metas para o período a se encerrar em dezembro de 2006, dando
continuidade ao crescimento desejado por nossos Acionistas no médio prazo.
Assim, entramos 2006 com uma visão de futuro clara em termos do que deve ser feito, conscientes
dos desafios que o mercado vai nos impor, mas com uma equipe gerencial alinhada com as
demandas dos acionistas de criação de valor, através da maximização das oportunidades de
crescimento. Estamos realizando isso com investimentos sustentados por medidas de retorno
visíveis. Ao mesmo tempo, continuamos com o nosso desafio de criar dentro da Companhia uma
cultura de empresa de serviço onde a qualidade do atendimento ao cliente nas suas diversas fases
de relacionamento conosco será uma referência no mercado.

1. Desempenho Operacional

Para atingirmos nossos objetivos, fortalecemos a área comercial da Companhia. Esse movimento
está se traduzindo no desenvolvimento de novos canais de venda, na continua melhora do uso da
mídia e na agilidade na administração de promoções, focando acima de tudo na qualidade do que
oferecemos.
Em TV por assinatura, encerramos o ano com 1.540 mil assinantes, com um crescimento de
35% nas vendas brutas em relação a 2004 e uma taxa de desconexão de 13,8%. Embora haja
uma ligeira tendência de crescimento nessa taxa, consideramos esse fato normal, dada as nossas
taxas de crescimento nos últimos trimestres que culminaram em um crescimento da base de
assinantes de TV por assinatura de 9% nos últimos 12 meses. Esse crescimento foi bem acima do
crescimento da economia e se explica muito mais por estarmos com uma atividade focada de
vendas, com as promoções e os produtos mais adequados ao nosso público, com metas claras de
qualidade nos diversos processos, do que propriamente por uma melhora na renda disponível da
classe média.
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PTV

Assinantes Conectados

PTV

Vendas Brutas e Churn

(em milhares)

(em milhares)
1.540

13,8%

12,8%

406

301

1.419

2004

2005

2004

2005

Vendas Brutas

Churn rate%

Na Banda Larga, também tivemos um resultado expressivo, finalizando o ano com
367 mil assinantes. Após crescer a base de assinantes em 106% em 2004 e conseqüentemente
termos uma base inicial muito maior ao final de 2004, conseguimos fazer 285 mil vendas em 2005,
o que representou um crescimento nas vendas de 97%. Fizemos isso sem aumentar o número de
cidades onde atuamos e mantendo a taxa de desconexão em níveis bastante aceitáveis, abaixo de
14%. Nosso produto, o VIRTUA, é cada vez mais reconhecido pela sua confiança e por estar
atendendo as necessidades dos nossos assinantes.

Banda Larga

Banda Larga

Assinantes Conectados
(em milhares)

Vendas Brutas e Churn
(em milhares)

12,0%

13,9%
285

367

189

145

2004

2004
Vendas Brutas

2005

2005

Churn rate%

Oferecer para nosso assinante produtos complementares como TV por assinatura e banda larga
de uma só vez e com um nível de atendimento uniforme nos deu uma vantagem competitiva em
2005. A possibilidade de oferecer também um serviço de voz junto com a Embratel em 2006 deve
fortalecer nossa cesta de produtos e nosso desafio será entregar essa cesta para nossos
assinantes com a qualidade que eles merecem e esperam da nossa Companhia.

2. Desempenho Financeiro e Liquidez

Ao final do exercício de 2005 tínhamos Ativos Totais de R$ 2,3 bilhões no nosso balanço, uma
alta de 4% em relação a 2004. Essa alta ocorreu devido ao aumento dos níveis de caixa que hoje
representam 17% do total de ativos.
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Em 31/12/05 a Companhia tinha R$ 403 milhões em Caixa, montante suficiente para cobrir 97%
de todo seu passivo circulante e 51% da dívida total. Se somarmos ao caixa o contas a receber de
assinantes, as disponibilidades sobem para R$ 485 milhões, fazendo com que o passivo circulante
seja coberto em 1,2 vezes.
No lado do Passivo, temos um total de R$ 1,7 bilhão. Desse, o principal componente é a dívida
bruta da Companhia no valor de R$ 789 milhões, que incluem R$ 48 milhões de juros
contabilizados. O restante da dívida tem dois componentes: R$ 91 milhões que serão pagos em
abril de 2006 e R$ 650 milhões correspondentes às debêntures emitidas em setembro de 2005,
que tiveram como finalidade refinanciar 100% da divida re-estruturada. O montante principal dessa
debênture começará a ser amortizado em 2008 e sua totalidade só vencerá em 2011, expurgando
qualquer pressão no fluxo de caixa da empresa nos próximos 24 meses. Neste período, a
Companhia pode crescer de forma sustentável, aproveitando todas as oportunidades atraentes que
venham a surgir.
Dívida Líquida / EBITDA
3,3

0,9

2004

2005

Outro componente relevante do nosso passivo são as Contingências que somam
R$ 620 milhões. Esse valor, se excluído o efeito de correção monetária e da transferência do IOF
sobre a dívida, diminuiu em R$ 34 milhões ou 7% em relação à 2004 e reflete decisões prudentes
da Companhia feitas entre 2001-2002 para fortalecer o balanço.
O Patrimônio Líquido, que era negativo em R$ 208 milhões em 2004, está agora positivo em
R$ 621 milhões, devido tanto às emissões de ações realizadas em 2005 como também ao lucro
líquido do exercício de R$ 126 milhões.
A Receita Bruta no exercício de 2005 totalizou R$ 2,0 bilhões, 15% superior ao do exercício
anterior. Adicionalmente, se excluirmos as receitas da Vicom dos 8 primeiros meses de 2004, esse
crescimento teria sido de 18%. O crescimento das bases de assinantes tanto de TV por Assinatura
como de Banda Larga e uma consistente receita de Pay-per-View, contribuíram para esse
crescimento.
Receita Bruta (R$ milhões)

1968

1674

2004

2005

Os Custos Operacionais de R$ 795 milhões subiram 13% no período, devido a sua característica
variável de refletir o crescimento da base de assinantes. Entretanto ao analisarmos os custos como
percentual da receita líquida, eles caíram de 50,4% para 49,9% em 2005.
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As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas cresceram 10%, refletindo o aumento das
Despesas com Vendas que estão adequadas ao crescimento apresentado pela Companhia.
Com esse crescimento de receitas sob um cenário cauteloso de custos e despesas, o EBITDA
atingiu R$ 450 milhões, representando um crescimento de 20% em relação a 2004. O EBIT
atingiu R$ 239 milhões, 80% superior ao nível de 2004.
EBITDA (R$ milhões)

450

377

2004

2005

Reconhecemos Créditos Fiscais no montante de R$ 107 milhões em 2005. Esses créditos fiscais
foram apurados com base na projeção de resultados futuros e trazidos a valor presente pela taxa
média de custo de capital da Companhia de acordo com a Instrução CVM nº 371. As projeções
foram fundamentadas com base em uma expectativa de geração de lucro tributável, determinado
por estudo técnico e derivado do plano de negócios de longo prazo da, devidamente aprovado pelo
Conselho de Administração.
Podemos dizer que o fortalecimento operacional da empresa teve pela primeira vez um efeito
importante no Lucro Líquido do exercício que foi de R$ 126 milhões, que foi uma melhora
expressiva quando comparado com o prejuízo líquido de R$ 45 milhões do exercício de 2004. Em
2005, embora tenha havido eventos extraordinários durante o período, como: i) o reconhecimento
do perdão das multas das dívidas em R$148 milhões e dos créditos fiscais de R$ 107 milhões; ii)
custos associados a renegociação das dívidas de R$ 92 milhões e; iii) despesas financeiras que
não deverão ocorrer no futuro, de cerca de R$ 34 milhões, uma vez que o benefício da redução da
dívida e seu custo incidiram somente parcialmente no ano; o fortalecimento do EBIT faz com que
tenhamos um indicativo der que foi dado um grande passo rumo à lucratividade consistente de
longo prazo.
Nossos investimentos (Capex) no ano foram de R$ 189 milhões, sendo que mais de 70% dos
mesmos foram diretamente ligados ao crescimento da base, ou seja, totalmente variáveis. Em
2004, os investimentos haviam sido de R$ 123 milhões.
CAPEX (R$ milhões)

189
123

2004

2005
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3. Mercado de Capitais

Em 2005, nossa ação preferencial (NETC4) teve o melhor desempenho no Índice da Bolsa de
Valores de São Paulo (IBOVESPA). Sua valorização foi de 149% no ano de 2005. O preço da
nossa ação preferencial subiu de R$ 0,43 em 31/12/04 para R$ 1,07 em 31/12/05. Na Nasdaq o
preço da ADR também acompanhou a tendência de alta, saindo de US$ 2,27 em 31/12/2004 para
US$ 4,58 em 31/12/2005. Esse preço se traduz em um valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, 223%
superior ao valor de mercado em 31/12/04.
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O volume médio diário das transações na Bovespa com as ações continua sólido, tendo sido de
R$ 35 milhões nos últimos 3 meses e de R$ 26 milhões nos últimos 12 meses, superior em 290% e
126%, respectivamente, quando comparados a iguais períodos de 2004. Na Nasdaq, o volume
médio diário dos últimos 3 meses das transações com ADR´s teve um aumento significativo,
saindo de US$ 31 mil em 2004 para US$ 568 mil em 2005.
No que se refere ao desempenho da ação, deve ser considerado que existe uma série de eventos
que não são controlados pela gerência e que a performance passada nada significa em termos do
que pode acontecer no futuro. No entanto, a Companhia acredita que essa performance está muito
relacionada com a estratégia que os acionistas desenharam para a Companhia e na forma pela
qual a gerência tem implementado esse plano no seu dia a dia, entregando resultados consistentes
e previsíveis.
Em termos de dívida, em setembro de 2005, como já mencionado, aproveitamos o momento
favorável do mercado de capitais e emitimos R$ 650 milhões em debênture local, ou seja, a
totalidade necessária para refinanciar a divida re-estruturada. Com essa emissão, eliminamos a
exposição cambial, diminuímos o custo da dívida em moeda local e alongamos o prazo médio de
vencimento. Além disso, eliminamos todo e qualquer impedimento que havia no sentido de
restringir um possível crescimento mais rápido da Companhia nos próximos anos, em detrimento
de direcionar caixa para pagamento de dívidas.
Nesse contexto de tendência positiva, a S&P revisou para cima o rating da Companhia em agosto
de 2005 para brBBB+ com tendência positiva na escala nacional e manteve o rating corporativo em
B+ na escala global.

4. Governança Corporativa

Continuamos no processo de nos prepararmos para atender aos requerimentos da lei Sarbanes
Oxley no final de 2006 no que se refere a qualidade dos controles internos. Independentemente da
lei, identificamos nesse processo uma oportunidade de implementar uma rotina com mecanismos
contínuos de melhorar os controles existentes e ainda de implementar novos controles, sempre
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que julgarmos necessários. Acreditamos que essa visão gerencial é fundamental no sentido de
apoiar o ritmo de crescimento que estamos tendo na Companhia principalmente nos últimos 24
meses e que deve continuar no futuro próximo. Em termos da qualidade das Demonstrações
Financeiras, 2005 foi o terceiro ano que o Diretor Geral e o Diretor Financeiro certificaram a
qualidade e integridade das mesmas.
Nosso Comitê de Divulgação, implementado em 2003 está totalmente consolidado e isso tem
claramente fortalecido nossos processos de divulgação e transparência. Em 2005, a Companhia
ganhou dois prêmios, um da revista Institutional Investor e outro da APIMEC-RJ onde as medidas
de transparência adotadas foram diretamente reconhecidas. Além disso, o International Finance
Corporation (IFC) e a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE)
escolheram a Net Serviços como exemplo de governança na América Latina e a convidaram para
ser membro permanente de um fórum consultivo de empresas que discutem e analisam questões
práticas desse assunto junto a investidores e órgãos regulatórios do mercado financeiro.
Ainda em 2005, implementamos um Conselho Fiscal permanente que exerce também as funções
de Comitê de Auditoria, conforme os requisitos internacionais. Esse Conselho, que já vinha
trabalhando de forma atuante em 2004, no que chamamos de período de transição, passou a ser
formal. Ele é composto por 3 membros, 100% independentes, sendo 1 eleito em Assembléia de
Acionistas pelos acionistas minoritários.
Esse Conselho Fiscal tem trabalhado com grande sinergia com o Conselho de Administração nas
áreas que lhe compete, o que tem agilizado certas decisões importantes da Companhia como a
administração dos Auditores e a revisão e aprovação das Demonstrações Financeiras.
O Conselho de Administração após a re-estruturação de capital e a chegada do novo sócio
estratégico, tem agora 12 membros, sendo 7 das Organizações Globo, 4 da Telmex e 1 eleito
pelos outros acionistas. Esse Conselho é apoiado por um Comitê Executivo e um Comitê
Financeiro.
Continuamos nosso compromisso de tratar de forma exemplar nossos Acionistas Minoritários.
Temos um relacionamento planejado e formal: realizamos reuniões trimestrais regularmente com
as diversas associações de profissionais financeiros, estivemos presentes em 5 conferências de
investidores institucionais tanto no Brasil quanto no exterior e respeitamos os diversos períodos de
silêncio. Estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas levantadas pelos nossos
investidores existentes e potenciais e pelos 15 analistas independentes que hoje cobrem a
Companhia.

5. Ações Institucionais

Nosso principal foco social continua voltado à educação através do nosso projeto, já premiado pela
UNESCO em 2004, o NET EDUCAÇÃO em parceria com as diversas secretarias de educação
dos diferentes estados. Se temos como objetivo que o Mundo Seja dos NETs e que Net Serviços
também eduque, divirta e emocione as pessoas, queremos estar nas salas de aula transmitindo
nossos programas e dando suporte pedagógico aos pais, alunos e pedagogos por meio do website
www.neteducacao.tv.br
Nosso projeto atende 2.000 escolas, número superior em 150% a dezembro de 2004, capacitando
mais de 2.000 professores, através da realização do Fórum NET Educação e atinge mais de 2
milhões de alunos do ensino médio e fundamental através da instalação de pontos de TV a cabo
nas salas de aula.
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6. Recursos Humanos

Sendo uma empresa de serviços onde o cliente é a nossa razão de existir e a fonte de criação de
valor para a o Acionista, ter uma equipe de colaboradores comprometida e treinada é fundamental.
Encerramos o ano com um total de 4.181 colaboradores, um crescimento de 30% em relação a
2004. Esse crescimento foi concentrado nas áreas de vendas e instalações, representando um
componente quase que 100% variável e sustentando pela estratégia crescimento acelerado da
Companhia.
Para alinhar todos na mesma missão, continuamos com 2 planos de remuneração que envolvem
participação direta nos resultados da Companhia.
O primeiro desses planos, o Plano de Participação no Resultado (PPR) trata dos resultados do ano
e consiste de um bônus de até 2 salários para todos os colaboradores e um bônus complementar
para um número selecionado de gerentes e diretores que tem uma interferência específica em
suas respectivas áreas, no sentido de criar sinergias para que a empresa como um todo alcance
seus objetivos.
O segundo plano, que é complementar ao primeiro, atinge um número selecionado de diretores e
gerentes e visa mantê-los na organização até pelo menos o final de 2006. A compensação
referente a esse plano está sendo diferida e deverá ser paga somente no início de 2007, caso as
metas estabelecidas de crescimento acelerado para o período de 18 meses, que se iniciou em
julho de 2005, sejam atingidas.
Acreditamos que esses 2 planos complementares sejam fatores importantes na medida que
diminuem o risco de implementação das metas. Também já há evidência, após 3 anos de
resultados operacionais extremamente consistentes e em linha com as demandas dos Acionistas,
que esses planos alinham de forma importante a gerência e os acionistas.
Em 2005 investimos R$ 1,7 milhão em treinamento, valor 68% superior a 2004.

7. Relacionamento com os Auditores Independentes

Os trabalhos de auditoria em contabilidade brasileira foram realizados pela KPMG, empresa que
prestou serviços não relacionados à auditoria nesse exercício nas áreas de revisão de trabalhos
fiscais e tributários e totalizaram R$ 180 mil, ou 18% do total dos honorários.
Os trabalhos de auditoria em contabilidade americana foram prestados pela Ernst & Young. Os
serviços não relacionados à auditoria de balanço realizados pela Ernst & Young referem-se a
análise tributária na reestruturação da dívida e totalizaram R$ 276 mil, ou 28% do total dos
honorários.
Esses serviços foram realizados em prazo inferior a um ano e a Companhia tem como
procedimento solicitar que a realização dos mesmos seja feita por equipes distintas daquela
responsável pelo serviço de auditoria. Todos esses serviços, como requeridos são devidamente
aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa que no nosso caso também realiza as funções de
Comitê de Auditoria dentro do exigido pelas leis americanas.
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8. Agradecimentos

Como mencionamos, 2005 foi um marco para a empresa. Após 3 anos de crescimento
consecutivo, mostramos que nosso negócio é viável no longo prazo e que podemos gerenciá-lo
mais independentemente das condições macro econômicas brasileiras, desde que tenhamos a
estrutura de capital correta e nossos investimentos sejam focados no crescimento, o que os
tornam primariamente variáveis e com retorno visível.
É claro também que para atingirmos nossos objetivos de curto/médio prazo e entregarmos
resultados consistentes com a nossa missão temos que continuamente dar atenção à qualidade do
serviço prestado. Somos uma empresa de SERVIÇOS onde nada faz sentido se não for resolvido
dentro da perspectiva do cliente final. É para esse assinante, que muitas vezes também é nosso
Acionista e/ou Fornecedor e que nos acompanha de perto durante uma grande parte de seu dia,
que temos que prestar atenção.
Estamos no processo evolutivo de mudança cultural em todos os níveis da organização para
fazermos isso cada vez melhor. Queremos que em 2006 sejamos antes de tudo uma Companhia
onde nossos Assinantes, Acionistas e Fornecedores tenham juntamente com nossos
colaboradores orgulho de fazer parte do Mundo dos NETS .
A todos aqueles que nos relacionamos em 2005, agradecemos o apoio recebido e esperamos
contar mais uma vez com vocês nessa etapa desafiadora de crescimento que será 2006.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2006

A Administração

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S A

182

Net Serviços de Comunicação S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2004 e 2003

1

183

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2004 e 2003

Conteúdo
Parecer dos auditores independentes
Balanços patrimoniais
Demonstrações de resultados
Demonstrações das mutações do passivo a descoberto
Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Demonstrações dos fluxos de caixa
Notas explicativas às demonstrações financeiras

5

184

185

186

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
Controladora
2004
2003

Consolidado
2004
2003

355
41.286
42.000
5.513
19.478
3.008
111.640

88
28.769
1.088
5.075
1.527
542
37.089

324.734
60.744
30.704
54.147
132.375
10.524
613.228

201.704
55.866
4.088
6.933
122.088
3.207
393.886

267.491
764
31.835
11.899
3.404
67
315.460

332.982
27.805
16.227
11.832
65
388.911

31.835
1.286
83.532
458.159
5.126
579.938

117
18.965
68.623
329.555
3.393
420.653

1.293.455
57.480
836
1.351.771

1.003.797
82.208
617
1.086.622

137.844
844.672
54.037
1.036.553

215.832
978.376
44.151
1.238.359

1.778.871

1.512.622

2.229.719

2.052.898

(2.735.727)
(452.202)
3.395.936
208.007

(2.735.727)
(452.202)
3.350.541
162.612

(2.735.727)
(452.202)
3.395.936
208.007

1.986.878

1.675.234

2.437.726

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Programação a receber de controladas
Estoques
Despesas antecipadas
Impostos diferidos e a recuperar
Juros sobre o capital próprio
Outros créditos

Realizável a longo prazo
Contas a receber de empresas ligadas
Programação a receber de controladas
Contas a receber por venda de investimento
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos e a recuperar
Outros créditos e valores

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido

Total do ativo
Passivo a descoberto representado por
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados

Total do ativo e passivo a descoberto

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(2.735.727)
(452.202)
3.350.541
162.612

2.215.510

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)

Controladora
2004
2003

Consolidado
2004
2003

Passivo
Circulante
Fornecedores
Programação
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar a acionistas
Provisão para imposto de renda e
contribuição social
Provisões e outras contas a pagar

Exigível a longo prazo
Programação
Contas a pagar a empresas ligadas
Provisão para contingências
Provisões e outras contas a pagar

Participações minoritárias

Total do passivo

15.800
41.286
1.411
23.401
909.745
446.116
17.171

9.391
28.769
98
13.538
777.399
338.342
-

66.111
133.702
34.996
40.960
1.123.212
446.116
35.142

59.335
162.846
35.199
27.926
1.003.824
338.342
-

2.921
1.457.851

4
1.167.541

18.010
32.071
1.930.320

8.628
18.618
1.654.718

764
318.736
208.024
1.503
529.027

27.805
269.243
210.645
507.693

760
4.016
493.810
8.409
506.995

46.373
5.791
488.200
19.811
560.175

-

-

411

617

1.986.878

1.675.234

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2.437.726

2.215.510

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
Controladora
2004
Receita operacional bruta
Mensalidade TV por assinatura
Mensalidade Vírtua
Pay-per-view (PPV)
Redes corporativas
Adesão
Outras

Consolidado
2004
2003

2003

-

-

Impostos e deduções
Receita operacional líquida

-

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

-

Receitas(despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas(despesas) líquidas

Participações em controladas
Equivalência patrimonial
Amortização dos ágios

Prejuízo operacional
Receitas(despesas) não operacionais
Prejuízo antes de impostos e das participações
minoritárias
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Participações minoritárias
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação do capital social no final dos
exercícios – ( em R$ )

-

1.458.700
99.721
61.306
36.596
14.687
39.648
1.710.658
(317.959)
1.392.699

1.322.164
50.637
52.080
57.877
18.757
30.743
1.532.258
(286.837)
1.245.421

-

(831.570)
561.129

(823.210)
422.211

(96.549)
(20.848)
(274.883)
2.229
(3.128)
(393.179)

(66.501)
(27.395)
(168.048)
5.913
2.445
(253.586)

(96.549)
(231.369)
(42.783)
(327.248)
44.559
13.180
(640.210)

(66.106)
(178.225)
(61.744)
(253.671)
38.467
(6.010)
(527.289)

386.683
(47.299)
339.384

47.318
(49.880)
(2.562)

4.161
(70.569)
(66.408)

2.247
(67.064)
(64.817)

(53.795)

(256.148)

(145.489)

(169.895)

6.953

(12.239)

7.996

(7.909)

(46.842)

(268.387)

(137.493)

1.447

(268.387)

(19.474)
111.741
(169)
(45.395)

(45.395)

(0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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189

(0,13)

(177.804)
(28.430)
(61.987)
(166)
(268.387)

190

2.748.650

-

2.748.650

-

2.748.650

(12.923)

-

(12.923)

-

(12.923)

A integralizar

Capital Social

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de dezembro de 2004

Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2003

Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2002

Subscrito

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do passivo a descoberto

Companhia aberta

Net Serviços de Comunicação S.A.

8

2.735.727

-

2.735.727

-

2.735.727

Integralizado

452.202

-

452.202

-

452.202

Reserva
especial
de ágio

(3.395.936)

(45.395)

(3.350.541)

(268.387)

(3.082.154)

Prejuízos
Acumulados

(208.007)

(45.395)

(162.612)

(268.387)

105.775

Total

Net Serviços de Comunicação S.A.
Companhia aberta

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
Controladora
2004
2003
Origens de recursos
Das operações:
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o capital circulante líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Participações em controladas
Juros e variações monetárias de longo prazo
Participação de acionistas minoritários
Depreciações e amortizações
Contingências
Resultado na venda do ativo permanente
Perda de capital em investimentos
Recursos (aplicados nas) originados das operações

Consolidado
2004

2003

(45.395)

(268.387)

(45.395)

(268.387)

(386.683)
38.032
68.147
(7.449)
(7.041)
257
(340.132)

(47.318)
66.874
77.275
15.244
7.501
9.753
(139.058)

(111,741)
(4.161)
52.130
169
243.322
(28.007)
(5.879)
100.438

73.266
(2.247)
74.727
166
263.410
83.865
6.623
231.423

De terceiros:
Aumento do exigível a longo prazo
Redução do realizável a longo prazo
Transferência passivo circulante para exigível a longo prazo
Transferência do realizável a longo prazo para ativo circulante
Transferência do imobilizado para o ativo circulante
Dividendos recebidos
Juros sobre capital próprio
Aumento das contas a pagar de empresas ligadas
Redução das contas a receber de empresas ligadas
Redução do investimento por incorporação
Valor de venda dos ativos permanentes

1.502
107
43.269
612
304
21.521
288.994
281.399
27.816
42.271

27.805
3.759
17.266
1.239
1.796
333.876
478.632
3.861

9.910
18.552
16.229
32.289
116
56.797

48.695
1.931
17.266
94.842
57
1.080
47.452

Total das origens

367.663

729.176

234.331

442.746

6.451
549
287.529
208.701
43.149
37.043
583.422

27.089
466.045
251.052
44.143
939
789.268

90.594
32.433
93
75.675
86.885
4.911
290.591

590
97.046
15.547
2.938
261
9.949
30.563
32.890
189.784

(215.759)

(60.092)

(56.260)

252.962

111.640
(37.089)
74.551

37.089
(8.180)
28.909

613.228
(393.886)
219.342

393.886
(137.548)
256.338

1.457.851
(1.167.541)
290.310
(215.759)

1.167.541
(1.078.540)
89.001
(60.092)

1.930.320
(1.654.718)
275.602
(56.260)

1.654.718
(1.651.342)
3.376
252.962

Aplicações de recursos
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Aumento das contas a receber de empresas ligadas
Redução das contas a pagar empresas ligadas
Transferência do exigível a longo prazo para passivo circulante
Aumento do realizável a longo prazo
Redução do exigível a longo prazo
Total das aplicações
(Redução) aumento do capital circulante líquido
Demonstração das variações do capital circulante líquido
Ativo circulante
No final do exercício
No início do exercício
Passivo circulante
No final do exercício
No início do exercício
(Redução) aumento do capital circulante líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
Controladora
2004
2003
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial e provisão para
passivo a descoberto
Juros e variações monetárias líquidos
Provisão de juros sobre empréstimos
líquida dos pagamentos
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Juros sobre capital próprio, não liquidado
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Resultado na baixa do ativo permanente
Dividendos a pagar
Provisão para contingências

(45.395)

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) redução em estoques e outros
créditos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
(Aumento) redução em outros ativos
(Aumento) redução em despesas antecipadas
(Aumento) redução em dividendos recebidos
Aumento (redução) fornecedores e
programação
Aumento (redução) em obrigações fiscais
Aumento (redução) em salários e encargos
sociais
Aumento (redução) em provisões e outras
contas a pagar
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades operacionais

Consolidado
2004
2003

(268.387)

(45.395)

(268.387)

(386.683)
(4.701)

(47.318)
(31.058)

(4.161)
8.389

(2.247)
(22.508)

300.180
257
68.147
21.521
-

177.404
9.753
77.275
1.796
-

303.301
243.322
169

181.635
263.410
166

(7.041)
(23.557)

7.501
14.305

(111.741)
(5.879)
(375)
(44.414)

73.266
6.623
63.645

-

-

(4.880)

405

(3.842)
(17.891)
(24.685)
304

(1.659)
4.435
(107)
(16.214)
1.239

5.673
(27.149)
(56.849)
(29.536)
-

2.307
(3.161)
(17.045)
(12.819)
-

(8.114)
1.316

(10.352)
(435)

(67.982)
5.644

(27.010)
(19.245)

9.863

9.044

13.034

7.797

5.027

(234)

8.601

(13.416)

(115.294)

(73.012)

189.772

31.829
(7.000)
10.442

(24.593)
1.365

16.295
(123.027)
40.502

(590)
(84.460)
19.319

35.271

(23.228)

(66.230)

(65.731)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Participações societárias
Aquisições de imobilizado e diferido
Valor da venda de ativos permanentes
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
Controladora
2004
2003
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos de curto prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de financiamentos

-

Consolidado
2004
2003

-

288.991
(208.701)

812.508
(717.097)

80.290

95.411

-

(512)
(512)

1.132
(3.194)
(2.062)

Aumento (redução) das disponibilidades

267

(829)

123.030

145.623

Demonstração do aumento (redução) nas
disponibilidades
No inicio do exercício
No fim do exercício

88
355

917
88

201.704
324.734

56.081
201.704

Aumento (redução) das disponibilidades

267

(829)

123.030

145.623

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional e financeiro
A Net Serviços de Comunicação S.A. tem por objetivo a participação no capital de outras
empresas que atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no provimento de acesso
a serviços de valor adicionado, na prestação de outros serviços de telecomunicações e em
qualquer outra modalidade de distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede. A
Companhia tem também, por objetivo, a prestação às suas subsidiárias de todos os serviços,
inseridos no contexto de apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo. A Companhia
poderá, ainda, participar em outras empresas que tenham as mesmas atividades, assim como
acessórias a estas, incluindo as de importação, exportação e representação.
A atividade das principais controladas, caracteriza-se pela distribuição de sinais de televisão por
assinatura através de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do país. Desde
2000, a Companhia oferece também serviços de acesso à Internet através de sua rede de cabos nas
principais cidades em que opera. A concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a
indústria brasileira de telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura
foi outorgada para as controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Na data do
vencimento, será possível solicitar a renovação, desde que, as controladas tenham cumprido
satisfatoriamente as condições da concessão, tenham atendido à regulamentação do Poder
Executivo, e venham a atender às exigências que sejam, técnica e economicamente, viáveis para a
satisfação das necessidades da comunidade, inclusive quanto à modernização do sistema.
Conforme os termos do acordo de acionistas de 11 de julho de 2002, descrito na nota 16, a
Companhia é controlada, em conjunto com Bndespar (até 01 de fevereiro de 2005, conforme
detalhado na nota 26-a Eventos subseqüentes), pela Roma Participações Ltda. e pela Distel
Holding S.A., empresas controladas pela Globo Comunicações e Participações S.A. ou Globopar,
que faz parte do maior conglomerado de empresas de mídia e entretenimento do Brasil.
Em decorrência dos aprimoramentos operacionais e das medidas para otimização dos custos, a
maioria das controladas está gerando lucros operacionais. O resultado positivo em 2004 reflete
também a valorização do real frente ao dólar, de aproximadamente 8%, bem como o
reconhecimento dos créditos fiscais diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias no montante de aproximadamente R$ 196.000 (R$
22.000 em 31 de dezembro de 2003) nas controladas com perspectiva de lucros futuros conforme
divulgado na nota explicativa 6 – Impostos diferidos e a recuperar curto e longo prazo. Entretanto,
o resultado consolidado do exercício de 2004 da Companhia continua sendo afetado pelo
reconhecimento dos encargos financeiros, juros de mora, comissão de permanência e multas
contratuais decorrentes de obrigações financeiras vencidas, no montante de aproximadamente R$
303.000 (R$ 182.000 em 31 de dezembro de 2003), conforme divulgado na nota explicativa 18Resultado financeiro. Os custos incrementais específicos, já desembolsados, relacionados à
reestruturação das dívidas no montante de R$ 44.000 (R$ 16.200 em 31 de dezembro de 2003)
continuam sendo registrados como despesas antecipadas, e serão amortizados na data da
conclusão do processo de reestruturação das dívidas.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
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A Administração, com o apoio de seus acionistas, continua focada no aumento da base de
assinantes, na implementação de canais múltiplos de vendas e TV digital, na melhoria dos
serviços e dos resultados, por meio de controles mais aprimorados para tomada de decisões de
forma seletiva e disciplinada.
A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
Percentual de participação no capital social
2004
2003
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações S.A.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltd.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Televisão a Cabo Vindima Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
TV Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.
Cable S.A.

86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,08
0,01
-

13,62
46,60
2,12
36,99
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00
-

86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
0,08
0,01
44,25

13,62
46,60
2,12
36,99
0,06
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00
55,75

-

-

40,00

-

50,00

-

50,00

-

Coligada
Net Brasil S.A.
Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.
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Incorporação de controladas
Durante 2004, em continuidade ao processo de reestruturação societária anunciado em 2002, a
Companhia incorporou as controladas Televisão a Cabo Vindima Ltda., Vicom Tecnologia Ltda.,
Jaguari Telecomunicações S.A. e Cable S.A., que se encontravam inativas. Em 2003 incorporou
as controladas Televisão a Cabo de Novo Hamburgo Ltda., Americapar Participações Ltda., Net
Sul Provedor de Acesso Ltda. e adquiriu a participação de 30% dos sócios minoritários de sua
controlada Net Anápolis.
Venda de participação societária
Com o objetivo de fortalecer os segmentos de televisão por assinatura e banda larga, em 30 de
agosto de 2004, a Companhia vendeu 100% das quotas representativas do capital social da Vicom
Ltda. para a Comsat Brasil Ltda.
Esta operação gerou um ganho não operacional de R$ 8.652 conforme demonstrado a seguir:
Venda em 1 parcela à vista e 5 parcelas anuais, corrigidas
pela variação do IPCA
Mais o equivalente a US$ 4.250 mil em 5 pagamentos anuais
atrelados a geração de caixa líquido pela Vicom
Receita total
Baixa de investimentos
Baixa do ágio
Resultado não operacional

19.359
12.469
31.828
(16.176)
(7.000)
8.652

Em complemento ao acordo, a Companhia assumiu uma dívida no montante de R$ 7.000 (US$
2.066) que estava registrada na Vicom Ltda. Esta dívida será recuperada da Comsat Brasil Ltda
em 5 parcelas anuais atrelados a geração de caixa líquido pela Vicom Ltda. Caso haja saldo em
aberto ao final do 5º ano, o valor remanescente será integralmente recebido.
A Companhia também alienou em agosto de 2004, 80 ações ordinárias nominativas
correspondentes a totalidade de sua participação de 40% do capital social da Net Brasil S.A. para
a acionista Distel Holding S.A.. Esta operação gerou uma perda de R$ 2.004 que foi reconhecida
como resultado não operacional.
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Cancelamento do registro de companhia aberta da controlada CMA Participações S.A.
Conforme fato relevante publicado em 6 de agosto de 2004, a Companhia aprovou o
cancelamento do registro de Companhia aberta da controlada CMA Participações S.A., a qual
será efetivada através de oferta pública, visando à aquisição total de 100.001 ações ordinárias e
94.315.540 ações preferenciais. O preço oferecido para aquisição das ações ordinárias e
preferenciais será de R$1,35 por lote de 1000 ações, atualizado pela variação da Taxa Referencial
(TR) mensal, calculados pro rata temporis desta data até a data da liquidação financeira. O
processo foi submetido para análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em 23 de
fevereiro de 2005 a controlada editou uma oferta pública de aquisição de ações conforme
comentado na nota 26-b Eventos subseqüentes.
Reestruturação de dívidas e aumento de capital
Desde dezembro de 2002, a Companhia vem negociando com o comitê de credores, novos termos
e condições para o perfil de sua dívida.
Em 22 março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de dívidas, mediante a
adesão de 98% dos credores financeiros.
Os termos e condições acordados bem como os principais elementos dos instrumentos da nova
dívida estão descritos na nota explicativa nº 26-c Eventos subseqüentes.
A Companhia acredita que atingiu os objetivos anunciados no início desse processo, de adequar
seu calendário de amortização de principal e juros aos níveis que podem ser suportados pela
geração de caixa operacional e que seja adequado à volatilidade do mercado em que a Companhia
opera, minimizando o risco de refinanciamento dessa dívida, possibilitando assim um crescimento
sustentável de longo prazo.
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2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas
foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações e normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM .
A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a forma de
“American Depositary Shares” – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América e está
sujeita às normas da “Securities and Exchange Commission – SEC”. A Companhia elabora
demonstrações financeiras anuais e trimestrais de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos nos Estados Unidos da América – USGAAP. Visando atender às necessidades de
informação dos mercados em que opera, a Companhia tem por prática divulgar suas
demonstrações financeiras societárias e USGAAP simultaneamente. A Companhia possui também
ações preferenciais negociadas na LATIBEX , bolsa de valores de Madrid, estando sujeita
também às normas da Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, as quais são
atendidas pelos requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da América.
A Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 2 com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, passando a integrar o índice Novo
Mercado Bovespa, criado para diferenciar um grupo seleto de empresas que se comprometem em
adotar práticas diferenciadas de Governança Corporativa. As demonstrações financeiras anuais e
trimestrais da Companhia contemplam as exigências adicionais do novo mercado BOVESPA.
Algumas rubricas de 2003, sendo as principais, despesas com depreciação e amortização (nota
explicativa 17), receitas a transcorrer (nota explicativa 5) e imposto de renda e contribuição social
diferidos (nota explicativa 6), foram reclassificadas para adequação e consistência com o
exercício corrente.
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Resumo das principais práticas contábeis
a.

Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o
competência de exercício.

regime contábil de

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.
b.

Uso de estimativas
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração utilize estimativas
para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como para algumas divulgações de informações nas demonstrações financeiras. Os
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas
relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia, são revisadas anualmente e
referem-se a: provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda diferido
ativo, provisão para contingências, provisão para perdas nos estoques, vida útil de
equipamentos e valor de mercado de derivativos.

c.

Moeda estrangeira
Os ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela
taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão
de moeda foram reconhecidas no resultado do exercício. Para as subsidiárias localizadas no
exterior, os ativos e passivos foram convertidos para reais pela taxa de câmbio vigente na
data do fechamento do balanço.
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d.

Ativo circulante e realizável a longo prazo
x

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.

x

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base na inadimplência dos assinantes, em montante considerado
suficiente pela Administração para a cobertura de eventuais perdas na realização das
contas a receber.

x

Estoques
Avaliado ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado e
deduzido de provisão para obsolescência, quando necessário.

x

Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e.

Permanente
x

Investimentos
São demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995,
combinado com os seguintes aspectos:
y As práticas contábeis adotadas pelas controladas são consistentes com as adotadas
pela Companhia;
y As participações diretas ou indiretas em controladas são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial;
y As demonstrações financeiras das controladas no exterior são convertidas para
reais com base na taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as
correspondentes variações cambiais reconhecidas no resultado operacional;
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y As provisões para passivo a descoberto das controladas, as quais são classificadas
como redutoras de créditos com empresas ligadas, até o limite destas, são
constituídas com base na totalidade do passivo a descoberto, independentemente da
existência de participação de minoritários;
y Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas,
fundamentados em expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no
método linear no prazo máximo de 10 anos. Análises do valor de recuperação dos
ágios são efetuadas anualmente com base nas projeções de resultados futuros.
x

Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada. A depreciação é calculada de acordo com o método linear, às taxas
anuais mencionadas na Nota 9, que levam em consideração a vida útil-econômica
dos bens. As estimativas da administração da vida útil dos bens integrantes da rede
de distribuição de sinais são revisadas periodicamente para refletir as mudanças
tecnológicas e mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no
imobilizado (equipamentos, cabos, terminais de recepção, etc), como estoques a
imobilizar e valorizados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas. As despesas com reparos e manutenção da rede de distribuição de sinais são
apropriadas ao resultado.

x

Diferido
Abrange os valores capitalizados na fase de prematuração e os custos de instalação
da rede interna nas residências de assinantes de televisão por assinatura e de acesso a
Internet, exceto equipamentos, quando superiores ao montante das receitas de taxas
de adesão líquidas das despesas diretas de vendas, além de outros gastos com
projetos que beneficiarão exercícios futuros.
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em até cinco anos, a partir da data em
que os benefícios começam a ser gerados.

Net Serviços de Comunicação S.A.
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f.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais incorridas até a data base
dos balanços.

g.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.

h.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados
com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Os impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição
social e diferenças temporárias foram constituídos apenas nas empresas que apresentam
histórico de lucros tributáveis e com perspectivas de lucros futuros, suportados por
projeções de resultados tecnicamente elaboradas.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como impostos a recuperar,
com base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com base nas projeções
dos resultados das operadoras que estão efetuando a amortização do ágio incorporado para
fins fiscais conforme previsto na instrução CVM 349/01.
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social são avaliados regularmente com base no plano
de negócios da Companhia e são objeto de provisão para perdas quando necessário.

i.

Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do balanço,
com base nas informações relevantes de mercado disponíveis ou outras técnicas de
avaliação.
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j.

Demonstrações dos fluxos de caixa
A Companhia está apresentando a demonstração dos fluxos de caixa preparados de acordo
com a NPC 20 –Demonstração dos fluxos de caixa, emitida pelo IBRACON – Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil.

3.

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as demonstrações da Net Serviços de
Comunicação S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta
ou indiretamente, inclusive o controle compartilhado.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma horizontalmente os
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado
pelas seguintes eliminações:
x

Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das
empresas controladas;

x

Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio líquido e
resultados são destacadas;

x

Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas;

x

Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas realizadas entre
as empresas consolidadas.

Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em conjunto, TV
Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às demonstrações financeiras consolidadas,
na proporção da participação da Companhia no seu capital social.

Net Serviços de Comunicação S.A.
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4.

Disponibilidades
Controladora
2004
355
355

Caixa e bancos
Fundos de investimento
Certificados de depósitos bancários

Consolidado
2003
88
88

2004
13.177
148.756
162.801
324.734

2003
13.201
127.828
60.675
201.704

As aplicações financeiras estão distribuídas basicamente em: certificados de depósitos bancários
remunerados à taxas que variam entre 99,5% a 101,0% da variação dos certificados de depósito
interbancário (CDI), debêntures compromissadas remunerada à taxa de 100,0% do CDI, e fundos
de aplicação em cotas de outros fundos.

5.

Contas a Receber
Consolidado
Contas a receber de assinantes

2004
183.793

2003
147.914

(-) Receitas a transcorrer

(87.434)

(48.695)

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(35.615)

(43.353)

60.744

55.866

As receitas a transcorrer representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais,
apropriadas ao resultado conforme o regime de competência.
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6.

Impostos diferidos e a recuperar curto e longo prazo
Controladora
2004
2003
Impostos a recuperar:
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Impostos diferidos:
Créditos fiscais resultantes de
Incorporação

5.113
3.804
8.917

3.774
1.301
5.075

27.986
23.510
717
52.213

14.342
7.196
719
22.257

-

-

317.599

402.582

-

-

154.906
9.435
164.341

5.140
17.712
22.852

-

-

53.112
3.269
56.381
538.321

1.352
2.600
3.952
429.386

590.534
(132.375)
458.159

451.643
(122.088)
329.555

Imposto de renda
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias
Contribuição social
Base negativa
Diferenças temporárias
Total
Total de impostos diferidos e a recuperar
Curto prazo
Longo prazo

Consolidado
2004
2003

8.917
(5.513)
3.404

5.075
(5.075)
-

Créditos fiscais resultantes de incorporação
A partir de janeiro de 2003, as operadoras iniciaram o aproveitamento dos créditos fiscais
decorrentes de incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, com base na
expectativa de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
Durante o exercício de 2004, as operadoras amortizaram para fins fiscais créditos no montante de
R$ 84.983 e o seu aproveitamento como despesa dedutível gerou um benefício fiscal de R$ 82.345
(R$ 15.945 em 31 de dezembro de 2003), sendo R$ 72.163 (R$ 13.493 em 31 de dezembro de
2003) oriundos dos ágios incorporados da Globotel Participações S.A. em agosto de 2001,
conforme nota explicativa nº16 e o restante de R$ 10.182 (R$ 2.452 em 31 de dezembro de 2003)
relativo aos ágios incorporados da Companhia nas operadoras. O valor dos créditos amortizados e
não utilizados no montante de R$ 2.638, classificados na demonstração de resultados como
despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos, representa as parcelas de amortização
que se transformaram em prejuízos fiscais, a serem aproveitados a partir do exercício de 2005,
observado o limite de 30% dos lucros tributáveis.
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Em 31 de dezembro de 2004 e 2003 os saldos remanescentes dos créditos fiscais registrados pelas
operadoras controladas pela Companhia são como segue:
2004
196.419
75.290
32.303
13.587
317.599

Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

2003
245.524
99.696
40.379
16.983
402.582

A estimativa de amortização dos créditos fiscais, é como segue:
2005
2006
2007
2008
Total

84.983
84.983
84.983
62.650
317.599

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Algumas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros,
determinada por estudo técnico, derivado dos planos de negócios, devidamente aprovado pela
Administração e revisado anualmente, reconheceram, em 31 de dezembro de 2004, os benefícios
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias e créditos tributários sobre prejuízos fiscais
e bases negativas de contribuição social de exercícios anteriores, os quais não possuem prazo
prescricional, e sua compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis.
A estimativa de realização dos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias, apurados com base na projeção de resultados futuros
e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da Companhia de acordo com a
instrução CVM nº 371, é como segue:
2005
20.860
2006
17.939
2007
18.615
2008
20.915
2009
45.926
2010 a 2012
83.763
2013 a 2014
12.704
Total
220.722
Parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida
883.101
Total
1.103.823
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As projeções de resultado das operadoras levam em consideração as amortizações anuais dos
créditos fiscais resultantes de incorporação, bem como a conclusão do processo de reestruturação
de dívidas comentado na nota explicativa nº 26-c Eventos subseqüentes e indicam a recuperação
dos créditos fiscais incorporados e dos impostos diferidos reconhecidos.
O estudo técnico de viabilidade, que contemplou a geração de resultados de acordo com a
expectativa da Administração, considerando a continuidade da Companhia e de suas operadoras,
indicou que o ativo registrado é recuperável em até 10 anos. A Administração comparou projeções
ao valor nominal limitado a 10 anos com projeções com a manutenção do resultado por tempo
indeterminado, inclusive a sua perpetuidade e trazidos ao valor presente pela taxa média de custo
de capital da Companhia. O reconhecimento dos ativos fiscais diferidos foi o menor valor apurado
na comparação anteriormente descrita.
Adicionalmente, a Administração da Companhia continua voltada a ações mais efetivas de redução
dos custos operacionais, no atendimento aos assinantes, oferecendo novos serviços, melhorando a
qualidade dos serviços existentes e implementando melhores canais de venda, objetivando o
aumento de lucros de suas operadoras.
Os planos de negócio da Companhia são revisados anualmente para refletir as mudanças no
cenário econômico, mudanças mercadológicas e as decorrentes de decisões da Administração,
contemplando as seguintes premissas:
x Permanência do serviço de acesso à internet de banda larga, (Vírtua), nos mercados
chaves onde existem áreas de alta densidade populacional e renda disponível, com a
possível expansão de acesso às áreas de baixa densidade populacional, porém com alta
renda disponível.
x Realização de ações junto aos assinantes para melhorar o mix de assinantes de TV por
assinatura, estimulando a migração para pacotes de maior margem e de melhor percepção
de valor, além dos serviços agregados.
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x Oferta de novos serviços de valor agregado aos assinantes através de produtos como o
pay-per-view de filmes e esportes e canais à la carte.
x Melhoria na qualidade do serviço por meio da terceirização das áreas de Atendimento e
Tecnologia da Informação, o que diminuiu e deve continuar a diminuir as taxas anuais de
desconexão de assinantes e os seus respectivos custos operacionais.
x Lançamento da Net Digital (TV digital interativa), que contribui com o aumento de
receita por assinante e permite a oferta de uma maior quantidade de produtos e serviços
agregados.
x Revisão contínua de processos operacionais chaves da Companhia tais como vendas,
instalações e retenções, o que tem proporcionado redução destes custos por assinantes.
Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis de curto prazo foram classificados no
ativo circulante.
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas nas projeções dos lucros
tributários levando em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no
encerramento do exercício. Conseqüentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem
no futuro tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões.
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A conciliação das despesas calculadas pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e das
despesas de imposto de renda e contribuição social debitadas em resultado, é demonstrada como
segue:
Controladora
2004
2003

Consolidado
2004
2003

(46.842)

(268.387)

(137.493)

(177.804)

Exclusão do resultado da equivalência patrimonial e resultado
pela mudança no percentual de participação

(386.434)

(37.565)

(4.161)

(2.247)

Prejuízo após exclusão do resultado da equivalência
patrimonial e mudança no percentual de participação

(433.276)

(305.952)

(141.654)

(180.051)

147.314

104.024

48.162

61.217

(202)
(860)

(399)
(6.255)

(6.686)
(860)

(5.476)
(7.651)

195

-

82.345
609

15.495
33

(139.129)

(96.759)

(141.442)

(77.679)

1.447
(7.318)

(611)

196.724
(1.602)
(84.983)
-

22.139
(13.389)
(84.983)
(123)

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício

1.447

-

92.267

(90.417)

Alíquota efetiva

0,0%

0,0%

65,1%

50,2%

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal
combinada 34%
Adições permanentes:
Despesas indedutíveis
Tributação do lucro de controladas no exterior
Exclusões permanentes:
Efeito tributário das provisões sobre ágios incorporados
Receitas não tributáveis
Outros itens:
Imp. renda e contr. social sobre prejuízos fiscais e diferenças
temporárias do exercício não reconhecidos
Imp. renda e contr. social sobre prejuízos fiscais e diferenças
temporárias de exercícios anteriores reconhecidos neste
exercício
Outros créditos (débitos) fiscais
Amortização do crédito fiscal sobre ágios incorporados
Efeitos tributários dos juros sobre capital próprio
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7.

Estoques
Consolidado
2004
29.004
4.757
(3.057)
30.704

Materiais para manutenção de redes
Materiais para instalação e assistência técnica
Provisão para obsolescência

2003
4.088
4.088

Com a conclusão dos projetos de ampliação e adequação das redes, a maioria dos estoques de
materiais passou a ser aplicado na manutenção destas redes. Por esse motivo, a Administração da
Companhia, após análise reclassificou os saldos de materiais de manutenção de redes da conta do
ativo imobilizado para a conta de estoques no ativo circulante no montante de R$ 32.289 durante o
ano de 2004, por entender que desta forma, fica melhor demonstrado a natureza do material.

8.

Investimentos

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

Controladora
2004
2003
1.201.521
857.564
91.934
146.233
1.293.455
1.003.797
1.293.455
1.003.797
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As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos investimentos,
bem como as informações relevantes sobre as controladas, são apresentadas a seguir:

a)

Movimentação dos investimentos

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B.H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Total controladas
Coligada:
Net Brasil S.A.
Total controladora

Juros
sobre
capital
próprio

Ganhos e
perdas na
variação de
participação

Saldos
em
2003

Aumento
de
capital

441.004
210.460
74.388
34.967
28.784
25.617
23.103
4.424
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
248
221
857.564

30.923
12.966
23.877
13.358
1.547
82.671

(304)
(304)

(15.502)
(2.985)
(2.079)
(371)
(49)
(211)
(179)
(125)
(20)
(21.521)

(257)
(257)

123.165
116.647
26.890
(882)
(1.185)
17.906
10.206
879
(1.569)
595
673
2.903
29.705
1.325
(34)
133
327.357

(27.599)
(16.176)
(214)
(43.989)

594.835
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
4.628
4.787
2.801
4.710
29.705
2.595
1.881
1.201.521

857.564

82.671

(304)

(21.521)

(257)

2.004
329.361

(2.004)
(45.993)

1.201.521

Dividendos
recebidos
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b)

Movimentação do ágio

Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Vicom Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Outros
Total controladora
CMA Participações S.A.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Blumenau
Net Londrina Ltda.
Net Paraná Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Maringá
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Florianópolis Ltda.
Outros
Total consolidado

c)

Saldos
em
2003

Amortização
de
ágio

63.901
27.954
18.072
12.822
8.555
4.493
2.939
2.500
1.811
1.469
1.354
363
146.233
14.861
16.743
15.857
12.412
3.204
2.188
1.525
562
1.971
215.556

(9.466)
(12.977)
(6.777)
(8.098)
(1.555)
(2.246)
(1.603)
(1.488)
(1.811)
(801)
(366)
(111)
(47.299)
(10.001)
(2.638)
(2.548)
(3.549)
(686)
(938)
(1.525)
(562)
(823)
(70.569)

Baixas
(vide nota 1)

Variação
cambial

(7.000)
(7.000)
(7.000)

(307)
(307)

Equivalência
patrimonial

Saldos
Em
2004

Movimentação da provisão para passivo a descoberto

Empresas

Saldos
Em
2003

Aumento de
capital

Controladas:
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Total controladas

486.475
90.472
63.033
43.337
2.956
686.273

(32.521)
(32.521)

(19.752)
(57.951)
20.852
(817)
2.496
(55.172)

466.723
83.885
42.520
5.452
598.580

Coligada:
Net Brasil S.A.
Total controladora

2.150
688.423

(32.521)

(2.150)
(57.322)

598.580
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d)

Informações relevantes sobre as controladas
i) Número de ações ou quotas de propriedade da Net Serviços de Comunicação S.A.
CONTROLADORA
Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2004
Ações (mil)
Ordinárias
Preferenciais

Quotas
(mil)

641
12.985
8
561
123.034.810
0,01
630.660
862

1.117.326
-

66.417
9.883.146
1
8.872.670
114.008
3.097.554
2.675.720
632.030
46.019.311
-

-

-

-
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ii) Participação e demais informações requeridas.
CONTROLADORA

Empresas

Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecom. S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Total controladas
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2004
Participação no
capital
capital
social
votante
(%)
(%)
97,87
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
86,00
100,00
100,00
50,67
63,00

-

100,00
50,00
99,99
100,00
86,00
54,84
63,00

-

Investimentos

Provisão
para
passivo a
descoberto

607.759
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
9.256

768.177
270.472
98.831
2
88.727
114.008
7.500

125.841
116.647
26.890
(882)
17.906
10.206
1.758

594.835
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
4.628

-

4.787
2.801
4.710
2.595
1.881
(542.701)
29.705
(83.885)
(79.622)
(8.654)

30.976
1.975
26.757
8.800
6.321
109.029
460.193
6.892
36.010
6

595
673
2.903
1.325
133
22.968
87.656
(20.852)
1.537
(3.964)

4.787
2.801
4.710
2.595
1.881
29.705
1.201.521

(466.723)
(83.885)
(42.520)
(5.452)
(598.580)

123.165
116.647
26.890
(882)
(1.185)
17.906
10.206
879
(1.569)
595
673
2.903
1.325
(34)
133
19.752
87.656
(20.852)
817
(2.496)
382.529

-

-

-

1.201.521

(598.580)

4.154
386.683

Patrimônio
líquido

Capital
social

Resultado

Efeitos no
resultado da
controladora

Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia alienou 100% das quotas da Vicom
Ltda. para a Comsat Brasil Ltda.
O balanço patrimonial em 30 de agosto de 2004 e 31 de dezembro de 2003 e as demonstrações de
resultado do período e exercício findo em 30 de agosto de 2004 e 31 dezembro de 2003
consolidados da Vicom Ltda. e sua controlada, estão demonstrados a seguir:
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Balanços patrimoniais consolidados em 30 de agosto de 2004 e 31 de dezembro de 2003
30/08/2004

31/12/2003

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Impostos diferidos e a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

Realizável a longo prazo
Contas a receber de empresas ligadas
Depósitos judiciais
Outros créditos

Permanente
Investimentos
Imobilizado

30/08/2004

31/12/2003

1.909
790
2.662
4.013
12
3.166
12.552

2.327
609
2.219
7.387
12.542

14
952
2.408
3.374

699
2.523
3.222

55.020
1.679
(40.523)
16.176
16.176

41.662
1.717
(38.992)
4.387
13.358
17.745

32.102

33.509

Passivo
552
4.690
939
186
1.394
7.761

650
6.067
311
47
447
7.522

Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e encargos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisão para IR e CS
Provisões e outras contas a pagar

2.641
15
1.338
3.994

2
1.307
1.309

Exigível a longo prazo
Contas a pagar a empresas ligadas
Provisões para contingências
Provisões e outras contas a pagar

40
20.307
20.347

112
24.566
24.678

32.102

33.509

Patrimônio líquido e recursos
capitalizáveis
Capital social
Reserva de reavaliação
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Recursos capitalizáveis
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Demonstrações de resultados consolidados do período e exercício findo em 30 de agosto de 2004 e
31 de dezembro de 2003.

01/01/2004 a
30/08/2004
Redes corporativas
Impostos e deduções das receitas
Receita operacional líquida

36.596
(4.018)
32.578

Custos dos serviços prestados
Lucro bruto

(20.957)
11.621

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas líquidas

01/01/2003 a
31/12/2003
57.877
(5.541)
52.336
(35.149)
17.187

(3.081)
(4.179)
(5.913)
(915)
231
80
(13.777)

(2.441)
(6.704)
(10.703)
(517)
576
736
(19.053)

Prejuízo operacional
Resultado não operacional
Imposto de renda e contribuição social

(2.156)
601
(10)

(1.866)
8
-

Prejuízo do período/exercício

(1.565)

(1.858)
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9.

Imobilizado
Controladora
2004
Taxa média
anual de
depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Adiantamentos a fornecedores
Outros

Custo

20
10
10
10
4
20
20
Diversas

141.165
996
1.917
4.277
423
339
7.100
324
944
157.485

Depreciação

Valor

2003
Valor

Acumulada

Líquido

Líquido

(91.044)
(646)
(1.012)
(1.734)
(387)
(325)
(4.857)
(100.005)

50.121
350
905
2.543
36
14
2.243
324
944
57.480

62.998
323
1.026
2.971
268
2.710
9.245
2.667
82.208

Depreciação

Valor

2003
Valor

Acumulada

Líquido

Líquido

Consolidado
2004
Taxa média
anual de
depreciação - %

Custo

Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Cable modem
Rede corporativa
Estoques a imobilizar
Adiantamentos a fornecedores
Imobilizado em andamento

6,67
8,33
6,67
10
10
20
-

134.355
1.083.860
255.857
423.274
46.112
72.395
324
7.851
2.024.028

(77.126)
(770.237)
(184.575)
(231.694)
(7.945)
(1.271.577)

57.229
313.623
71.282
191.580
38.167
72.395
324
7.851
752.451

41.229
357.734
81.014
201.313
20.270
19.283
126.817
8.643
856.303

Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

20
10
10
10
4
20
20
20
Diversas

190.455
21.441
12.181
15.190
24.289
3.997
40.148
10.057
2.999
2.889
323.646
2.347.674

(134.711)
(18.115)
(8.826)
(8.235)
(17.117)
(3.686)
(34.004)
(5.425)
(1.306)
(231.425)
(1.503.002)

55.744
3.326
3.355
6.955
7.172
311
6.144
4.632
2.999
1.583
92.221
844.672

70.249
4.408
4.476
8.559
10.878
1.051
10.314
3.509
3.191
5.438
122.073
978.376
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10.

Diferido

Instalações em residência
Projeto TV digital
Outros

11.

Consolidado
2004
Amortização
Valor
acumulada
líquido
(224.961)
47.577
(77)
5.637
(82.235)
823
(307.273)
54.037

Custo
272.538
5.714
83.058
361.310

2003
Valor
líquido
41.879
2.272
44.151

Programação
Durante o exercício, em decorrência da renegociação com os fornecedores de programação, a
Companhia reconheceu um ganho de R$ 31.011, sendo R$ 7.584 relativos a redução dos custos de
programação e R$ 23.427 referente ao desconto de variação cambial. A composição das dívidas de
programação renegociadas é como segue:

Descrição

Passivo circulante
2004
2003

Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda.
ESPN, Inc.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Total

Controladora
Exigível a longo prazo
2004
2003

Total
2004

2003

9.167
8.299
2.047
1.232
20.745

8.212
6.588
1.820
1.097
792
18.509

764
764

8.212
6588
1.820
1.097
792
18.509

9.931
8.299
2.047
1.232
21.509

16.424
13.176
3.640
2.194
1.584
37.018

8.080
6.846
2.530
1.318
1.207
560
20.541
41.286

6.813
1.928
1.018
501
10.260
28.769

-

6.813
964
1.018
501
9.296
27.805

8.080
6.846
2.530
1.318
1.207
560
20.541
42.050

13.626
2.892
2.036
1.002
19.556
56.574
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As dívidas de programação decorrentes de renegociações estão sendo amortizadas desde janeiro de
2004, sendo corrigidas mensalmente com base no IGP-M e devem ser totalmente liquidadas até o
exercício de 2006.
As negociações ainda em curso, envolvem valores em atraso de aproximadamente R$ 29.064, que
se encontram registrados no passivo circulante. A Administração tem expectativa de conclui-las
durante o exercício de 2005.
A composição das obrigações totais de programação a pagar é como segue:

Passivo circulante
Descrição
Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda.
ESPN, Inc.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Outras
Total

Consolidado
Exigível a longo
prazo
2004
2003

2004

2003

94.890
11.671
2.035
1.225
358
161
110.340

138.693
9.791
1.810
1.090
789
319
144
152.636

760
760

8.036
7.892
4.356
1.311
1.200
557
10
23.362
133.702

6.776
1.923
1.012
499
10.210
162.846

760

Net Serviços de Comunicação S.A.
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Total
2004

2003

26.429
6.552
1.810
1.090
789
319
144
37.133

95.650
11.671
2.035
1.225
358
161
111.100

165.122
16.343
3.620
2.180
1.578
638
288
189.769

6.776
953
1.012
499
9.240
46.373

8.036
7.892
4.356
1.311
1.200
557
10
23.362
134.462

13.552
2.876
2.024
998
19.450
209.219
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Em 27 de junho de 2004 a Companhia renegociou com a Net Brasil S.A., empresa controlada pela
Distel Holding S.A., as condições de aquisição de programação e valores de comissão, através de
novo contrato. A Net Brasil S.A. permanece como comissária para, em nome próprio negociar e
contratar junto a produtores e fornecedores de programação audiovisual a aquisição de conteúdo
brasileiro, obtendo assim melhores condições de preço e pagamento.
O novo contrato estabelece que todos os direitos e obrigações previstos nos contratos de aquisição
de programação de conteúdo brasileiro ainda vigentes, firmados entre a Net Brasil S.A. e os
respectivos fornecedores de programação continuem de pleno direito até o término de seu prazo de
validade. Adicionalmente, os contratos de aquisição de programação de conteúdo internacional
existentes, desde já são reconhecidos e aceitos pela Companhia que se obriga a cumprir
integralmente os seu termos e condições existentes até o seus respectivos vencimentos quando
serão negociados diretamente entre a Companhia e as programadoras.
A Companhia poderá contratar novos canais de conteúdo internacional diretamente das
programadoras.
O referido contrato tem vigência de 10 anos e é renovável automaticamente por iguais períodos.
O direito de utilização da marca Net, cedido gratuitamente pela Net Brasil S.A. permanece
inalterado.
Os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados por meio de consórcios entre a empresa ligada
Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, representada pela Net Brasil S.A., objetivando
explorar, conjuntamente, os bens, direitos e recursos destinados à transmissão e comercialização
de tais eventos, com prazo de vigência de acordo com a duração de cada evento objeto dos
consórcios.
Os valores e condições dos contratos de programação junto às empresas relacionadas às
organizações Globo são realizadas em preços e condições usuais de mercado.
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12.

Empréstimos e financiamentos
Controladora
2004
Descrição
Principal
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
International Finance Corporation
Banco BNL do Brasil S.A.
Bank Boston N.A.
Total
Passivo Circulante

Multas e
juros de
mora

Juros e
comissões

2003

Total

Total

Taxa
de juros

72.167
40.938
25.000
138.105

42.928
37.124
13.566
93.618

35.283
19.704
4.351
59.338

150.378
97.766
42.917
291.061

117.926
71.305
36.057
225.288

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.–12%a.a.
CDI + 0,14% a.m.

375.189
18.581
3.092
396.862
534.967

211.674
3.927
259
215.860
309.478

5.631
331
5.962
65.300

586.863
28.139
3.682
618.684
909.745
909.745

507.867
17.857
26.387
552.111
777.399
777.399

12,63% a.a.
Libor + 3% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
Libor + 0,125 a.a.

Consolidado
2004

Descrição
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Brascan
Bank Boston N.A
Banco Santander S.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
Floating Rate Notes
International Finance Corporation
Banco do Brasil S.A.
Banco BNL do Brasil S.A.
Outros.
Total
Passivo Circulante

2003

Multas e
Juros de
mora

Principal

Juros e
comissões

72.167
46.748
25.000
12.960
10.686
8.112
175.673

42.928
42.219
13.566
6.589
6.356
5.864
117.522

35.283
22.613
4.351
7.423
8.347
2.084
80.101

150.378
111.580
42.917
26.972
25.389
16.060
373.296

117.926
81.393
36.057
19.877
18.751
274.004

259.314
191.913
41.030
18.581
3.616
514.454
690.127

168.779
43.931
6.646
3.927
307
223.590
341.112

205
5.575
5.631
461
11.872
91.973

428.093
236.049
53.251
28.139
4.384
749.916
1.123.212
1.123.212

351.404
240.629
36.546
55.124
26.387
19.730
729.820
1.003.824
1.003.824
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Total

Total

Taxa
de juros

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.-12%a.a.
CDI + 0,14% a.m.
20,93% a a
CDI + 3% a.a.
CDI + 14,4% a.a.

12,63% a.a.
Libor + 2,5% a 3,125% a.a.

Libor + 3,0% a.a.
Libor + 2,5% a 5% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
Diversas taxas

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
Considerando o vencimento antecipado e a classificação da totalidade das dívidas no curto prazo, a
composição por vencimento, de acordo com as condições originais dos contratos, não está sendo
apresentada.
Em conseqüência da não liquidação temporária das obrigações financeiras e das divergências em
relação ao cumprimento de cláusulas contratuais restritivas, que terão seus fluxos de pagamentos
equacionados com a conclusão do processo de reequacionamento das dívidas, todos os registros
contábeis relacionados ao endividamento da Companhia continuam sendo feitos com base nos
termos dos instrumentos originais de captação de dívidas, sendo que os registros contábeis dos
efeitos dos novos termos e condições somente serão reconhecidos nas demonstrações financeiras
da Companhia na data da conclusão e assinatura dos novos instrumentos
Os principais elementos dos instrumentos de dívida da Companhia em 31 de dezembro de 2004
estão descritos a seguir:
a)

Senior Guaranteed Notes
Em 18 de junho de 1996, a Companhia captou US$ 185 milhões, mediante a emissão de
“Sênior Guaranteed Notes” nos Estados Unidos da América, a uma taxa anual de juros
12,63%, resgatáveis na data do vencimento em 18 de junho de 2004, por valor que inclui
prêmio de R$ 12.967 (R$ 12.360 em 31 de dezembro de 2003) equivalente a 5% sobre o
montante do principal. Os juros provisionados sobre as “Notes” desde 18 de dezembro de
2002 e pagáveis semestralmente, no montante de R$ 83.027 (R$ 55.530 em 31 de dezembro
de 2003) não foram liquidados.
As “Notes” representam obrigações da Companhia, sem garantias reais, e têm prioridade na
liquidação em condições de igualdade com outras obrigações semelhantes existentes. As
“Notes” são avalizadas incondicional e solidariamente por cada uma das Empresas
controladas da Companhia, com exceção da Net Anápolis Ltda., Net Rio S.A., Net Recife
Ltda. e Net Brasília Ltda. e demais operadoras adquiridas após a emissão.
Adicionalmente, cada garantia representa uma obrigação das empresas controladas que são
avalistas, sem garantias reais, e tem prioridade na liquidação em condições de igualdade em
relação às suas outras obrigações sem garantias reais, existentes ou futuras.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)
O contrato de emissão dessas “Notes” contém certas cláusulas que, dentre outras condições,
restringem a autonomia da Companhia e suas controladas avalistas em: contrair novos
passivos, emitir ações preferenciais, pagar dividendos ou outras formas de distribuição de
capital, conduzir negócios fora de sua linha normal de operação, criar certos gravames,
vender certos ativos e, ainda, alterar de forma significativa a estrutura legal e organizacional
do seu negócio. Adicionalmente, a Companhia fica obrigada a efetuar oferta de compra das
“Notes”, no caso de uma mudança de controle acionário ou, em determinadas
circunstâncias, com os recursos líquidos provenientes da venda de certos ativos.
Os pagamentos das Notes não estariam sujeitos ao imposto de renda na fonte, desde que o
prazo médio mínimo de amortização fosse superior a 96 meses. Em decorrência dos direitos
exercidos por parte dos detentores das Notes e da situação de inadimplência relacionada ao
processo de reestruturação de dívidas, a Companhia mantém provisão destes encargos no
valor de R$ 72.786 em 31 de dezembro de 2004.
b)

Floating Rate Notes
Em 28 de outubro de 1997, a Net Sul emitiu “Floating Rate Notes” no valor de
US$ 80 milhões. Os juros provisionados sobre as “Floating Rate Notes”desde 31 de janeiro
de 2003 e vencidos trimestralmente no montante de R$ 19.197 (R$ 11.369 em 31 de
dezembro de 2003) não foram liquidados.
Em virtude da aquisição da Net Sul Comunicações Ltda., a Companhia prestou garantia em
favor dos titulares das “Floating Rates Notes”, obrigando-se pelo cumprimento das
obrigações decorrentes. Ao mesmo tempo, a dívida foi reestruturada em dois blocos: o
primeiro de US$ 32 milhões e o segundo de US$ 48 milhões, com direito de exercício de
opção de resgate pelos investidores em outubro de 2002 e 2003, respectivamente,
mantendo-se o vencimento final em outubro de 2005 e tendo sua remuneração baseada na
libor trimestral, acrescida do “spread” máximo aplicável a cada bloco de 3,375 e 4,00%,
respectivamente.
Em 30 de agosto de 2002, prazo final para o exercício de opção de resgate antecipado da
série de US$ 32 milhões, os detendores de Notes no valor de US$ 7,7 milhões (ou 24% da
série elegível para este resgate) exerceram sua opção.
Em 30 de agosto de 2003, prazo final para o exercício de opção de resgate antecipado da
série de US$ 48 milhões, somente os detentores de Notes no valor de US$ 2 milhões (ou 4%
da série elegível para este resgate) exerceram sua opção. A Companhia não efetuou o
pagamento do montante exercido.
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Os pagamentos das Notes não estariam sujeitos ao imposto de renda na fonte, desde que o
prazo médio mínimo de amortização fosse superior a 96 meses. Em decorrência da situação
de inadimplência, relacionado ao processo de reestruturação de dívidas, a Companhia
mantém a provisão desses encargos no valor de R$ 24.734 (R$ 20.314 em 31 de dezembro
de 2003).
c)

Outros Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos em moeda estrangeira com Banco Banco BBA – Creditanstalt S.A. e
Banco Santander S.A. foram transferidos para
empréstimo em moeda nacional em
conformidade com a clausula estabelecida no contrato de empréstimo. Os demais
financiamentos bancários, substancialmente representados por importações garantidos por
avais da controladora e de capital de giro vencidos em sua maioria em dezembro de 2002,
estão pendentes de liquidação.

Os encargos de multa, juros de mora e comissão de permanência no valor de aproximadamente R$
91.973 sobre os valores vencidos encontram-se provisionados em 31 de dezembro de 2004 (R$
57.233 em 31 de dezembro de 2003) e referem-se a penalidades contratuais que, de acordo com os
termos acordados com os credores, não serão devidos ao final do processo de reestruturação da
dívida.
Em 3 de maio de 2004, a Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar), garantidora das
linhas de crédito concedidas pelo International Finance Corporation (IFC), liquidou o total da
dívida junto a esta instituição. Em virtude desta liquidação, a Companhia registrou o valor da
dívida na rubrica de contas a pagar à acionistas, em condições idênticas ao empréstimo obtido
junto ao IFC. Conforme descrito na nota 14 – Transações com partes relacionadas, os saldos a
pagar em 31 de dezembro de 2004 correspondem a R$ 17.171 (controladora) e R$ 35.142
(consolidado) e fazem parte da reestruturação da dívida.
Em 22 de março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de dívidas,
mediante a adesão de 98% dos credores financeiros, e os termos e condições acordados bem como
os principais elementos dos instrumentos da nova dívida estão descritos na nota nº26-c Eventos
subseqüentes.
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13.

Debêntures
As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais características:
Quantidade
em circulação
2004
Debêntures não conversíveis, emissão em 2001
Debêntures conversíveis, emissão em 1999
Total
Passivo circulante

Saldos em
2004

2003

19.514
258

373.855
72.261

283.309
55.033

19.772

446.116
446.116

338.342
338.342

De um total de 3.500 debêntures emitidas em 1999, 1.128 foram convertidas em ações
preferenciais em dezembro de 2000, maio de 2001 e agosto de 2002, e 2.114 utilizadas para
aumento de capital.
As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
Eventos
Autorização da emissão

2001
AGE de 23 de novembro de 2000.

1999
AGE de 16 de novembro de 1999

Valor total da emissão

R$ 200.000

R$ 350.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão

R$ 10

R$ 100

Quantidade total de
Debêntures

20.000

3.500

Data de emissão

9 de fevereiro de 2001

1º de dezembro de 1999

Vencimento final

1º de dezembro de 2003

1º de dezembro de 2006

Forma

Escriturais nominativas e não conversíveis

Escriturais nominativas e conversíveis em
ações.

Amortização

Amortização integral em 1 de dezembro de As debêntures serão amortizadas em
2003.
parcelas,
conforme
a
seguinte
programação: 30% em 01.12.2004; 30%
em 01.12.2005; e 40% em 01.12.2006.

Encargos

Juros sobre o seu valor nominal unitário, Juros de 12% ao ano, acima de variação do
estabelecido com a taxa média de juros dos IGP-M/FGV.
Depósitos Interfinanceiros de um dia – DI,
acrescida exponencialmente de spread máximo
de 0,75% até 30 de abril de 2001, e a partir
desta data, spread máximo de 1,05% ao ano.
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Os juros semestrais e anuais vencidos desde dezembro de 2002, totalizando o montante de R$
144.279(R$ 86.833 em 31 de dezembro de 2003), não foram liquidados.
Os encargos de multa e juros de mora no valor de R$ 57.892 (R$ 13.207 em 2003) sobre a parcela
de juros vencidos encontram-se provisionados e referem-se a penalidades contratuais que, de
acordo com os termos acordados com os credores, não serão devidos ao final do processo de
reestruturação da dívida.
Em 22 de março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de dívidas,
mediante a adesão de 98% dos credores financeiros, e os termos e condições acordados bem como
os principais elementos dos instrumentos da nova dívida estão descritos na nota nº 26-c Eventos
subseqüentes.

14. Transações com partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2004, bem como as transações
com partes relacionadas, que influenciaram o resultado do exercício, foram realizadas em
condições usuais de mercado considerando as respectivas operações.

Controladora

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
CMA Participações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
Reyc Comércio e Participação Ltda.
Outros

Outras ligadas
Total

Realizável a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
AFAC
2004
2003
2004
2003

Créditos com
Empresas
Ligadas
2004
2003

TOTAL
2004
2003

164.473
278
877
791
716
146
1.862
36.555
8.451
4.381
218.530

164.459
22
14.849
36.554
1.741
217.625

(466.723)
(3.478)
(36.555)
(506.756)

(486.477)
(27.150)
(36.554)
(550.181)

546.378
4.490
3.478
1.352
555.698

546.378
30.923
23.877
13.358
12.966
4.490
3.478
27.150
2.899
665.519

716
4.636
1.862
8.451
5.733
267.472

164.459
59.901
30.923
23.899
14.849
13.358
12.966
4.490
3.478
4.640
332.963

19

19

-

-

-

-

19

19

218.549

217.644

(506.756)

(550.181)

555.698

665.519

267.491

332.982
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164.473
79.933
877
791

Controladora

Empresas
Controladas
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Dabny, LLC
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
DR Empr. de Distr. e Recep.de TV Ltda.
Outras
Coligada
Net Brasil S.A.
Acionistas
Distel Holding S. A.
Globo Comunicações Participações S.A.

Total

Passivo
circulante
Débitos com
empresas
ligadas
2004
-

149.342
35.662

39.042
47.330
-

39.006
224.010

42.388
29.043
28.155
15.055
13.342
234
258
128.475

-

-

17.171
17.171
17.171

39.042
149.342
47.330
35.662

5.452
91.824

5.452
39.006
315.834

63.324
43.334
42.388
29.043
28.155
26.479
15.055
13.342
3.189
258
264.567

-

-

2.150

-

2.150

2.899
3
2.902

2.523
3
2.526

-

-

2.899
3
2.902

2.523
3
2.526

226.912

131.001

91.824

138.242

318.736

269.243

Resultado operacional

Financeiro
2004
2003

Repasse
despesas
administrativa
2004
2003

TOTAL
2004

2003

(995)
(100)
(2.149)
24
370
(34)
73
(12.407)
22
(15.196)

1.984
(36.644)
24
(54)
101
404
1.385
380
166
708
(31.546)

1.738
1.262
3.679
724
1.192
520
425
4.792
4.091
535
18.958

2.388
2.091
5.644
957
969
858
844
7.100
8.153
753
29.757

743
1.162
1.530
748
1.192
890
391
4.865
(8.316)
557
3.762

4.372
(36.644)
2.115
5.590
1.058
1.373
2.243
1.224
7.100
8.319
1.461
(1.789)

(470)
1.180

(541)
-

-

-

(470)
1.180

(541)
-

Acionistas
Distel Holding S.A
Globo Comunicações e Participações S.A.
Total

TOTAL
2004
2003

63.324
43.334
26.479
2.955
136.092

Controladora

Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Jonquil Ventures Limited
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Rio S.A.
Net Brasília Ltda.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Outros

Exigível a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
2004
2003

Débitos com
empresas
ligadas
2004
2003

710

(541)

-

-

710

(541)

(14.486)

(32.087)

18.958

29.757

4.472

(2.330)
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Consolidado

Realizável a
Longo prazo
Créditos com
empresas
ligadas

Empresas

Passivo
circulante
Débitos
com
empresas
ligadas

2003

Tv Cabo e Comunicação Jundiaí S.A.
Globo Comunicações e Partic. S.A.
Distel Holding S.A.
Net Brasil S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Total

2004

117
117

Exigível a longo prazo
Provisão
para
passivos a
descobert
o

Débitos
com
empresas
ligadas
2004

35.142
35.142

2003

3
2.899
1.114
4.016

Consolidado

2.527
1.114
3.641

Total

2003

2004

2.150
2.150

3
2.899
1.114
4.016

2003

2.527
2.150
1.114
5.791

Resultado operacional
Financeiro
2003

Programação
2004

2003

Guia de
programação
2004

2003

Comissão
mercantil
2004

2003

TOTAL

Empresas

2004

2004

Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo Ltda.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.
Distel Holding S.A.
Globo Comunicações e Participações
S.A.
Total

19.897
(470)

(27.558)
(541)

(380.588)
(45.416)
-

(332.507)
(74.998)
(1.092)
(544)
-

(14.094) (15.741)
-

(4.477)
-

(7.045)
-

(365.168)
(45.416)
(14.094)
(470)

(367.110)
(74.998)
(15.741)
(1.092)
(544)
(541)

2.415
21.842

(28.099)

(426.004)

(409.141)

(14.094) (15.741)

(4.477)

(7.045)

2.415
(422.733)

(460.026)

Os saldos de créditos e débitos com empresas ligadas estão sujeitos a juros de 12% a.a., com prazo
de vencimento indeterminado. Os valores à pagar a Distel Holding S.A. são remunerados em
115% da taxa do Certificado de Depósito Bancário (CDI), calculados pró rata temporis.
Em 3 de maio de 2004, a Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar), garantidora das
linhas de crédito concedidas pelo International Finance Corporation (IFC), liquidou o total da
dívida junto a esta instituição. Em virtude desta liquidação, a Companhia registrou o valor da
dívida na rubrica de contas a pagar à acionistas. Os valores a pagar à Globopar, estão sendo
remunerados pela variação cambial e Libor mais 3% de juros ao ano em condições idênticas ao
empréstimo obtido junto ao IFC.
As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por intermédio da
Net Brasil, bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora Ltda., estão apresentadas
na Nota 11.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo S.A.,
empresa controlada pela Globo Comunicações e Participações S.A. com base em preços e
condições de mercado.
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15.

Contingências
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Companhia efetuou diversos depósitos
judiciais vinculados aos processos relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, amparada nas opiniões de seus consultores jurídicos independentes, constituiu
provisão em montante considerado suficiente para cobrir perdas com as ações em curso, como
segue:

Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2004

Trabalhistas
1.274
768
(831)
1.211
1.950
(635)
2.526
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Cíveis
30
30
1.401
1.431

Fiscais e
Previdenciárias
147.191
31.741
30.579
(107)
209.404
8.514
20.936
(34.787)
204.067

Total
148.495
32.509
30.579
(938)
210.645
11.865
20.936
(35.422)
208.024
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Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2004

Trabalhistas
24.588
11.689
(7.033)
29.244
14.851
(13.304)
30.791

Cíveis
20.030
8.402
253
(12.227)
16.458
3.019
(2.958)
16.519

Fiscais e
Previdenciárias
295.402
74.428
82.282
(9.614)
442.498
53.173
49.724
(98.895)
446.500

Total
340.020
94.519
82.535
(28.874)
488.200
71.043
49.724
(115.157)
493.810

Os encargos tributários e as contribuições, apurados e recolhidos pela Companhia e suas
controladas, bem como as respectivas declarações de rendimentos, os registros fiscais e
societários, estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais
variados, conforme a legislação aplicável.
i) Contingências trabalhistas e cíveis
As contingências trabalhistas que envolvem a Companhia e suas controladas estão representadas
por 1.114 processos judiciais decorrentes, principalmente de reclamações de funcionários, no que
tange a horas extras, 13º salário, aviso prévio, férias e FGTS. A Companhia efetuou depósitos
judiciais de R$ 10.539 relativamente a processos trabalhistas.
As contingências cíveis correspondem, principalmente, a processos de indenizações por danos
morais e materiais, com baixa concentração de risco. Existem também outras ações cíveis públicas
relacionadas à revisão de determinadas cláusulas do contrato - padrão adotado pelas operadoras,
especialmente em relação ao aumento das mensalidades, ocorrido extraordinariamente em abril de
1999.
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ii) Contingências fiscais e previdenciárias
As principais contingências fiscais e previdenciárias são como segue:
a) Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido
A Companhia e algumas operadoras foram autuadas devido a compensação integral de prejuízos
fiscais e base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro do período base de 1994, alegando-se
a não observância da limitação de 30%, prevista na Lei n. 8.981/95. A Administração
provisionou o montante excedente da compensação de R$ 8.235 (R$ 7.464 em 31 de dezembro de
2003).
A Secretaria da Receita Federal autuou a controlada Net São Paulo Ltda., referente a dedução de
algumas despesas operacionais nos exercícios de 1995 a 1997 na apuração do lucro real e da
contribuição social. O montante cobrado pela Secretaria da Receita Federal e provisionado pela
Companhia é de R$ 15.597 ( R$ 14.621 em 31 de dezembro de 2003).
Em dezembro de 2003, a controlada Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A. , foi autuada pela
Receita Federal, relativo à dedutibilidade das despesas e encargos financeiros de empréstimos com
empresas sediadas no exterior na apuração do imposto de renda e contribuição social . A
Cabodinâmica está se defendendo da autuação, sustentando que a transação não foi realizada no
Brasil, e sendo assim estaria isenta de recolher os respectivos impostos e aguarda decisão acerca
do fato. A Administração constituiu provisão no montante de R$ 8.704 (R$ 7.644 em 31 de
dezembro de 2003).
b) Imposto de renda retido na fonte
A Companhia interpôs mandado de segurança visando o não recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os rendimentos auferidos nas operações de “hedge” por ela realizadas, no
valor de R$ 16.942 e liminares no valor de R$ 7.869. Para todos os mandados foram deferidas
liminares autorizando o não recolhimento do tributo em referência. Amparada na opinião de seus
advogados externos, a Administração constituiu provisão dos encargos financeiros devidos pelo
atraso no recolhimento do imposto , no montante de R$ 1.022 e não constituiu provisão do
imposto tendo em vista que, em caso de improcedência da ação o valor será recolhido e
contabilizado como crédito tributário.
Em setembro de 2003, a Secretaria da Receita Federal, autuou a controlada Net Rio S.A. pela não
retenção do imposto de renda na fonte sobre uma operação de mútuo entre a Companhia e sua
controlada. A Net Rio impugnou tal autuação sob o argumento de que a transferência de recursos
não constitui um mútuo e aguarda a decisão. A Administração constituiu provisão para multa e
juros incidentes sobre o imposto, no montante de R$ 9.268 (R$ 7.972 em 31 de dezembro de
2003).
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c) ICMS
Os Estados, nos quais as Empresas controladas mantém operações, aderiram aos dispositivos do
convênio ICMS 57/99, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que tem tributado tais
serviços à alíquota de 12%. A Companhia vem depositando em juízo, para as operadoras do Rio
Grande do Sul, os valores em excesso à alíquota de 7,5% vigente em 2000 e 10% vigente em 2001
e questionando judicialmente a tributação de seus serviços neste Estado no montante de R$ 28.700
( R$ 25.017 em 31 de dezembro de 2003).
Em virtude de atrasos, no pagamento do ICMS, a fiscalização autuou a controlada Net Rio S.A.,
alegando que a empresa, perdeu o direito de se beneficiar da utilização da base de cálculo reduzida
, constante do Convênio n.º 57/99, a partir do mês de competência de novembro de 2001. A
Administração amparada na opinião de seus advogados externos ajuizou Mandado de Segurança e
a sentença esclareceu que o ICMS poderia ter sido recolhido com o benefício de base de cálculo
reduzida, exceto no que se refere ao período de novembro de 2001 a janeiro de 2002. A
Administração constituiu provisão para o período de outubro a dezembro de 2001, acrescida dos
respectivos encargos no valor de R$ 20.956 ( R$18.207 em 31 de dezembro de 2003).
A Net Rio S.A. foi autuada por excluir, da base de cálculo do ICMS, a taxa de adesão durante o
período de dezembro de 1996 a setembro de 1999. A controlada se defende alegando que os
procedimentos utilizados estão amparados pela Resolução n.º 2585/95 da Secretaria da Receita
Federal do Rio de Janeiro, que preceitua que a taxa de adesão não constitui serviço de
comunicação, mas sim o pagamento pelo fornecimento de programação, não constituindo dessa
maneira receita tributável pelo ICMS. Algumas dessas autuações encerraram de modo
desfavorável à Companhia na esfera administrativa e atualmente encontram-se na esfera judicial.
Existem depósitos judiciais para algumas execuções no montante de R$ 5.054 (R$ 4.251 em 31
de dezembro de 2003). A Administração constituiu provisão sobre a matéria no valor de R$ 8.291
(R$ 11.760 em 31 de dezembro de 2003).
Algumas controladas estão questionando judicialmente a tributação dos seus serviços de acesso de
banda larga à Internet, por meio de suas redes de cabo pleiteando o reconhecimento de que tal
atividade integra o serviço de TV por assinatura de acordo com a regulamentação da Anatel,
sofrendo a respectiva tributação do ICMS sobre a receita e gozando do mesmo benefício. A
Companhia vem depositando em juízo os valores dos impostos questionados e mantendo as
respectivas provisões no montante de R$ 14.415 ( R$ 8.032 em 31 de dezembro de 2003).
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As controladas Net Campinas Ltda. e Net São José do Rio Preto Ltda., foram executadas
judicialmente, pela Secretaria da Receita do Estado de São Paulo, que suspendeu os benefícios dos
parcelamentos de ICMS, em virtude do rompimento do pagamento do parcelamento. As
controladas estão se defendendo e a Administração provisionou o montante de R$ 10.624 (R$
10.412 em 31 de dezembro de 2003).

d) Imposto sobre uso de vias públicas, espaço aéreo e subsolo
A Companhia vem questionando judicialmente a cobrança, pelas prefeituras de diversas
localidades onde possui operações, o tributo pelo uso de espaços públicos, aéreos e subterrâneos,
incluindo a instalação e a passagem de cabos, também conhecido como “Imposto Sombra”. A
Companhia vem discutindo judicialmente essa cobrança com base no entendimento que ela
apresenta diversas irregularidades constitucionais e legais, e não constituiu provisão para este fim.

e) ISS
A controlada Net São Paulo Ltda., se defende de três execuções fiscais ajuizadas pela Prefeitura de
São Paulo, cobrando o ISS sobre a taxa de adesão. Sobre o assunto a Companhia provisionou o
montante de R$ 2.777 em 31 de dezembro de 2004.

f) PIS e COFINS
A Companhia e suas controladas questionam a constitucionalidade da legislação que alterou a
base de cálculo e alíquota da COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade
Social e do PIS- Programa de Integração Social, sobre suas receitas. A Administração constituiu
uma provisão o valor de R$ 116.125 ( R$ 98.945 em 31 de dezembro de 2003).
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g) IOF
A Companhia realizou operações de conta corrente mercantil com suas controladas e com base na
opinião de seus consultores jurídicos externos, entende que essas operações não são alcançadas
pela incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entretanto, considerando algumas
decisões desfavoráveis nos Tribunais Regionais Federais, a Administração mantém provisão de R$
115.042 (R$113.693 em 31 de dezembro de 2003) na controladora e R$ 172.896 (R$169.170 em
31 de dezembro de 2003) no consolidado. Os rendimentos decorrentes das operações registradas
em conta corrente mercantil não estão, no entender da Administração sujeitos à incidência do
Imposto sobre a Renda na Fonte.

h) IPI
A controlada Reyc Comércio e Participação Ltda. está se defendendo, administrativa e
judicialmente, de autos de infração fiscais federais relativos à divergência de classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul de decodificadores analógicos para uso em sistemas de
televisão por assinatura, no montante de aproximadamente R$ 21.000 e constituiu uma provisão
no montante passível de perda estimado em R$ 9.090 ( R$ 9.090 em 31 de dezembro de 2003).
A controlada DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. esta se defendendo, de autos
de infração fiscais federais relativos à divergência de classificação na tabela do IPI de produtos
importados, tendo provisionado o montante de R$ 5.460 ( R$ 5.000 em 31 de dezembro de 2003).
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16. Patrimônio Líquido
Capital social
O capital social está representado por 828.371.343 ações ordinárias e 1.200.484.187 ações
preferenciais, das quais 1.700.000 foram emitidas com respeito ao Plano de Opção de Compra de
Ações aprovado pela AGE de 17 de abril de 1997, para oferta a executivos e outros empregados
da Companhia e de suas controladas e parcialmente integralizadas. Todas as ações são
nominativas escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$ 5.000.000 independentemente de
alteração estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará as condições de emissão nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170
da Lei 6.404/76.
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76.
As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de Empresa especializada para
determinação do valor econômico das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, do
Estatuto Social; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no
descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do
Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela
Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”) e também terão direito de voto no que diz respeito
à aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de
terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse,
sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos
seja deliberada em Assembléia Geral.
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Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento)
maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no reembolso em caso de
liquidação da Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial; e o tratamento igualitário àquele
dado aos acionistas que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito
(“Poder de Controle”), na hipótese de alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo
26, caput do Estatuto Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do
direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3
(dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a
proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
A emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou permuta por ações em
oferta pública de aquisição de controle, nos termos da Lei, poderá excluir o direito de preferência
na subscrição ou reduzir o prazo mínimo legal.
A Companhia poderá, por deliberação da assembléia geral, outorgar opção de compra de ações em
favor dos administradores e empregados, ou de pessoas naturais que prestem serviços a Empresas
sob seu controle.
As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de depósito, em nome de
seus titulares, em instituição credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sob a
forma de ações escriturais, sem a emissão de certificados, podendo o Conselho de Administração
fixar prazo para que os acionistas apresentem os certificados de ações em circulação para
cancelamento e correspondente conversão em ações escriturais. A Companhia ou a instituição
depositária das ações poderá cobrar dos acionistas o custo dos serviços de emissão de certificados
ou transferência da propriedade das ações, observados os limites regulamentares.
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As relações entre os acionistas controladores da Net Serviços de Comunicação S.A. são regidas
pelo acordo de acionistas, datado de 11 de julho de 2002. Pelo acordo, quaisquer dos Acionistas
do acordo que desejarem efetuar a transferência de parte ou da totalidade das ações ordinárias e no
caso da BNDESPAR também das ações preferenciais, de sua propriedade a um terceiro, aquele
deverá notificar, por escrito, os demais Acionistas do acordo , outorgando-lhes o direito de
preferência. O acordo também prevê que as matérias de competência do Conselho de
Administração abaixo relacionadas serão aprovadas por maioria simples dos conselheiros
presentes, a qual deverá incluir necessariamente o voto favorável do conselheiro indicado pela
BNDESPAR: (i) aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de ações com direito a
voto para subscrição pública ou particular; (ii) emissão de quaisquer valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações com direito a voto; (iii) mudanças nos termos e condições,
ou rescisão, de contratos de concessão com operadoras. Conforme descrito no acordo, o Conselho
de Administração da Companhia será formado por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 12 (doze)
membros efetivos e igual número de suplentes, todos acionistas da Net Serviços de Comunicação
S.A. e indicados pelos Investidores Qualificados, sendo certo que cada Investidor Qualificado terá
o direito de indicar, individualmente, pelo menos um membro do Conselho de Administração da
Companhia.
Em 1 de fevereiro de 2005 foi celebrado um novo acordo de acionistas conforme descrito na nota
26-a Eventos subseqüentes.
Em 16 de agosto de 2004, foi realizada a permuta de 130.511.010 ações preferenciais de emissão
da Companhia detidas pelos acionistas Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar),
Distel Holding S.A. (Distel) e Roma Participações Ltda. (Romapar) por 130.511.010 ações
ordinárias de emissão da Companhia detidas pela Bradesplan Participações S.A. (Bradesplan) que
representavam de 6,4% do capital total da Companhia.
Em 29 de setembro de 2004, o acionista BNDES Participações S.A. (Bndespar) aceitou a proposta
de aquisição de 60.138.289 ações ordinárias, as quais representavam de 7,26% de sua participação
no capital votante da Companhia, feita pelos acionistas Globo Comunicações e Participações S.A.
(Globopar), Distel Holding S.A. (Distel) e Roma Participações Ltda. (Romapar). Até 31 de
dezembro de 2004 o preço de aquisição das ações era de R$ 0,90 por ação ordinária, totalizando
R$ 54.124 e a partir desta data, o preço será atualizado monetariamente. Adicionalmente, o preço
por ação devido à Bndespar não poderá ser inferior ao preço por ação ordinária a ser recebido
pela Globopar da Telmex.
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Em 23 de dezembro de 2004, foi realizada permuta de 51.704.008 ações preferenciais de emissão
da Companhia, detidas pelos acionistas Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar) e
Distel Holding S.A. (Distel) por 51.704.008 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas
pela RBS Participações S.A. (RBS), as quais representavam 2,55% do capital total da Companhia.
Em decorrência dos fechamentos de permuta, terminaram para todos os fins e efeitos os direitos da
RBS, bem como da Bradesplan e da Bradespar S.A. na condição, respectivamente, de parte e de
interveniente do acordo de acionistas em vigor.
O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com a última
cotação média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, correspondia
em 31 de dezembro de 2004 a R$ 0,61 (R$ 0,90 em 31 de dezembro de 2003). A Companhia
apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2004 (R$
208.007) e 2003 (R$ 162.612), sendo o valor patrimonial das ações em 31 de dezembro de 2004
de R$ (0,10) e R$ (0,08) respectivamente.

Reserva Especial de Ágio
Em 31 de dezembro de 2004 e 2003, a Companhia obteve benefício fiscal, representado por
economia de caixa em cada exercício, no valor de R$ 72.163 e R$ 13.493, respectivamente,
decorrente da amortização do ágio apurado pela Globotel Participações S.A., cujo acervo líquido
foi incorporado pela Net Serviços de Comunicação S.A. em Agosto de 2001. Observado o direito
de preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial de ágio relativa ao
benefício fiscal realizado poderá ser capitalizada durante o ano de 2005 a favor da acionista Roma
Participações Ltda.
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17.

Custo dos serviços prestados

Consolidado
TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Depreciações
Amortizações
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros
Redes corporativas
Custo dos serviços prestados

Net Serviços de Comunicação S.A.

57

239

2004

2003

426.062
19.299
64.013
37.948
107.529
22.441
14.094
35.701
25.303
7.976
9.360
12.663
4.477
8.790
4.575
10.382
810.613
20.957
831.570

409.141
9.278
60.686
44.290
105.356
29.246
15.741
35.945
23.158
9.137
7.538
11.513
7.045
9.384
3.788
6.815
788.061
35.149
823.210
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18.

Resultado Financeiro
Controladora
2004
2003
Receitas:
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Descontos obtidos

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Encargos financeiros – Empresas ligadas
Variações cambiais - acionistas
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Variações monetárias e cambiais outros
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Juros sobre fornecedores e tributos
Descontos concedidos
Variações monetárias e cambias sobre programação
Outras
Despesas financeiras líquidas

19.

Consolidado
2004
2003

(899)
11
348
(1.641)
(178)
4.586
2
2.229

3.300
1
1.143
1.301
168
5.913

18.241
7.756
795
12.160
189
4.905
513
44.559

17.630
5.631
450
6.092
1.527
6.297
840
38.467

(281.079)
(15.003)
1.416
43.136
296
(8.231)
(411)
(5.135)
106
(1.349)
(663)
(12)
(7.954)
(274.883)
(272.654)

(177.403)
(541)
(36.643)
107.292
(183)
(9.701)
(651)
(23.362)
(12.582)
(7)
(14.267)
(168.048)
(162.135)

(303.301)
(1.443)
3.388
69.411
(32.411)
(24.300)
(11.669)
(11.184)
98
(3.549)
(5.655)
(5.374)
9.643
(10.902)
(327.248)
(282.689)

(181.635)
(519)
181.807
(40.416)
(9.019)
(12.662)
(711)
(29.632)
(50.921)
(4.883)
(33.945)
(71.135)
(253.671)
(215.204)

Remuneração dos administradores
O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia, por serviços
nas respectivas áreas de competência foi de R$ 26.000 (R$ 16.000 em 31 de dezembro de 2003).
De acordo com as práticas usuais de mercado, um grupo de executivos diretamente envolvidos no
plano de reestruturação da dívida receberá remuneração variável quando da conclusão do
processo, cujo valor estimado em R$ 1.200 encontra-se provisionado. Além da parte em espécie, o
plano contempla parte da remuneração em opções de compra de ações da Companhia.
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20.

Benefícios a empregados
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas controladas
tem como prática a adoção de alguns benefícios adicionais contratados junto a terceiros, tais como:
assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo, cujos riscos atuariais não são
assumidos pela Companhia. O gasto com os benefícios adicionais acumulados no exercício de 31
de dezembro de 2004 totalizou R$ 9.570 (R$ 9.129 em 31 de dezembro de 2003).
Adicionalmente, a Companhia possui 2 planos de complementares de remuneração como segue:
(i)

Plano de participação nos resultados, no qual conforme acordo sindical, a Companhia
deverá remunerar seus funcionários mediante participação nos resultados, caso sejam
atingidas determinadas metas de performance estabelecidas de acordo com o planejamento e
orçamento anual da Companhia. Para o ano de 2004 a principal meta estabelecida é a de
geração incremental de caixa em relação ao seu plano original de negócios, no montante de
R$ 47.000. Além disto, a Companhia teria que gerar um EBITDA mínimo de R$ 348.000.
(ii) Plano Complementar de participação nos resultados oferecido a um número selecionado de
diretores e membros da Administração da Companhia, com o objetivo de retenção destes
funcionários até pelo menos o final do ano de 2006. As provisões para pagamento deste
plano iniciaram a partir do exercício de 2004 sendo cumulativos até a data do pagamento
previsto para o início de 2007, caso haja geração de caixa contra financiamentos agregado
no valor mínimo de R$ 500.000 acumulado de 2004 a 2006. Caso a referida geração de
caixa não seja obtida, nenhum pagamento será efetuado.
Considerando o atingimento das metas estabelecidas a Administração constituiu, ao longo do
exercício de 2004, as provisões relacionadas a estes planos de benefícios, que em 31 de
dezembro de 2004 é de aproximadamente R$ 28.000 (R$ 14.500 em 31 de dezembro de 2003).
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21.

Instrumentos Financeiros
Os valores de mercado dos instrumentos financeiros, tais como: disponibilidades, aplicações
financeiras, impostos a recuperar, investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, empréstimos, financiamentos e debêntures são próximos aos valores contábeis.
i)

Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado.
a) Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em banco têm seus valores de mercado
idênticos aos saldos contábeis.
Para as aplicações financeiras o valor de mercado foi apurado com base nas
cotações de mercado desses títulos.
b) Impostos a recuperar
Apresentados ao valor contábil uma vez que não há parâmetros para a apuração de
seu valor de mercado.
c) Investimentos
Os valores de mercado dos investimentos são idênticos aos saldos contábeis, uma
vez que na possuem cotação de mercado.
d) Empréstimos, financiamentos e debêntures
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis que
pressupõem a continuidade normal das operações da Companhia e de suas
controladas.
Embora até recentemente o mercado onde os instrumentos da dívida da
Companhia são negociados não apresentassem liquidez, tem havido negociações
regulares destes instrumentos nos últimos meses.
Adicionalmente, devido a conclusão da reestruturação da dívida da Companhia
conforme nota explicativa 26-c Eventos subseqüentes, as transações de compra e
venda de dívida entre credores, excluindo os montantes que não são devidos em
função da conclusão do processo de reestruturação de dívida, têm ocorrido por
valores muito próximos aos valores contábeis.
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e) Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em
“informações relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar
significativamente as estimativas apresentadas.
ii) Risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são representados,
principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A Companhia mantém
disponibilidades com várias instituições financeiras e não limita sua exposição a uma instituição
em particular. A concentração do risco de crédito nas contas a receber de assinantes é limitada
pelo grande número de assinantes que compõem sua base de clientes. A Companhia possui ainda
a provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$ 35.615 (2003 – R$ 43.353)
representativos de 37% do saldo de contas a receber em aberto (2003 – 44%).
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 21.395 em 31 de
dezembro de 2004 e R$ 21.269 em 31 de dezembro de 2003.
iii) Risco da taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativos, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos
atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano, que encerrou o
exercício de 2004 com uma valorização do real frente ao dólar de aproximadamente 8%.
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais ao passo que a Companhia
possui financiamentos e algumas outras poucas obrigações, denominados em dólares norteamericanos.
A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:
2004
Endividamento atrelado à moeda norte americana:
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar à acionista
Programação a pagar
Menos:
Aplicações financeiras denominadas em dólares
Passivo exposto
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Consolidado
2003

749.916
35.142
-

729.820
97.652

(145.230)
639.828

827.472

22.

Compromissos e Garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60 meses e
contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja duração média é de 120
meses. A Companhia possui, também contratos de terceirização de tecnologia da informação, com
prazo de 72 meses e central de atendimento, com prazo de 36 meses. Adicionalmente, a
Companhia possuia compromissos decorrentes de contratos de arrendamento mercantil
operacional de bens, principalmente veículos e equipamentos telefônicos, cujos prazos médios
foram de 36 meses.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos
Escritórios
Postes
Arrendamento mercantil
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

2004
7.147
42.523
879
21.397
24.358

2003
6.987
48.078
2.757
4.307
27.489

A Companhia possui compromissos de pagamento de honorários contingenciados ao sucesso das
negociações relacionadas ao processo de re-equacionamento das dívidas. A Administração estima
que esses honorários serão de aproximadamente R$ 11.000 e serão devidos quando da conclusão
do processo de re-equacionamento das suas dívidas financeiras.
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Em 31 de dezembro de 2004, além daqueles mencionados anteriormente, os seguintes avais e
garantias de operações de controladas haviam sido prestados:
Tomadora
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Net Rio S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.

Tipo de
Garantia
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval

Beneficiário
Banco do Brasil
Brascan
Santander
Boston
BBA
Boston
BBA
Banco do Brasil

R$
19.881
10.161
6.050
3.537
2.745
6.028
2.459
181

Vencimento
12/2002
12/2002
04/2003
10/2002
12/2002
10/2002
12/2002
12/2002

Os empréstimos tomados pelas controladas e garantidos pela Companhia foram considerados no
processo de reestruturação de dívidas conforme comentado na nota explicativa nº 26-c Eventos
subseqüentes.

23.

Seguros (não auditada)
A Companhia e suas controladas mantêm seguros em níveis considerados suficientes pela
Administração para cobrir eventuais riscos de sinistros, a saber:
Importâncias Seguradas
80.040
2.000
400

Ramo
Multirisco patrimonial
Responsabilidade civil
Danos Morais

24.

Prejuízos fiscais a compensar
A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e
diferenças temporárias na apuração do lucro tributável, a compensar com lucros tributários futuros
nos seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

2004
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
904.910
1.228.441
3.108.824
3.550.519

Imposto de
Renda
572.695
2.564.433
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2003
Contribuição
Social
859.090
2.970.594

25. “EBIT” ou LAJIR e “EBITDA” ou

LAJIDA

A Companhia utiliza o EBIT ou LAJIR (Lucro operacional antes dos juros e dos impostos) e o
EBITDA ou LAJIDA (Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações)
como indicador para medição de seu desempenho econômico.
A Companhia utiliza o EBIT e o EBITDA por serem medidas estatísticas financeiras padrão,
normalmente declaradas e amplamente utilizadas no setor de televisão por assinatura. O EBIT e o
EBITDA não devem ser considerados em separado ou como substitutos do resultado líquido,
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa alternativo para cálculo de liquidez.
Ambas as medidas não representam fundos disponíveis para distribuição de dividendos, reinvestimentos ou outros usos e são calculadas como segue :

Prejuízo do exercício
Imposto de renda e contribuição social
Participações em controladas e coligada
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Despesas (receitas) não operacionais liquidas
Participação de acionistas minoritários
EBIT
Depreciações e amortizações
EBITDA

Controladora
2004
2003
(45.395)
(268.387)
(1.447)
(386.683)
(47.318)
272.654
162.135
(6.953)
12.239
(167.824)
(141.331)
68.147
77.275
(99.677)
(64.056)

Consolidado
2004
2003
(45.395)
(268.387)
(92.267)
90.417
(4.161)
(2.247)
282.689
215.204
(7.996)
7.909
169
166
133.039
43.062
243.322
263.410
376.361
306.472

Para fins de cálculo das medidas do EBIT e EBITDA, a rubrica de juros considera as receitas
financeiras sobre aplicações financeiras de curto prazo, recebimentos de multas e juros de
assinantes em atraso, variações monetárias e cambiais ativas e passivas, bem como os juros e
encargos financeiros decorrentes dos instrumentos de dívida, CPMF- Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras, IOF - Impostos sobre Operações Financeiras e PIS e Cofins
sobre a receita financeira.
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26.

Eventos subseqüentes
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a) Aquisição de ações do Bndespar pela Globopar
Em 26 de janeiro de 2005 os acionistas Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar),
Distel Holding S.A. (Distel) e Roma Participações S.A.(Romapar), conjuntamente Globo,
exerceram o direito à aquisição incondicionada da totalidade das 60.138.289 ações ordinárias da
Companhia detidas pela BNDES Participações S.A. (Bndespar) representando de 7,26% do
capital votante, pelo preço total de R$ 54.726 ou R$ 0,91 por ação.
A consumação da compra e venda ocorreu em 01 de fevereiro de 2005 e foi extinto para todos os
fins, o acordo de acionistas da Companhia datado de 11 de julho de 2002.
Adicionalmente foi celebrado um novo acordo de acionistas da Companhia assegurando à
Bndespar o direito de venda das suas ações preferenciais por meio de oferta pública ou por meio
de venda privada, bem como o direito de registro das suas ações preferenciais em ofertas
públicas a serem eventualmente promovidas pela Companhia.
Em 01 de fevereiro de 2005, a Latam do Brasil Participações S.A., indiretamente controlada pela
Teléfonos de México, S.A. de C.V. ( Telmex), adquiriu da Globo 60.138.289 ações da
Companhia representativas de 7,26% do capital votante pelo valor de R$ 54.124.
b) Oferta pública de aquisição de ações ordinárias nominativas da controlada CMA
Participações S.A.
Em 23 de Fevereiro de 2005, a controlada CMA Participações S.A. editou uma oferta pública de
aquisição de ações ordinárias e nominativas, visando ao cancelamento de seu registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CMA Participações S.A.
dispõe-se a adquirir 100.001 ações ordinárias e 94.315.340 ações preferenciais em circulação,
correspondendo a 2,74% do capital total da companhia ao preço de R$ 1,35 por lote de mil ações,
atualizado pela variação da taxa preferencial – TR mensal, calculados pró rata temporis, desde 6 de
Agosto de 2004 até a data do efetivo pagamento. O prazo de aceitação ou discordância em relação
a oferta pública somente poderá ocorrer até o dia 28 de março de 2005.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)

c) Reestruturação de dívidas e aumento de capital
Em 18 de março de 2005, foi emitido o Anúncio aos Acionistas que deu início, a partir de 21
de março de 2005, ao aumento de capital através da emissão privada de ações ao preço
unitário de R$ 0,35. O total de ações emitidas será de 1.825.021.996, sendo 745.147.153
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ordinárias e 1.079.874.843 preferenciais. Os acionistas terão preferência para subscrição das
ações na sua proporção de participação no capital da Companhia e terão até o dia 20 de abril
de 2005 para exercerem esse direito. Caso haja sobras de ações ao final desse período, a
Companhia realizará um leilão de sobras, em que o acionista Globo Comunicações e
Participações S.A. (Globopar), Distel Holding S.A.(Distel), UGB Participações S.A. (UGB) e
Roma Participações S.A. (Romapar), conjuntamente Globo e acionista Teléfonos de México,
S.A. de C.V. (Telmex) assegurarão, respectivamente, a subscrição de qualquer excedente de
ações ordinárias e preferenciais ao preço de R$ 0,35 por ação. Esse compromisso foi firmado
em caráter irrevogável e irretratável através da assinatura do Contrato de Subscrição entre a
Net Serviços de Comunicação S.A., Globopar e Telmex.
Em 21 de março de 2005, o acionista Globo subscreveu e integralizou 681.605.160 ações
ordinárias de emissão da Companhia e a acionista Latam do Brasil Participações S.A.,
indiretamente controlada pela Telmex, subscreveu e integralizou 54.096.360 ações ordinárias
e 179.906.550 ações preferenciais de emissão da Companhia, no âmbito da emissão particular
de ações em curso, no total de R$ 320.463, sendo consumado nesta data, as operações objeto
do contrato de compra e venda de ações da companhia, celebrado entre Globo e Telmex em
27 de junho de 2004.
Adicionalmente, a Globo efetuou transferência de sua participação na Net Serviços de
Comunicação S.A., como segue:
a) 802.494.433 ações ordinárias representativas de 51% do capital votante para a GB
Empreendimentos e Participações S.A.
b) 460.928.020 ações ordinárias representativas de 29,29% do capital votante para a
Latam do Brasil Participações S.A.
A GB Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa subsidiária dos acionistas Globo
(51%) e Latam (49%), e tem como único ativo 51% da participação na Companhia.
Nesta mesma data a Globo e a Telmex celebraram um novo acordo de acionistas da
Companhia, objetivando vincular o referido acordo a todas as ações ordinárias de que são ou
venham a ser titulares.
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Em conseqüência do aumento do capital realizado, apresentamos a demonstração das
mutações do patrimônio liquido não levando em consideração os resultados após 31 de
dezembro de 2004:
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Capital Social

Patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2004
Aumento de capital mediante:
- Créditos da Globo
- Em dinheiro da Globo
- Em dinheiro da Latam
Patrimônio líquido após
capitalização

Subscrito

A integralizar

Integralizado

Reserva
especial
de ágio

2.748.650

(12.923)

2.735.727

452.202

63.577
174.985
81.901

3.069.113

-

(12.923)

63.577
174.985
81.901

3.056.190

-

452.202

Prejuízos
acumulados

Total

(3.395.936)

(208.007)

-

(3.395.936)

63.577
174.985
81.901

112.456

No dia 22 de março de 2005 foi encerrada a reestruturação do total da dívida da Companhia,
que contou com uma adesão à proposta de reestruturação da dívida financeira de 98% do total
da dívida. Nesta data foi efetuado o pagamento de 40% do valor do principal mais o total de
juros sobre o saldo em 30 de junho de 2004, para o período de 01 de julho de 2004 a 21 de
março de 2005, à taxa equivalente a LIBOR mais 3% ao ano para as dívidas em dólar e CDI
mais 2% ao ano para as dívidas em reais. Para a efetivação do pagamento, a Companhia
utilizou aproximadamente R$ 142.000 de seu caixa, R$ 200.000 provenientes de um
empréstimo de curto prazo e R$ 255.000 de recursos obtidos por meio do aumento de capital
mediante a subscrição e integralização em dinheiro das ações da Globo e Telmex
proporcional as suas participações no capital da Companhia. Adicionalmente a Globo utilizou
R$ 64.000 de seus créditos contra a Companhia para subscrever a parte remanescente dos
seus direitos de subscrição.
O valor remanescente dos recursos a serem aportados pela venda de ações ao preço unitário
de R$ 0,35, seja durante o período da emissão privada ou através do leilão de sobras, será
imediatamente utilizado para pagar o empréstimo de curto prazo e recompor o caixa utilizado
pela Companhia para a conclusão da reestruturação da dívida. Na hipótese de ocorrer
excedente de recurso disponível pela emissão das ações, a Companhia deverá realizar um
pagamento adicional de principal da nova dívida ao final do período do aumento de capital.
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Adicionalmente, caso o preço unitário de venda das ações supere os R$ 0,35 no leilão de sobras,
pelo menos 80% do valor excedente também será utilizado para realizar uma amortização
adicional de principal da nova dívida aos credores financeiros.

67

249

O objetivo dessa reestruturação era tornar a Companhia independente da volatilidade do
mercado de capitais e alcançar um calendário de amortização de dívida compatível com a geração
interna de caixa da Companhia que suportasse seu crescimento sustentável. A Companhia
acredita que em vista da sua nova relação entre Dívida Líquida e EBITDA, do calendário de
amortização com projeções exeqüíveis de geração de caixa e da proteção contra alta nas taxas de
juros e/ou câmbio embutidas nos novos instrumentos de dívida, esse objetivo foi plenamente
atingido.
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Relatório da Administração 2004

Prezados Senhores,
Submetemos à apreciação dos Srs. acionistas, assinantes, fornecedores de produtos e serviços,
comunidade financeira e à sociedade em geral o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. (Net Serviços) relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2004, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2004 foi marcado pela consolidação de mais uma etapa de nosso caminho rumo à construção de
uma empresa de serviços de comunicação e lazer via cabo cada vez mais sólida ao longo dos próximos
anos.
Focamos na realização da estratégia operacional desenhada para a Companhia e atingimos o nível de
excelência almejado nos fundamentos do negócio de Televisão por Assinatura, apresentando crescimento
na base de assinantes em cerca de 5% no ano e índice da taxa de desconexão abaixo de 13% no ano. Na
Banda Larga obtivemos o melhor resultado de nossa história, dobrando novamente a base de assinantes,
firmando assim a Net Serviços como um dos grandes provedores de serviço nesse mercado. Ao mesmo
tempo, temos trabalhado para que o nível de serviço prestado atinja os padrões de qualidade que encantem
nossos clientes. A avaliação independente do nível de satisfação do cliente quanto ao atendimento,
instalação, imagem e programação vem demonstrando que nosso trabalho está produzindo resultados
positivos.
O retorno sobre o investimento dentro de um espaço de tempo pré-definido é outro aspecto que tem
direcionado nossas decisões. Sendo uma Companhia de serviços contínuos e receitas recorrentes, essa
política de investimento nos assegura que os recursos aplicados em novos projetos, novos produtos e
serviços e também na manutenção e aquisição de clientes gerem o fluxo de caixa necessário que garantam
o crescimento sustentado.
Mostramos assim que a Net Serviços caminha a passos firmes no sentido do crescimento e da perenidade
no longo prazo. Destacamos a seguir as nossas principais conquistas e realizações:

x

Missão. No processo de adoção de uma nova abordagem para atingir a excelência na performance do
negócio e na qualidade dos serviços, reescrevemos nossas Diretrizes Organizacionais, resultando em
uma nova missão para a Companhia. Para tanto refletimos sobre os objetivos que motivam a razão de
nossa existência e definimos uma missão, que além de criar uma identidade, também é um desafio a
ser seguido por todos nós da Net Serviços: “Ser a melhor opção em multiserviços, via cabo, na
conexão das pessoas com o mundo”.

x

Consolidação da equipe gerencial da Companhia. Após a redefinição da estrutura organizacional da
Net Serviços ocorrida no começo de 2003, o grupo gerencial pouco mudou. Os resultados obtidos até o
momento mostram que além de contarmos com pessoas comprometidas com os objetivos da
Companhia, conseguimos montar uma equipe que é capaz gerar muita sinergia entre as diferentes
áreas.

x

Crescimento sustentável. Nossas ações de crescimento orgânico estão se mostrando eficientes. Pelo
segundo ano consecutivo, apresentamos um crescimento consistente na base de Televisão por
Assinatura, através de um processo eficiente de venda e de retenção de clientes. Na Banda Larga,
estamos conseguindo capturar a expansão desse mercado e crescer a nossa base de clientes muito
rapidamente.

x

Conclusão da reestruturação da dívida. Anunciamos em junho de 2004 os termos da negociação com
nossos credores financeiros. As negociações com os credores se desenvolveram de maneira muito
construtiva e o resultado é uma vitória de todas as partes envolvidas. Os credores tiveram seus créditos
honrados na integridade. A Companhia atingiu seu objetivo de garantir um nível de dívida e um
calendário de amortização adequado à sua capacidade de geração de caixa. Por conseqüência, todos
os acionistas se beneficiaram, pois a Companhia em que investiram e acreditaram está pronta para
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gerar um crescimento sustentado e poder desfrutar da maturação do negócio e de novas oportunidades
existentes no mercado.
x

Novo sócio estratégico. A conclusão da reestruturação da dívida possibilitou a entrada da Teléfonos
de México, S.A. de C.V. (“Telmex”), maior empresa de telecomunicações da América Latina, como novo
sócio estratégico do grupo de controle. A vinda da Telmex é de grande valia para Net Serviços, uma vez
que traz a expertise necessária à oferta de serviços de telecomunicações. Em conjunto com as
Organizações Globo (“Globo”), que continua tendo o controle da Companhia, passamos a ter em nosso
grupo de controle dois acionistas que se complementam capazes de alavancar os nossos negócios.
Para os serviços de Televisão por Assinatura, contaremos com o know-how das Organizações Globo,
maior conglomerado de mídia da América Latina, e para os serviços de Banda Larga e Voz, teremos a
experiência da Telmex.

x

Lançamento da TV a cabo digital. No final de 2004 lançamos a NET Digital que tem como objetivo
estratégico renovar a marca NET perante o consumidor, elevar a satisfação e fidelização dos
assinantes e aumentar a receita média por assinante (ARPU). Lançada inicialmente em São Paulo e no
Rio de Janeiro, a NET Digital é o serviço de TV por assinatura a cabo digital, que permite funções
extras em relação ao serviço analógico, como o guia de programação eletrônico (Eletronic Programing
Guide - EPG), que consiste na navegação dos usuários através do mosaico de canais na tela do
televisor e a identificação do programa que está sendo assistido através de um único comando do
controle remoto. Além disso, ela apresenta uma melhor qualidade de som e imagem. A NET Digital
também disponibilizará um novo serviço de Pay-Per-View, oferecendo ao assinante uma seleção de
filmes e eventos e novos canais como o NHK, MTV Hits, VH1 Soul, A&E Mundo, The History Channel,
E! Entertainment, os canais Discovery Science, Civilization e Turbo, com destaque aos canais de filmes
HBO. Com essa nova grade de programação, estamos fortalecendo nossa oferta de produtos e nos
posicionando como a empresa de TV por assinatura com a mais completa opção de programação. Para
oferecer o serviço digital, a deveremos investir em um prazo de 3 anos cerca de R$ 100 milhões, para
atingirmos aproximadamente 100 mil assinantes até o final de 2007.

x

Lançamento dos canais HBO na grade de programação: Desde o dia 15 de março, a NET é a única
empresa de TV por assinatura do mercado brasileiro a contar com os canais Globosat, Telecine e HBO,
reforçando a posição de liderança no segmento em que atua. Com a assinatura do contrato, nossos
clientes passam a contar com mais 10 novos canais, distribuídos nas grades analógica e digital. Para
os clientes do serviço analógico há o pacote Premium, que conta com dois canais do grupo HBO: HBO
e HBO Plus. Os assinantes da NET Digital contarão com dois pacotes: Silver Digital - que terá os
canais HBO, HBO 2 e HBO Plus - e Gold Digital, que contempla todos os canais que compõem o
pacote HBO/MAX Digital, incluindo o Cinemax, HBO Family e Max Prime.

x

Cumprimento das metas do Plano de Participação no Resultado (PPR). Todas as metas previstas
para o PPR foram atingidas. Desse modo, os colaboradores foram premiados com a bonificação
máxima de dois salários mensais. Para o ano de 2005 estabelecemos novas metas que manterão
nossos colaboradores motivados em conduzir a Companhia a seus objetivos. Como demonstração do
nosso comprometimento com alto padrão de qualidade nos serviços e satisfação de nossos clientes,
essa meta continuará a ter grande peso na ponderação do PPR.

Encerramos o ano de 2004 certos de que estamos trilhando o caminho da perenidade da Companhia,
sempre buscando alternativas que assegurem não só a manutenção, mas também uma melhora contínua
de nossas atividades.

1.

Desempenho Operacional

TV por Assinatura
Desde que redesenhamos nossa estratégia visando o crescimento sustentado em 2003, temos apresentado
uma melhoria contínua em nosso desempenho operacional. Como resultado, as vendas brutas em 2004
totalizaram cerca de 300 mil, 33% acima das 226 mil vendas realizadas em 2003.
O churn rate (taxa de desconexão) dos últimos 12 meses foi de 12,8%, apresentando uma redução quando
comparado aos 13,8% em 2003. Essa redução do churn é decorrente do melhor desempenho da
Companhia, que pôde elevar suas vendas ao mesmo tempo em que melhorou o atendimento aos
assinantes através da central de atendimento.
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Com isso, a base de assinantes fechou o ano de 2004 com 1.418,9 mil assinantes, representando uma
elevação de 4,9% em relação aos 1.352,5 mil assinantes divulgados em 2003.
Banda Larga
O Vírtua, nome comercial do produto banda larga, também vem apresentando um crescimento significativo
em suas vendas desde a remodelagem do produto ocorrida durante o ano de 2003. Em 2004, a Companhia
fortaleceu ainda mais as iniciativas de marketing através da intensificação dos anúncios do produto na
mídia, produzindo novos filmes com objetivo de intensificar o esforço de venda do produto em todos os
canais, incluindo parcerias com os provedores de internet (ISPs).
Como resultado dessa política de marketing mais agressiva, do redimensionamento das velocidades e de
uma melhor oferta de conteúdo de banda larga, as vendas brutas em 2004 totalizaram 167 mil vendas, um
aumento de 221,5% em comparação às 52 mil vendas realizadas no ano de 2003.
O churn rate (taxa de desconexão) dos últimos 12 meses de banda larga sofreu uma redução nesse
trimestre, passando de 13,8% para 12,8%. Essa melhora deve-se a melhor qualidade do atendimento aos
assinantes, devido a alguns fatores como a migração dos sistemas de cobrança, troca e treinamento de uma
central de relacionamento especializada, além da melhoria no panorama macroeconômico durante o ano.
Desse modo, a base de assinantes conectados subiu 106,4%, passando de 91,4 mil assinantes para 188,8
mil assinantes ao final de 2004.

2. Desempenho Financeiro
Ao final do exercício de 2004 tínhamos ativos totais de R$ 2,2 bilhões em nosso balanço, uma alta de 8,6%
em relação ao exercício anterior e que se deve principalmente ao aumento de nossas disponibilidades.
A dívida bruta ao final de 2004 totalizava R$ 1,6 bilhão, um aumento de 18,7% em relação ao final de
2003, devido a contabilização de R$ 130,9 milhões em juros acumulados e não pagos e R$ 78,4 milhões em
multa e encargos sobre a dívida no período.
Encerramos o ano com o saldo de caixa em R$ 324,7 milhões, significando um aumento de 61,0% em
relação ao final de 2003 e o endividamento líquido consolidado somava R$ 1,2 bilhão, uma alta 11,1%
em relação a 2003.
Ainda como conseqüência do re-equacionamento, todo o endividamento continua classificado no curto
prazo e todos os encargos de multa e juro de mora encontram-se contabilizados.
A receita bruta no exercício de 2004 totalizou R$ 1.710,6 milhões, uma elevação de 11,6% ante
R$ 1.532,3 milhões em 2003. Esse aumento deve-se ao crescimento na base de assinante de TV por
Assinatura e de Banda Larga, além do efeito do reajuste pelo IGP-M na mensalidade de TV por Assinatura.
Adicionalmente a esses motivos, as maiores vendas de PPV explicam o aumento da receita líquida no ano
de 11,8%, totalizando R$ 1.392,7 milhões em 2004 contra R$ 1.245,4 milhões em 2003.
Os custos operacionais no ano totalizaram R$ 831,6 milhões, uma elevação de 1,0% ante aos
R$ 823,2 milhões registrados em 2003. Os custos com Programação e Franquia foram de R$ 430,5 milhões,
ficando 3,4% acima dos R$ 416,2 milhões do ano anterior, por conta da elevação da base de assinantes, do
reajuste de alguns contratos de programação pelo IGP-M e do início da cobrança a partir do 3T04 de dois
novos canais, o “Sportv 2” e o “Discovery Health”. Os outros custos operacionais mantiveram-se
praticamente estáveis em R$ 401,1 milhões, devido à queda no gasto com aluguel de postes, marketing de
fidelização e mão de obra e benefícios que compensaram as altas em energia de rede e link Vírtua.
As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram uma alta de 34,2% em comparação a
2003, totalizando R$ 327,9 milhões, ante R$ 244,3 milhões. As despesas com vendas subiram 46,5% em
relação aos R$ 66,1 milhões de 2003 e totalizaram R$ 96,5 milhões, uma vez que a retomada das ações
ocorreram somente a partir de segundo semestre de 2003. Já as despesas gerais e administrativas subiram
29,8% em comparação aos R$ 178,2 milhões apresentados no ano anterior, totalizando R$ 231,4 milhões,
em função principalmente de uma elevação de algumas despesas, como de aluguel e manutenção de
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softwares e despesas com serviços de terceiros, principalmente da central de relacionamento e de
consultorias de sistemas e financeiras. Esses aumentos estavam dentro do nosso orçamento de modo a
sustentar nosso crescimento de vendas.
O EBITDA consolidado foi de R$ 376,4 milhões, 22,8% superior ao resultado de R$ 306,5 milhões em
2003. Esse resultado demonstra que a nossa estratégia de crescimento sustentado visando a perenidade do
negócio vem se mostrando eficaz. Os resultados operacionais vêm progredindo de maneira consistente,
refletindo em um sólido crescimento do EBITDA. A margem EBITDA do ano apresentou uma melhora em
2004, passando de 24,6% em 2003 para 27,0%. Esse resultado demonstra que nossos esforços focados no
custo, na qualidade das vendas e na melhora do nível de atendimento e prestação de serviço ao cliente
estão se provando catalisadores importantes em nosso processo de consolidação operacional.
Apresentamos um prejuízo líquido de R$ 45,4 milhões em 2004, uma melhora em comparação aos
R$ 268,4 milhões de prejuízo registrado no ano de 2003. Juntamente com crescimento do EBIT, que é um
sinalizador de lucratividade da Companhia no médio e longo prazo e a valorização do real frente ao dólar no
ano, reconhecemos R$ 205,6 milhões em créditos fiscais calculados com base nos saldos acumulados de
prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição social.
Realizamos investimentos totais de R$ 123,0 milhões no ano de 2004, sendo a maior parte desse
montante, cerca de 60%, destinado à instalação de assinantes. Como o retorno do nosso portifólio é
realizado no curto prazo, o retorno desses investimentos já serão refletidos em nosso resultado de 2005.
Encerramos a reestruturação da dívida com uma adesão agregada de 98% do total da dívida à
proposta de reestruturação da dívida financeira. Nesse dia efetuamos o pagamento de 40% do valor do
principal mais o total de juros sobre o saldo em 30/06/2004, para o período de 01/07/2004 a 21/03/2005, à
taxa equivalente a LIBOR mais 3% ao ano para as dívidas em dólar e CDI mais 2% ao ano para as dívidas
em reais. Para tanto, utilizamos R$ 142 milhões de nosso caixa, R$ 200 milhões provenientes do
empréstimo ponte e R$ 255 milhões provenientes das Organizações Globo (“Globo”) e da Teléfonos de
México, S.A. de C.V. (“Telmex”), pela subscrição de ações de seus respectivos direitos, dentro do aumento
de capital em curso. Adicionalmente a Globo utilizou R$ 64 milhões de seus créditos para subscrever a parte
remanescente dos seus direitos de subscrição. Ao final do aumento de capital em curso, pagaremos o
empréstimo ponte, reconstituiremos R$ 70 milhões de nosso caixa e efetuaremos ainda um pagamento
adicional de aproximadamente R$ 50 milhões, diminuindo assim a dívida bruta para cerca de
R$ 680 milhões. Nosso caixa deve ficar em aproximadamente R$ 200 milhões após a conclusão do
aumento de capital e realização dos pagamentos relacionados às despesas da reestruturação. Desse modo,
a dívida líquida passaria a ser de R$ 480 milhões e a relação entre dívida líquida e EBITDA de 2004
passaria a ser de 1,3x.
A Demonstração de Resultado e o Balanço Patrimonial pró-forma, considerando-se a conclusão da
reestruturação da dívida em 31 de dezembro de 2004, seriam o seguinte:
DRE Pro-forma 2004 - R$ milhões
Receita operacional líquida

1.393

Custo dos serviços prestados
Receitas (despesas) operacionais

(832)
(371)

EBIT

190

Despesas financeiras, inclui gastos incrementais não
recorrentes com a reestruturação
Receitas financeiras, inclui reversão de multas e
encargos moratórios da dívida reestruturada.
Outras (despesas) receitas líquidas
Amortização de ágio
Equivalência patrimonial
Receitas / Despesas não operacionais

(408)

Prejuízo antes de impostos e da participação de
acionistas minoritários

(95)

168
13
(71)
4
8

Imposto de renda e contribuição social
Participação de acionistas minoritários

88
(0)

Prejuízo líquido do exercício

(7)
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Balanço Patrimonial Pro-forma 2004 - R$ Milhões
Ativo
Circulante

522

Disponibilidades
Outros

278
244

Realizável a longo prazo
Permanente

580
1.037

Passivo
Circulante

363

Fornecedores e Programação
Outros

Exigível a longo prazo

200
163

1.253

Financiamentos
Debêntures
Outros

470
180
603

Participação de acionistas

0
523

Patrimônio líquido
Total do ativo

2.139

Total do passivo

2.139

O demonstrativo pró-forma de receitas e despesas financeiras, considerando-se a reestruturação finalizada
em 01/01/2004 é apresentado a seguir. Esse quadro demonstra como teriam sido as despesas financeiras
no ano de 2004, com o menor nível de endividamento atingido com a conclusão da reestruturação.
31 de dezembro de 2004

Saldos
históricos

Receitas:
Aplicações financeiras
Reversão de multas e encargos
moratórios por inadimplência
Outras

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Custos incrementais com o processo
de reestruturação de dívidas
Outras

Receitas (despesas) financeiras líquidas

Ajustes
pro forma

Saldos
pro forma

18

-

18

26
44

58
58

58
26
102

(303)

231

(72)

(24)
(327)

(67)
(50)
114

(67)
(74)
(213)

(283)

172

(111)

Informamos que as demonstrações financeiras pró-forma completas, com todas as premissas utilizadas
estão devidamente arquivadas na CVM.

3. Mercado de Capitais
Nossa ação preferencial (PLIM4) teve em 2004 um volume médio diário de transações de R$ 11,3 milhões e
a quantidade atual em circulação no mercado é de 50,3% do total de ações emitidas pela Companhia.
Nossas ações são também negociadas nos EUA sob a forma de ADR na NASDAQ (NETC) e na Latibex na
Espanha (XNET)
Juntamente com o anúncio do acordo com os credores a cerca dos termos da reestruturação da dívida,
divulgamos também o aumento de capital que faz parte desse acordo. Após intensos debates com toda a
comunidade financeira, decidimos realizar um aumento de capital privado, onde os acionistas tem o direito
de subscrever a ação ao preço unitário de R$0,35. Após a conclusão, o número total de ações da NET será
de 3,9 bilhões de ações.
Com a perspectiva da finalização da reestruturação da dívida, a S&P divulgou em dezembro de 2004 um
rating corporativo indicativo da NET em B+/Estável na escala global e brBBB/Estável na escala nacional. Em
fevereiro de 2005, a Moody’s divulgou o rating indicativo para os novos títulos de dívida no exterior em
(P)B3. Com a conclusão da reestruturação, esses ratings devem ser confirmados pela agência.
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4. Governança Corporativa
Continuamos nossos passos rumo ao pleno atendimento da Lei Sarbanes-Oxley. Criamos o Comitê de
Divulgação em 2003, que é o fórum de debate sobre toda comunicação relevante que fazemos ao mercado,
além de se envolver diretamente na elaboração do Relatório 20F. Para a divulgação do Relatório 20F, todos
os diretores executivos e gerentes seniores da Companhia que fazem parte do Comitê assinam uma subcertificação sobre as informações relacionadas às suas respectivas áreas antes que o Diretor Geral (CEO) e
o Diretor Financeiro (CFO) certifiquem o relatório que é arquivado na SEC.
Concluímos a estrutura de Controles Internos e de Auditoria Interna. A área de Controles Internos desenha o
fluxo dos nossos principais processos, identifica e elabora o plano de ação para os riscos detectados pela
Auditoria Interna. Desse modo, procuramos eliminar os riscos que possam trazer prejuízos materiais à
nossa Companhia, buscando a aderência necessária aos processos e à gestão de risco.
Em 2004 implementamos o Comitê de Auditoria segundo requerido pela lei Sarbanes-Oxley. O Comitê já
está em atividade e tem sido muito atuante nas discussões pertinentes aos nossos principais processos bem
como às demonstrações financeiras. O Comitê é composto de 3 membros, sendo 2 deles independentes.
Entretanto, após um período de transição e adaptação de suas rotinas, esse comitê será formado 100% por
membros independentes, conforme requerido pela lei.
Ainda em 2004 revisamos nosso Código de Conduta que define os princípios que devem nos orientar em
nosso trabalho e relacionamento na Companhia. Ele é a base da conduta profissional e explicita o que
consideramos ético em nossas ações e no relacionamento com todos os públicos com os quais nos
relacionamos.
Relações com Investidores
Transparência e boas práticas de Governança Corporativa são as nossas diretrizes no que diz respeito ao
nosso compromisso com a comunidade financeira. Revisamos constantemente nosso website de Relações
com Investidores para nos certificarmos que ele atende às constantes mudanças de demanda dos
investidores. Para assegurar que todos possam ter acesso às informações divulgadas pela Companhia e
contato direto com nossa Administração, realizamos periodicamente apresentações na APIMEC
(Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) tanto em São Paulo
como no Rio de Janeiro e na ABAMEC (Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais) no Rio
de Janeiro. Divulgamos simultaneamente nossos resultados trimestrais em Legislação Societária e em US
GAAP e fazemos sempre uma teleconferência em português e outra em inglês para apresentá-los ao
mercado. Adicionalmente, comparecemos a várias reuniões em grupo ou individuais, quando solicitadas,
com investidores e analistas, no Brasil e no exterior. No ano de 2004, estivemos presente no XVIII
Congresso da Apimec em Brasília, no VI Fórum Latibex, evento realizado na cidade de Madrid, organizado
pela Bolsa de Madrid e na Conferência de Analistas em Frankfurt, além de termos realizado quatro
roadshows nos mercados dos EUA e Europa.

5. Ações Institucionais
Nosso principal foco social está voltado à educação e por isso, implementamos um projeto de
responsabilidade social, o “NET Educação”. Essa iniciativa é condizente com nossa mensagem: a
programação da NET educa, diverte, emociona e pode também ser utilizada como recurso pedagógico.
Trata-se de um amplo projeto que leva para as salas de aula canais para transmissão de programas de
capacitação de professores. Além do acesso ao conteúdo de uma programação diária, ainda é
disponibilizado um suporte pedagógico aos pais, alunos e pedagogos por meio do website
www.neteducacao.tv.br.
Apoiado nessa estratégia de integração entre escola e comunidade, nosso projeto atende 1.800 escolas e
cerca de 2 milhões de alunos do ensino médio e fundamental, por meio da instalação de pontos de TV a
cabo, que são utilizados como recurso de ensino nas salas de aula. As escolas contempladas são
escolhidas pelo programa “Escola da Família”, desenvolvido pelas secretarias estaduais de Educação, em
parceria com a Unesco.
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O programa NET Educação recebeu o Prêmio Unesco 2004, pela participação ativa na capacitação de
professores do ensino médio e fundamental de escolas públicas de todo o Brasil, sendo considerada a
melhor iniciativa empresarial na categoria Comunicação e Informação.

6. Recursos Humanos
Possuimos atualmente dois planos de incentivo de longo prazo, o Plano de Participação no Resultado, ou
“PPR”, um plano anual bônus para todos os colaboradores e um plano complementar de longo prazo para
um número selecionado de seus diretores e membros seniores da administração. Esse plano complementar
tem como objetivo reter esses executivos e seu alinhamento com os objetivos dos acionistas.
O PPR tem como objetivo vincular todos os Colaboradores ao sucesso da Companhia e incentivar a
integração e o trabalho em equipe entre as diversas áreas em busca de um objetivo comum. O principal
parâmetro para a mensuração desse plano é a geração de caixa livre (após investimentos), que deve estar
acima dos níveis estipulados no plano de negócios. Ainda assim, somente realizaremos o pagamento anual
referente ao PPR, caso atinjamos as metas pré-estabelecidas para cada um desses anos, quer sejam
financeiras ou operacionais.
O objetivo desse plano complementar é manter os membros chaves da administração da NET até o final de
2006. Os pagamentos dentro deste plano são diferidos anualmente, com data de pagamento final no início
de 2007, caso a geração de caixa atinja os níveis estabelecidos pelo plano. Essa medida certamente diminui
o risco de implementação do nosso plano estratégico de longo prazo e faz com que a gerência fique
alinhada com os objetivos dos acionistas e credores.
Encerramos o exercício com um total de 3.218 colaboradores um crescimento de 3,8% em comparação a
2003, quando tínhamos 3.100 colaboradores.

7. Relacionamento com os Auditores Independentes
Durante o exercício de 2004, realizamos a rotatividade da firma de auditoria. Assim, o trabalho de auditoria
foi efetuado pela Ernst & Young até junho de 2004 e após essa data foi assumido pela KPMG. Os serviços
não relacionados à auditoria de balanço realizados pela Ernst & Young referem-se a serviços de revisão da
base de assinantes, consultoria na elaboração e revisão de trabalhos da reestruturação da dívida e
consultoria tributária, que totalizaram R$ 0,6 milhão (53,8% em relação ao serviço de auditoria). Os serviços
foram contratados e realizados em prazo inferior a um ano e a Companhia adota o procedimento de solicitar
a utilização de equipes distintas daquelas responsáveis pelos serviços de auditoria. A KPMG não prestou
serviços não relacionados à auditoria de balanço em 2004.

8. Agradecimentos
O ano de 2004 foi um ano muito importante para todos nós da NET. Conseguimos consolidar nossos
principais processos, que estão garantindo o crescimento sustentado. A preocupação constante com a
qualidade do serviço prestado e do atendimento ao assinante tem gerado o efeito positivo desejado e hoje
temos certeza de que nosso trabalho está surgindo efeito junto à opinião de nossos clientes.
Aproveitamos também a oportunidade de agradecer ao Bndespar, Bradespar e RBS por todo o apoio que
nos foi passado enquanto fizeram parte do grupo de controle e a toda contribuição que nos foi dada ao
longo do período.
Aos nossos acionistas, assinantes, colaboradores, fornecedores e a todos aqueles com que nos
relacionamos, agradecemos a oportunidade de termos realizados juntos o melhor ano da história da
Companhia.

São Paulo, 22 de março de 2004.

A Administração
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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Demonstrações Financeiras
Net Serviços de Comunicação S.A.
31 de dezembro de 2003 e 2002
com Parecer dos Auditores Independentes

258

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

Controladora
2003
2002
ATIVO
Circulante
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber de assinantes
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
Impostos diferidos e a recuperar
Despesas antecipadas
Programação a receber de controladas
Estoques e outros créditos
Total do ativo circulante

88
-

917
-

5.075
1.088
28.769
2.069
37.089

5.751
1.101
411
8.180

Realizável a longo prazo
Contas a receber de empresas ligadas
Programação a receber de controladas
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos e a recuperar
Outros créditos e valores
Total do realizável a longo prazo

332.982
27.805
16.227
11.832
65
388.911

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do permanente
Total do ativo
Passivo a descoberto representado por
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados

Total do ativo e passivo a descoberto

Consolidado
2003
2002

13.201
188.503
147.914

25.803
30.278
147.218

(43.353)
122.088
6.933
7.295
442.581

(42.252)
8.680
11.055
9.602
190.384

1.247.933
11.775
3.759
11
1.263.478

117
18.965
68.623
329.555
3.393
420.653

2.024
51.127
505.808
3.213
562.172

1.003.797
82.208
617
1.086.622

239.263
93.154
1.340
333.757

215.832
978.376
44.151
1.238.359

282.306
1.102.247
58.108
1.442.661

1.512.622

1.605.415

2.101.593

2.195.217

(2.735.727)
(452.202)
3.350.541
162.612

(2.735.727)
(452.202)
3.082.154
(105.775)

(2.735.727)
(452.202)
3.350.541
162.612

(2.735.727)
(452.202)
3.082.154
(105.775)

1.675.234

1.499.640

2.264.205

2.089.442

3
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Controladora
2003
2002
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Programação
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Financiamentos
Debêntures
Provisão para imposto de renda e
contribuição social
Receitas a transcorrer
Provisões e outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Exigível a longo prazo
Programação
Contas a pagar a empresas ligadas
Obrigações fiscais
Provisão para contingências
Provisões e outras contas a pagar
Total do exigível a longo prazo

9.391
28.769
98
13.538
777.399
338.342

11.002
533
4.494
798.141
264.130

59.335
162.846
35.199
27.926
1.003.824
338.342

91.248
181.139
48.099
20.129
1.034.082
264.130

4
1.167.541

240
1.078.540

8.628
48.695
18.618
1.703.413

893
52.836
11.622
1.704.178

27.805
269.243
210.645
507.693

272.605
148.495
421.100

46.373
5.791
6.817
488.200
12.994
560.175

9.492
13.162
340.020
22.115
384.789

-

-

617

475

1.675.234

1.499.640

2.264.205

2.089.442

Participação de acionistas minoritários

Total do passivo

Consolidado
2003
2002

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
Controladora
2003
2002
Receita operacional bruta
Mensalidade
Redes corporativas
Pay-per-view (PPV)
Adesão
Outras

Consolidado
2003
2002

Impostos e deduções
Receita operacional líquida

-

-

1.372.801
57.877
52.080
18.757
30.743
1.532.258
(286.837)
1.245.421

1.236.964
51.747
47.324
27.244
29.246
1.392.525
(241.868)
1.150.657

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

-

-

(688.608)
556.813

(687.997)
462.660

(66.501)
(1.998)
(25.397)
(168.048)
7.709
2.445
(251.790)

(75.832)
(9.409)
(16.458)
(697.042)
507.925
(3.418)
(4.516)
(298.750)

(66.106)
(178.225)
(132.801)
(63.545)
(253.646)
38.467
(6.010)
(661.866)

(43.649)
(164.295)
(144.514)
(72.416)
(1.099.880)
141.245
(68.069)
(7.922)
(1.459.500)

47.318
(49.880)
(2.562)

(769.705)
(47.831)
(817.536)

2.247
(67.064)
(64.817)

(4.231)
(61.418)
(65.649)

(254.352)

(1.116.286)

(169.870)

(1.062.489)

(12.239)

(9.098)

(7.909)

(18.071)

(266.591)

(1.125.384)

(177.779)

(1.080.560)

(1.796)
(268.387)

(1.125.384)

(44.376)
(46.041)
(25)
(166)
(268.387)

(3.109)
(41.595)
(120)
(1.125.384)

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações
Amortizações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Despesas não recorrentes
Outras (despesas) receitas líquidas
Participações em controladas e coligadas
Equivalência patrimonial
Amortização de ágio

Prejuízo operacional
Despesas não operacionais
Prejuízo antes de impostos e da participação
de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Reversão dos juros sobre capital próprio
Participação de acionistas minoritários
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação do capital social no final do
exercício – ( em R$ )

(0,13)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(0,55)

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO (PATRIMÔNIO LÍQUIDO)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

Subscrito
Saldo em 31 de dezembro de 2001

1.525.239

Capital Social
A integralizar
Integralizado
(12.923)

Reserva especial
de ágio

1.512.316

452.202

Prejuízos
acumulados
(1.956.770)

Total
7.748

Aumento de capital 09/08/02
Capitalização de adiantamentos para
futuro aumento de capital
Conversão de 498 debêntures de
2ª emissão pública
Entrega de 1.000 debêntures de 2ª
emissão pública
Créditos de programação
Em espécie

262.960

-

262.960

-

-

262.960

65.165

-

65.165

-

-

65.165

139.938
2.236
192.362
662.661

-

139.938
2.236
192.362
662.661

-

-

139.938
2.236
192.362
662.661

219.725

-

219.725

-

-

219.725

3.144

-

3.144

-

-

3.144

157.570
155.184
535.623

-

157.570
155.184
535.623

-

-

157.570
155.184
535.623

25.111
16
25.127

-

25.111
16
25.127

-

-

25.111
16
25.127

-

-

-

-

(1.125.384)

2.735.727

452.202

(3.082.154)

-

-

(268.387)

(268.387)

2.735.727

452.202

(3.350.541)

(162.612)

Aumento de capital 19/08/02
Capitalização de adiantamentos para
futuro aumento de capital
Conversão de 24 debêntures de 2ª
emissão pública
Entrega de 1.114 debêntures de 2ª
emissão pública
Créditos de programação

Aumento de capital 25/09/02
Capitalização de adiantamentos para
futuro aumento de capital
Em espécie

Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2002

Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2003

2.748.650

2.748.650

(12.923)

(12.923)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(1.125.384)
105.775

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
Controladora
2003
2002
ORIGENS DOS RECURSOS
Dos acionistas:
Conversão de debêntures em ações
Integralização de capital em dinheiro
Adiantamento para futuro aumento de capital
Aumento de capital com créditos de programação
Recursos capitalizáveis

-

365.817
192.378
507.796
157.420
(358.080)
865.331

Consolidado
2003

2002

-

365.817
192.378
507.796
157.420
(358.080)
865.331

De terceiros:
Aumento do exigível a longo prazo
Redução do realizável a longo prazo
Transferência passivo circulante para exigível a longo prazo
Transferência do realizável a longo prazo para ativo circulante
Dividendos recebidos
Juros sobre capital próprio
Aumento das contas a pagar de empresas ligadas
Redução das contas a receber de empresas ligadas

Total das origens
APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Nas operações:
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o capital circulante líquido
Imposto de renda e contribuição social
Equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias de longo prazo
Participação de acionistas minoritários
Depreciações e amortizações
Contingências, incluindo atualizações
Valor residual do ativo permanente baixado
Amortização de ágio de investimentos
Perda de capital em investimentos
Recursos aplicados nas (provenientes das) operações:

27.805
3.759
17.266
1.239
1.796
333.876
478.632
864.373

12.020
4.096

6.627
3.811

16.116

48.695
1.931
17.266
94.842
57
1.080
163.871

1.296
11.734

864.373

881.447

163.871

877.065

268.387

1.125.384

268.387

1.125.384

47.318
(66.874)
(27.395)
(15.244)
(7.501)
(49.880)
(9.753)
139.058

(769.705)
185.352
(25.867)
(85.379)
(112)
(47.831)
381.842
386
25.520
169
249.384
759.988
2.030
372.789
1.792.108

(73.266)
2.247
(74.727)
(166)
(196.346)
(83.865)
(6.623)
(67.064)
(231.423)

(44.704)
(4.231)
(330.672)
(120)
(216.930)
(215.484)
(468)
(61.418)
251.357

Investimentos
Imobilizado
Diferido
Aumento das contas a receber de empresas ligadas
Redução das contas a pagar empresas ligadas
Transferência do exigível a longo prazo para passivo circulante
Aumento do realizável a longo prazo
Redução do exigível a longo prazo
Total das aplicações

23.228
466.045
251.052
44.143
939
924.465

(Redução) aumento da deficiência de capital de giro líquida

(60.092)

(910.661)

252.962

(697.115)

37.089
(8.180)
28.909

8.180
(36.801)
(28.621)

442.581
(190.384)
252.197

190.384
(243.314)
(52.930)

1.167.541
(1.078.540)
89.001
(60.092)

1.078.540
(196.500)
882.040
(910.661)

1.703.413
(1.704.178)
(765)
252.962

1.704.178
(1.059.993)
644.185
(697.115)

590
49.594
15.547
2.938
261
9.949
30.563
32.890
(89.091)

54
40.688
16.172
845.219
27.497
393.193
1.574.180

VARIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDA
Ativo circulante
No final do exercício
No início do exercício
Passivo circulante
No final do exercício
No início do exercício
(Redução) aumento da deficiência de capital de giro líquida

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
1. Contexto Operacional e Financeiro
A Net Serviços de Comunicação S.A. tem por objetivo a participação no capital de
outras empresas que atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no
provimento de acesso a serviços de valor adicionado, na prestação de outros serviços
de telecomunicações e em qualquer outra modalidade de distribuição de sinais de
qualquer espécie, através de sua rede. A Companhia tem também, por objetivo, a
prestação às suas subsidiárias de todos os serviços, inseridos no contexto de apoio
corporativo, administrativo, financeiro e consultivo. A Companhia poderá, ainda,
participar em outras empresas que tenham as mesmas atividades, assim como
acessórias a estas, incluindo as de importação, exportação e representação.
A atividade das principais controladas e coligada, caracteriza-se pela distribuição de
sinais de televisão por assinatura através de diversas redes de cabos localizadas nas
principais cidades do país. Desde 2000, a Companhia oferece também serviços de
acesso à Internet através de sua rede de cabos nas principais cidades em que opera. A
concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a indústria brasileira de
telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura foi
outorgada para as controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Na data do
vencimento, será possível solicitar a renovação, desde que, as controladas tenham
cumprido satisfatoriamente as condições da concessão, tenham atendido à
regulamentação do Poder Executivo, e venham a atender às exigências que sejam,
técnica e economicamente, viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade,
inclusive quanto à modernização do sistema.
Conforme os termos do acordo de acionistas de 11 de julho de 2002, descrito na nota
13, a Companhia é controlada, em conjunto com BNDESpar, Bradesplan e RBS, pela
Roma Participações Ltda. e pela Distel Holding S.A., empresas controladas pela
Globo Comunicações e Participações S.A. ou Globopar, que faz parte do maior
conglomerado de empresas de mídia e entretenimento do Brasil.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional e Financeiro--Continuação
A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
Percentual de participação no capital social - %
2003
2002
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações S.A.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltd.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S. A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S. A.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participação Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Televisão a Cabo de Novo Hamburgo Ltda.
Uruguaiana – Empresa de TV a Cabo Ltda.
Televisão a Cabo Vindima Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Americapar Participações Ltda.
Net Arapongas Ltda.
TV Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.
Net Sul Provedor de Acesso Ltda.
Cable S.A.

86,00
100,00
100,00
50,60
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
97,78
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
0,50
44,25

14,00
46,60
0,01
2,22
37,00
0,06
99,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
55,75

86,00
100,00
100,00
50,60
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
94,37
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,67
100,00
100,00
0,50
44,25

14,00
46,60
0,01
5,63
37,00
8,33
99,50
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,75

Coligada
Net Brasil S.A.

40,00

-

40,00

-

Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.

50,00

-

50,00

-

A Net Brasil S.A. é uma provedora de programação e serviços para as operadoras dos
sistemas NET e SKY, controlada indiretamente pela Globo Comunicação e
Participações S.A.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
1. Contexto Operacional e Financeiro--Continuação
Durante 2003, em continuidade ao processo de reestruturação societária anunciado em
2002, a Companhia incorporou as controladas Televisão a Cabo de Novo Hamburgo
Ltda., Uruguaiana – Empresa de TV a Cabo Ltda., Americapar Participações Ltda., e
Net Sul Provedor de Acesso Ltda., que se encontravam inativas. Adicionalmente, a
Companhia adquiriu a participação de 30% dos sócios minoritários de sua controlada,
Net Anápolis Ltda.
Em decorrência dos aprimoramentos operacionais e das medidas para redução de
custos, como as negociações com os fornecedores de conteúdo, desatrelando parte
significativa dos seus custos de programação da moeda norte-americana, a maioria das
controladas passou a gerar lucro operacional. O resultado consolidado do exercício de
2003 reflete a valorização de 18% do real frente ao dólar, e o reconhecimento dos
encargos financeiros, juros de mora, comissão de permanência e multas contratuais
decorrentes de obrigações financeiras vencidas, no montante de aproximadamente
R$ 232.000 (R$264.000 em 31 de dezembro de 2002).
Durante 2002, em conjunto com seu plano de recapitalização, a Companhia engajouse em um processo de reequacionamento de algumas de suas dívidas financeiras de
curto e médio prazo, visando adequar os seus desembolsos à sua geração de caixa.
A Companhia considera fundamental para seu equilíbrio financeiro, no curto e médio
prazos, que as negociações mantidas com seus credores financeiros sejam concluídas
de forma a alcançar uma estrutura de capitais que possibilite uma menor dependência
de capital de curto prazo de terceiros e com risco de refinanciamento mínimo no
médio prazo. Esses fatores a tornarão menos vulnerável à volatilidade do mercado.
Isso será possível, na medida em que o fluxo de re-pagamento de obrigações que está
sendo negociado com os credores, fique adequado ao plano de negócios de médio
prazo.
Os custos incrementais específicos, já desembolsados, relacionados à reestruturação
de dívidas de aproximadamente R$ 16.200, foram registrados como despesas
antecipadas a serem amortizadas a partir da data de conclusão do processo e em
função dos prazos dos novos instrumentos de dívida da Companhia. Na semana do dia
17 de março de 2003, a Companhia apresentou aos seus credores uma proposta inicial,
juntamente com seu plano de negócios de longo prazo. Os credores finalizaram o
processo de revisão do plano de negócios da Companhia. Desde então, as negociações
vem evoluindo objetivando a construção dos mecanismos necessários para atingir uma
estrutura de capitais balanceada. A Administração tem expectativa de que as bases da
reestruturação sejam formalizadas no primeiro semestre de 2004.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional e Financeiro--Continuação
Em conseqüência da não liquidação temporária das obrigações financeiras e das
divergências em relação ao cumprimento de cláusulas contratuais restritivas, que terão
seus fluxos de pagamentos equacionados com a conclusão do processo de reequacionamento em curso, a Companhia está sujeita a que algum credor, isoladamente
ou em conjunto, tome alguma ação de cobrança. No momento uma parcela dos
créditos vencidos e não liquidados, correspondente a 8,8% da dívida, é objeto de uma
execução. Com base nos fatos existentes, a Administração não considera que esse
processo possa afetar a performance operacional da Companhia ou as negociações em
andamento.
A Administração, com o apoio de seus Acionistas, continua focada no processo de reequacionamento da dívida, na redução dos seus custos operacionais, na
implementação de melhores canais de vendas, na melhoria de serviços de atendimento
ao cliente e na adequação dos seus níveis de investimento à sua capacidade de geração
de caixa operacional, por meio de controles mais aprimorados para tomada de
decisões de forma seletiva e disciplinada.
A Administração está consolidando as ações anunciadas em fevereiro de 2003 que
visaram a reestruturação das operações. A forma de gestão do negócio durante o ano
de 2003 foi alterada, a fim de atender às necessidades específicas de cada região e
população, distribuindo de forma heterogênea os esforços para melhoria da qualidade
de seus serviços, aumento da capacidade de geração de caixa e obtenção de lucro
operacional. Além disto, voltou a investir em mídia, promovendo anúncios e
campanhas, bem como participando de ações sociais, objetivando o aumento da base
de assinantes e redução da taxa de desconexão. Deu continuidade ao projeto de
integração de sistemas que deverá substituir todos os atuais “sistemas de faturamento”
por um único sistema, que atenderá todo o Brasil, melhorando a qualidade de
atendimento aos assinantes e padronizando procedimentos e controles.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas controladas foram
elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, e normas complementares da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM que, a partir de 1º de janeiro de 1996, não requerem o
reconhecimento dos efeitos inflacionários. Objetivando informar esses efeitos ao
mercado, a Companhia apresenta como informação suplementar na Nota 22, de forma
condensada, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado consolidado em
moeda de poder aquisitivo constante e a descrição dos principais critérios adotados na
sua elaboração das demonstrações suplementares em moeda de poder aquisitivo
constante.
A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a
forma de “American Depositary Shares” – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da
América e está sujeita às normas da “Security and Exchange Commission – SEC”. A
Companhia elabora demonstrações financeiras anuais e trimestrais de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América – USGAAP.
Visando atender às necessidades de informação dos mercados em que opera, a
Companhia tem por prática divulgar suas demonstrações financeiras societárias e
USGAAP simultaneamente. A Companhia possui também ações preferenciais
negociadas na LATIBEX, bolsa de valores de Madrid e está sujeita às normas da
Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, as quais não divergem dos
requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da América.
A Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 2 com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, passando a
integrar o índice Novo Mercado Bovespa, criado para diferenciar um grupo seleto de
empresas que se comprometem em adotar práticas diferenciadas de governança
corporativa. As demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Companhia
contemplam as exigências adicionais do novo mercado BOVESPA.
As práticas contábeis e critérios de consolidação adotados pela Companhia estão
descritas a seguir:
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

a) Reconhecimento das receitas e apuração do resultado
As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.
A atividade das principais controladas e coligada caracteriza-se pela distribuição de
sinais de televisão por assinatura por meio de diversas redes de cabos localizadas
nas principais cidades do país, todas em plena operação.
Os custos de instalação da rede interna nas residências de assinantes de televisão
por assinatura e de acesso a Internet, que compreendem os custos de mão-de-obra e
materiais não incluindo os conversores e decodificadores de sinais, são
contabilizados no resultado do exercício, como custo dos serviços prestados, até o
limite da receita de taxa de adesão, deduzidas das despesas de vendas. Os custos de
instalação acima deste limite são diferidos para amortização futura.
As receitas dos serviços de acesso à Internet por banda larga são igualmente
reconhecidas com base no regime de competência da efetiva prestação dos
serviços.
As receitas de aluguel de redes corporativas são reconhecidas mensalmente com
base nos contratos de aluguel.
As receitas e custos de pay-per-view são diferidos e reconhecidos no resultado de
acordo com o período de realização do evento, conforme o regime de competência.
b) Aplicações financeiras
As aplicações de liquidez imediata são demonstradas ao custo, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço.
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base no perfil e análise da inadimplência da base de assinantes,
em montante suficiente para a cobertura de eventuais perdas na realização das
contas a receber , considerando os riscos envolvidos.
d) Investimentos
São demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995,
combinado com os seguintes aspectos:
y As práticas contábeis adotadas pelas controladas e coligada são consistentes
com as adotadas pela Companhia;
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
As
participações
diretas
ou indiretas em controladas e coligada são avaliadas
y
pelo método de equivalência patrimonial;
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
d) Investimentos--Continuação
y As demonstrações financeiras das controladas no exterior são convertidas para
reais com base na taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as
correspondentes variações cambiais reconhecidas no resultado operacional;
y As provisões para passivo a descoberto das controladas e coligada, as quais são
classificadas como redutoras das contas correntes mercantis, até o limite destas,
são constituídas com base na totalidade do passivo a descoberto,
independentemente da existência de participação de minoritários;
y Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas,
fundamentados em expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no
método linear no prazo de 10 anos. Análises do valor de recuperação dos ágios
são efetuadas periodicamente com base nas projeções de resultados futuros.
e) Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada, atualizado monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A
depreciação é calculada de acordo com o método linear, às taxas anuais
mencionadas na Nota 6, que levam em consideração a vida útil-econômica dos
bens. As estimativas da administração da vida útil dos bens integrantes da rede de
distribuição de sinais são revisadas periodicamente para refletir as mudanças
tecnológicas e mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados
no imobilizado, como estoques a imobilizar e valorizados ao custo médio de
aquisição. As despesas com reparos e manutenção da rede de distribuição de sinais
são apropriadas ao resultado.
f) Diferido
Abrange os valores capitalizados na fase pré-operacional e de prematuração e os
gastos incorridos com instalações internas na residência dos assinantes, quando
superiores ao montante das receitas de taxas de adesão líquidas das despesas diretas
de vendas, além de outros gastos com projetos que beneficiarão exercícios futuros.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
f) Diferido--Continuação
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em cinco anos, a partir da data em
que os benefícios começam a ser gerados.
g) Ativos e passivos expressos em moeda estrangeira ou sujeitos a indexação
Os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira são convertidos para reais
com base nas taxas de câmbio oficiais na data do balanço. Os ganhos e perdas
cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado.
h) Receitas a transcorrer
Representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais, apropriadas ao
resultado conforme o regime de competência.
i) Provisão para contingências
É constituída com base em pareceres de consultores jurídicos, por montantes
suficientes para cobrir perdas e riscos considerados prováveis.
j) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada de acordo com
as regras e alíquotas em vigor.
O imposto de renda diferido ativo sobre os prejuízos fiscais acumulados e
diferenças temporárias a compensar com lucros futuros somente é constituído a
partir do momento em que as controladas passam a apurar lucro tributável
recorrente.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como impostos a
recuperar, com base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com
base nas projeções dos resultados das operadoras que estão efetuando a
amortização do ágio incorporado para fins fiscais.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
j) Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social são avaliados regularmente
com base no plano de negócios da Companhia e são objeto de provisão para perdas
quando necessário.
k) Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do
balanço, com base nas informações relevantes de mercado disponíveis ou outras
técnicas de avaliação.
l) Critérios de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as contas da Net Serviços
de Comunicação S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle
acionário, direta ou indiretamente, inclusive o controle compartilhado.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma
horizontalmente os saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas,
segundo a sua natureza, complementado pelas seguintes eliminações:
x

Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados
das empresas controladas;

x

Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio
líquido e resultados são destacadas;

x

Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas
consolidadas;

x

Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas
realizadas entre as empresas consolidadas.
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2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
l) Critérios de consolidação--Continuação
Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em
conjunto, TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às
demonstrações financeiras consolidadas, na proporção da participação da
Companhia no seu capital social.
m) Prejuízo por ação
É calculado com base na quantidade de ações do capital social integralizado em
circulação nas datas dos balanços.
n) Uso de estimativas
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração se baseie
em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos,
receitas e despesas, bem como para a divulgação de informações nas
demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações,
quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas
estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras
referem-se às provisões para créditos de liquidação duvidosa e contingências.
Algumas rubricas de 2002 foram reclassificadas para adequação e consistência com
o exercício corrente. A reclassificação mais relevante refere-se a depósitos
judiciais no montante de R$ 56.379 que, nas demonstrações financeiras de 2002,
estavam apresentados no realizável a longo prazo e que estão agora apresentados
reduzindo o passivo a longo prazo, conforme Nota 12.

3. Aplicações financeiras
Consolidado
2003
2002
165
127.828
30.107
50.183
6
10.492
30.278
188.503

Fundos de investimentos
Certificados de depósitos bancários
Outras

A rentabilidade média efetiva líquida dos impostos no exercício de 2003 foi de
80,62% do CDI (78,80% do CDI em 2002).
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4. Impostos Diferidos e a Recuperar Curto e Longo Prazo
Controladora
2003
2002
Impostos a recuperar:
Créditos fiscais resultantes de
Incorporação
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Impostos diferidos:
Imposto de renda
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias

3.774
1.301
5.075

9.323
5
182
9.510

402.582
14.342
7.196
719
424.839

487.565
16.318
1.923
776
506.582

-

-

5.140
17.712
22.852

5.840
136
5.976

-

-

1.352
2.600
3.952
26.804

1.913
17
1.930
7.906

Contribuição social
Base negativa
Diferenças temporárias
Total
Total de impostos diferidos e a recuperar
Curto prazo
Longo prazo

Consolidado
2003
2002

5.075
(5.075)
-

9.510
(5.751)
3.759

451.643
(122.088)
329.555

514.488
(8.680)
505.808

A partir de janeiro de 2003, a Companhia iniciou o aproveitamento dos créditos fiscais
decorrentes de incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, que
é compatível com a expectativa de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
Durante o exercício de 2003, a Companhia amortizou para fins fiscais créditos no
valor de R$ 84.983 e o seu aproveitamento como despesa dedutível gerou um
benefício fiscal de R$ 15.945. O valor dos créditos amortizados e não utilizados,
classificados na demonstração de resultados como despesa de imposto de renda e
contribuição social diferidos, representa as parcelas de amortização que se
transformaram em prejuízos fiscais, a serem aproveitados a partir do exercício de
2004, observado o limite de 30% dos lucros tributáveis.
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4. Impostos Diferidos e a Recuperar Curto e Longo Prazo--Continuação
Em 31 de dezembro de 2003 e 2002 os saldos remanescentes dos créditos fiscais
registrados pelas principais operadoras controladas pela Companhia são como segue:
2003
245.523
99.695
40.380
16.984
402.582

Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

2002
294.629
124.101
48.455
20.380
487.565

Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis de curto prazo foram
classificados nas demonstrações financeiras no ativo circulante.
As projeções de resultados das operadoras que incorporaram ágios, derivadas dos
planos de negócios da Companhia, devidamente aprovados pelos órgãos de sua
Administração, demonstram que os ágios incorporados geram economias fiscais e que
são créditos realizáveis. Os planos de negócio da Companhia são revisados
regularmente para refletir mudanças no cenário econômico, as mudanças
mercadológicas e as decorrentes das decisões da Administração.

5. Investimentos

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

Controladora
2003
2002
43.150
857.564
196.113
146.233
239.263
1.003.797
239.263
1.003.797

Consolidado
2003
2002
282.030
215.556
282.030
215.556
276
276
282.306
215.832

A Administração da Companhia revisou a estrutura de capitais das operadoras e
decidiu aumentar o capital social das controladas mediante a capitalização dos
adiantamentos para futuro aumento de capital, ocorrida em 30 de junho de 2003. As
variações no percentual de participação no capital social das controladas foram
contabilizadas como receita ou despesa não operacional, integralmente eliminadas na
consolidação.
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5. Investimentos--Continuação
As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos
investimentos, bem como as informações relevantes sobre as controladas, são
apresentadas a seguir:
a) Movimentação dos investimentos

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comunicações de Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Total controladora

Saldos
em
2002

Aumento de
capital

1.973
13.279
19.505
202
5.086
1.777
992
332
4
43.150

446.940
269.931
57.830
28.626
64.268
109.008
23.950
29.788
25.436
1.772
1.057.549

Dividendos
recebidos

Juros
sobre
capital
próprio

Ganhos e
perdas na
variação de
participação

Equivalência
patrimonial

Saldos
em
2003

(1.239)
(1.239)

(23)
(1.045)
(404)
(188)
(31)
(105)
(1.796)

(9.782)
29
(9.753)

1.873
(59.471)
3.279
15.462
(50)
(38.651)
(84.860)
981
(19.563)
(25.547)
750
(23.419)
508
(84)
(1.551)
(4)
(230.347)

441.004
210.460
74.388
34.967
28.784
25.617
23.103
4.424
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
248
221
857.564

b) Movimentação do ágio (deságio)

Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Vicom Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Outros
Total controladora
CMA Participações S.A.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. (Blumenau)
Net Londrina Ltda
Net Curitiba Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. (Maringá)
Multicanal Telecomunicações S.A.
Multicanal Florianópolis S.A.
Outros
Total consolidado

Saldos
em
2002

Adição

73.369
41.411
24.849
20.919
10.888
6.740
4.542
4.038
5.030
2.270
1.720
337
196.113
18.522
19.395
17.983
16.367
3.891
3.124
3.052
1.138
2.445
282.030

590
590
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Amortização
de
ágio (deságio)

Saldos
em
2003

(9.468)
(13.457)
(6.777)
(8.097)
(2.333)
(2.247)
(1.603)
(1.538)
(3.219)
(801)
(366)
26
(49.880)
(3.661)
(2.652)
(2.448)
(3.633)
(687)
(936)
(1.527)
(576)
(1.064)
(67.064)

63.901
27.954
18.072
12.822
8.555
4.493
2.939
2.500
1.811
1.469
1.354
363
146.233
14.861
16.743
15.535
12.734
3.204
2.188
1.525
562
1.971
215.556

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
5. Investimentos--Continuação
c) Movimentação da provisão para passivo a descoberto
Saldos
em
2002

Aumento de
capital

Equivalência
patrimonial

Saldos
em
2003

Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Rio S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Franca Ltda.
Net Recife Ltda.
Vicom Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Total controladas

487.932
261.591
59.517
42.607
87.352
72.816
32.057
25.460
24.795
17.705
1.429
1.113.261

(151.608)
(151.608)

(1.457)
(19.511)
3.516
730
2.956
(87.352)
(72.816)
(32.057)
(25.460)
(24.795)
(17.705)
(1.429)
(275.380)

486.475
90.472
63.033
43.337
2.956
686.273

Coligada:
Net Brasil S.A.
Total controladora

4.435
1.117.696

(151.608)

(2.285)
(277.665)

2.150
688.423

Empresas
Controladas:

d) Informações relevantes sobre as controladas
i) Número de ações ou quotas de propriedade da Net Serviços de Comunicação S.A.
CONTROLADORA
Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2003
Ações (mil)
Ordinárias
Preferenciais

Quotas
(mil)

641
123
12.985
8
561
123.034.810
0,1
630.660
862

140
10.000
1.117.326
-

63.685
8.586.545
1
6.484.931
114.008
4.166.190
3.097.554
2.675.720
477.288
42.767.219
-

0,1

-

-
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5. Investimentos--Continuação
d) Informações relevantes sobre as controladas--Continuação
ii) Participação e demais informações requeridas
CONTROLADORA

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Total controladas
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2003
Participação no
capital social (%)

Patrimônio
líquido

Capital
social

Investimentos

97,78
100,00
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44,25
100,00
86,00
100,00
99,99
50,60
63,00

451.016
210.460
74.388
34.967
28.801
25.617
23.103
8.848
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
561
221
(565.670)
(90.472)
(63.033)
(81.150)
(4.690)

737.254
270.472
85.865
2
28.836
64.849
114.008
7.500
41.662
30.976
1.975
26.757
8.800
22.600
4.773
109.029
427.672
6.892
36.010
6

441.004
210.460
74.388
34.967
28.784
25.617
23.103
4.424
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
248
221
857.564

40,00

(5.376)

3.144

857.564
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Provisão para
passivo a
descoberto
-

Efeitos no
resultado da
controladora

(2.956)
(686.273)

1.873
13.345
3.279
15.462
(50)
(6.594)
2.492
981
(1.858)
(87)
750
1.376
508
(85)
(121)
1.457
19.511
(3.516)
(730)
(2.960)
45.033

(2.150)
(688.423)

2.285
47.318

(486.475)
(90.472)
(63.033)

(43.337)
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6. Imobilizado
Controladora
2003
Taxa anual de
Depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Adiantamento fornecedores
Outros

Custo

20
10
10
10
4 a 50
20
20
Diversas

135.502
495
1.853
4.277
387
1.018
6.527
9.245
3.035
162.339

Depreciação
Acumulada

(72.504)
(172)
(827)
(1.306)
(387)
(750)
(3.817)
(368)
(80.131)

Valor
Líquido

62.998
323
1.026
2.971
268
2.710
9.245
2.667
82.208

2002
Valor
Líquido

63.994
288
1.290
3.140
11
476
3.163
20.482
310
93.154

Consolidado
2003
Taxa Anual de
Depreciação - %

Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido

2002
Valor
Líquido

Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Cable modem
Rede corporativa
Estoques a imobilizar
Imobilizado em andamento

6,67
8,33
6,67
10
10
20
-

114.671
1.073.273
252.784
415.577
25.480
72.621
126.817
8.643
2.089.866

(73.442)
(715.539)
(171.770)
(214.264)
(5.210)
(53.338)
(1.233.563)

41.229
357.734
81.014
201.313
20.270
19.283
126.817
8.643
856.303

41.918
364.561
91.117
197.927
21.517
23.236
173.415
11.077
924.768

Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

20
10
10
10
4 a 50
20
20
20
Diversas

183.127
16.502
13.062
16.292
28.976
5.173
45.064
8.270
3.191
12.114
331.771
2.421.637

(112.878)
(12.094)
(8.586)
(7.733)
(18.098)
(4.122)
(34.750)
(4.761)
(6.676)
(209.698)
(1.443.261)

70.249
4.408
4.476
8.559
10.878
1.051
10.314
3.509
3.191
5.438
122.073
978.376

115.738
8.200
5.737
9.740
9.631
1.354
15.548
3.541
3.191
4.799
177.479
1.102.247
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7. Diferido
Consolidado
2003
Amortização
Valor
Acumulada
Líquido

Custo
Instalações de residência
Despesas da fase de prematuração
Projeto rede externa
Sistemas administrativos
Projeto Zap News
Projeto Top Down
Outros

245.923
62.463
20.052
289
2.220
2.218
3
333.168

(204.044)
(61.773)
(19.376)
(181)
(2.085)
(1.557)
(1)
(289.017)

2002
Valor
Líquido

41.879
690
676
108
135
661
2
44.151

49.606
2.931
1.182
194
843
1.093
2.259
58.108

8. Programação
Durante o ano de 2003, em decorrência das renegociações com os fornecedores de
programação, a Companhia reconheceu um ganho de aproximadamente R$ 8.000,
que foi registrado no resultado a crédito de custos de programação.
Como parte das renegociações, a Companhia assumiu as dívidas de programação
das suas controladas não pagas para a Net Brasil S.A. durante 2002, constituindo
contas a receber das suas controladas no mesmo montante da assunção de dívidas
junto aos fornecedores de programação e ofereceu garantias de igual valor em notas
promissórias. As dívidas de programação serão pagas no prazo que varia entre 18 e
24 meses em parcelas mensais a partir de janeiro de 2004, corrigidas mensalmente
com base no IGP-M.
A composição das dívidas de programação renegociadas é como segue:

Descrição
Empresas ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Total
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Passivo
circulante
2003

Controladora
Exigível a longo
prazo
2003

8.212
6.588
1.820
1.097
792
18.509

8.212
6.588
1.820
1.097
792
18.509

16.424
13.176
3.640
2.194
1.584
37.018

6.813
1.928
1.018
501
10.260
28.769

6.813
964
1.018
501
9.296
27.805

13.626
2.892
2.036
1.002
19.556
56.574

Total
2003
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8. Programação--Continuação
As negociações ainda em curso, envolvendo valores em atraso de aproximadamente
R$ 97.000 encontram-se registrados no passivo circulante. A Administração tem
expectativa de concluir as negociações no decorrer de 2004.
O contrato de Comissão Mercantil, Prestação de Serviços, Licenciamento de Marca e
outras Avenças celebrado em 14 de maio de 1996, com a Net Brasil S.A., Empresa
controlada pela Distel Holding S.A. com prazo de vigência de 5 anos e prorrogável
por igual período, até o limite de 25 anos, tem como finalidade constituir a Net Brasil
S.A. como comissária para, em nome próprio, negociar e contratar junto a produtores
e fornecedores de programação audiovisual, dentro e fora do país, a aquisição do
direito de exibição de programação em grande escala, obtendo assim melhores
condições de preço e pagamento. O contrato estabelece exclusividade no
fornecimento de programação nas localidades em que a Companhia atua. Pelo
mesmo Contrato de Comissão Mercantil, Prestação de Serviços, Licenciamento de
Marcas e outras Avenças, a Net Brasil cedeu à Net Serviços de Comunicação S.A.,
gratuitamente, o direito de utilização da marca Net, pelo prazo de vigência do
referido contrato, autorizada a sua veiculação exclusivamente nos instrumentos
destinados a publicidade para venda do serviço de TV assinatura. O referido contrato
tem ainda, por objeto, a prestação de serviços de gerenciamento das operações de TV
por assinatura, inclusive assessoramento em treinamento técnico e mercadológico,
tecnologia em telemarketing e atendimento a assinantes e administração de negócios.
Em 1º de agosto de 2002, quando do vencimento do prazo inicial de 5 anos, o
contrato foi prorrogado até maio de 2006, conforme instrumento de ratificação e
complementação do contrato de Comissão Mercantil, Prestação de Serviços,
Licenciamento de Marca e outras Avenças.
Parte da programação adquirida por intermédio da Net Brasil é produzida pela
Globosat, que é a produtora da maior parte da programação em língua portuguesa
exibida pelos canais de televisão por assinatura, tais como o SportTV, GNT,
Multishow, Globo News, Shoptime, Futura, Canal Brazil e Sexy Hot. A Globosat
também compra programação de terceiros. O contrato celebrado com a Net Brasil,
garante à Companhia exclusividade na distribuição da programação da Globosat, nas
suas áreas de atuação, com exceção da Net Sat, (Sky) que distribui essa programação
via sistema DBS.
Adicionalmente, os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados através de
consórcios entre a Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, representada pela
Net Brasil S.A., objetivando explorar, conjuntamente, os bens, direitos e recursos
destinados à transmissão e comercialização de tais eventos, com prazo de vigência de
acordo com a duração de cada evento objeto dos consórcios.
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8. Programação--Continuação
A composição dos valores totais de programação a pagar é como segue:

Passivo circulante
2003
2002

Descrição
Empresas ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Outros
Total

9.

Consolidado
Exigível a
longo prazo
2003

Total
2003

138.693
9.791
1.810
1.090
789
319
144
152.636

172.060
7.856
775
424
181.115

26.429
6.552
1.810
1.090
789
319
144
37.133

165.122
16.343
3.620
2.180
1.578
638
288
189.769

172.060
7.856
775
424
181.115

6.776
1.923
1.012
499
10.210
162.846

24
24
181.139

6.776
953
1.012
499
9.240
46.373

13.552
2.876
2.024
998
19.450
209.219

24
24
181.139

Financiamentos
Devido ao processo de re-equacionamento das dívidas financeiras e face à atual
situação de inadimplência, os
financiamentos encontram-se integralmente
classificados no curto prazo, conforme composição a seguir:

Descrição
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
International Finance Corporation
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco BNL do Brasil S.A.
Total
Passivo Circulante

2002

Controladora
2003
2002
Total
Total

117.926
9.137
36.057

84.083
5.702
25.787

163.120

115.572

507.867
17.857
62.168
26.387
614.279
777.399
777.399

594.218
20.458
41.170
26.723
682.569
798.141
798.141
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Taxa
de juros

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.
CDI + 0,14% a.m.

12,63% a.a.
Libor + 3,0% a.a.
CDI + 12% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
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9. Financiamentos--Continuação

Descrição
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
Brascan
Bank Boston N.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
Floating Rate Notes
International Finance Corporation
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco BNL do Brasil S.A.
Outros
Total
Passivo Circulante

Consolidado
2003
2002
Total
Total

117.926
19.225
36.057

84.083
12.482
25.787

19.877
18.751
211.836

14.583
12.539
149.474

351.404
240.629
36.546
62.168
55.124
26.387
19.730
791.988
1.003.824
1.003.824

424.057
273.481
41.869
41.170
58.452
26.723
18.856
884.608
1.034.082
1.034.082

Taxa
de juros

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.
CDI + 0,14% a.m.
20,93% a a
CDI + 3% a.a.

12,63% a.a.
Libor + 2,5% a 3,125% a.a.
Libor + 3,0% a.a.
CDI + 12% a.a.
Libor + 2,5% a 5% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
Diversas Taxas

Considerando o vencimento antecipado e a classificação da totalidade das dívidas no
curto prazo, a composição por vencimento, de acordo com as condições originais dos
contratos, não está sendo apresentada.
Os principais elementos dos instrumentos de dívida da Companhia estão descritos a
seguir:
a) Senior Guaranteed Notes
Em 18 de junho de 1996, a Companhia captou US$ 185 milhões, mediante a
emissão de “Sênior Guaranteed Notes” nos Estados Unidos da América, a uma taxa
anual de juros 12,63%, resgatáveis na data do vencimento em 18 de junho de 2004,
por valor que inclui prêmio de 5% sobre o montante do principal.
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9. Financiamentos--Continuação
a) Senior Guaranteed Notes--Continuação
As “Notes” representam obrigações da Companhia, sem garantias reais, e têm
prioridade na liquidação em condições de igualdade com outras obrigações
semelhantes existentes. As “Notes” são avalizadas incondicional e solidariamente
por cada uma das Empresas controladas da Companhia, com exceção da Net
Anápolis Ltda., Net Rio S.A., Net Recife Ltda. e Net Brasília Ltda. e demais
operadoras adquiridas após a emissão.
Adicionalmente, cada garantia representa uma obrigação das empresas controladas
que são avalistas, sem garantias reais, e tem prioridade na liquidação em condições
de igualdade em relação às suas outras obrigações sem garantias reais, existentes ou
futuras.
O contrato de emissão dessas “Notes” contém certas cláusulas que, dentre outras
condições, restringem a autonomia da Companhia e suas controladas avalistas em:
contrair novos passivos, emitir ações preferenciais, pagar dividendos ou outras
formas de distribuição de capital, conduzir negócios fora de sua linha normal de
operação, criar certos gravames, vender certos ativos e, ainda, alterar de forma
significativa a estrutura legal e organizacional do seu negócio. Adicionalmente, a
Companhia fica obrigada a efetuar oferta de compra das “Notes”, no caso de uma
mudança de controle acionário ou, em determinadas circunstâncias, com os recursos
líquidos provenientes da venda de certos ativos.
Os juros devidos sobre as “Notes”, pagáveis semestralmente, e vencidos a partir de
18 de dezembro de 2002 totalizam R$ 83.491, os quais não foram liquidados.
Considerando a expectativa da Administração da Companhia de que não ocorrerá
liquidação anteriormente a 18 de junho de 2004, a parcela provisionada relativa ao
imposto de renda na fonte no valor de R$ 38.640, cujo desembolso não é provável,
foi revertida. A provisão relativa às mesmas “Notes” que foram adquiridas pela
Jonquil Ventures Limited, no valor de R$ 17.265, foi mantida e tratada nas
demonstrações financeiras como contingências.

29

288

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
9.

Financiamentos--Continuação
b) Floating Rate Notes
Em 28 de outubro de 1997, a Net Sul emitiu “Floating Rate Notes” no valor de
US$ 80 milhões.
Em virtude da aquisição da Net Sul Comunicações Ltda., a Companhia prestou
garantia em favor dos titulares das “Floating Rates Notes”, obrigando-se pelo
cumprimento das obrigações decorrentes. Ao mesmo tempo, a dívida foi
reestruturada em dois blocos: o primeiro de US$ 32 milhões e o segundo de
US$ 48 milhões, com direito de exercício de opção de resgate pelos investidores em
outubro de 2002 e 2003, respectivamente, mantendo-se o vencimento final em
outubro de 2005 e tendo sua remuneração baseada na libor trimestral, acrescida do
“spread” máximo aplicável a cada bloco de 4,00% e 3,375%, respectivamente.
Em 30 de agosto de 2002, prazo final para o exercício de opção de resgate
antecipado da série de US$ 32 milhões, detendores de Notes no valor de
US$ 7,7 milhões (ou 24% da série elegível para este resgate) exerceram sua opção.
Em 30 de agosto de 2003, prazo final para o exercício de opção de resgate
antecipado da série de US$ 48 milhões, somente os detentores de Notes no valor de
US$ 2 milhões (ou 4% da série elegível para este resgate) exerceram sua opção. A
Companhia não efetuou o pagamento do montante exercido.
Os juros devidos sobre as “Floating Rate Notes” vencidos trimestralmente desde 31
de janeiro de 2003, totalizando R$ 14.205, não foram liquidados.
Os pagamentos referentes às “Floating Rates Notes” não estariam sujeitos ao
imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação fiscal brasileira, se
respeitado o vencimento final em 2005. Entretanto, em razão da aceleração dos
vencimentos das Notes, a Companhia registrou a provisão desses encargos no valor
de
R$ 20.314 (R$ 16.032 em 31 de dezembro de 2002).
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9.

Financiamentos--Continuação
c) IFC Credit Facility
O IFC concedeu empréstimos em outubro de 1995, no montante em reais
equivalente a US$ 90,7 milhões, por intermédio da Distel Holding S.A., com o
intuito de financiar os projetos das operadoras de televisão assinatura, dentre elas a
Net Serviços de Comunicação S.A. e suas controladas e coligadas.
A Distel Holding S.A. é responsável pelo empréstimo e se obriga a cumprir certas
cláusulas contratuais, assim como se obrigam as Empresas que receberam os
recursos do IFC, podendo o IFC exigir o cumprimento das obrigações contratuais
tanto da Distel Holding S.A. quanto das Empresas financiadas.
As linhas de crédito do IFC são garantidas pela Globo Comunicações e
Participações S.A. e pelos seus principais Acionistas, sendo que, como garantia da
parcela repassada à Net Serviços de Comunicação S.A., foram caucionadas em
favor da Globo Comunicações e Participações S.A. 6.806.344 mil ações da
Multicanal Telecomunicações S.A.. O número de ações dadas em garantia à Globo
Comunicações e Participações S.A. é baseado no número de assinantes da
Multicanal Telecomunicações S.A., sendo que, a cada seis meses, é recalculado de
forma a refletir as mudanças no valor das ações e no número de assinantes.
Os juros e comissões devidos sobre os empréstimos obtidos junto ao IFC, vencidos
semestralmente desde 15 de abril de 2003, totalizando R$ 2.118, não foram
liquidados.
d) Outros Financiamentos
Os demais financiamentos, substancialmente representados por financiamentos de
importações garantidos por avais da controladora e de capital de giro vencidos em
sua maioria em dezembro de 2002, estão pendentes de liquidação. Os encargos de
multa, juros de mora e comissão de permanência no valor de aproximadamente R$
117.902 sobre os valores vencidos encontram-se provisionados em 31 de dezembro
de 2003 (R$ 28.625 em 31 de dezembro de 2002).
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10. Debêntures
As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais
características:
Quantidade
em circulação
2003
Debêntures não conversíveis, emissão em 2001
Debêntures conversíveis, emissão em 1999
Total
Passivo circulante

Saldos em
2003

19.514
258
19.772

2002

283.309
55.033
338.342
338.342

218.295
45.835
264.130
264.130

De um total de 3.500 debêntures emitidas em 1999, 1.128 foram convertidas em
ações preferenciais em dezembro de 2000, maio de 2001 e agosto de 2002, e 2.114
utilizadas para aumento de capital.
As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
Eventos

2001

1999

Autorização da emissão

AGE de 23 de novembro de 2000.

AGE de 16 de novembro de 1999

Valor total da emissão

R$ 200.000

R$ 350.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão

R$ 10

R$ 100

Quantidade total de
Debêntures

20.000

3.500

Data de emissão

9 de fevereiro de 2001

1º de dezembro de 1999

Vencimento final

1º de dezembro de 2003

1º de dezembro de 2006

Forma

Escriturais
nominativas
conversíveis

Amortização

Amortização integral
dezembro de 2003.

Encargos

Juros sobre o seu valor nominal unitário, Juros de 12% ao ano, acima de variação do
estabelecido com a taxa média de juros dos IGP-M/FGV.
Depósitos Interfinanceiros de um dia – DI,
acrescida exponencialmente de spread
máximo de 0,75% até 30 de abril de 2001, e
a partir desta data, spread máximo de 1,05%
ao ano.
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em

e

não Escriturais nominativas e conversíveis
em ações.
1

de As debêntures serão amortizadas em
parcelas, conforme a seguinte
programação: 30% em 01.12.2004;
30% em 01.12.2005; e 40% em
01.12.2006.
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10. Debêntures--Continuação
Os juros semestrais vencidos desde 1º de dezembro de 2002, totalizando o montante de
R$ 75.683 para as debêntures emitidas em 2001 e os juros anuais vencidos desde 1º de
dezembro de 2002, totalizando o montante de R$ 11.150, para as debêntures emitidas
em 1999, não foram liquidados.
Os encargos de multa e juros de mora no valor de R$ 13.207 (R$ 606 em 2002) sobre
a parcela de juros vencidos encontram-se provisionados.

11. Transações e saldos com partes relacionadas
As principais transações e saldos, bem como os valores das transações que
influenciaram o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2003, estão
demonstrados a seguir:
Controladora

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
CMA Participações S.A.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Indaiatuba Ltda.
Net Recife Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Rio S.A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC

Outras ligadas
Total

Realizável a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
AFAC
2003
2002
2003
2002

Créditos com
Empresas
Ligadas
2003
2002
164.459
22
14.849
234
1.162
345
36.554
217.625

200.745
530.380
53.440
20.843
46.011
13.222
3.534
1.629
3.393
985
10.789
5.375
13.497
12.327
2
36.551
952.723

(486.477)
(27.150)
(36.554)
(550.181)

(487.935)
(32.057)
(46.011)
(13.222)
(3.393)
(985)
(24.795)
(13.497)
(12.327)
(180.442)
(36.551)
(851.215)

19

38

-

-

217.644

952.761

(550.181)

(851.215)
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TOTAL
2003
2002

546.378
446.939
30.923
64.264
23.877
64.424
23.950
13.358
57.830
12.966
3.052
4.490
3.478
1.351
1.352
1.772
1.547
14.774
269.932
17.657
180.442
27.150
665.519 1.146.387

200.745
164.459
42.445
59.901
500.379
30.923
53.050
23.899
64.424
14.849
23.950
13.358
61.364
12.966
4.681
4.490
3.478
1.351
1.586
1.772
1.547
768
1.162
5.375
345
269.932
17.657
2
332.963 1.247.895

-

19

38

665.519 1.146.387

332.982

1.247.933

-
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11. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação
Controladora

Empresas
Controladas
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações S.A.
Multicanal Telecomunicações S. A.
Jaguari Telecomunicações S. A.
Net São Paulo Ltda.
Dabny, LLC
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Franca Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.

Coligada
Net Brasil S.A.
Acionistas
Distel Holding S. A.
Globo Comunicações Participações S.A.

Outras Ligadas
Outros
Total

Exigível a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
2003
2002

Débitos com
Empresas
Ligadas
2003
2002
42.388
29.043
28.155
15.055
13.342
234
99
98
61
128.475

219
3.890
4.109

63.324
43.334
26.479
2.955
136.092

-

-

2.523
3
2.526

TOTAL
2003
2002

22.966
59.318
13.133
445
41.340
4.483
262.046

63.324
43.334
42.388
29.043
28.155
26.479
15.055
13.342
3.189
99
98
61
264.567

81.149
39.212
219
22.966
59.318
13.133
445
41.340
4.483
3.890
266.155

2.150

4.435

2.150

4.435

1.998
1.998

-

-

1.998

-

2.523
3
2.526

-

17

-

-

-

17

131.001

6.124

138.242

266.481

269.243

272.605
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11. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação
Controladora

Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Jonquil Ventures Limited
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net Brasília Ltda.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.

Coligadas
Net Brasil S.A.
Acionistas
Distel Holding S.A
RBS Participações S.A.
RBS Interativa S.A.
Globo Comunicações e Participações S.A.
Bradesplan Participações S.A.

Outras Ligadas
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Total

Resultado operacional
Repasse
Despesas
Administrativas
2003

Financeiro
2003
2002

TOTAL
2003

2002

1.984
(36.644)
24
308
(54)
201
101
404
1.385
18
102
57
22
380
166
(31.546)

140.764
31.831
17.137
1.582
71.848
5.122
16.767
24.464
655
1.274
7.129
(6)
8.763
121.120
448.450

2.388
2.091
5.644
407
957
969
858
37
175
134
844
7.100
8.153
29.757

4.372
(36.644)
2.115
308
5.590
608
1.058
1.373
2.243
55
277
191
22
1.224
7.100
8.319
(1.789)

140.764
31.831
17.137
1.582
71.848
5.122
16.767
24.464
655
1.274
7.129
(6)
8.763
121.120
448.450

-

100

-

-

100

(541)
-

(54.094)
(315)
(190)
(871)
(933)

-

(541)
-

(54.094)
(315)
(190)
(871)
(933)

(541)

(56.403)

-

(541)

(56.403)

-

(642)

-

-

(642)

(32.087)

391.505

29.757

(2.330)

391.505
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11. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação
Consolidado

Empresas

Realizável a
Longo Prazo
Créditos com
Empresas
Ligadas

Exigível a longo prazo
Débitos com
Empresas
Ligadas

2003

TV Cabo e Comunicação Jundiaí S.A.
Distel Holding S.A.
Net Brasil S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Total

2003

117
117

Provisão para
passivos a
descoberto

2002

1.945
1.998
1.114
5.057

2.527
1.114
3.641

Consolidado

2003

Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo Ltda.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.
Distel Holding S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Bradesplan Participações S.A.
Globo Comunicações e Participações
S.A.
RBS Participações S.A.
RBS Interativa S.A.
Total

2002

2003

2.150
2.150

4.435
4.435

2002

1.945
1.998
4.435
1.114
9.492

2.527
2.150
1.114
5.791

Resultado operacional
Financeiro

Empresas

Total

2003

Guia de
Programação

Programação

2002

2003

2002

2003

2002

Comissão
Mercantil
2003

2002

TOTAL
2003

2002

(27.558)
(541)
-

(44.762)
(54.094)
(1.588)
(933)

(332.507)
(74.998)
(1.092)
(544)
-

(354.364)
(57.379)
(2.708)
(1.534)
-

(15.741) (19.012)
-

(7.045)
-

(5.561)
-

(367.110)
(74.998)
(15.741)
(1.092)
(544)
(541)
-

(404.687)
(57.379)
(19.012)
(2.708)
(1.534)
(54.094)
(1.588)
(933)

(28.099)

(871)
(315)
(190)
(102.753)

(409.141)

(415.985)

(15.741) (19.012)

(7.045)

(5.561)

(460.026)

(871)
(315)
(190)
(543.311)

As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por
intermédio da Net Brasil, bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora
Ltda., estão apresentadas na Nota 8.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo
S.A., empresa controlada pela Globo Comunicações e Participações S.A. com base em
preços e condições de mercado.
As operações financeiras contratadas junto às instituições afiliadas ao Banco Bradesco
S.A., cuja natureza e valores estão demonstrados a seguir, são efetuadas em condições
normais de mercado e contratadas por meio de concorrências efetuadas junto às demais
instituições participantes no mercado em igualdade de condições.
Empresa
Bradesco Saúde S.A.
Bradesco Seguros S.A.
Banco Bradesco S.A.

Natureza da transação
Seguro saúde Empresarial
Seguros
Cobrança bancária
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Consolidado
2003
8.493
555
6.372

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
12. Contingências
Os encargos tributários e as contribuições, apurados e recolhidos pela Companhia e
suas controladas, bem como as respectivas declarações de rendimentos, os registros
fiscais e societários, estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante
prazos prescricionais variados, conforme a legislação aplicável.
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos
perante vários tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de
operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros
assuntos. A Companhia efetuou diversos depósitos judiciais vinculados aos processos
relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, amparada nas opiniões de seus consultores jurídicos independentes,
constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis
com as ações em curso, como segue:
Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2001
Adições
Atualização monetária
Baixas
Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2003

Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2001
Adições
Atualização monetária
Baixas
Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2003

Trabalhistas
84
1.190
1.274
768
(831)
1.211

Trabalhistas
10.889
16.998
(3.650)
351
24.588
11.689
(7.033)
29.244
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Cíveis
130
30
(130)
30
30

Cíveis
9.479
18.422
79
(3.363)
(4.587)
20.030
8.402
253
(12.227)
16.458

Fiscais e
Previdenciárias
32.912
95.764
18.852
(467)
130
147.191
31.741
30.579
(107)
209.404
Fiscais e
Previdenciárias
79.353
208.848
26.327
(23.362)
4.236
295.402
74.428
82.282
(9.614)
442.498

Total
33.126
96.984
18.852
(467)
148.495
32.509
30.579
(938)
210.645

Total
99.721
244.268
26.406
(30.375)
340.020
94.519
82.535
(28.874)
488.200

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
12. Contingências--Continuação
As contingências trabalhistas da Companhia e suas controladas estão representadas por
1.307 processos judiciais. A Companhia efetuou depósitos judiciais de R$ 6.852
relativamente a processos trabalhistas. Os processos trabalhistas decorrem
principalmente de reclamações de funcionários de empresas terceirizadas no que tange
a horas extras, 13º salário, aviso prévio, férias e FGTS, e da rotatividade de
funcionários do setor.
As contingências cíveis correspondem, principalmente, a processos de indenizações
por danos morais e materiais, com baixa concentração de risco. Existem também
outras ações cíveis públicas relacionadas à revisão de determinadas cláusulas do
contrato-padrão adotado pelas operadoras. Durante o exercício de 2003, a Companhia
constituiu provisão para ações relativas a realinhamento de preços, no valor de R$
1.921, considerado decisões judiciais desfavoráveis. Adicionalmente, existem
provisões referentes as ações revisionais de cobrança de aluguel de postes no montante
de R$ 2.467.
Na área de contingências fiscais e previdenciárias, a Companhia e suas controladas
questionaram judicialmente a incidência do PIS - Programa de Integração Social e da
COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social sobre suas
receitas. O montante de R$ 99.172 (R$ 71.692 em 31 de dezembro de 2002) encontrase provisionado na rubrica de contingências fiscais, líquido de R$ 60.835 (R$ 56.379
em 31 de dezembro de 2002), referente a depósitos judiciais colocados à disposição da
União, devido à desistência das ações judiciais pelas controladas.
A Companhia realizou operações de conta corrente mercantil com suas controladas e
com base na opinião de seus consultores jurídicos externos, entende que essas
operações não são alcançadas pela incidência do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF). Entretanto, considerando algumas decisões desfavoráveis nos
Tribunais Regionais Federais, a Administração mantém provisão de R$ 113.693
(R$90.331 em 2002) na controladora e R$ 169.170 (R$122.741 em 2002) no
consolidado. Os rendimentos decorrentes das operações registradas em conta corrente
mercantil não estão, no entender da Administração e de seus consultores jurídicos
externos, sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte. Em setembro de
2003 a controlada Net Rio S.A. foi autuada pelas autoridades federais, no valor
aproximado de R$25.000, referente à incidência deste imposto sobre essas operações.
A Administração, amparada na opinião de seus consultores externos, apresentou
defesa da autuação e constituiu provisão para multa e juros incidentes sobre o imposto,
no montante de R$ 7.972.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
12. Contingências--Continuação
Os Estados, nos quais as Empresas controladas mantêm operações, aderiram aos
dispositivos do convênio ICMS 57/99, com exceção do Estado do Rio Grande do
Sul, que tem tributado tais serviços à alíquota de 12%. A Companhia vem
depositando em juízo os valores em excesso à alíquota de 7,5% vigente em 2000 e de
10% vigente em 2001 e questionando judicialmente a tributação de seus serviços
neste Estado no montante de R$ 25.017 (R$ 21.975 em 31 de dezembro de 2002).
A controlada Net Rio S.A. foi autuada pela Secretaria da Receita Estadual no valor
de aproximadamente R$ 62.000, relativamente a diferença entre as alíquotas de 10%
e 25%, durante o período entre setembro de 2001 a outubro de 2002, em decorrência
de atrasos ocorridos nos pagamentos do ICMS. A Administração, amparada na
opinião de seus consultores externos, apresentou defesa da autuação e entende que
seus argumentos, incluindo o pedido de parcelamento homologado pela autoridade
fiscal e o fato da inexistência de qualquer dispositivo que expressamente obrigue o
recolhimento do ICMS à alíquota de 25% lhe são favoráveis. Considerando os riscos
relativos aos meses em que ocorreram atrasos no pagamento do ICMS, a
Administração constituiu uma provisão parcial, representada pela diferença de
alíquota naqueles meses acrescida dos respectivos encargos no valor de R$ 18.207
(R$ 16.581 em 31 de dezembro de 2002).
As controladas Net Campinas Ltda. e Net São José do Rio Preto Ltda. sofreram
autuações da Secretaria da Receita do Estado de São Paulo suspendendo os
benefícios dos parcelamentos de ICMS existentes, em razão do rompimento do
pagamento do parcelamento. As controladas estão se defendendo e a Administração
constituiu provisão no valor de R$ 10.412 (R$ 9.911 em 31 de dezembro de 2002 ).
A controlada Net São Paulo Ltda. está se defendendo, em via administrativa, de dois
autos de infração federais, no valor de R$ 14.621 (R$ 8.018 em 31 de dezembro de
2002 ), referentes à dedução de algumas despesas nos exercícios de 1995 a 1997, na
apuração do lucro real e da contribuição social, os quais encontram-se provisionados.
A controlada Net Rio S.A. é questionada judicialmente relativamente ao ICMS sobre
a taxa de adesão durante o período de dezembro de 1996 a setembro de 1999. A
controlada depositou judicialmente o montante de R$ 4.251 em garantia de algumas
execuções fiscais e ofereceu como garantia às demais causas, a rede de cabos e
aguarda deferimento. A Administração constituiu uma provisão no valor de R$
11.760 (R$ 7.979 em 31 de dezembro de 2002 ).
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
12. Contingências--Continuação
Algumas operadoras estão questionando judicialmente a tributação dos seus serviços
de acesso de banda larga à Internet por meio de sua rede de cabos, pleiteando o
reconhecimento de que tal atividade integra o serviço de TV por assinatura conforme
regulamentação da Anatel, sofrendo a respectiva tributação de ICMS sobre a receita,
e gozando do mesmo benefício. A Companhia vem depositando em juízo os valores
dos impostos questionados e mantendo as respectivas provisões no montante de R$
8.032 (R$ 4.521 em 31 de dezembro de 2002).
A controlada Net Brasília Ltda. está se defendendo de dois autos de infração relativos
a divergências na base de cálculo de ICMS nos períodos de 1996 e 1997. A
Administração constituiu uma provisão no valor de aproximadamente R$ 7.500 (R$
2.094 em 31 de dezembro de 2002).
Algumas operadoras foram autuadas devido a compensação de prejuízos fiscais e
bases negativas de contribuição social sobre o lucro, do período base de 1994, em
limites superiores aos 30% do lucro real. A Administração revisou e elevou a
provisão existente para R$ 7.464 em 31 de dezembro de 2003 (R$ 1.129 em 31 de
dezembro de 2002).
A controlada Cabodinâmica T.V. Cabo São Paulo S.A. está se defendendo de dois
autos de infração ocorridos em 2003 relativos a dedutibilidade das despesas de
encargos financeiros de empréstimos na apuração do imposto de renda e contribuição
social. A Administração constituiu uma provisão de R$ 7.644.
A controlada DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. está se
defendendo, de autos de infração fiscais federais relativos à divergência de
classificação na tabela de IPI de produtos importados, tendo provisionado em 2003 o
montante de aproximadamente R$ 5.000.
A Companhia está se defendendo, administrativa e judicialmente, de autos de
infração fiscais federais relativos à divergência de classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul de decodificadores analógicos para uso em sistemas de
televisão por assinatura, no montante de aproximadamente R$ 21.000 e constituiu em
2003 provisão no montante passível de perda estimado em R$ 9.090.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
12. Contingências--Continuação
A Companhia interpôs mandados de segurança visando o não recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte nas operações de hedge, no valor de R$ 16.942. Em
todos os mandados foram deferidas liminares autorizando o não recolhimento do
tributo em referência. A Companhia não constitui provisão para esse fim tendo em
vista que, em caso de improcedência da ação, o valor será recolhido e contabilizado
como crédito tributário.
A Companhia está questionando judicialmente a cobrança, pelas prefeituras de
diversas localidades onde possui operações, de preço pela utilização do solo e do
espaço aéreo, com os seus cabos de transmissão de sinais. A Companhia vem
discutindo judicialmente essa cobrança com base no entendimento que ela apresenta
diversas irregularidades constitucionais e legais.
13. Capital Social
O capital social está representado por 828.371.343 ações ordinárias e 1.200.484.187
ações preferenciais, das quais 1.700.000 foram emitidas com respeito ao Plano de
Opção de Compra de Ações aprovado pela AGE de 17 de abril de 1997, para oferta a
executivos e outros empregados da Companhia e de suas controladas e parcialmente
integralizadas. Todas as ações são nominativas escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$5.000.000
independentemente de alteração estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76,
por deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão
nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei 6.404/76.
As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias:
(a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de
bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de
Empresa especializada para determinação do valor econômico das ações da
Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, do Estatuto Social; e (d) alteração ou
revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no descumprimento, pela
Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento de
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela Bolsa de
Valores de São Paulo (“BOVESPA”) e também terão direito de voto no que diz
respeito à aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador,
diretamente ou através de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o
acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro, por força de disposição
legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembléia
Geral.
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31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
13. Capital Social--Continuação
Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10%
(dez por cento) maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no
reembolso em caso de liquidação da Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial;
e o tratamento igualitário àquele dado aos acionistas que exerçam o poder efetivo de
conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia,
de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”), na hipótese
de alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo 26, caput do Estatuto
Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o
exercício do direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e
participarão em igualdade de condições com as ações ordinárias na distribuição de
bonificações e poderão representar até 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas
pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a proporção anteriormente
existente entre ações ordinárias e preferenciais.
A emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição,
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública
ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da Lei,
poderá excluir o direito de preferência na subscrição ou reduzir o prazo mínimo
legal.
A Companhia poderá, por deliberação da assembléia geral, outorgar opção de compra
de ações em favor dos administradores e empregados, ou de pessoas naturais que
prestem serviços a Empresas sob seu controle.
As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de depósito, em
nome de seus titulares, em instituição credenciada pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, sob a forma de ações escriturais, sem a emissão de certificados,
podendo o Conselho de Administração fixar prazo para que os acionistas apresentem
os certificados de ações em circulação para cancelamento e correspondente
conversão em ações escriturais. A Companhia ou a instituição depositária das ações
poderá cobrar dos acionistas o custo dos serviços de emissão de certificados ou
transferência da propriedade das ações, observados os limites regulamentares.
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13. Capital Social--Continuação
As relações entre os acionistas controladores da Net Serviços de Comunicação S.A.
são regidas pelo acordo de acionistas, datado de 11 de julho de 2002. Pelo acordo,
quaisquer dos Acionistas do acordo que desejarem efetuar a transferência de parte ou
da totalidade das ações ordinárias e no caso da BNDESPAR, da Microsoft e da RBS
também das ações preferenciais, de sua propriedade a um terceiro, aquele deverá
notificar, por escrito, os demais Acionistas do acordo , outorgando-lhes o direito de
preferência. O acordo também prevê que as matérias de competência do Conselho de
Administração abaixo relacionadas serão aprovadas por maioria simples dos
conselheiros presentes, a qual deverá incluir necessariamente o voto favorável do
conselheiro indicado pela BRADESPAR ou pela BNDESPAR: (i) aumento de capital
da Companhia, mediante a emissão de ações com direito a voto para subscrição
pública ou particular; (ii) emissão de quaisquer valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações com direito a voto; (iii) mudanças nos termos e condições, ou
rescisão, de contratos de concessão com operadoras. Conforme descrito no acordo, o
Conselho de Administração da Companhia será formado por, no mínimo, 9 (nove) e,
no máximo, 12 (doze) membros efetivos e igual número de suplentes, todos
acionistas da Net Serviços de Comunicação S.A. e indicados pelos Investidores
Qualificados, sendo certo que cada Investidor Qualificado terá o direito de indicar,
individualmente, pelo menos um membro do Conselho de Administração da
Companhia.
Durante o exercício de 2003, a Companhia obteve benefício fiscal, representado por
economia de caixa, no valor de R$ 13.493, decorrente da amortização do ágio
apurado pela Globotel Participações S.A., cujo acervo líquido foi incorporado pela
Net Serviços de Comunicação S.A. em Agosto de 2001. Observado o direito de
preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial de ágio
relativa ao benefício fiscal realizado durante o exercício de 2003 poderá ser
capitalizada durante o ano de 2004 a favor da acionista Roma Participações Ltda.
O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com
a última cotação média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA, correspondia em 31 de dezembro de 2003 a R$ 0,90 (R$ 0,42 em 31 de
dezembro de 2002). O valor patrimonial nessa mesma data era R$ (0,08) por ação
(R$ 0,05 em 31 de dezembro de 2002).
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13. Capital Social--Continuação
Após o aumento de capital de 25 de setembro de 2002, o percentual de ações da
Companhia em circulação no mercado ficou inferior a 25% do total das ações
emitidas, deixando de atender ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa da BOVESPA. Em 25 de setembro de 2003, a Companhia
solicitou e a BOVESPA concedeu um prazo de 360 dias, a partir desta data, para a
recomposição do percentual mínimo de ações em circulação.

14. Custo dos Serviços Prestados
Consolidado
2003
2002
TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros
Redes corporativas
Custo dos serviços prestados

409.141
9.278
60.686
44.290
15.741
35.945
23.158
9.137
7.538
11.513
7.045
9.384
3.788
6.815
653.459
35.149
688.608
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415.985
11.850
77.084
37.757
19.012
17.775
19.350
5.808
12.452
10.384
5.561
9.217
3.394
14.275
659.904
28.093
687.997
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31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
15. Resultado Financeiro
Controladora
2003
2002
Receitas:
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
Outras

Despesas:
Encargos financeiros sobre dívidas
Encargos financeiros – Empresas ligadas
Variações monetárias
Variações cambiais
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Encargos AFAC
Perdas com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Outras
Despesas financeiras líquidas

Consolidado
2003
2002

5.096
1
1.143
1.469
7.709

416.619
2.783
1.550
1.167
51.582
34.224
507.925

17.630
5.631
450
6.092
1.525
7.139
38.467

17.812
7.536
5.191
72.601
38.105
141.245

(189.985)
(541)
(2.725)
73.372
(183)
(9.701)
(651)
(23.362)
(14.272)
(168.048)
(160.339)

(213.184)
(2.950)
(21.324)
(250.641)
(1.943)
(22.613)
(53.751)
(4.754)
(90.331)
(35.551)
(697.042)
(189.117)

(232.556)
(519)
(10.892)
123.228
(9.019)
(17.085)
(711)
(28.655)
(77.437)
(253.646)
(215.179)

(264.224)
(3.898)
(30.576)
(505.961)
(7.778)
(31.012)
(53.751)
(7.375)
(122.741)
(72.564)
(1.099.880)
(958.635)

16. Compromissos e Garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60
meses e contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja
duração média é de 120 meses. A Companhia possui, também, compromissos
decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens, principalmente veículos e
equipamentos telefônicos, cujos prazos médios são de 36 meses e ainda, contratos de
terceirização de tecnologia da informação, com prazo de 72 meses e central de
atendimento, com prazo de 36 meses.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos
Escritórios
Postes
Arrendamento mercantil
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

2003
6.987
48.078
2.757
4.307
27.489
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2002
10.741
41.151
6.008
2.466
6.628
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(Em milhares de reais)
16. Compromissos e Garantias--Continuação
A Companhia possui compromissos de pagamento de honorários contingenciados ao
sucesso das negociações relacionadas ao processo de re-equacionamento das dívidas.
A Administração estima que esses honorários serão de aproximadamente R$ 25.000 e
serão devidos em 2004 quando da conclusão do processo de re-equacionamento das
suas dívidas financeiras.
Em 31 de dezembro de 2003, além daqueles mencionados anteriormente, os seguintes
avais e garantias de operações de controladas haviam sido prestados:
Tomadora
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Net Rio S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.

Beneficiário
Banco do Brasil
Brascan
Santander
Boston
BBA
Boston
BBA
Banco do Brasil

Tipo de
Garantia
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval

R$
54.641
19.809
11.645
6.858
5.321
11.983
4.767
483

Vencimento
12/2002
12/2002
04/2003
10/2002
12/2002
10/2002
12/2002
12/2002

17. Instrumentos Financeiros
i) Gerenciamento de risco
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais ao passo que a
Companhia possui financiamentos e algumas outras poucas obrigações,
denominados em dólares norte-americanos.
A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:

Endividamento em dólares norte-americanos
Programação a pagar
Passivo exposto
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Consolidado
2003
2002
884.608
791.988
130.720
97.652
1.015.328
889.640

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
17. Instrumentos Financeiros--Continuação
ii) Concentração de risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são
representados, principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A
Companhia mantém disponibilidades com várias instituições financeiras e não
limita sua exposição a uma instituição em particular. A concentração do risco de
crédito nas contas a receber de assinantes é limitada pelo grande número de
assinantes que compõem sua base de clientes.
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$
21.269 em 31 de dezembro de 2003 e R$ 32.522 em 31 de dezembro de 2002.
iii) Valores estimados de mercado
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis que
pressupõem a continuidade normal das operações da Companhia e de suas
controladas.
Embora inexista um mercado líquido e de negociações regulares, onde os
instrumentos da dívida da Companhia possam ser negociados livremente, a
Administração acredita que, devido a proximidade da formalização do reequacionamento da dívida e com base nos termos da mais recente proposta, o
valor de mercado das Sênior Notes, Floating Rate Notes e Debêntures em 31 de
dezembro de 2003 se aproxima dos valores contábeis, bem como o dos demais
instrumentos financeiros.
18. Remuneração dos administradores
O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia,
por serviços nas respectivas áreas de competência foi de R$16.000 (R$9.500 em 31 de
dezembro de 2002).
De acordo com as práticas usuais de mercado, um grupo de executivos diretamente
envolvidos no plano de reestruturação da dívida receberá remuneração variável
quando da conclusão do processo, cujo valor estimado em R$2.000 encontra-se
provisionado. Além da parte em espécie, o plano contempla parte da remuneração em
opções de compra de ações da Companhia.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
19. Benefícios a empregados
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas
controladas tem como prática a adoção de alguns benefícios adicionais, tais como:
assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo. O gasto com os
benefícios adicionais acumulados no exercício de 31 de dezembro de 2003 totalizou
R$ 9.129 (R$ 10.516 em 31 de dezembro de 2002).
Adicionalmente, conforme acordo sindical, a Companhia deverá remunerar seus
funcionários mediante participação nos resultados, caso sejam atingidas determinadas
metas de performance estabelecidas de acordo com o planejamento e orçamento anual
da Companhia. A principal meta estabelecida é a de geração incremental de caixa em
relação ao seu plano original de negócios, no montante de R$ 43,0 milhões. Além
disto, a Companhia terá que realizar metas ligadas as suas operações tais como o
mínimo de 201,6 mil instalações e o máximo de 211,2 mil desconexões, bem como
atingir metas financeiras de lucro operacional antes das despesas financeiras, impostos
e programação no montante de R$ 138,0 milhões, com investimentos de no máximo
R$ 80,0 milhões. Adicionalmente, deverá obter um índice de satisfação do assinante
de bom e ótimo superior a 33%. Essas metas foram estipuladas para a Companhia e
são resultado da consolidação das metas estipuladas para cada controlada, as quais tem
metas específicas, baseadas em sua área de atuação. Considerando o atingimento das
metas estabelecidas a Administração constituiu, ao longo do exercício de 2003, as
provisões relacionadas a esse plano de benefícios, que em 31 de dezembro de 2003 é
de aproximadamente R$ 14.500.
20. Prejuízos fiscais a compensar
A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição
social e diferenças temporárias na apuração do lucro tributável, a compensar com
lucros tributários futuros nos seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

2003
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
572.695
859.090
2.564.433
2.970.594
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2002
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
379.028
613.992
2.391.333
2.735.286

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
21. Demonstrações do fluxo de caixa
Com o intuito de fornecer ao mercado informações adicionais para melhor
compreensão das demonstrações financeiras, a Companhia apresenta a seguir as
demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2003 e 2002.

Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial e provisão para passivo
a descoberto
Juros e variações monetárias, líquidos
Provisão de juros sobre empréstimos líquida dos
pagamentos
Provisão para perdas com investimento
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Juros sobre capital próprio
Desvalorização de títulos e valores
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social
Valor residual de ativo permanente baixado
Provisão para contingências
Variações no capital circulante líquido
Contas a receber de assinantes, líquido
Estoques e outros créditos
Impostos a recuperar
Outros ativos
Despesas antecipadas
Títulos e valores
Dividendos recebidos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Provisão para contingências
Provisões e outras contas a pagar
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) proveniente
das operações
Atividades de investimentos
Participações societárias
Aumento de caixa
Aquisições de imobilizado e diferido
Baixas de imobilizado e diferido
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimento
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Controladora
2003
2002
(1.125.384)
(268.387)

Consolidado
2003
2002
(1.125.384)
(268.387)

(47.318)

769.705

(2.247)

4.231

(31.058)

277.651

(22.508)

484.803

177.404
9.753
77.275
1.796
7.501
15.244

(371.366)
9.668
73.698
(2.027)
112
85.379

181.635
263.410
166
73.266
6.623
83.865

142.803
21.848
278.348
(12.757)
120
44.704
468
215.484

(1.659)
4.435
(107)
(16.214)
1.239
(10.352)
(435)
9.044
(939)
(234)
(73.012)

3.072
7.192
3.972
1.695
(511)
385
441
(7.160)
21.084
(252.394)

405
2.307
(3.161)
(17.045)
(12.819)
(27.010)
(19.245)
7.797
(20.220)
(13.416)
213.416

(147.367)
8.697
4.743
(16.197)
2.921
44.001
17.461
1.562
(10.844)
(40.807)
55.374
(25.788)

(24.593)
1.365

(25.866)
177

(590)
(84.460)
19.319

268
692
(79.492)
22.632

(23.228)

(25.689)

(65.731)

(55.900)

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

21. Demonstrações do fluxo de caixa--Continuação
Controladora
31/12/2003
31/12/2002
Atividades de financiamentos
Financiamentos de curto prazo
Ingressos
Pagamentos
Financiamentos de longo prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Recursos capitalizáveis
Fluxo de caixa proveniente das (aplicado nas)
atividades de financiamentos
Aumento (redução) das disponibilidades
Saldo inicial de caixa

-

103.553
(93.773)

-

134.221
(180.654)

-

(59.024)

-

(329.414)

812.508
(717.097)
-

510.192
(669.774)
480.126

1.132
(3.194)
-

5.776
(2.782)
480.126

271.300

(2.062)

107.273

145.623
56.081

25.585
30.496

201.704

56.081

95.411
(829)
917

Saldo final de caixa

88
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Consolidado
31/12/2003 31/12/2002

(6.783)
7.700
917

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)
22. Demonstrações financeiras consolidadas condensadas em moeda de poder
aquisitivo constante (não auditada)
As demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Net Serviços de
Comunicação S.A. e Empresas controladas, em 31 de dezembro de 2003 e 2002,
elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, são
apresentadas a seguir:
Balanço patrimonial consolidado condensado
2003
Ativo
Total do ativo circulante
Contas a receber de empresas ligadas
Depósitos judiciais
Outros créditos e valores
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do permanente
Total do Ativo

2002

442.581

208.616

117
68.623
352.972
421.712

116.849
557.930
674.779

234.557
1.807.313
87.162
2.129.032
2.993.325

306.801
2.053.086
106.292
2.466.179
3.349.574

2003

2002

Passivo
Financiamentos
Outras contas a pagar
Total do circulante
Contas a pagar a empresas ligadas
Outras contas a pagar
Total do exigível a longo prazo
Participação de acionistas minoritários
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio liquido
Total do Passivo

1.342.167
361.256
1.703.423

1.411.035
441.247
1.852.282

5.680
709.751
715.431

13.977
472.973
486.950

617

874

4.654.331
642.072
(4.722.549)
573.854
2.993.325
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4.654.331
642.072
(4.286.935)
1.009.468
3.349.574

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

22. Demonstrações financeiras consolidadas condensadas em moeda de poder
aquisitivo constante (não auditada)--Continuação
Demonstração do resultado consolidada condensada
2003
1.274.125
(686.152)
587.973
(488.373)
(64.901)
156.491
(297.970)
(66.646)
26.819
(5.155)
(283.683)
(170)
(435.615)

Receita líquida de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas com vendas
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Participações societárias e amortização de ágio
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado não-operacional
Imposto de renda e contribuição social
Participação de acionistas minoritários
Prejuízo líquido do exercício

2002
1.463.783
(851.337)
612.446
(426.265)
(48.865)
801.928
(1.625.549)
(426.540)
(31.526)
(8.313)
(233.563)
(154)
(1.386.401)

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado consolidados em moeda de poder
aquisitivo constante incluem os seguintes principais ajustes:
a) Correção monetária dos itens não-monetários, com base na variação mensal do
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), até o limite dos seus valores de
realização;
b) Apresentação das rubricas da demonstração do resultado, ajustadas pelos ganhos e
perdas apurados nos itens monetários, atualizados monetariamente com base na
variação mensal do IGP-M;
c) Reexpressão das informações relativas ao ano anterior (cifras comparativas) na
moeda de poder aquisitivo constante da data de encerramento do atual exercício.

52

311

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

21. Demonstrações financeiras consolidadas condensadas em moeda de poder
22. aquisitivo constante (não auditada)--Continuação
A conciliação entre o patrimônio líquido e o resultado do exercício pela legislação
societária, com o patrimônio líquido e o resultado do exercício em moeda de poder
aquisitivo constante, é como segue:

Legislação societária
Atualização dos saldos iniciais
Estoques
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Impostos diferidos
Participação de minoritários
Patrimônio líquido
Correção monetária integral

Resultado
2003
2002
(1.125.384)
(268.387)
(97.803)
(1.223.187)
(268.387)
1.012
(1.551)
(205.968)
22.239
465.231
42.259
12.223
3.326
(21.609)
(153.113)
(121)
327
(413.982)
(80.715)
(1.386.401)
(435.615)

Patrimônio líquido
2003
2002
105.775
(162.612)
9.192
114.967
(162.612)
1.687
(3.700)
18.836
855.047
828.938
43.135
43.012
(1.313)
(154.320)
(355)
1.009.468
573.854

23. Seguros (não auditada)
A Companhia e suas controladas mantêm seguros em níveis considerados suficientes
pela Administração para cobrir eventuais riscos de sinistros, a saber:
Ramo
Multirisco patrimonial
Responsabilidade civil
Danos Morais

Importâncias Seguradas
77.565
2.000
400
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Relatório da Administração 2003

Prezados Senhores,
Submetemos à apreciação dos Srs. acionistas, assinantes, fornecedores de produtos e serviços,
comunidade financeira e à sociedade em geral o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2003, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2003 foi um ano de importantes conquistas para a Net Serviços de Comunicações S.A. (Net
Serviços). Essas podem ser constatadas concretamente sob vários aspectos e, certamente, serão a base
para a construção de uma empresa de serviços de comunicação e lazer cada vez mais sólida ao longo dos
próximos anos.
Desenhamos uma nova estratégia para a Companhia, que é baseada em consolidar níveis de excelência
nos fundamentos do negócio de TV por assinatura (ex. crescimento de base e gestão das taxas de
desconexão), identificamos opções reais de crescimento no médio prazo como a banda larga e queremos
liderar uma possível consolidação na indústria no médio/longo prazo.
Como conseqüência, conseguimos mudar radicalmente o rumo da Companhia no decorrer de 2003. Com
um foco grande em criar um fluxo de caixa crescente e sustentável, implementamos um novo modelo de
gestão do negócio e cumprimos todas as metas estipuladas para o ano de 2003. Realizamos assim, o
melhor ano de toda nossa história, gerando lucro operacional antes das despesas financeiras e impostos
(EBIT) positivo em todos os trimestres do ano. Voltamos a crescer a base de Televisão por Assinatura e
focamos no relançamento do nosso produto de banda larga aumentando significativamente a base de
clientes do Vírtua. Destacamos a seguir as nossas principais conquistas e realizações:
x

Mudança na estrutura organizacional da Companhia. No início do ano, Francisco Valim assumiu o
cargo de Diretor Geral da Companhia. Valim trouxe uma extensa experiência na área de mídia e
telecomunicações e redefiniu a estrutura organizacional da Companhia, tanto no remanejamento de
funções e responsabilidades, como nas substituições que julgou necessárias para que a nova diretriz
corporativa fosse implementada. Dentre as mudanças realizadas, destacam-se a eleição de José
Antonio Félix, que ocupava o cargo de diretor da regional Sul, para Diretor Executivo de Operações, a
criação da Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, assumida por José Paulo de Freitas,
que até então ocupava o cargo de diretor da regional São Paulo e a contratação de Ciro Kawamura para
assumir o cargo de Diretor Executivo de Marketing.

x

Introdução de uma nova estratégia operacional. Priorizamos os projetos que significariam
desenvolvimento de novos canais de vendas, ações contra a inadimplência através de um processo
mais eficiente de cobrança, gestão da taxa de desconexão (churn,), reorganização do televendas e da
central de relacionamento, unificação do sistema de cobrança e otimização dos investimentos.
Realizamos ainda importantes esforços de redução de custos focados em áreas específicas,
principalmente, em programação, Tecnologia da Informação, serviços de campo e consolidação da infraestrutura.

x

Retorno à mídia. Após um período de retração e pouca exposição na mídia, voltamos a realizar
campanhas publicitárias e ressurgir em mídia espontânea. As campanhas publicitárias tiveram como
foco principal o reposicionamento da marca NET, além de buscar valorizar o conteúdo de seus produtos
e os benefícios da TV por Assinatura e da Banda Larga usando a nossa rede de cabo.

x

Revisão do modelo do Plano de Participação no Resultado (PPR). Revisamos nosso PPR (antigo
PACTO) destinado aos colaboradores em 2003, objetivando motivar as pessoas a realizarem as
mudanças necessárias para a obtenção dos resultados almejados. Esse plano contemplava metas
muito agressivas, tanto no lado operacional como no financeiro. A premissa básica, para que houvesse
o pagamento, estava ligada à geração incremental de caixa, quando comparado ao saldo de
R$ 43,0 milhões em 31/12/2002. Atingida essa meta, a Companhia ainda teria que atingir metas
operacionais e financeiras de: (i) realizar um mínimo de 202 mil novas instalações em TV por
Assinatura; (ii) efetuar um máximo de 211 mil desconexões em TV por Assinatura; (iii) obter lucro antes
de depreciação, despesas financeiras e impostos (EBITDA), excluindo-se os custos de programação,
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de no mínimo R$ 731 milhões; (iv) realizar um investimento máximo de R$ 80 milhões e; (v) obter um
índice de satisfação do assinante, medido pela avaliação BOM e ÓTIMO, superior a 33%. Vale ressaltar
que as metas mencionadas são para a controladora e é resultado da combinação das metas
estipuladas para cada operação, que tinham suas próprias metas baseadas em sua área de atuação.
Com os resultados obtidos no ano, as metas estabelecidas no PPR foram atingidas integralmente na
maioria das operações e, conseqüentemente na controladora. Assim, a maior parte dos colaboradores
adquiriu o direito de receber a quantia máxima prevista nesse plano. No total, a Companhia provisionou
o montante aproximado de R$ 14,5 milhões para poder fazer esse pagamento para cerca de seus 3.000
colaboradores.
x

Liderança no setor. Mudamos também nossa maneira de atuação no setor e passamos efetivamente
a nos posicionar como líder de mercado, coordenando o direcionamento para o crescimento do setor e
defendendo os interesses da indústria. Dessa maneira, a presidência da Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura (ABTA) foi assumida pelo Diretor Geral da Net Serviços, Francisco Valim, e a
presidência do Sindicato das Empresas de Televisão por Assinatura (SETA) pelo Diretor de
Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Projetos, José Paulo de Freitas.

Desde o dia 2 de dezembro de 2002, estamos seguindo o plano de reavaliar nosso fluxo de caixa enquanto
buscamos uma estrutura de capital adequada ao nosso plano de negócios de longo prazo, preservando
liquidez, independentemente da volatilidade nos mercados financeiros, e mantendo as obrigações
operacionais em dia. Apresentamos o nosso plano de negócios de longo prazo e a proposta inicial de reequacionamento das obrigações financeiras no dia 17 de março de 2003 aos credores. Esses aprovaram
nosso plano de negócios nas semanas subseqüentes e, desde então, viemos negociando de forma
consensual os termos desse re-equacionamento. Nos últimos meses, obtivemos progressos significativos, o
que nos deixa muito confiante de que a finalização do processo, com a sua formalização através da
assinatura do acordo, poderá ocorrer dentro do primeiro semestre de 2004.
Encerramos o ano de 2003 certos de que iremos consolidar os resultados obtidos e continuaremos
buscando alternativas que assegurem uma melhora contínua de nossas atividades.

1.

Desempenho Operacional

TV por Assinatura
Concentramos nossas forças em vendas e ações de redução da taxa de desconexão (churn rate). Nesse
contexto, voltamos a anunciar em mídia aberta, criamos promoções em parceria com as programadoras, reestruturamos os canais de venda, criando os canais de vendas locais e vendas a condomínios e
implementamos
uma
área
de
Marketing
de
Relacionamento, com o objetivo de atuar na solução de
possíveis conflitos que poderiam gerar desconexão.
1.550,0

25,0%

1.504,5

1.500,0

20,0%

1.400,0
1.350,0

20,0%

1.447,3

1.450,0

Os resultados obtidos com tais ações foram um
crescimento de 40% nas vendas brutas em relação a 2002,
que passaram de 161,9 mil para 226,1 mil vendas em
2003 e uma redução do churn rate dos últimos 12 meses,
que caiu de 20,1% para 13,8%.

20,1%

18,1%
15,0%
13,8%

1.371,7

1.352,5

12,2%

1.330,4

10,0%

1.300,0
5,0%
1.250,0
1.200,0

0,0%
1999

2000

2001

TV por Assinatura - Base Conectada

2002

2003

TV por Assinatura - Churn

Churn rate ate 2000, trimestral anualizado.
De 2001 em diante, taxa dos ultimos 12 meses.

Como resultado dessa combinação de maiores vendas e
menor churn, e mesmo com os níveis de renda disponível para lazer não terem crescido no período, nossa
base de assinantes conectados voltou a subir. A mesma apresentou uma alta de 1.7% em relação ao final
de 2002, terminando o ano de 2003 com 1.352,5 mil assinantes. Esse resultado vem ao encontro de
nossas expectativas, conforme havíamos anunciado, de terminar o ano com, pelo menos, o mesmo número
de assinantes do final do ano de 2002.

Banda Larga
Do mesmo modo que intensificamos as campanhas de vendas no segmento de Televisão por Assinatura,
também investimos em marketing para o Vírtua, voltando a realizar anúncios em mídia aberta. Além disso,
relançamos o produto Banda Larga, com uma promoção que oferece o Cable Modem em comodato para os
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novos assinantes e com isenção da taxa de instalação para aqueles que se comprometerem a permanecer
por pelo menos 12 meses na base.
Visando a expansão do negócio de Banda Larga, criamos uma estrutura dedicada para esse produto, que
dentre suas realizações, revisou os principais processos envolvidos na sua estrutura operacional, como o
Link que serve ao produto, a Central de Relacionamento e a tecnologia do Cable Modem. Testamos com a
tecnologia Docsis, utilizada atualmente pela maioria das operadoras de cabo no mundo. Os testes
mostraram resultados muito positivos, apontando para a viabilidade da implementação dessa tecnologia em
substituição a tecnológica proprietária utilizada até o momento. Com isso, será possível continuar a diminuir
o custo do Cable Modem, uma vez que, ao contrário da tecnologia proprietária, os Cable Modems utilizados
pela tecnologia Docsis são produzidos em grande escala e
apresentam menores preços no mercado.
100,0

91,5

90,0
80,0

Como resultado concreto, as vendas brutas de banda larga
subiram 181% em comparação com 2002, o churn rate dos
últimos 12 meses caiu para 12,1%, frente a 20,6% em
2002. A base de assinantes conectados encerrou o ano
com 91,5 mil assinantes, um acréscimo 64% em relação
aos 55,7 mil assinantes de 2002, e terminamos o ano
acima do objetivo anunciado, que era encerrar o ano com
90 mil assinantes.
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Redes Corporativas
O número de estações instaladas finalizou o ano em 5.839, sendo 1.288 estações próprias e 4.551 estações
de terceiros. Isso representa uma alta de 41,8% no número de estações instaladas, com as estações
próprias caindo 1,0% e a de terceiros subindo 61,6% em relação a 2002. No ano foram realizados
importantes projetos, com destaque para a finalização do projeto de inclusão digital do Governo Federal,
com quase 2.000 pontos de acesso à Internet via satélite sendo implantados em todo o Brasil.
2. Desempenho Financeiro
Ao final do exercício de 2003 tínhamos ativos totais de R$ 2,1 bilhões em nosso balanço, uma queda de
6,4% em relação ao exercício anterior e que se deve principalmente à depreciação de nossos ativos
imobilizados.
A dívida bruta da Companhia ao final de 2003 totalizava R$ 1,3 bilhão, um aumento de 3,4% em relação ao
final de 2002, devido a contabilização de R$ 247,1 milhões em juros e R$ 70,4 milhões em multa e encargos
sobre a dívida no período.
Encerramos o ano com o saldo de caixa em R$ 201,7 milhões, significando um aumento de 259,6% em
relação ao final de 2002. O foco, já mencionado, em ações operacionais que geram retorno no curto prazo e
uma melhor administração das despesas foi responsável por essa posição mais sólida de caixa.
Também contribuiu para esse resultado o fato desse saldo incluir cerca de R$ 92,0 milhões de despesas
que estavam no orçamento de caixa em 2003, mas só serão realizadas em 2004, como por exemplo, as
despesas ligadas à conclusão do processo de renegociação da dívida.
Dívida Líquida / EBITDA

Ao final do exercício, o endividamento líquido
consolidado somava R$ 1,1 bilhão, uma redução de
8,2% em relação a R$ 1,2 bilhão apresentado ao final de
2002. Essa redução é resultado do fortalecimento da
posição de caixa da empresa.
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Consideramos fundamental ter uma situação de liquidez 2,0
e uma estrutura de capital que possibilitem uma menor 1,0
dependência de captações de curto prazo e um risco de 1999
2000
2001
2002
2003
refinanciamento mínimo no curto e médio prazo. Isso
será atingido na medida em que o foco em ações que tragam retorno no curto prazo seja mantido e que o
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fluxo de re-pagamento das obrigações que está sendo negociado seja adequado ao plano de negócios de
médio prazo. As negociações junto a nossos credores visando atingir esses objetivos estão evoluindo de
forma muito positiva e a gerência acredita que as bases desse acordo sejam formalizadas no primeiro
semestre de 2004.
Ainda como conseqüência do re-equacionamento, todo o endividamento continua classificado no curto
prazo e todos os encargos de multa e juro de mora
Receita Liquida - R$MM
encontram-se contabilizados.
1.400,0
1.200,0

1.146,1

1.150,7
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1.245,4

A receita líquida no exercício de 2003 subiu 8,2% e foi de
R$ 1.245,4 milhões, devido ao reajustes na mensalidade, ao
aumento da base de assinantes de Banda Larga e ao
aumento nas vendas do pay-per-view. Mantivemos nossos
custos operacionais e as despesas gerais e administrativas
sob controle,
Custos e Despesas - R$MM
fechando
o
ano
praticamente estável em comparação ao ano passado. As
despesas com vendas elevaram-se em R$ 33,7 milhões
devido a nossa nova estratégia de retomada à mídia e de
vendas. Já as outras despesas caíram R$ 70,0 milhões,
devido, principalmente, ao reconhecimento de provisões não
recorrentes para contingências no valor de R$ 68,1 milhões
em 2002. No total, os custos operacionais e as despesas com
vendas,
gerais
e
administrativas
totalizaram
R$ 938,9 milhões, uma queda de 3,4% em comparação com o ano anterior.
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EBITDA - R$MM

Atingimos um EBITDA consolidado de R$ 306,5 milhões, o
maior nível de nossa história, um aumento de 71,5% em
relação a R$ 178,7 milhões de 2002 e passamos a
apresentar lucro operacional antes de despesas financeiras
e impostos (EBIT) de R$ 43,1 milhões em 2003. Em 2002
havíamos apresentado um prejuízo operacional antes de
despesas
EBIT - R$MM
financeiras e
impostos
de
R$ 99,6 milhões. Nosso prejuízo líquido acumulado foi de
R$ 268,4 milhões, um resultado melhor que o prejuízo de
R$ 1.125,4 milhões do ano anterior. Esse melhor resultado
deve-se tanto ao melhor desempenho operacional como
financeiro. Além de termos apresentado nosso primeiro lucro
operacional antes de despesas financeiras e impostos, o
resultado financeiro também foi melhor, como conseqüência
do comportamento do câmbio, que apresentou uma
valorização de 18,2% em 2003, ante uma desvalorização de 52,3% em 2002.
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3. Mercado de Capitais
Continuamos com o objetivo de manter um relacionamento de transparência junto à comunidade financeira.
Para tanto, seguimos realizando apresentações na APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais) tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Divulgamos nossos
resultados trimestrais em Legislação Societária e em US GAAP e fazemos sempre uma teleconferência em
português e outra em inglês para apresentá-los ao mercado. Adicionalmente, comparecemos a várias
reuniões em grupo ou individuais, quando solicitadas, com investidores e analistas, no Brasil e no exterior.
No ano de 2003, estivemos presente no Brazil Day, evento realizado em Nova Iorque e organizado pela
ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e pela Bolsa de Nova Iorque e no Fórum
Latibex, evento realizado na cidade de Madrid, organizado pela Bolsa de Madrid.
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Nossa ação preferencial (PLIM4) tem tido, nos últimos 6
meses, um volume médio diário de transações de
R$ 14,3 milhões e a quantidade atual em circulação no
mercado é de 21,5% do total de ações emitidas pela
Companhia.
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Desde julho de 2002, a Companhia aderiu ao Nível 2 de
boas práticas de Governança Corporativa da Bovespa.
Apesar de temporariamente não estarmos atendendo a
uma de suas exigências, de ter pelo menos 25% das ações
Volume R$ MM
Fechamento
emitidas pela Companhia em circulação no mercado, a
Bovespa nos concedeu um prazo, que vai até setembro de 2004, para que adotemos as medidas
necessárias e nos enquadremos novamente no nível exigido.
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4. Ações Institucionais
Durante o ano de 2003, revimos nossos projetos de caráter educacional, cultural, ambiental e social no qual
vínhamos atuando. Desse modo, ao final de 2003 iniciamos o projeto “Net Educação”, um amplo programa
de responsabilidade social, com ênfase na capacitação dos professores de ensino médio e fundamental de
escolas públicas de todo o país. O “Net Educação”, que foi implementado em janeiro de 2004, tem a
chancela da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo. O programa contempla a instalação de pontos de TV por Assinatura
nas escolas participantes do projeto, o apoio pedagógico através de um portal da Internet
(www.neteducacao.tv.br) e a transmissão de um programa educativo por meio de um canal da Companhia.

5. Recursos Humanos
Além da participação no PPR em 2003, todos os nossos colaboradores participam do Plano de Participação
no Resultado, já aprovado pelo Conselho de Administração, para o período de 2004 a 2006. O programa
tem como objetivo vincular todos os Colaboradores ao sucesso da Companhia e incentivar a integração e o
trabalho em equipe entre as diversas áreas em busca de um objetivo comum. O principal parâmetro para a
mensuração desse plano é a geração de caixa livre (após investimentos), que deve estar acima dos níveis
estipulados no plano de negócios. Ainda assim, somente realizaremos o pagamento anual referente ao
PPR, caso atinjamos as metas pré-estabelecidas para cada um desses anos, quer sejam financeiras ou
operacionais. Adicionalmente, temos um Plano de Participação no Resultado Complementar destinado à
alta gerência, com a finalidade de retê-los na Companhia nesse mesmo período. Essa medida certamente
diminui o risco de implementação do nosso plano estratégico de longo prazo e faz com que a gerência fique
alinhada com os objetivos dos acionistas e credores. Os valores desse Plano Complementar são diferidos
anualmente e somente serão pagos ao final do triênio 2004-2006, caso as metas tenham sido atingidas.
6. Relacionamento com os Auditores Independentes
Durante o exercício de 2003, o trabalho de auditoria foi efetuado pela Ernst & Young. Os serviços não
relacionados à auditoria de balanço referem-se à revisão de controles na área de sistemas e consultoria
tributária, que totalizaram R$ 0,2 milhão (21,1% em relação ao serviço de auditoria), além do projeto de
atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, que totalizou R$ 0,4 milhão (39,8% em relação ao serviço de auditoria).
Os serviços foram contratados e realizados em prazo inferior a um ano e a Companhia adota o
procedimento de solicitar a utilização de equipes distintas daquelas responsáveis pelos serviços de
auditoria.
7. Agradecimentos
O ano de 2003 foi um ano de muitas conquistas para todos nós da Companhia, nos levou a um novo
posicionamento, radicalmente oposto ao que vínhamos ocupando e nos preparou para lidar de forma mais
sólida com desafios presentes e futuros tanto da indústria quanto dos mercados financeiros no longo prazo.
Assim, iremos nos tornar uma empresa modelo de qualidade no atendimento ao cliente ao prestarmos
nossos serviços. Essas conquistas se tornam ainda mais significativas, pois ocorrem em um cenário de
muita volatilidade e de estagnação da economia brasileira.
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Nossos acionistas e colaboradores vêem realizando um trabalho conjunto para viabilizar um crescimento
sustentável e consolidar nossa posição de liderança no setor. Nesse sentido, ao concluirmos esse relatório,
gostaríamos de agradecer à confiança que nossos assinantes e acionistas têm nos proporcionado, ao apoio
de nossos fornecedores, à dedicação de nossos colaboradores e de parceiros de negócios e à sociedade
em geral, pelo suporte e confiança.

São Paulo, 17 de março de 2004.

A Administração
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

318

Demonstrações Financeiras Padronizadas (“DFP”), com informações relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

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

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

4 - NIRE

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA VERBO DIVINO, 1356 - 1º ANDAR PARTE

SANTO AMARO

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

04719-002

SAO PAULO

SP

6 - DDD

7 - TELEFONE

011

2111-2606

11 - DDD

12 - FAX

011

2111-2780

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br

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

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356 - 1º Andar Parte

Santo Amaro

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

7 - DDD

8 - TELEFONE

011

2111-2606

12 - DDD

13 - FAX

011

2111-2780

6 - UF

SP
9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

11 - TELEX

16 - E-MAIL

leonardo.pereira@netservicos.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

1 - Último

01/01/2005

31/12/2005

2 - Penúltimo

01/01/2004

31/12/2004

3 - Antepenúltimo

01/01/2003

31/12/2003

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

5 - CÓDIGO CVM

KPMG Auditores Independentes

00418-9

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pedro Augusto de Melo

011.512.108-03
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Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1
31/12/2005

(Mil)
Do Capital Integralizado

2
31/12/2004

3
31/12/2003

1 - Ordinárias

1.613.225

828.371

828.371

2 - Preferenciais

2.341.438

1.200.484

3 - Total

3.954.663

2.028.855

1.200.484
2.028.855

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Nacional Holding
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

134 - Emp. Adm. Participações
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Prestação de servicos de TV por assinatura
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Total
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ÍTEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO
1 - ÍTEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

01/02/2006

322

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

1.761.999

1.778.871

1.512.622

Ativo Circulante

139.864

111.640

37.089

1.01.01

Disponibilidades

54.812

355

88

1.01.01.01

Caixa e Bancos

107

355

88

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

54.705

0

0

1.01.02

Créditos

66.136

0

0

1.01.02.01

Contas a Receber de assinantes

0

0

0

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

0

0

0

1.01.02.03

Contas a receber de empresas ligadas

66.136

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

0

1.01.04

Outros

18.916

111.285

37.001

1.01.04.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

2.076

5.513

5.075

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

983

42.000

1.088

1.01.04.03

Outros créditos e valores

2.834

3.008

542

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

3.516

41.286

28.769

1.01.04.07

Juros sobre capital próprio

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

1.02.01
1.02.01.01
1.02.01.02

Despesas antecipadas

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

142.930

268.236

360.768

1.02.02.02.01

Com controladas

142.930

267.472

332.963

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

0

764

27.805

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

2

19

19

1.02.03

Outros

35.459

35.306

65

1.02.03.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

6.555

3.404

0

1.02.03.02

Outros créditos e valores

69

67

65

1.02.03.04

Contas a receber venda de investimentos

28.835

31.835

0

1.03

Ativo Permanente

1.427.878

1.351.771

1.086.622

1.03.01

Investimentos

1.373.840

1.293.455

1.003.797

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

1.373.840

1.293.455

1.003.797

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido

9.507

19.478

1.527

194.257

315.460

388.911

Créditos Diversos

15.866

11.899

28.059

Depósitos judiciais

11.913

11.899

11.832

3.953

0

16.227

142.932

268.255

360.787
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0

0

53.561

57.480

82.208

477
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

2.01.02

Debêntures

2.01.03

Fornecedores

2.01.04

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

1.761.999

1.778.871

1.512.622

74.481

1.457.851

1.167.541

0

908.785

777.399

48.029

446.116

338.342

8.735

57.086

38.160

Impostos, Taxas e Contribuições

698

1.411

98

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

698

1.411

98

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

12.374

23.401

13.538

2.01.06.01

Salários e Encargos Socias

12.374

23.401

13.538

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

17.171

0

2.01.07.01

Contas a pagar a acionista

0

17.171

0

2.01.08

Outros

4.645

3.881

4

2.01.08.02

Outras contas e despesas a pagar

4.645

3.881

4

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

1.066.249

529.027

507.693

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

2.02.02

Debêntures

2.02.03

Provisões

2.02.03.02

Programação a pagar

0

764

27.805

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

124.672

318.736

269.243

2.02.04.01

Com controladas

124.669

315.834

264.567

2.02.04.02

Com acionistas

3

2.902

2.526

2.02.04.03

Com ligadas

0

0

0

2.02.04.04

Com coligadas

0

0

2.150

2.02.05

Outros

291.577

209.527

210.645

2.02.05.01

Obrig fiscais e parcelamento de impostos

0

0

0

2.02.05.02

Provisões para contingências

283.278

208.024

210.645

2.02.05.03

Imposto de renda diferido

0

0

0

2.02.05.04

Provisões e outras contas a pagar

8.299

1.503

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

621.269

(208.007)

(162.612)

2.05.01

Capital Social Realizado

3.461.349

2.735.727

2.735.727

2.05.02

Reservas de Capital

430.193

452.202

452.202

2.05.02.01

Rserva especial de ágio

366.545

452.202

452.202

2.05.02.02

Prêmio na emissão de debêntures

54.945

0

0

2.05.02.03

Agio na emissão de debêntures

8.703

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0
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0

0

650.000

0

0

0

764

27.805

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.01

Legal

3 -31/12/2005

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.270.273)

(3.395.936)

(3.350.541)
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4 -31/12/2004

5 -31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

0

0

0

3.02

Deduções da Receita Bruta

0

0

0

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

0

0

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

0

0

3.05

Resultado Bruto

0

0

0

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

269.690

(53.795)

(256.148)

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.02.01
3.06.02.02
3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.559

631

2.445

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(27.910)

(51.058)

(49.880)

3.06.05.01

Amortização de Ágio em Investimentos

(27.226)

(47.299)

(49.880)

3.06.05.03

Outras

(684)

(3.759)

0

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

397.232

386.683

47.318

3.06.06.01

Equivalência patrimonial

272.676

329.358

47.318

3.06.06.02

Provisão para passivo a descoberto

124.556

57.325

0

3.07

Resultado Operacional

269.690

(53.795)

(256.148)

3.08

Resultado Não Operacional

(144.700)

6.953

(12.239)

3.08.01

Receitas

225.939

60.674

982

3.08.02

Despesas

(370.639)

(53.721)

(13.221)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

124.990

(46.842)

(268.387)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

673

1.447

0

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

125.663

(45.395)

(268.387)

3.954.663

2.028.855

2.028.855

(0,02237)

(0,13228)

0

0

0

(100.756)

(117.397)

(93.896)

Despesas gerais e admnistrativas

(80.534)

(96.549)

(66.501)

Despesas com depreciação e amortização

(20.222)

(20.848)

(27.395)

(2.435)

(272.654)

(162.135)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
LUCRO POR AÇÃO

227.468

2.229

5.913

(229.903)

(274.883)

(168.048)

0,03178

PREJUÍZO POR AÇÃO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Origens

4.01.01

Das Operações

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

4.01.01.02.01

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

1.649.930

367.663

729.176

(23.483)

(340.132)

(139.058)

125.663

(45.395)

(268.387)

(149.146)

(294.737)

129.329

Depreciações e amortizações

47.448

68.147

77.275

4.01.01.02.02

Resultado na venda de ativo permanente

(3.054)

(7.041)

7.501

4.01.01.02.03

Imposto de renda e contr social diferido

0

0

0

4.01.01.02.04

Contingências

46.752

(7.449)

15.244

4.01.01.02.05

Participações em controladas

(397.232)

(386.683)

(47.318)

4.01.01.02.06

Juros e variações monetarias de LP

54.615

38.032

66.874

4.01.01.02.07

Participação de acionista minoritários

0

0

0

4.01.01.02.08

Perda de capital em investimentos

102.325

257

9.753

4.01.02

Dos Acionistas

703.613

0

0

4.01.02.01

Aumento de capital

639.966

0

0

4.01.02.02

Prêmio na emissão de debêntures

54.945

0

0

4.01.02.03

Agio na emissão de ações

8.702

0

0

4.01.02.04

Aumento de capital créd. de programação

0

0

0

4.01.02.05

Recursos capitalizáveis

0

0

0

4.01.03

De Terceiros

969.800

707.795

868.234

4.01.03.01

Aumento do exigivel a longo prazo

27.805

4.01.03.02

Redução do realizável a longo prazo

4.01.03.03

6.799

1.502

85.219

107

3.759

Redução das ctas a rec.de empr.ligadas

0

281.399

478.632

4.01.03.04

Trasnf.do passivo circulante p/ ELP

0

0

17.266

4.01.03.05

Transf.do RLP p/ativo circulante

0

43.269

0

4.01.03.06

Transf.do imobilizado p/ativo circulante

0

612

0

4.01.03.07

Dividendos recebidos

254

304

1.239

4.01.03.08

Juros sobre capital próprio

4.01.03.09

Aumento das contas a pagar empr.ligadas

4.01.03.10

Redução do investimento por incorporação

4.01.03.11

Valor da venda do ativo permanente

4.01.03.12

Emissão de debêntures

650.000

0

0

4.02

Aplicações

238.336

583.422

789.268

4.02.01

Investimentos

4.02.02

Imobilizado

4.02.03

Diferido

4.02.04

Aumento das ctas a receber emp.ligadas

4.02.05

Redução ctas a pagar a empresas ligadas

4.02.06

Transf. do ELP para passivo circulante

4.02.07

Aumento do realizável a longo prazo

4.02.08

Redução do exigível a longo prazo

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

327

11.184

21.521

1.796

0

288.994

333.876

0

27.816

0

216.344

42.271

3.861

0

0

0

16.116

6.451

27.089

447

549

0

0

287.529

466.045

128.353

208.701

251.052

0

43.149

0

92.653

37.043

44.143

767

0

939

1.411.594

(215.759)

(60.092)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.04

Variação do Ativo Circulante

3 -01/01/2005 a 31/12/2005 4 -01/01/2004 a 31/12/2004 5 -01/01/2003 a 31/12/2003

28.224

74.551

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

111.640

37.089

8.180

4.04.02

Ativo Circulante no Final do Exercício

139.864

111.640

37.089

4.05

Variação do Passivo Circulante

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

328

28.909

(1.383.370)

290.310

89.001

1.457.851

1.167.541

1.078.540

74.481

1.457.851

1.167.541

329

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

Agio na emissão de ações

Saldo Final

5.09

Lucro/Prejuízo do Exercício

5.06

Prêmio na emissão de debêntures

Ações em Tesouraria

5.05

5.08.02

Incorporação da reserva especial de ágio

5.04.01

5.08.01

Realização de Reservas

5.04

Outros

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

Destinações

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.08

Saldo Inicial

5.01

5.07

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

3.461.349

0

0

0

0

0

0

85.656

85.656

639.966

0

2.735.727

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

430.193

8.702

54.945

63.647

0

0

0

(85.656)

(85.656)

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.270.273)

0

0

0

0

125.663

0

0

0

0

0

(3.395.936)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

621.269

8.702

54.945

63.647

0

125.663

0

0

0

639.966

0

(208.007)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

5.04

5.05

5.06

5.07

Saldo Final

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

5.09

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

Outros

Saldo Inicial

5.01

5.08

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

0

0

2.735.727

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.395.936)

0

0

(45.395)

0

0

0

0

(3.350.541)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(208.007)

0

0

(45.395)

0

0

0

0

(162.612)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

331

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

5.04

5.05

5.06

5.07

Saldo Final

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

5.09

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

Outros

Saldo Inicial

5.01

5.08

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

0

0

2.735.727

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.350.541)

0

0

(268.387)

0

0

0

0

(3.082.154)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(162.612)

0

0

(268.387)

0

0

0

0

105.775

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

2.322.293

2.229.719

2.052.898

Ativo Circulante

688.562

613.228

393.886

1.01.01

Disponibilidades

302.756

324.734

201.704

1.01.01.01

Caixa e Bancos

25.605

13.177

13.201

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

277.151

311.557

188.503

1.01.02

Créditos

71.843

60.744

55.866

1.01.02.01

Contas a Receber de assinantes

193.045

183.793

147.914

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

(26.434)

(35.615)

(43.353)

1.01.02.04

Receitas a transcorrer

(94.768)

(87.434)

(48.695)

1.01.03

Estoques

35.651

30.704

4.088

1.01.04

Outros

278.312

197.046

132.228

1.01.04.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

152.872

132.375

122.088

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

12.178

54.147

6.933

1.01.04.03

Outros Créditos e Valores

11.889

10.524

3.207

1.01.04.04

Titulos e valores mobiliários

101.373

0

0

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

0

0

0

1.01.04.07

Juros sobre capital próprio

0

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

639.978

579.938

420.653

1.02.01

Créditos Diversos

118.948

84.818

87.588

1.02.01.01

Depósitos Judiciais

113.814

83.532

68.623

1.02.01.02

Despesas Antecipadas

5.134

1.286

18.965

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

117

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

117

1.02.02.02.01

Com controladas

0

0

117

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

521.030

495.120

332.948

1.02.03.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

488.628

458.159

329.555

1.02.03.02

Outros Créditos e Valores

3.567

5.126

3.393

1.02.03.04

Contas a receber venda de investimentos

28.835

31.835

0

1.03

Ativo Permanente

993.753

1.036.553

1.238.359

1.03.01

Investimentos

80.930

137.844

215.832

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

80.766

137.680

215.556

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido
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837.126
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Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

2.322.293

2.229.719

2.052.898

417.956

1.930.320

1.654.718

Empréstimos e Financiamentos

91.347

1.122.176

1.003.824

2.01.02

Debêntures

48.029

446.116

338.342

2.01.03

Fornecedores

132.862

199.813

222.181

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

71.226

53.006

43.827

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

36.441

34.996

35.199

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

34.785

18.010

8.628

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

29.659

40.960

27.926

2.01.06.01

Salários e Encargos Sociais

29.659

40.960

27.926

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

35.142

0

2.01.07.01

Contas a pagar a acionista

0

35.142

0

2.01.08

Outros

44.833

33.107

18.618

2.01.08.02

Outras contas e despesas a pagar

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

2.02.02

Debêntures

2.02.03

44.833

33.107

18.618

1.282.688

506.995

560.175
0

0

0

650.000

0

0

Provisões

0

760

46.373

2.02.03.02

Programação a pagar

0

760

46.373

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

3

4.016

5.791

2.02.04.01

Com controladas

0

0

0

2.02.04.02

Com acionistas

3

2.902

2.527

2.02.04.03

Com ligadas

0

1.114

1.114

2.02.04.04

Com coligadas

0

0

2.150

2.02.05

Outros

632.685

502.219

508.011

2.02.05.01

Obrig Fiscais e Parcelamento de Impostos

2.02.05.02

Provisões para contingências

2.02.05.03

Imposto de renda diferido

2.02.05.04

Outras contas e despesas a pagar

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.04

Participações Minoritárias

2.05

Patrimônio Líquido

2.05.01

Capital Social Realizado

2.05.02
2.05.02.01
2.05.02.02

Prêmio na emissão de debêntures

2.05.02.03

Agio na emissão de debêntures

2.05.03

0

0

0

620.035

493.810

488.200

906

0

0

11.744

8.409

19.811

0

0

0

380

411

617

621.269

(208.007)

(162.612)

3.461.349

2.735.727

2.735.727

Reservas de Capital

430.193

452.202

452.202

Reserva especial de ágio

366.545

452.202

452.202

54.945

0

0

8.703

0

0

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0
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01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04

Reservas de Lucro

3 -31/12/2005

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.270.273)

(3.395.936)

(3.350.541)
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Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

1.968.644

1.710.658

3.02

Deduções da Receita Bruta

(375.562)

(317.959)

(286.837)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.593.082

1.392.699

1.245.421

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(932.859)

(831.570)

(823.210)

3.05

Resultado Bruto

660.223

561.129

422.211

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(522.882)

(706.618)

(592.106)

3.06.01

Com Vendas

(122.185)

(96.549)

(66.106)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(268.187)

(274.152)

(239.969)

3.06.02.01

Despesas gerais e administrativas

(236.533)

(231.369)

(178.225)

3.06.02.02

Despesas com depreciação e amortização

(31.654)

(42.783)

(61.744)

3.06.03

Financeiras

(101.325)

(282.689)

(215.204)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

24.175

17.754

3.754

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(55.360)

(75.143)

(76.828)

3.06.05.01

Amortização de Ágio em Investimentos

(42.310)

(70.569)

(67.064)

3.06.05.03

Outras

(13.050)

(4.574)

(9.764)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

4.161

2.247

3.06.06.01

Equivalência patrimonial

0

2.004

2.247

3.06.06.02

Provisão para passivo a descoberto

0

2.157

0

3.07

Resultado Operacional

137.341

(145.489)

(169.895)

3.08

Resultado Não Operacional

(13.532)

7.996

(7.909)

3.08.01

Receitas

398.562

101.314

40.915

3.08.02

Despesas

(412.094)

(93.318)

(48.824)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

123.809

(137.493)

(177.804)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(34.460)

(19.474)

(28.430)

3.11

IR Diferido

36.479

111.741

(61.987)

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.14

Participações Minoritárias

(165)

(169)

(166)

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
LUCRO POR AÇÃO

1.532.258

177.647

44.559

38.467

(278.972)

(327.248)

(253.671)

125.663

(45.395)

(268.387)

3.954.663

2.028.855

2.028.855

(0,02237)

(0,13228)

0,03178

PREJUÍZO POR AÇÃO
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Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Origens

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

1.815.666

234.331

4.01.01

Das Operações

445.786

100.438

231.423

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

125.663

(45.395)

(268.387)

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

320.123

145.833

499.810

4.01.01.02.01

Depreciações e amortizações

211.390

243.322

263.410

4.01.01.02.02

Resultado na venda de ativo permanente

18.606

(5.879)

6.623

4.01.01.02.03

Imposto de renda e contr social diferido

(36.479)

(111.741)

73.266

4.01.01.02.04

Contingências

67.580

(28.007)

83.865

4.01.01.02.05

Participações em controladas

0

(4.161)

(2.247)

4.01.01.02.06

Juros e variações monetarias de LP

58.861

52.130

74.727

4.01.01.02.07

Participação de acionistas minoritários

165

169

166

4.01.01.02.08

Perda de capital e investimentos

0

0

0

4.01.02

Dos Acionistas

703.613

0

0

4.01.02.01

Aumento de capital

639.966

0

0

4.01.02.02

Prêmio na emissão de debêntures

54.945

0

0

4.01.02.03

Agio na emissão de ações

8.702

0

0

4.01.02.04

Aumento de capital créd. de programação

0

0

0

4.01.02.05

Recursos capitalizáveis

0

0

0

4.01.03

De Terceiros

666.267

133.893

211.323

4.01.03.01

Aumento do exigível a longo prazo

7.127

9.910

48.695

4.01.03.02

Redução do Ralizável a longo prazo

7.906

18.552

1.931

4.01.03.03

Redução das conta a rec de empr.ligadas

0

116

1.080

4.01.03.04

Transf.do passivo circulante p/ELP

0

0

17.266

4.01.03.05

Transf.do RLP p/ativo circulante

0

16.229

94.842

4.01.03.06

Transf. do imob para ativo circulante

0

32.289

0

4.01.03.07

Dividendos recebidos

0

0

0

4.01.03.08

Juros sobre capital próprio

0

0

0

4.01.03.09

Aumento contas a pagar empr.ligadas

0

0

57

4.01.03.10

Redução do investimento por incorporação

4.01.03.11

Valor da venda do ativo permanente

4.01.03.12

Emissão de debêntures

650.000

0

0

4.02

Aplicações

227.968

290.591

189.784

4.02.01

Investimentos

4.02.02

Imobilizado

4.02.03

Diferido

4.02.04

Aumento das contas a rec de empr.ligadas

4.02.05

442.746

0

0

0

1.234

56.797

47.452

0

0

590

142.401

90.594

97.046

46.247

32.433

15.547

4.013

0

2.938

Redução das contas a pagar empr.ligadas

0

93

261

4.02.06

Trasnf. do ELP para passivo circulante

0

75.675

9.949

4.02.07

Aumento do realizável a longo prazo

34.129

86.885

30.563

4.02.08

Redução do exigível a longo prazo

1.178

4.911

32.890

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

1.587.698

(56.260)

252.962
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01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.04

Variação do Ativo Circulante

3 -01/01/2005 a 31/12/2005 4 -01/01/2004 a 31/12/2004 5 -01/01/2003 a 31/12/2003

75.334

219.342

256.338

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

613.228

393.886

137.548

4.04.02

Ativo Circulante no Final do Exercício

688.562

613.228

393.886

4.05

Variação do Passivo Circulante

(1.512.364)

275.602

3.376

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

1.930.320

1.654.718

1.651.342

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

417.956

1.930.320

1.654.718
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Net Serviços de Comunicação S.A.
São Paulo - SP
Examinamos os balanços patrimoniais da Net Serviços de Comunicação S.A. e os balanços
patrimoniais consolidados dessa Companhia e suas controladas, levantados em 31 de dezembro de
2005 e 2004, e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e
das origens e aplicações de recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia e suas controladas; (b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Companhia e suas controladas, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Net Serviços de Comunicação
S.A. e a posição patrimonial e financeira consolidada dessa Companhia e suas controladas em 31
de dezembro de 2005 e 2004, os resultados de suas operações, as mutações do seu patrimônio
líquido e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas
datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Nossos exames foram efetuados com o objetivo de formarmos uma opinião sobre as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto. As demonstrações dos fluxos de caixa representam informações
complementares àquelas demonstrações e são apresentadas para possibilitar uma análise adicional.
Essas informações complementares foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
aplicados às demonstrações financeiras e, em nossa opinião, estão apresentadas, em todos os
aspectos relevantes, adequadamente em relação às demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto.
30 de janeiro de 2006
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6
Pedro Augusto de Melo
Contador CRC 1SP113939/O-8
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Relatório da Administração 2005

Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Assinantes, Fornecedores de serviços e
produtos, Comunidade Financeira e à Sociedade em geral o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. (“Net Serviços” ou
“Companhia”) referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2005,
acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2005 certamente foi um marco histórico na vida da Companhia. Dentro da nossa
estratégia de construir uma empresa de serviços de comunicação e lazer via cabo cada vez mais
sólida, tomamos algumas decisões chaves nessa direção.
Primeiramente, formalizamos a re-estruturação de capital da Companhia em março de 2005. Neste
sentido, a própria geração interna de caixa sustentará nosso crescimento, independentemente dos
mercados financeiros.
Além disso, os benefícios de concentrarmos os recursos apenas nos nossos clientes e esforços
nos mercados em que servimos foram claros. Pelo terceiro ano consecutivo, estamos mostrando
um resultado não só forte, mas também consistente com o que planejamos.
Em 2005 a Companhia gerou um Lucro Líquido de R$ 126 milhões, uma melhora significativa
quando comparado ao prejuízo líquido de R$ 45 milhões em 2004 (vide gráfico abaixo). Apesar de
terem ocorrido eventos extraordinários nesse exercício, sendo sua maioria ligados a reestruturação de capital com impacto positivo nesse resultado, pela primeira vez o resultado
operacional teve uma importante contribuição positiva. Ao analisarmos o EBIT (lucro antes de
despesas financeiras e impostos) observamos que o mesmo aumentou 80%, passando de
R$ 133 milhões em 2004 para R$ 239 milhões em 2005.
Nesse período de 12 meses, adicionamos 121 mil novos assinantes de TV por assinatura e
178 mil novos assinantes de banda larga, o que significou um crescimento da base de assinantes
de TV por assinatura e de banda larga de 8,5% e 94,1% no ano, respectivamente. Para compensar
as taxas de desconexão, normais nessa indústria, tivemos que vender 406 mil assinaturas de TV
por assinatura e 285 mil de banda larga em igual período para atingir esse crescimento.
Resultado Líquido (R$ milhões)
126

(45)
2004

2005

339

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2005

00.108.786/0001-65

10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A qualidade das nossas vendas continuou excelente. As taxas de desconexão de ambos serviços
continuam abaixo de 15% ao ano, comprovando que os investimentos necessários para aquisição
dos novos clientes proporcionam um retorno tangível. Uma das maneiras de constatarmos isso é
um crescimento superior a 18% em 2005 do nosso EBITDA (lucro antes de despesas financeiras,
impostos, depreciação e amortização).
Esses resultados foram bem entendidos pelos investidores e ao final do exercício, o valor de
mercado da nossa Companhia atingiu R$ 4,2 bilhões, patamar superior em 223% em comparação
ao valor de mercado de R$ 1,3 bilhão em 31/12/04.
Enterprise Value (R$ milhões)

4616

385
2542

4231

1244
1298
2004

2005
Valor de Mercdo

Divida líquida

Após apresentarmos essa visão geral do ano, gostaríamos de destacar alguns pontos:
•

Como parte da nossa re-estruturação, emitimos 97.336.864 novas ações através de uma
oferta de direitos para nossos Acionistas existentes na época. Com isso, oferecemos aos
Acionistas em geral uma opção para participarem mais ativamente do nosso crescimento
em 2005 e no futuro. Naquela ocasião, nosso Acionista controlador, as Organizações
Globo, exerceu totalmente seus direitos e vendeu então parte da sua participação para a
Telmex. A vinda da Telmex, que como sabemos é a maior empresa de telecomunicações
da América Latina, trouxe para a Companhia um novo Acionista estratégico, com expertise
complementar ao Acionista controlador. Isso já está se traduzindo em realizações práticas,
pois como anunciamos recentemente, a Net Serviços e Embratel já assinaram um contrato
na qual a primeira, em breve, irá começar a oferecer a seus assinantes um serviço de voz
sobre o protocolo de internet (VOIP) usando a tecnologia da segunda.

•

Nossa missão de “Ser a melhor opção em multiserviços, via cabo, na conexão das
pessoas com o mundo” dirigiu nossos passos no dia-a-dia. Nosso portifólio de produtos
está amplo e atraente. Em TV por assinatura, consolidamos ainda mais nossa posição
oferecendo 10 canais da família HBO, o canal Disney e 3 novos canais da Fox. Com isso
fortalecemos, entre outros, nossos produtos nos segmentos filme e infantil e demos passos
importantes na consolidação do produto digital. Na Banda Larga, fomos os primeiros a
lançar as velocidades de 2 Megabits por segundo e acima via a família Mega Flash para o
nosso produto, o VIRTUA. Isso trouxe para o consumidor brasileiro um produto de Banda
Larga com características de mercados líderes nesse segmento, tornando o Virtua um
produto ainda maior em termos de estatura e credibilidade.
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•

Tudo isso foi atingido com o apoio de uma equipe gerencial estável onde as mudanças
foram mínimas. As pessoas continuam comprometidas, sinergias são criadas e esperamos
que vocês tenham tido a oportunidade de sentir isso ao ver a nossa campanha publicitária
onde mostramos, com o apoio dos nossos colaboradores, que o “Mundo é realmente dos
NETs”.

A maior parte das operações atingiu todas as metas estabelecidas pelo Conselho de
Administração. Assim no resultado consolidado, que é o parâmetro para as metas do Plano de
Participação no Resultado estabelecidas pelo Conselho de Administração, obtivemos um índice de
98% de cumprimento destas metas. Como divulgamos no meio de 2005, quando identificamos
junto com nosso Conselho de Administração possíveis oportunidades de crescimento mais
acelerado, revisamos nossas metas para o período a se encerrar em dezembro de 2006, dando
continuidade ao crescimento desejado por nossos Acionistas no médio prazo.
Assim, entramos 2006 com uma visão de futuro clara em termos do que deve ser feito, conscientes
dos desafios que o mercado vai nos impor, mas com uma equipe gerencial alinhada com as
demandas dos acionistas de criação de valor, através da maximização das oportunidades de
crescimento. Estamos realizando isso com investimentos sustentados por medidas de retorno
visíveis. Ao mesmo tempo, continuamos com o nosso desafio de criar dentro da Companhia uma
cultura de empresa de serviço onde a qualidade do atendimento ao cliente nas suas diversas fases
de relacionamento conosco será uma referência no mercado.

1. Desempenho Operacional

Para atingirmos nossos objetivos, fortalecemos a área comercial da Companhia. Esse movimento
está se traduzindo no desenvolvimento de novos canais de venda, na continua melhora do uso da
mídia e na agilidade na administração de promoções, focando acima de tudo na qualidade do que
oferecemos.
Em TV por assinatura, encerramos o ano com 1.540 mil assinantes, com um crescimento de
35% nas vendas brutas em relação a 2004 e uma taxa de desconexão de 13,8%. Embora haja
uma ligeira tendência de crescimento nessa taxa, consideramos esse fato normal, dada as nossas
taxas de crescimento nos últimos trimestres que culminaram em um crescimento da base de
assinantes de TV por assinatura de 8,5% nos últimos 12 meses. Esse crescimento foi bem acima
do crescimento da economia e se explica muito mais por estarmos com uma atividade focada de
vendas, com as promoções e os produtos mais adequados ao nosso público, com metas claras de
qualidade nos diversos processos, do que propriamente por uma melhora na renda disponível da
classe média.
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PTV – Assinantes Conectados

PTV – Vendas Brutas e Churn

(em milhares)

(em milhares)
1.540

12,8%

13,8%
406

301

1.419

2004

2005

2004
Vendas Brutas

2005
Churn rate%

Na Banda Larga, também tivemos um resultado expressivo, finalizando o ano com 367 mil
assinantes. Após crescer a base de assinantes em 106% em 2004 e conseqüentemente termos
uma base inicial muito maior ao final de 2004, conseguimos fazer 285 mil vendas em 2005, o que
representou um crescimento nas vendas de 97%. Fizemos isso sem aumentar o número de
cidades onde atuamos e mantendo a taxa de desconexão em níveis bastante aceitáveis, abaixo de
14%. Nosso produto, o VIRTUA, é cada vez mais reconhecido pela sua confiança e por estar
atendendo as necessidades dos nossos assinantes.

Banda Larga – Vendas Brutas e Churn
(em milhares)

Banda Larga – Assinantes Conectados
(em milhares)

12,0%

13,9%
285

367

189

145

2004

2004
Vendas Brutas

2005

2005

Churn rate%

Oferecer para nosso assinante produtos complementares como TV por assinatura e banda larga
de uma só vez e com um nível de atendimento uniforme nos deu uma vantagem competitiva em
2005. A possibilidade de oferecer também um serviço de voz junto com a Embratel em 2006 deve
fortalecer nossa cesta de produtos e nosso desafio será entregar essa cesta para nossos
assinantes com a qualidade que eles merecem e esperam da nossa Companhia.
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2. Desempenho Financeiro e Liquidez

Ao final do exercício de 2005 tínhamos ativos totais de R$ 2,3 bilhões no nosso balanço, uma
alta de 4,2% em relação a 2004. Essa alta ocorreu devido ao aumento dos níveis de caixa que hoje
representam 17% do total de ativos.
Em 31/12/05 a Companhia tinha R$ 403 milhões em caixa, montante suficiente para cobrir 97%
de todo seu passivo circulante e 51% da dívida total. Se somarmos ao caixa o contas a receber de
assinantes, as disponibilidades sobem para R$ 485 milhões, fazendo com que o passivo circulante
seja coberto em 1,2 vezes.
No lado do passivo, temos um total de R$ 1,7 bilhão. Desse, o principal componente é a dívida
bruta da Companhia no valor de R$ 789 milhões, que incluem R$ 48 milhões de juros
contabilizados. O restante da dívida tem dois componentes: R$ 91 milhões que serão pagos em
abril de 2006 e R$ 650 milhões correspondentes às debêntures emitidas em setembro de 2005,
que tiveram como finalidade refinanciar 100% da divida re-estruturada. O montante principal dessa
nova dívida começará a ser amortizado em 2008 e sua totalidade só vencerá em 2011,
expurgando qualquer pressão no fluxo de caixa da empresa nos próximos 24 meses. Neste
período, a Companhia pode crescer de forma sustentável, aproveitando todas as oportunidades
atraentes que venham a surgir.
Dívida Líquida / EBITDA
3,3

0,9

2004

2005

Outro componente relevante do nosso passivo são as Contingências que somam
R$ 620 milhões. Esse valor, se excluído o efeito de correção monetária e da transferência do IOF
sobre a dívida, diminuiu em R$ 34 milhões ou 7% em relação à 2004 e reflete decisões prudentes
da Companhia feitas entre 2001-2002 para fortalecer o balanço.
O Patrimônio Líquido, que era negativo em R$ 208 milhões em 2004, está agora positivo em
R$ 621 milhões, devido tanto às emissões de ações realizadas em 2005 como também ao lucro
líquido do exercício de R$ 126 milhões.
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A Receita Bruta no exercício de 2005 totalizou R$ 2,0 bilhões, 15% superior ao do exercício
anterior. Adicionalmente, se excluirmos as receitas da Vicom dos 8 primeiros meses de 2004, esse
crescimento teria sido de 18%. O crescimento das bases de assinantes tanto de TV por Assinatura
como de Banda Larga e uma consistente receita de Pay-per-View, contribuíram para esse
crescimento.
Receita Bruta (R$ milhões)

1968

1674

2004

2005

Os Custos Operacionais de R$ 795 milhões subiram 13% no período, devido a sua característica
variável de refletir o crescimento da base de assinantes. Entretanto ao analisarmos os custos como
percentual da receita líquida, eles caíram de 50,4% para 49,9% em 2005.
As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas cresceram 10%, refletindo o aumento das
Despesas com Vendas que estão adequadas ao crescimento apresentado pela Companhia.
Com esse crescimento de receitas sob um cenário cauteloso de custos e despesas, o EBITDA
atingiu R$ 450 milhões, representando um crescimento de 20% em relação a 2004. O EBIT
atingiu R$ 239 milhões, 80% superior ao nível de 2004.
EBITDA (R$ milhões)

450

377

2004

2005

Reconhecemos Créditos Fiscais no montante de R$ 107,0 milhões que foi apurado com base na
projeção de resultados futuros e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da
Companhia de acordo com a Instrução CVM nº 371. As projeções foram fundamentadas com base
em uma expectativa de geração de lucro tributável, determinado por estudo técnico e derivado do
plano de negócios de longo prazo da, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração.
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Podemos dizer que o fortalecimento operacional da empresa teve pela primeira vez um efeito
importante no Lucro Líquido do exercício que foi de R$ 126 milhões, que foi uma melhora
expressiva quando comparado com o prejuízo líquido de R$ 45 milhões do exercício de 2004. Em
2005, embora tenha havido eventos extraordinários durante o período, como: i) o reconhecimento
do perdão das multas das dívidas em R$148 milhões e dos créditos fiscais de R$ 107 milhões; ii)
custos associados a renegociação das dívidas de R$ 92 milhões e; iii) despesas financeiras que
não deverão ocorrer no futuro, de cerca de R$ 34 milhões, uma vez que o benefício da redução da
dívida e seu custo incidiram somente parcialmente no ano; o fortalecimento do EBIT faz com que
tenhamos um indicativo der que foi dado um grande passo rumo à lucratividade consistente de
longo prazo.
Nossos investimentos (Capex) no ano foram de R$ 189 milhões, sendo que mais de 70% dos
mesmos foram diretamente ligados ao crescimento da base, ou seja, totalmente variáveis. Em
2004, os investimentos haviam sido de R$ 123 milhões.
CAPEX (R$ milhões)

189
123

2004

2005
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3. Mercado de Capitais

Em 2005, nossa ação preferencial (NETC4) teve o melhor desempenho no Índice da Bolsa de
Valores de São Paulo (IBOVESPA). Sua valorização foi de 149% no ano de 2005. O preço da
nossa ação preferencial subiu de R$ 0,43 em 31/12/04 para R$ 1,07 em 31/12/05. Na Nasdaq o
preço da ADR também acompanhou a tendência de alta, saindo de US$ 2,27 em 31/12/2004 para
US$ 4,58 em 31/12/2005. Esse preço se traduz em um valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, 223%
superior ao valor de mercado em 31/12/04.
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O volume médio diário das transações na Bovespa com as ações continua sólido, tendo sido de
R$ 35 milhões nos últimos 3 meses e de R$ 26 milhões nos últimos 12 meses, superior em 290% e
126%, respectivamente, quando comparados a iguais períodos de 2004. Na Nasdaq, o volume
médio diário dos últimos 3 meses das transações com ADR´s teve um aumento significativo,
saindo de US$ 31 mil em 2004 para US$ 568 mil em 2005.
No que se refere ao desempenho da ação, deve ser considerado que existe uma série de eventos
que não são controlados pela gerência e que a performance passada nada significa em termos do
que pode acontecer no futuro. No entanto, a Companhia acredita que essa performance está muito
relacionada com a estratégia que os acionistas desenharam para a Companhia e na forma pela
qual a gerência tem implementado esse plano no seu dia a dia, entregando resultados consistentes
e previsíveis.
Em termos de dívida, em setembro de 2005, como já mencionado, aproveitamos o momento
favorável do mercado de capitais e emitimos R$ 650 milhões em debênture local, ou seja, a
totalidade necessária para refinanciar a divida re-estruturada. Com essa emissão, eliminamos a
exposição cambial, diminuímos o custo da dívida em moeda local e alongamos o prazo médio de
vencimento. Além disso, eliminamos todo e qualquer impedimento que havia no sentido de
restringir um possível crescimento mais rápido da Companhia nos próximos anos, em detrimento
de direcionar caixa para pagamento de dívidas.
Nesse contexto de tendência positiva, a S&P revisou para cima o rating da Companhia em agosto
de 2005 para brBBB+ com tendência positiva na escala nacional e manteve o rating corporativo em
B+ na escala global.
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4. Governança Corporativa

Continuamos no processo de nos prepararmos para atender aos requerimentos da lei Sarbanes–
Oxley no final de 2006 no que se refere a qualidade dos controles internos. Independentemente da
lei, identificamos nesse processo uma oportunidade de implementar uma rotina com mecanismos
contínuos de melhorar os controles existentes e ainda de implementar novos controles, sempre
que julgarmos necessários. Acreditamos que essa visão gerencial é fundamental no sentido de
apoiar o ritmo de crescimento que estamos tendo na Companhia principalmente nos últimos 24
meses e que deve continuar no futuro próximo. Em termos da qualidade das Demonstrações
Financeiras, 2005 foi o terceiro ano que o Diretor Geral e o Diretor Financeiro certificaram a
qualidade e integridade das mesmas.
Nosso Comitê de Divulgação, implementado em 2003 está totalmente consolidado e isso tem
claramente fortalecido nossos processos de divulgação e transparência. Em 2005, a Companhia
ganhou dois prêmios, um da revista Institutional Investor e outro da APIMEC-RJ onde as medidas
de transparência adotadas foram diretamente reconhecidas. Além disso, o International Finance
Corporation (IFC) e a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE)
escolheram a Net Serviços como exemplo de governança na América Latina e a convidaram para
ser membro permanente de um fórum consultivo de empresas que discutem e analisam questões
práticas desse assunto junto a investidores e órgãos regulatórios do mercado financeiro.
Ainda em 2005, implementamos um Conselho Fiscal permanente que exerce também as funções
de Comitê de Auditoria, conforme os requisitos internacionais. Esse Conselho, que já vinha
trabalhando de forma atuante em 2004, no que chamamos de período de transição, passou a ser
formal. Ele é composto por 3 membros, 100% independentes, sendo 1 eleito em Assembléia de
Acionistas pelos acionistas minoritários.
Esse Conselho Fiscal tem trabalhado com grande sinergia com o Conselho de Administração nas
áreas que lhe compete, o que tem agilizado certas decisões importantes da Companhia como a
administração dos Auditores e a revisão e aprovação das Demonstrações Financeiras.
O Conselho de Administração após a re-estruturação de capital e a chegada do novo sócio
estratégico, tem agora 12 membros, sendo 7 das Organizações Globo, 4 da Telmex e 1 eleito
pelos outros acionistas. Esse Conselho é apoiado por um Comitê Executivo e um Comitê
Financeiro.
Continuamos nosso compromisso de tratar de forma exemplar nossos Acionistas Minoritários.
Temos um relacionamento planejado e formal: realizamos reuniões trimestrais regularmente com
as diversas associações de profissionais financeiros, estivemos presentes em 5 conferências de
investidores institucionais tanto no Brasil quanto no exterior e respeitamos os diversos períodos de
silêncio. Estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas levantadas pelos nossos
investidores existentes e potenciais e pelos 15 analistas independentes que hoje cobrem a
Companhia.
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5. Ações Institucionais

Nosso principal foco social continua voltado à educação através do nosso projeto, já premiado pela
UNESCO em 2004, o “NET EDUCAÇÃO” em parceria com as diversas secretarias de educação
dos diferentes estados. Se temos como objetivo que o Mundo Seja dos NETs e que Net Serviços
também eduque, divirta e emocione as pessoas, queremos estar nas salas de aula transmitindo
nossos programas e dando suporte pedagógico aos pais, alunos e pedagogos por meio do website
www.neteducacao.tv.br
Nosso projeto atende 2.000 escolas, número superior em 150% a dezembro de 2004, capacitando
mais de 2.000 professores, através da realização do Fórum NET Educação e atinge mais de 2
milhões de alunos do ensino médio e fundamental através da instalação de pontos de TV a cabo
nas salas de aula.

6. Recursos Humanos

Sendo uma empresa de serviços onde o cliente é a nossa razão de existir e a fonte de criação de
valor para a o Acionista, ter uma equipe de colaboradores comprometida e treinada é fundamental.
Encerramos o ano com um total de 4.181 colaboradores, um crescimento de 30% em relação a
2004. Esse crescimento foi concentrado nas áreas de vendas e instalações, representando um
componente quase que 100% variável e sustentando pela estratégia crescimento acelerado da
Companhia.
Para alinhar todos na mesma missão, continuamos com 2 planos de remuneração que envolvem
participação direta nos resultados da Companhia.
O primeiro desses planos, o Plano de Participação no Resultado (PPR) trata dos resultados do ano
e consiste de um bônus de até 2 salários para todos os colaboradores e um bônus complementar
para um número selecionado de gerentes e diretores que tem uma interferência específica em
suas respectivas áreas, no sentido de criar sinergias para que a empresa como um todo alcance
seus objetivos.
O segundo plano, que é complementar ao primeiro, atinge um número selecionado de diretores e
gerentes e visa mantê-los na organização até pelo menos o final de 2006. A compensação
referente a esse plano está sendo diferida e deverá ser paga somente no início de 2007, caso as
metas estabelecidas de crescimento acelerado para o período de 18 meses, que se iniciou em
julho de 2005, sejam atingidas.
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Acreditamos que esses 2 planos complementares sejam fatores importantes na medida que
diminuem o risco de implementação das metas. Também já há evidência, após 3 anos de
resultados operacionais extremamente consistentes e em linha com as demandas dos Acionistas,
que esses planos alinham de forma importante a gerência e os acionistas.
Em 2005 investimos R$ 1,7 milhão em treinamento, valor 68% superior a 2004.

7. Relacionamento com os Auditores Independentes

Os trabalhos de auditoria em contabilidade brasileira foram realizados pela KPMG, empresa que
prestou serviços não relacionados à auditoria nesse exercício nas áreas de revisão de trabalhos
fiscais e tributários e totalizaram R$ 180 mil, ou 18% do total dos honorários.
Os trabalhos de auditoria em contabilidade americana foram prestados pela Ernst & Young. Os
serviços não relacionados à auditoria de balanço realizados pela Ernst & Young referem-se a
análise tributária na reestruturação da dívida e totalizaram R$ 276 mil, ou 28% do total dos
honorários.
Esses serviços foram realizados em prazo inferior a um ano e a Companhia tem como
procedimento solicitar que a realização dos mesmos seja feita por equipes distintas daquela
responsável pelo serviço de auditoria. Todos esses serviços, como requeridos são devidamente
aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa que no nosso caso também realiza as funções de
Comitê de Auditoria dentro do exigido pelas leis americanas.
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8. Agradecimentos

Como mencionamos, 2005 foi um marco para a empresa. Após 3 anos de crescimento
consecutivo, mostramos que nosso negócio é viável no longo prazo e que podemos gerenciá-lo
mais independentemente das condições macro econômicas brasileiras, desde que tenhamos a
estrutura de capital correta e nossos investimentos sejam focados no crescimento, o que os
tornam primariamente variáveis e com retorno visível.
É claro também que para atingirmos nossos objetivos de curto/médio prazo e entregarmos
resultados consistentes com a nossa missão temos que continuamente dar atenção à qualidade do
serviço prestado. Somos uma empresa de SERVIÇOS onde nada faz sentido se não for resolvido
dentro da perspectiva do cliente final. É para esse assinante, que muitas vezes também é nosso
Acionista e/ou Fornecedor e que nos acompanha de perto durante uma grande parte de seu dia,
que temos que prestar atenção.
Estamos no processo evolutivo de mudança cultural em todos os níveis da organização para
fazermos isso cada vez melhor. Queremos que em 2006 sejamos antes de tudo uma Companhia
onde nossos Assinantes, Acionistas e Fornecedores tenham juntamente com nossos
colaboradores orgulho de fazer parte do “Mundo dos NETS”.
A todos aqueles que nos relacionamos em 2005, agradecemos o apoio recebido e esperamos
contar mais uma vez com vocês nessa etapa desafiadora de crescimento que será 2006.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2006

A Administração

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S A
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1.

Contexto operacional
A Net Serviços de Comunicação S.A.(Companhia) tem por objetivo a participação no capital de
outras empresas que atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no provimento de
acesso a serviços de valor adicionado, na prestação de outros serviços de telecomunicações e em
qualquer outra modalidade de distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede. A
Companhia tem também por objetivo a prestação às suas subsidiárias de todos os serviços,
inseridos no contexto de apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo.
No quadro a seguir apresenta-se a composição acionária no capital da Companhia em 31 de
dezembro de 2005 e 2004:

Globo Comunicação e Participações S.A.
GB Empreendimentos e Participações S.A.
Embratel Participações Ltda.
Distel Holding S.A
Roma Participações Ltda.
BNDES Participações S.A.
RBS Participações S.A.
Demais acionistas

Quantidade de ações (em milhares)

2005
Ordinárias Preferenciais
51,0%
37,4%
7,7%
9,4%
1,5%
8,8%
(*)
0,7%
83,5%
100,0%
100,0%
1.613.225

2.341.438

Total
20,8%
19,8%
3,8%
5,8%
(*)
49,8%
100,0%
3.954.663

2004
Ordinárias Preferenciais
10,4%
37,5%
42,4%
16,7%
7,3%
31,1%
0,6%
6,0%
1,8%
46,2%
100.0%
100.0%
828.371

1.200.484

Total
4,3%
15,3%
27,2%
21,4%
3,8%
28,0%
100.0%
2.028.855

(*) 22,1% de ações preferenciais detidas pelo BNDES Participações S.A. compreendendo 13,1% do total, estão incluídas
como demais acionistas em 2005.

A atividade das principais controladas caracteriza-se pela distribuição de sinais de televisão por
assinatura através de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do país. Desde
2000, a Companhia oferece também serviços de acesso à Internet através de sua rede de cabos nas
principais cidades em que opera. A concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a
indústria brasileira de telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura
foi outorgada para as controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Será possível
solicitar a renovação, desde que as controladas tenham cumprido satisfatoriamente as condições da
concessão, tenham atendido à regulamentação do Poder Executivo, e venham a atender às
exigências que sejam, técnica e economicamente, viáveis para a satisfação das necessidades da
comunidade, inclusive quanto à modernização do sistema.
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Em decorrência da continuidade dos aprimoramentos operacionais e das medidas para otimização
dos custos, as controladas estão gerando lucro operacional. O resultado positivo consolidado do
exercício inclui a reversão das multas e demais encargos moratórios no montante de R$ 148.498,
decorrentes da situação de inadimplência, devido à conclusão do processo de reestruturação de
capital, bem como o reconhecimento dos créditos fiscais diferidos sobre os prejuízos fiscais, base
negativa de contribuição social e diferenças temporárias, no montante de R$ 118.799 (R$ 196.724
em 31 de dezembro de 2004) nas controladas com perspectivas de lucros futuros conforme
divulgado na nota explicativa 8 – Impostos diferidos e a recuperar. Em contrapartida, o resultado
da Companhia foi afetado pelo reconhecimento de gastos com assessoria jurídico/financeira
incorridos por ocasião da reestruturação das dívidas, no montante de R$ 73.351, bem como o
efeito líquido da dívida reestruturada de R$ 22.171. A compensação destes efeitos agregadas a
alavancagem operacional das operadoras constituem sinalizadores de uma Companhia com
mudança significativa no perfil de endividamento, sinalizando lucratividade operacional futura.
A Administração continua focada no aumento da base de assinantes de TV paga e banda larga e
em fortalecer a política de fidelização das bases de assinantes existentes, a qual é medida através
de pesquisas de satisfação feitas por empresas independentes. Com isso os investimentos foram em
sua grande maioria ligados ao custo de instalação desses novos assinantes.
A recente introdução da TV digital, a melhoria continuada da qualidade de serviços e o controle
cada vez mais aprimorado dos diversos processos operacionais são algumas das iniciativas que
sustentam o seu crescimento.
A Companhia criou uma área de controles internos com maior abrangência, a qual além dos
trabalhos regulares de revisão e gestão dos controles operacionais, será a responsável pelo suporte
aos executivos da Companhia no processo de certificação sobre a eficácia e eficiência dos controles
internos.
Em 22 de novembro de 2005 a Companhia divulgou um fato relevante no qual informou que estava
se associando com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel, onde juntas estarão
oferecendo serviços de telefonia para os assinantes da Companhia.
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A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
Percentual de participação no capital social
2005
2004
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações Ltda.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
Televisão a Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.

99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
100,00
100,00
100,00
100,00
26,94
0,08
-

0,04
100,00
100,00
2,13
100,00
73,06
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00

86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,08
0,01
-

13,62
46,60
2,12
36,99
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00

50,00

-

50,00

-

Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.
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Incorporação de controladas e venda de participação societária
Durante 2005, em continuidade ao processo de reestruturação societária anunciado em 2002, a
Companhia extinguiu a empresa Dabny, LLC e incorporou as controladas Cabodinâmica TV
Cabo São Paulo S.A.,TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A. e TV a Cabo de Chapecó Ltda. e
em 2004 incorporou a Televisão a Cabo Vindima Ltda., Vicom Tecnologia Ltda., Jaguari
Telecomunicações S.A. e Cable S.A., que se encontravam inativas. Adicionamente, a
Companhia obteve junto a Comissão de Valores Mobiliários a homologação do pedido de
cancelamento de registro da controlada CMA Participações S.A. como Companhia aberta, que
posteriormente alterou sua razão social para limitada.
Em 31 de março de 2005, a Companhia alienou 100% dos investimentos das empresas Net
Belo Horizonte Ltda., Net Brasília Ltda. e Net Campinas Ltda. para a controlada Net Rio S.A.
O preço ajustado foi baseado no patrimônio líquido das empresas e será liquidado em 03
parcelas anuais a partir de 15 de agosto de 2006 corrigidas pela variação do CDI mais juros de
4% ao ano a partir de 15 de dezembro de 2005. Os valores a receber estão incluídos na rubrica
partes relacionadas classificados no ativo circulante e realizável a longo prazo.
Em 30 de agosto de 2004 em consonância a sua estratégia de focar seus recursos nas atividades
de televisão por assinatura e serviços de internet por banda larga, a Companhia vendeu sua
participação societária na controlada Vicom Ltda. à Comsat Brasil Ltda. em 5 parcelas anuais,
corrigidas pela variação do IPCA mais o equivalente a US$ (000) 4.250 a ser pago na 5ª
parcela ou pagamentos anuais caso gere caixa líquido na Vicom.
Os valores a receber estão registrados nas rubricas contas a receber por venda de investimento a
curto prazo no montante de R$ 1.758 (R$ 1.655 em 31 de dezembro de 2004) e a longo prazo o
montante de R$ 28.835 (R$ 31.835 em 31 de dezembro de 2004).
Conclusão da reestruturação das dívidas
Em 22 de março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de capital
mediante a adesão de 99% dos credores.
Nesta data, foram efetuados os seguintes pagamentos: a) de 40% do valor principal mais o total
de juros sobre o saldo em 30 de junho de 2004; b) juros para o período de 01 de julho de 2004 a
22 de março de 2005, à taxa equivalente a Libor mais 3% a.a. para as dívidas em dólar e CDI
mais 2% a.a. para as dívidas em reais.
Para a efetivação do pagamento, a Companhia utilizou aproximadamente R$ 131.000 de seu
caixa, R$ 200.000 provenientes de um empréstimo de curto prazo e R$ 255.000 de recursos
obtidos por meio da integralização das ações de Globo e Latam no aumento de capital em
dinheiro.
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Aumento de capital
Em 18 de março de 2005, a Companhia emitiu anuncio aos acionistas dando início, a partir de
21 de março de 2005, ao aumento de capital através da emissão privada de ações ao preço
unitário de R$ 0,35. O total de ações emitidas foi de 1.825.021.996, sendo 745.147.153
ordinárias e 1.079.874.843 preferenciais no montante de R$ 638.758.
Os acionistas tiveram o direito de preferência, na subscrição, na proporção de sua participação
no capital da Companhia, até o dia 20 de abril de 2005. Dentro deste período foram subscritas e
integralizadas 1.789.892.619 ações.
Em 22 de abril, utilizando os recursos obtidos com o aumento de capital, a Companhia liquidou
o empréstimo de curto prazo obtido junto à instituição financeira Itaú-BBA, no montante de R$
203.189.
Como o total das ações não subscritas (35.129.377) foi inferior a 5% do total da oferta, a
Companhia realizou diretamente em, 09 de maio de 2005, um leilão de venda das ações não
subscritas.
O excedente disponível das ações emitidas, no montante de R$ 53.495, incluindo 80% do
excedente ao valor de subscrição de R$ 0,35, que correspondeu a R$ 6.962, foi utilizado para
amortização adicional do principal da nova dívida em 16 de maio e 15 de junho de 2005.
Refinanciamento das dívidas financeiras
Em 15 de agosto de 2005, através da escritura particular de sua 5.a emissão pública (escritura),
a Companhia emitiu 65.000 debêntures simples, não conversíveis, no montante de R$ 650.000,
visando com essa captação substituir suas atuais dívidas financeiras suprimindo certas
obrigações existentes, alongar o prazo de vencimento e eliminar riscos cambiais. As debêntures
foram integralizadas em setembro, totalizando recursos no montante de R$ 666.000.
Conforme previsto na escritura a Companhia teve que obrigatoriamente utilizar os recursos
provenientes dessa emissão para realizar o pagamento integral da dívida constituída dentro do
processo de reestruturação de capital, obedecendo um cronograma iniciado em setembro de
2005, que respeitando-se as características de cada uma dessas dívidas deverá se encerrar em
abril de 2006, quando serão liquidadas as “7.0% Senior Secured Notes” e as “Senior Secured
Floating Rate Notes” emitidas pela controlada Net Sul Comunicações Ltda.
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Levando-se em consideração que as “7.0% Senior Secured Notes” e as “Senior Secured
Floating Rate Notes” permanecerão em circulação no mercado até sua efetiva liquidação, a
Companhia solicitou aos seus detentores o consentimento para eliminar determinadas
obrigações, inclusive a restrição limitadora dos investimentos em US$50 milhões por ano e
liberar as garantias reais prestadas pela Companhia e suas controladas. Para garantir aos
detentores o pagamento na data de vencimento, e seguindo acordo pré-existente com os
credores dessas notas a Companhia comprometeu-se em manter um valor correspondente aos
empréstimos em aplicações em títulos federais, empenhadas em favor destes credores, cujo
valor em 31 de dezembro de 2005 é de R$ 101.373 registrado na rubrica de Títulos e Valores
Mobiliários.
Em 26 de setembro de 2005, 91,2% dos detentores aceitaram a proposta da Companhia e
aprovaram a realização do aditamento às Notes, que foi assinado em 29 de setembro de 2005.
Desse modo, a Companhia está livre das garantias constituídas em favor dos credores e das
restrições impostas pelas dívidas constituídas dentro do processo de reestruturação de capital e
poderá se beneficiar de eventuais oportunidades de crescimento em seu mercado de atuação.
A Companhia acredita que atingiu os objetivos anunciados no início deste processo, de adequar
seu calendário de amortização de principal e juros aos níveis que podem ser suportados pela
geração de caixa operacional e que seja adequado à volatilidade do mercado em que a
Companhia opera, minimizando o risco de refinanciamento dessa dívida, possibilitando assim
um crescimento sustentável de longo prazo.

Reestruturação societária de Acionistas
Em 24 de outubro de 2005 a Embratel Participações S.A. divulgou fato relevante informando a
aquisição da totalidade do capital social da Telmex do Brasil Ltda. e da participação societária
correspondente a 37,1% do capital social da Companhia, detida pela Teléfonos Del México
S.A., de C.V. Esta aquisição foi implementada por intermédio da incorporação da Latam do
Brasil Participações S.A., sociedade detentora da participação no capital social da Companhia.
A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a forma de
“American Depositary Shares” – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América e está sujeita
às normas da “Securities and Exchange Commission – SEC”. A Companhia elabora
demonstrações financeiras anuais e trimestrais de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos nos Estados Unidos da América – USGAAP. Visando atender às necessidades de
informação dos mercados em que opera, a Companhia tem por prática divulgar suas demonstrações
financeiras societárias e USGAAP simultaneamente. A Companhia possui também ações
preferenciais negociadas na LATIBEX , bolsa de valores de Madrid, estando sujeita também às
normas da Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, as quais são atendidas pelos
requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da América.
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Em 3 de junho de 2002 a Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2 com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, criado para
diferenciar um grupo seleto de empresas que se comprometem em adotar práticas diferenciadas de
Governança Corporativa. As demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Companhia
contemplam as exigências adicionais da BOVESPA.
De acordo com o estatuto social da Companhia as disputas e controvérsias decorrentes ou
relacionadas a este estatuto social, ao Regulamento do Nível 2, às disposições da Lei 6.404/76, às
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, aos Regulamentos da BOVESPA e às demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral deverão ser solucionadas por arbitragem, a ser
conduzida na forma do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela
BOVESPA (Cláusula Compromissória).

2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas
foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários CVM e pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.
Resumo das principais práticas contábeis
a.

Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício.
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

b.

Uso de estimativas
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração utilize estimativas
para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como para algumas divulgações de informações nas demonstrações financeiras. Os
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
exercícios subseqüentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas
relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia, são revisadas trimestral e
anualmente e referem-se a: provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda
diferido ativo, provisão para contingências, provisão para perdas nos estoques, vida útil de
equipamentos e valor de mercado de derivativos.
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c.

Moeda estrangeira
Os ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela
taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão
de moeda foram reconhecidas no resultado do exercício. Para a subsidiária localizada no
exterior, os ativos e passivos foram convertidos para reais pela taxa de câmbio vigente na
data do fechamento do balanço.

d.

Ativo circulante e realizável a longo prazo
•

Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários são demonstradas ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

•

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base no histórico de inadimplência dos assinantes, em montante
considerado suficiente pela Administração para a cobertura de eventuais perdas na
realização das contas a receber.

•

Estoques
Avaliado ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado e deduzido
de provisão para obsolescência, quando necessário.

•

Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e.

Permanente
•

Investimentos
São demonstrados ao custo, combinado com os seguintes aspectos:
As práticas contábeis adotadas pelas controladas são consistentes com as adotadas
pela Companhia;
As participações diretas ou indiretas em controladas são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial;
As demonstrações financeiras da controlada no exterior são convertidas para reais
com base na taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as correspondentes
variações cambiais reconhecidas no resultado operacional;

358

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2005

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas, fundamentados
em expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no método linear no
prazo máximo de 10 anos. Análises do valor de recuperação dos ágios são efetuadas
anualmente com base nas projeções de resultados futuros.
•

Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada de
acordo com o método linear, às taxas anuais mencionadas na nota explicativa 10, que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. As estimativas da
administração da vida útil dos bens integrantes da rede de distribuição de sinais são
revisadas periodicamente para refletir as mudanças tecnológicas e mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no
imobilizado (equipamentos, cabos, terminais de recepção, etc), como estoques a
imobilizar e valorizados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas quando necessário. As despesas com reparos e manutenção da rede de
distribuição de sinais são apropriadas ao resultado.

•

Diferido
Abrange os valores capitalizados na fase de pré-maturação e os custos de instalação
da rede interna nas residências de assinantes de televisão por assinatura e de acesso a
Internet, exceto equipamentos, quando superiores ao montante das receitas de taxas de
adesão líquidas das despesas diretas de vendas, além de outros gastos com projetos
que beneficiarão exercícios futuros.
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em até cinco anos, a partir da data em
que os benefícios começam a ser gerados.

f.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais incorridas até a data base
dos balanços.

g.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas dos riscos envolvidos.

h.

Imposto de renda e contribuição social
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O imposto de renda e a contribuição social, corrente e diferido, são calculados com base nas
alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. Para a controlada sediada no exterior, as
práticas tributárias são as vigentes em sua localidade.
Os impostos diferidos ativos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição
social e diferenças temporárias foram constituídos apenas nas empresas que apresentam
histórico de lucros tributáveis e com perspectivas de lucros futuros, suportados por
projeções de resultados tecnicamente elaboradas.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como imposto de renda
diferido, com base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com base nas
projeções dos resultados das operadoras que estão efetuando a amortização do ágio
incorporado para fins fiscais conforme previsto na instrução CVM 371/02.
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, são avaliados regularmente com base no plano
de negócios da Companhia e são objeto de provisão para perdas quando necessário.
i.

Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do balanço,
incluindo instrumentos de swap, com base nas informações relevantes de mercado
disponíveis ou outras técnicas de avaliação. Os ganhos e perdas com instrumentos de swap
são reconhecidos no resultado do exercício.

j.

Demonstrações dos fluxos de caixa
A Companhia está apresentando a demonstração dos fluxos de caixa preparados de acordo
com a NPC 20 –Demonstração dos fluxos de caixa, emitida pelo IBRACON – Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil.

k.

Infomações divulgadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos nos
Estados Unidos da América - USGAAP (não auditado)
A Companhia possui ações preferenciais negociadas sob a forma de American Depositary
Shares – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América, e está sujeita às normas da
Securities and Exchange Commission – SEC. Cada ADS representa 2 ações preferenciais
negociadas sob o código NETC.
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As práticas contábeis adotadas no Brasil diferem dos USGAAP aplicáveis ao ramo de
televisão por assinatura. Em 31 de dezembro de 2005, o resultado do exercício, apurado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, é menor em R$ 6.384 e em 31 de
dezembro de 2004, o resultado apurado foi maior em R$ 208.945 em comparação com o
resultado pelos USGAAP, em decorrência das diferenças entre as práticas. Nesta mesma data,
o patrimônio líquido apresentado nas demonstrações financeiras societárias da Companhia é
menor em R$ 233.063. Existem também diferenças de classificação, de itens do ativo, passivo
e resultados e divulgações requeridas. A Companhia adota a política de efetuar as divulgações
em relação à essência das transações de forma consistente nas demonstrações financeiras
societária e de acordo com os USGAAP.

3.

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as demonstrações da Net Serviços de
Comunicação S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta
ou indiretamente, inclusive o controle compartilhado.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma horizontalmente os
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado
pelas seguintes eliminações:
•

Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das empresas
controladas;

•

Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio líquido e
resultados são destacadas;

•

Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas;

•

Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas realizadas entre as
empresas consolidadas.

Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em conjunto, TV
Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às demonstrações financeiras consolidadas,
na proporção da participação da Companhia no seu capital social.
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4.

Disponibilidades
Controladora
2005

Caixa e bancos
Fundos de investimento
Certificados de depósitos bancários

Consolidado

2004

107
54.705
54.812

355
355

2005
25.605
30.478
246.673
302.756

2004
13.177
148.756
162.801
324.734

As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários e em debêntures compromissadas
são remuneradas à taxa média de 100,15% da variação do CDI, e os fundos de investimentos são
remunerados de acordo com a variação de suas respectivas cotas, tendo parte de seus ativos
aplicados em instrumentos remunerados pela variação cambial.

5.

Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários correspondem a valores investidos pela Companhia em Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), remunerados pela variação da SELIC com vencimento em abril de
2006.
As Letras Financeiras do Tesouro (LFT), conforme descrito na nota 1 – Contexto operacional,
estão vinculadas para liquidação das 7.0% Senior Secured Notes e Senior Secured Floating Rate
Notes emitidas pela controlada Net Sul Comunicações Ltda, liquidação esta que deverá ocorrer em
abril de 2006.

6.

Contas a receber
Consolidado
Contas a receber de assinantes

2005
193.045

2004
183.793

(-) Receitas a transcorrer

(94.768)

(87.434)

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(26.434)

(35.615)

71.843

60.744

As receitas a transcorrer representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais, apropriadas
ao resultado conforme o regime de competência.
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O prazo médio de recebimento de assinantes é de aproximadamente 30 dias, e a Companhia não
possui valores a receber de assinantes vencidos a mais de 180 dias.
Durante o exercício de 2005, a Companhia baixou de contas a receber de assinantes
aproximadamente R$ 28.400 (R$ 29.100 em 2004), em títulos considerados incobráveis contra
provisão para crédito de liquidação duvidosa.
7.

Estoques
Consolidado

Materiais para manutenção de redes
Materiais para instalação e assistência técnica
Provisão para obsolescência

8.

2005

2004

30.078
8.630
(3.057)
35.651

29.004
4.757
(3.057)
30.704

Impostos diferidos e a recuperar curto e longo prazo
Controladora
2005
2004
Impostos a recuperar:
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Curto prazo
Longo prazo
Impostos diferidos:
Créditos fiscais resultantes de ágios
vertidos na incorporação
Imposto de renda
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias
Contribuição social
Base negativa
Diferenças temporárias

Total
Curto prazo
Longo prazo
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Consolidado
2005
2004

6.555
2.076
8.631
2.076
6.555

5.113
3.804
8.917
5.513
3.404

32.960
36.252
151
69.363
49.962
19.401

27.986
23.510
717
52.213
26.533
25.680

-

-

232.616

317.599

-

-

221.210
30.980
252.190

154.906
9.435
164.341

-

-

77.707
9.624
87.331

53.112
3.269
56.381

-

-

572.137
102.910
469.227

538.321
105.842
432.479
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Créditos fiscais resultantes de ágios vertidos na incorporação
A partir de janeiro de 2003, as operadoras iniciaram o aproveitamento dos créditos fiscais
decorrentes de incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, com base na
expectativa de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
Durante o exercício de 2005, as operadoras amortizaram para fins fiscais créditos no montante de
R$ 84.983, os quais geraram benefícios fiscais de R$ 84.404 como despesa dedutível no lucro
tributável das operadoras. Adicionalmente houve o aproveitamento dos créditos amortizados em
exercícios anteriores de R$ 1.142, totalizando em beneficio fiscal utilizado no exercício de R$
85.546 (R$ 82.345 em 31 de dezembro de 2004).
Deste benefício o montante de R$ 74.269 (R$ 72.163 em 31 de dezembro de 2004) é oriundo dos
ágios incorporados da Globotel Participações S.A. em agosto de 2001, e o restante de R$ 11.277
(R$ 10.182 em 31 de dezembro de 2004) são relativos aos ágios incorporados da Companhia nas
operadoras.
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004 os saldos remanescentes dos créditos fiscais registrados pelas
operadoras controladas pela Companhia são como segue:
2005
147.314
50.884
24.228
10.190
232.616

Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

2004
196.419
75.290
32.303
13.587
317.599

A estimativa de amortização dos créditos fiscais a partir de 1º de janeiro de 2006, é como segue:
2006
2007
2008
Total

84.983
84.983
62.650
232.616

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias.
Algumas controladas, fundamentadas em históricos de rentabilidade e na expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros, determinados por estudo técnico, derivado dos planos de negócios de 31
de dezembro de 2005, devidamente aprovados pelos órgãos da Administração e revisados
anualmente, reconheceram, o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as diferenças
temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de exercícios
anteriores. A compensação dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social não
possuem prazo de prescrição, e está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis gerados
anualmente.
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A estimativa de realização dos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias, apurados com base na projeção de resultados futuros
e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da Companhia de acordo com a
instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, é como segue:
2006
2007
2008
2009
2010 a 2012
2013 a 2015
Total
Parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida
Total

Movimentação do imposto de renda e contribuição social
diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição
social e diferenças temporárias
Saldos em 31 de dezembro de 2004

17.927
18.374
26.964
47.824
110.441
117.991
339.521
800.224
1.139.745

Prejuízo fiscal e
base negativa

Diferenças
temporárias

Total

208.018

12.704

-

27.900

27.900

Constituição de IR e CS sobre prejuízos fiscais e base negativa

106.980

-

106.980

Realização do prejuízo fiscal e base negativa

(16.081)

-

(16.081)

Saldos em 31 de dezembro de 2005

298.917

40.604

339.521

Constituição de IR e CS sobre diferenças temporárias

220.722

A parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida de R$ 800.224, está atualizada com os prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social acumulados até 31 de dezembro de 2005.
As projeções de resultado das operadoras levaram em consideração as amortizações anuais dos
créditos fiscais resultantes de incorporação, bem como a conclusão do processo de reestruturação
de capital e indicaram a recuperação dos créditos fiscais incorporados e dos impostos diferidos
reconhecidos.
De acordo com o estudo técnico de viabilidade realizado com as premissas de geração de resultado
futuro, determinadas pela administração da sociedade, o ativo fiscal diferido contabilizado será
recuperado em no máximo 10 anos.
O resultado projetado, considerando-se a perpetuidade das transações, foram trazidos a valor
presente, utilizando-se a taxa média do custo de capital da Companhia (WACC) e comparados com
as projeções ao valor nominal, sendo o menor valor entre ambos registrado como ativo fiscal
diferido.
Adicionalmente, a Administração da Companhia continua voltada a ações mais efetivas de redução
dos custos operacionais, no atendimento aos assinantes, oferecendo novos serviços, melhorando a
qualidade dos serviços existentes e implementando melhores canais de venda, objetivando o
aumento de lucros de suas operadoras.
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Os planos de negócio da Companhia, revisados anualmente para refletir as mudanças no cenário
econômico, mudanças mercadológicas e as decorrentes de decisões da Administração,
contemplaram as seguintes premissas principais:
• Permanência do serviço de acesso à internet de banda larga, (Net Vírtua), nos mercados-

chave onde existem áreas de alta densidade populacional e renda disponível, com a possível
expansão de acesso às áreas de baixa densidade populacional, porém com alta renda
disponível.
• Realização de ações junto aos assinantes para melhorar o mix de assinantes de TV por

assinatura, estimulando a migração para pacotes de maior margem e de melhor percepção
de valor, além dos serviços agregados.
• Oferta de novos serviços de valor agregado aos assinantes através de produtos como o pay-

per-view de filmes e esportes e canais à la carte.
• Melhoria na qualidade do serviço por meio da terceirização das áreas de Atendimento e

Tecnologia da Informação, o que diminuiu e deve continuar a diminuir as taxas anuais de
desconexão de assinantes e os seus respectivos custos operacionais.
• Lançamento da Net Digital (TV digital interativa), que contribui com o aumento de receita

por assinante e permite a oferta de uma maior quantidade de produtos e serviços agregados.
• Expansão contínua de processos operacionais-chave da Companhia tais como vendas,

instalações e retenções, o que tem proporcionado redução dos custos por assinantes.
Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis do lucro tributável no curto prazo
foram classificados no ativo circulante.
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas nas projeções dos lucros
tributários levando em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no
encerramento do exercício de 2005. Conseqüentemente, as estimativas estão sujeitas a não se
concretizarem no futuro tendo em vista as incertezas inerentes às previsões.

366

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2005

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A conciliação das despesas calculadas pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e das
despesas de imposto de renda e contribuição social debitadas em resultado, é demonstrada como
segue:
Controladora
2005
2004
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

Consolidado
2005
2004

124.990

(46.842)

123.809

(137.493)

Exclusão do resultado da equivalência patrimonial e resultado
pela mudança no percentual de participação

(266.866)

(386.434)

-

(4.161)

Lucro (prejuízo) após exclusão do resultado da equivalência
patrimonial e mudança no percentual de participação

(141.876)

(433.276)

123.809

(141.654)

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada 34%

48.238

147.314

(42.095)

48.162

Adições permanentes:
Despesas indedutíveis

(3.613)

(1.062)

(38.566)

(7.545)

1.604

195

85.546
2.552

82.345
609

(42.426)

(139.129)

(43.865)

(141.444)

673
(3.803)

1.447
(7.318)

121.462
1.968
(84.983)
-

196.724
(1.601)
(84.983)
-

673

1.447

2.019

92.267

0,47%

0,33%

1,63%

65,14%

Exclusões permanentes:
Efeito tributário das provisões sobre os ágios incorporados
Receitas não tributáveis
Outros itens:
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e
diferenças temporárias do exercício não reconhecidos
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e
diferenças temporárias reconhecidos
Outros créditos (débitos) fiscais
Amortização do crédito fiscal sobre ágios incorporados
Efeitos tributários dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
Alíquota efetiva
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9.

Investimentos
Controladora

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

Consolidado

2005

2004

2005

1.323.520
50.320
1.373.840
1.373.840

1.201.521
91.934
1.293.455
1.293.455

2004

80.766
80.766
164
80.930

137.680
137.680
164
137.844

A Administração da Companhia vem revisando a estrutura de capitais das operadoras e decidiu
aumentar o capital social de algumas de suas controladas mediante a capitalização dos
adiantamentos para futuro aumento de capital e créditos a receber, conforme demonstrado na
movimentação dos investimentos e provisão para passivo a descoberto. As variações no percentual
de participação no capital social das controladas, no montante de R$132.216, foram contabilizadas
como receita ou despesa não operacional, integralmente eliminadas na consolidação.
As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos investimentos,
bem como as informações relevantes sobre as controladas, são apresentadas a seguir:
a) Movimentação do ágio
Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Outros
Total controladora
CMA Participações Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Blumenau
Net Londrina Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Maringá Ltda.
Outros
Total consolidado

Saldos em
2004
54.435
14.977
11.295
4.724
2.247
1.336
1.012
668
988
252
91.934
4.553
14.105
13.309
8.863
2.518
1.250
1.148
137.680

Amortização
de ágio
(9.467)
(3.209)
(6.601)
(4.724)
(562)
(401)
(1.012)
(668)
(366)
(216)
(27.226)
(4.337)
(2.645)
(2.545)
(3.545)
(687)
(937)
(388)
(42.310)

Baixas

Variação
cambial

(11.768)
(1.685)
(935)
(14.388)
(14.388)

b) Movimentação dos investimentos e provisão para passivo a descoberto
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(216)
(216)

Saldos em
2005
44.968
4.694
622
36
50.320
11.460
10.764
5.318
1.831
313
760
80.766
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Empresas
Equivalência patrimonial:
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B.H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
CMA Participações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Provisão para passivo a descoberto:
Multicanal Telecomunicações S.A.
Dabny, LLC
CMA Participações Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.

Saldos em
2004

594.835
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
4.628
4.787
2.801
4.710
29.705
2.595
1.881
1.201.521

(466.723)
(83.885)
(42.520)
(5.452)
(598.580)

Ganhos e perdas
na variação de
participação

Aumento
de capital

Dividendos
recebidos

Juros sobre
capital
próprio

64.198
600
84.391
149.189

(254)
(254)

(5.980)
(3.024)
(397)
(214)
(421)
(890)
(231)
(27)
(11.184)

71.434
88.730
3.701
(6.343)
1.026
1.330
1.398
2.951
1.109
3.946
36.491
2.483
238
65.766
(159)
(1.432)
272.669

(68.565)
(68.565)

(114.960)
(68.426)
(32.560)
(3.910)
(219.856)

660.289
397.311
27.742
5.375
7.524
8.235
65.306
4.847
2.092
129.964
441
14.394
1.323.520

482.468
3.954
486.422

-

-

51.843
32.639
40.417
(336)
124.563

(67.588)
(1.851)
5.788
(63.651)

51.246
51.246

-

Equivalência
patrimonial

Saldos em
2005

Baixas

c) Informações relevantes sobre as controladas
31 de dezembro de 2005

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Jonquil Ventures Limited.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Net Franca Ltda.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Dabny, LLC
TV Vídeo Cabo de B.H. S.A.

10.

Ações ON
(mil)
641
12.985
561
54.761
-

Quotas
(mil)
52.547
1
3.097.554
2.675.720
632.030
46.019.311
4.045.524
921
-

Participação no
Capital Capital
votante
social
(%)
(%)
97,87
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,96
100,00
100,00
26,94
-

100,00
50,00
100,00
0,27
-

Imobilizado
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Patrimônio
líquido
674.635
397.311
27.742
5.375
7.523
8.235
4.847
2.092
130.012
65.306
441
53.432
-

Capital
social
607.759
270.472
2
3.750
30.976
26.757
8.800
6.321
655.695
460.193
40.455
313.262
-

Resultado
72.987
88.730
(6.343)
2.796
2.951
3.946
2.483
238
126.047
36.491
75.578
(3.108)
-

Investimento
660.289
397.311
27.742
5.375
7.523
8.235
4.847
2.092
129.965
65.306
441
14.394
1.323.520

Efeito no
resultado da
controladora
71.434
88.730
(6.343)
1.398
2.951
3.946
2.483
238
117.609
36.491
40.258
(1.432)
3.701
1.026
1.330
(336)
32.639
1.109
397.232
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Controladora
2005
Taxa média anual
de depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Adiantamentos a fornecedores
Outros

20
10
10
10
4
20
20
Diversas

Depreciação
acumulada

Custo

153.329
1.004
2.233
4.497
438
312
10.478
998
173.289

(109.146)
(695)
(1.210)
(2.167)
(387)
(312)
(5.811)
(119.728)

Valor
líquido

44.183
309
1.023
2.330
51
4.667
998
53.561

2004
Valor
líquido

50.121
350
905
2.543
36
14
2.243
324
944
57.480

Consolidado
2005
Taxa média anual
de depreciação - %

Custo

Depreciação
acumulada

Valor
líquido

2004
Valor
líquido

Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Cable modem
Estoques a imobilizar
Adiantamentos a fornecedores
Imobilizado em andamento

6,67
8,33
6,67
10
10
-

155.555
1.106.336
261.420
428.465
81.331
64.353
324
3.055
2.100.839

(81.135)
(819.244)
(196.136)
(257.857)
(6.590)
(1.360.962)

74.420
287.092
65.284
170.608
74.741
64.353
324
3.055
739.877

57.229
313.623
71.282
191.580
38.167
72.395
324
7.851
752.451

Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

20
10
10
10
4
20
20
20
Diversas

212.097
21.935
12.741
15.536
24.655
3.990
45.254
14.854
2.999
2.888
356.949
2.457.788

(154.784)
(19.129)
(9.716)
(9.598)
(17.861)
(3.562)
(36.460)
(7.118)
(1.472)
(259.700)
(1.620.662)

57.313
2.806
3.025
5.938
6.794
428
8.794
7.736
2.999
1.416
97.249
837.126

55.744
3.326
3.355
6.955
7.172
311
6.144
4.632
2.999
1.583
92.221
844.672

11. Diferido
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Instalações em residência
Projeto rede externa
Projeto para controle de endereços
Projeto TV Digital
Projeto Voip

Taxa média anual
de amortização - %
20
20
20
20
20

Consolidado
2005
Amortização
Valor
acumulada
líquido
(246.690)
70.063
(13.118)
8
(2.188)
30
(1.213)
4.511
1.085
(263.209)
75.697

Custo
316.753
13.126
2.218
5.724
1.085
338.906

2004
Valor
líquido
47.577
823
5.637
54.037

12. Programação
A composição das dívidas e obrigações totais de programação renegociadas e a pagar é como
segue:
Controladora

Descrição
Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.

Passivo circulante
2005
2004

Consolidado
Exigível a
longo prazo
2004

Passivo circulante
2005
2004

Exigível a
longo prazo
2004

-

9.167
8.299
2.047
1.232
20.745

764
764

71.070
906
71.976

94.890
11.671
2.035
1.225
358
161
110.340

760
760

Terceiros

3.516

20.541

-

7.880

23.362

-

Total

3.516

41.286

764

79.856

133.702

760

As dívidas de programação decorrentes de renegociações estão sendo amortizadas desde janeiro de
2004 e devem ser totalmente liquidadas no exercício de 2006. Durante o exercício de 2005 a
Companhia reconheceu ganho de R$ 21.261 referente a descontos obtidos com fornecedores de
programação, sendo R$ 18.344 apropriados ao resultado financeiro por estarem condicionados a
liquidação das parcelas renegociadas.
As negociações ainda em curso, envolvem valores que estão pendentes de formalização para sua
efetiva liquidação referente aos períodos de 2001 e 2002, no montante de aproximadamente R$
29.398, sendo corrigidas mensalmente com base no IGP-M que se encontram registrados no
passivo circulante. A Administração tem expectativa de concluí-las durante o exercício de 2006.

Em 27 de junho de 2004 a Companhia renegociou com a Net Brasil S.A., empresa controlada pela
Distel Holding S.A., as condições de aquisição de programação e valores de comissão, através de
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novo contrato. O referido contrato tem vigência de 10 anos e é renovável automaticamente por
iguais períodos. A Net Brasil S.A. permanece como comissária para, em nome próprio negociar e
contratar junto a produtores e fornecedores de programação audiovisual a aquisição de conteúdo
brasileiro, obtendo assim melhores condições de preço e pagamento.
O contrato estabelece que todos os direitos e obrigações previstos na aquisição de programação de
conteúdo brasileiro ainda vigentes, firmados entre a Net Brasil S.A. e os respectivos fornecedores
de programação continuem de pleno direito até o término de seu prazo de validade.
Adicionalmente, os contratos de aquisição de programação de conteúdo internacional existentes,
desde já são reconhecidos e aceitos pela Companhia que se obriga a cumprir integralmente os seus
termos e condições existentes até os respectivos vencimentos quando serão negociados diretamente
entre a Companhia e as programadoras.
A Companhia pode contratar novos canais de conteúdo internacional diretamente das
programadoras.
O direito de utilização da marca Net é cedido gratuitamente pela Net Brasil S.A.
Os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados por meio de consórcios entre a empresa ligada
Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, objetivando explorar, conjuntamente, os bens,
direitos e recursos destinados à transmissão e comercialização de tais eventos, com prazo de
vigência de acordo com a duração de cada evento objeto dos consórcios.
Os valores e condições dos contratos de programação junto às empresas relacionadas às
Organizações Globo tais como o SporTV, GNT, Multishow, Globo News, Futura, Canal Brazil,
Sexy Hot, USA e For Man são realizadas em preços, prazos e condições de pagamento usuais de
mercado.
Em março de 2005 a Companhia assinou memorando de entendimento com a Brasil Distribution
L.L.C, obtendo direitos não exclusivos de transmitir, em todo o território nacional, os serviços de
programação dos canais “HBO”, tanto na grade analógica como na digital. O prazo de validade do
referido memorando é até 31 de dezembro de 2009, sendo anualmente reajustado pela variação do
IGP-M.

13.

Empréstimos e financiamentos
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Indexador

Taxa de juros
a.a.

Controladora
2004
Curto prazo

Consolidado
2005
2004
Curto
Curto
prazo
prazo

Dívida reestruturada
Moeda nacional:
Banrisul
Itaú-BBA
Unibanco
BankBoston
Banco Brascan
Total moeda nacional
Moeda estrangeira:
Net Sul 7% Senior Secured Notes
Net Sul Secured Floating Rate Notes
Multicanal Senior Guaranteed Notes
Banco BNL do Brasil
Bank Boston
Banco do Brasil
Outros
Total moeda estrangeira

CDI
CDI
CDI
CDI

0,14% a.m.
5% a 12%
3%
3%
20,93%

42.917
96.806
150.378
290.101

-

42.917
110.620
150.378
25.389
26.896
356.200

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

7%
Libor +3%
12,625%
Libor +0,5%
Libor +0,125%
Libor +2,5 a 5%
Diversas

424.419
28.139
3.682
456.240

70.370
20.977
91.347

236.049
424.419
28.139
53.251
4.384
746.242

746.341

91.347

1.102.442

Total da dívida reestruturada
Dívida não reestruturada
Moeda nacional:
Banco Santander S.A.
Moeda estrangeira:
Multicanal Senior Guaranteed Notes
Total da dívida não reestruturada

CDI

14,40%

-

-

16.060

US$

12,625%

162.444
162.444

-

3.674
19.734

908.785

91.347

1.122.176

Total geral

Conforme descrito na nota 1 – Contexto Operacional, em 22 de março de 2005, a Companhia
concluiu o processo de reestruturação de dívidas mediante a adesão de 98% dos credores.
Em 15 de agosto de 2005, através da escritura particular de sua 5.a emissão pública (escritura), a
Companhia emitiu 65.000 debêntures simples, não conversíveis, no montante de R$ 650.000,
visando com essa captação substituir suas atuais dívidas financeiras alongando prazo de
vencimento, eliminando riscos cambiais e suprimindo certas obrigações existentes que poderiam
limitar seu crescimento em um cenário de equilíbrio operacional.
De acordo com a escritura, a Companhia, obrigatoriamente deve utilizar os recursos provenientes
dessa emissão para o pagamento integral da dívida constituída dentro do processo de
reestruturação de capital, obedecendo a um cronograma iniciado em setembro de 2005, que
respeitando-se as características de cada uma dessas dívidas deverá se encerrar em abril de 2006,
quando serão liquidadas as “7.0% Senior Secured Notes” e as “Senior Secured Floating Rate
Notes” emitidas pela controlada Net Sul Comunicações Ltda..
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Em setembro de 2005 a Companhia liquidou a totalidade de sua dívida bancária, no montante de
R$ 199.852. Em 17 de outubro de 2005 a Companhia liquidou os Net Serviços 7% Senior Secured
Notes, no montante de R$ 159.076.
A Companhia, com o intuito de garantir aos seus credores que as “7.0% Senior Secured Notes” e as
“Senior Secured Floating Rate Notes”, emitidas pela subsidiária Net Sul Comunicações Ltda.,
serão pagas no vencimento, adquiriu Letras Financeiras do Tesouro que serão atualizadas
monetariamente e estão vinculadas a tais dívidas.
Levando-se em consideração que as “7.0% Senior Secured Notes” e as “Senior Secured Floating
Rate Notes” emitidas pela controlada Net Sul Comunicações S.A. permanecerão em circulação no
mercado até sua efetiva liquidação, a Companhia solicitou aos seus detentores o consentimento
para eliminação de determinadas obrigações, inclusive a restrição que limita os investimentos em
US$ 50 milhões por ano, e liberar as garantias reais prestadas pela Companhia e suas controladas.
Em 26 de setembro de 2005, 91,2% dos detentores aceitaram a proposta da Companhia e
aprovaram a realização do aditamento às Notes, que ocorreu em 29 de setembro de 2005. Desta
forma, a Companhia conseguiu eliminar completamente as restrições constantes de suas dívidas
reestruturadas e as garantias existentes em benefício destes credores.
As Net Sul Floating Rate Notes, em poder da controlada Jonquil Ventures Limited, no montante de
R$ 20.689 não foram objeto de reestruturação de dívidas da Companhia.

14.

Debêntures
Em 28 de julho de 2005 a Companhia anunciou sua 5ª emissão e em 15 de agosto de 2005 emitiu
65.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da forma nominativa e escritural, em série
única, da espécie, sem garantia nem preferência, com valor nominal total de R$ 650.000. Com os
recursos desta emissão, integralizada em 14 e 15 de setembro de 2005, a Companhia liquidou, em
21 de setembro de 2005, a totalidade das debêntures em circulação da 4.ª emissão pública, no
montante de R$ 193.202.
As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais características:

Debêntures não conversíveis, emissão em 2001
Debêntures conversíveis, emissão em 1999
Debêntures não conversíveis, 5ª emissão em 2005
Total
Curto prazo
Longo prazo

Quantidade
em circulação
2005
2004
19.514
258
65.000
-
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Saldos em
2005
698.029
698.029
48.029
650.000

2004
373.855
72.261
446.116
446.116
-
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As parcelas a longo prazo têm o seguinte cronograma de pagamento:
Controladora e
Consolidado

Ano de vencimento:
2008
2009
2010
2011

162.500
162.500
162.500
162.500
Total

650.000

As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
Eventos
Autorização da emissão

2005
Reunião do Conselho de administração da emissora realizada em 2 de Setembro de 2005.

Valor total da emissão

R$ 650.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão
Emissão Única - Valor Nominal Unitário de R$ 10
Quantidade total de
Debêntures

65.000 debêntures

Data de emissão

15 de Agosto de 2005

Vencimento final

15 de Agosto de 2011

Forma

Simples, não conversíveis em ações da Emissora, e na forma nominativa e escritural.

Amortização

O valor da amortização será de 25% do Valor Nominal Unitário das Debêntures, nas respectivas datas: 15
de Agosto de 2008, 15 de Agosto de 2009, 15 de Agosto de 2010 e 15 de Agosto de 2011.

Remuneração

Juros Remuneratórios: As Debêntures renderão juros, correspondentes a 100% da variação acumulada das
taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, “Over extra grupo”(taxa de DI) , acrescida
exponencialmente de um spread de 1,50% ao ano, base 252 dias úteis. O pagamento da remuneração será
feito semestralmente, a partir da data de emissão, no dia 15, ou no primeiro dia útil subseqüente, nos meses
de agosto e fevereiro de cada ano, sendo o último pagamento em 15 de agosto de 2011.

Garantias

As debêntures serão, da espécie sem garantia nem preferência.

Obrigações da emissora

A emissora obriga-se a observar uma série de restrições, dentro elas destacam-se:
-Manutenção de Índices Financeiros (Dívida Líquida / EBITDA e EBITDA / Despesa Líquida de Juros)
-Restrições a novos endividamentos,venda de ativos, dividendos e recompra de ações
-Utilizar os recursos oriundos da Emissão conforme previsto nesta Escritura de Emissão
-Manter sempre atualizado o seu registro de Companhia aberta perante a CVM e disponibilizar ao Agente
Fiduciário as demonstrações financeiras elaboradas e aprovadas.
-Informar sobre qualquer descumprimento de obrigação pecuniária
-Cumprir, em todos aspectos relevantes, as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis
-Manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
-Conduzir todas as operações com partes relacionadas de acordo com os padrões éticos que norteiam tais
negócios.
-Manter seguros conforme as práticas usualmente adotadas pela emissora, conforme descritas no Prospecto
Definitivo
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A Companhia não apresenta descumprimentos dos índices financeiros acima mencionados em 31
de dezembro de 2005.
Os custos de emissão das debêntures, no montante de R$ 5.025, foram capitalizados como despesas
antecipadas e serão apropriados ao resultado pelo prazo do contrato de emissão de debêntures.

15. Transações com partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2005, bem como as transações com
partes relacionadas, que influenciaram o resultado do exercício, foram realizadas em condições
usuais de mercado considerando as respectivas operações e estão demonstrados a seguir:
Controladora

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Rio S.A. (*)
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
CMA Participações Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
Reyc Comércio e Participação Ltda.
Outros
Total
Outras ligadas
Total

Circulante
Créditos com
empresas
ligadas

Realizável a longo prazo
Adiantamento para
futuro aumento de
capital

Provisão para
passivos a
descoberto
2004

Créditos com
empresas ligadas

2005

2005

2004

66.136
66.136

15
42.156
61
64
695
10
30
93.616
443
137.090

164.473
278
877
791
716
146
1.862
36.555
8.451
4.381
218.530

(466.723)
(3.478)
(36.555)
(506.756)

-

-

19

66.136

137.090

218.549
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2005

TOTAL

2004

2005

2004

4.490
1.352
5.842

546.378
4.490
3.478
1.352
555.698

15
42.156
61
64
695
4.500
30
93.616
1.795
142.932

164.473
79.933
877
791
716
4.636
1.862
8.451
5.733
267.472

-

-

-

-

19

(506.756)

5.842

555.698

142.932

267.491
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Controladora

Circulante
Débitos com empresas
ligadas

Fornecedores
Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
CMA Participações Ltda.
Net Joinvile Ltda
Net Brasilia Ltda
Net São Paulo Ltda.
Dabny, LLC
Net Rio S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda
DR Empr. de Distr. e Recep.de TV Ltda.

2005

Acionistas
Distel Holding S.A.
Globo Comunicação e Participações S.A.

Ligadas
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
BCP S.A.

Total

2005

Acionistas
Distel Holding S.A
Globo Comunicação e Participações S.A.
Ligadas
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
BCP S.A.

Total

TOTAL
2005

2004

-

6.291
118.378
124.669

149.342
35.662
39.006
224.010

39.042
47.330
5.452
91.824

6.291
118.378
124.669

39.042
149.342
47.330
35.662
5.452
39.006
315.834

-

3
3

2.899
3
2.902

-

3
3

2.899
3
2.902

174
23
197

-

-

-

-

-

197

124.672

226.912

91.824

124.672

318.736

Controladora

Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda. (*)
Net Rio S.A. (*)
Net Brasília Ltda. (*)
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda. (*)
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda. (**)
Outros

2004

Exigível a longo prazo
Provisão para
passivo a
descoberto
2004

Resultado operacional

Telecomunicações
2005

Repasse
despesas
administrativas
2005
2004

Financeiro
2005
2004

TOTAL
2005

2004

-

14
49
27.341
(103)
(45)
4.285
52.788
(1.484)
82.845

(995)
(100)
(2.149)
24
370
73
(12.407)
(12)
(15.196)

1.023
2.649
516
650
475
1.288
2.905
4.179
13.685

1.738
1.262
3.679
724
1.192
520
4.792
4.091
960
18.958

14
1.072
29.990
413
650
430
5.573
55.693
2.695
96.530

743
1.162
1.530
748
1.192
890
4.865
(8.316)
948
3.762

-

(175)
(691)

(470)
1.180

-

-

(175)
(691)

(470)
1.180

-

(866)

710

-

-

(866)

710

(414)
(69)

-

-

-

-

(414)
(69)

-

(483)

-

-

-

-

(483)

-

(483)

81.979

(14.486)

13.685

18.958

95.181

4.472
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Ativo
Consolidado

Passivo

Circulante

Circulante

Outros créditos
com empresas
ligadas
2005

Empresas
Acionistas
Globo Comunicação e Partic. S.A.
Distel Holding S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.

Ligadas
Globosat Programadora Ltda
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
BCP S.A.
TELET S.A.
TESS S.A.

Total

Fornecedores
2005

Total

2005

2004

-

35.142
35.142

3
3

3
2.899
1.114
4.016

4.704
4.704

4.569
54
6
6
4.635

-

-

-

4.704

4.635

35.142

3

4.016

Resultado operacional
Financeiro

Ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo Ltda.
Distel Holding S.A.
Embratel Emp. Brasil. de Telecom. S.A.
Americel S.A.
BCP S.A.
TELET S.A.
Brasilcenter Comunicações Ltda
BSE S.A.
TESS S.A.

Débitos com
empresas
ligadas

-

Consolidado

Empresas
Acionistas
Globo Comunicação e Participações S.A.

Exigível a longo prazo

Débitos com
empresas
ligadas
2004

2005

Telecomunicações

2004

Guia de
programação

Programação

2005

2005

2004

2005

75

2.415

-

-

-

(175)
(175)

19.897
(470)
19.427

6.146
(16.184)
(57)
(115)
(6)
(4.081)
(30)
(666)
(14.993)

(415.204)
(51.722)
(466.926)

(100)

21.842

(14.993)

(466.926)

Comissão
mercantil

2004

-

2005

TOTAL

2004

2005

2004

-

-

-

75

2.415

(380.588)
(45.416)
(426.004)

(13.576) (14.094)
(13.576) (14.094)

(1.587)
(1.587)

(4.477)
(4.477)

(416.791)
(45.576)
(13.576)
(175)
(16.184)
(57)
(115)
(6)
(4.081)
(30)
(666)
(497.257)

(365.168)
(45.416)
(14.094)
(470)
(425.148)

(426.004)

(13.576) (14.094)

(1.587)

(4.477)

(497.182)

(422.733)

Os saldos de créditos e débitos com empresas ligadas, exceto valores a receber da Net Rio S.A.
estão sujeitos a juros de 12% a.a., com prazo de vencimento indeterminado.
As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por intermédio da
Net Brasil S.A., bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora Ltda., estão
apresentadas na nota explicativa 12.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo S.A.,
empresa controlada pela Globo Comunicação e Participações S.A., com base em preços e
condições usuais à prática de mercado para este tipo de operação.
As transações da Companhia envolvendo as empresas ligadas a Embratel Participações S.A., como
link vírtua, canal de voz, telefone fixo e click 21, estão registradas com base em preços e condições
usuais à prática de mercado para este tipo de operação.
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(*) Em 31 de março de 2005, a Companhia alienou 100% dos investimentos das empresas Net Belo
Horizonte Ltda., Net Brasília Ltda. e Net Campinas Ltda. para a controlada Net Rio S.A. O preço
ajustado foi baseado no patrimônio líquido das empresas e serão liquidados em 03 parcelas anuais a
partir de 15 de agosto de 2006 corrigidas pela variação do CDI mais juros de 4% ao ano a partir de
15 de dezembro de 2005. Os valores a receber estão incluídos na rubrica partes relacionadas
classificados no ativo circulante e realizável a longo prazo.
(**) Em 30 de setembro de 2005 a Companhia recebeu da controlada Net São Paulo Ltda. o perdão
parcial de sua dívida, no montante de R$ 70.000, registrando o ganho como receita financeira do
exercício.
Em 22 de novembro de 2005 a Companhia divulgou um fato relevante no qual informou que estava
se associando com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel, onde juntas estarão
oferecendo serviços de telefonia para os assinantes da Companhia.
16.

Contingências
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Companhia efetuou diversos depósitos
judiciais vinculados aos processos relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerada suficiente para cobrir as
perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:

Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições

Trabalhistas
820

Cíveis
30

Fiscais
209.325

Previdenciárias
470

Total
210.645
13.231

1.802

1.401

9.845

183

-

-

20.927

8

20.935

(635)

-

(36.152)

-

(36.787)

Saldos em 31 de dezembro de 2004

1.987

1.431

203.945

661

208.024

Adições

3.148

-

5.800

170

9.118

-

-

76.753

-

76.753

Atualização monetária
Baixas/Reclassificações

Transferências
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2005

-

-

28.494

10

28.504

(4.087)

(1.401)

(33.633)

-

(39.121)

1.048

30

281.359

841

283.278
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Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2003

Cíveis
16.458

Fiscais
442.332

Previdenciárias
1.255

Total
488.200

14.693

3.019

66.326

430

84.468

-

-

49.424

299

49.723

(13.010)

(2.958)

(112.413)

(200)

(128.581)

Saldos em 31 de dezembro de 2004

29.838

16.519

445.669

1.784

493.810

Adições

13.243

3.847

31.281

1.782

50.153

-

-

103.342

-

103.342

Adições

Trabalhistas
28.155

Atualização monetária
Baixas/Reclassificações

Transferências
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2005

-

3.615

54.698

332

58.645

(17.949)

(1.664)

(65.111)

(1.191)

(85.915)

25.132

22.317

569.879

2.707

620.035

Os encargos tributários e as contribuições, apurados e recolhidos pela Companhia e suas
controladas, bem como as respectivas declarações de rendimentos, os registros fiscais e societários,
estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais variados,
conforme a legislação aplicável.
I) Contingências trabalhistas e cíveis
As contingências trabalhistas que envolvem a Companhia e suas controladas estão representadas
por 907 processos judiciais decorrentes, principalmente de reclamações de funcionários, no que
tange a horas extras, 13º salário, aviso prévio, férias e FGTS. A Companhia efetuou depósitos
judiciais de R$ 13.360 relativamente a processos trabalhistas.
As contingências cíveis correspondem, principalmente, a processos de indenizações por danos
morais e materiais e ações para revisão do contrato de aluguel de postes, com baixa concentração
de risco. A Administração provisionou o montante de R$ 4.072 (R$ 3.408 em 31 de dezembro de
2004). Existem também outras ações cíveis públicas relacionadas à revisão de determinadas
cláusulas do contrato - padrão adotado pelas operadoras, especialmente em relação ao aumento das
mensalidades, ocorrido extraordinariamente em abril de 1999. A Administração provisionou o
montante de R$ 5.265 (R$ 2.623 em 31 de dezembro de 2004). Por considerar cerceamento da livre
concorrência quando da compra da empresa Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. pela DREmpresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. O CADE aplicou multa de 25 % sobre o
faturamento desta empresa e de 20% sobre o faturamento da Antenas Comunitárias Brasileiras
Ltda., ambos referente ao exercício fiscal do ano de 2000. Visando a eliminação da multa imposta,
a Companhia obteve junto a justiça a suspensão dos efeitos da decisão administrativa do CADE. A
Administração provisionou o montante de R$ 3.989.
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II) Contingências fiscais e previdenciárias
As principais contingências fiscais e previdenciárias são como segue:
a.

ICMS
Os Estados, nos quais as Empresas controladas mantêm operações, aderiram aos
dispositivos do convênio ICMS 57/99, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que
tem tributado tais serviços à alíquota de 12%. A Companhia vem depositando em juízo, e
provisionado para as operadoras do Rio Grande do Sul, os valores em excesso à alíquota de
7,5% vigente em 2000 e 10% vigente em 2001 e questionando judicialmente a tributação
de seus serviços neste Estado no montante de R$ 32.496 (R$ 28.700 em 31 de dezembro de
2004).
Algumas controladas estão questionando judicialmente a tributação dos seus serviços de
acesso de banda larga à Internet, por meio de suas redes de cabo pleiteando o
reconhecimento de que tal atividade integra o serviço de TV por assinatura de acordo com
a regulamentação da Anatel, sofrendo a respectiva tributação do ICMS sobre a receita e
gozando do mesmo benefício. A Companhia vem depositando em juízo os valores dos
impostos questionados e mantendo as respectivas provisões no montante de R$ 23.288 (R$
14.415 em 31 de dezembro de 2004).
Em virtude de atrasos, no pagamento do ICMS, a fiscalização autuou a controlada Net Rio
S.A., alegando que a empresa perdeu o direito de se beneficiar da utilização da base de
cálculo reduzida, constante do Convênio n.º 57/99, a partir do mês de competência de
novembro de 2001. A Administração amparada na opinião de seus advogados externos
ajuizou Mandado de Segurança e a sentença esclareceu que o ICMS poderia ter sido
recolhido com o benefício de base de cálculo reduzida, exceto no que se refere ao período
de novembro de 2001 a janeiro de 2002. A Administração constituiu provisão para o
período de outubro a dezembro de 2001, acrescida dos respectivos encargos no valor de
R$ 24.082 (R$20.956 em 31 de dezembro de 2004).
A Net Rio S.A. foi autuada por excluir, da base de cálculo do ICMS, a taxa de adesão
durante o período de dezembro de 1996 a setembro de 1999. A controlada se defende
alegando que os procedimentos utilizados estão amparados pela Resolução n.º 2585/95 da
Secretaria da Receita Federal do Rio de Janeiro, que preceitua que a taxa de adesão não
constitui serviço de comunicação, mas sim o pagamento pelo fornecimento de
programação, não constituindo dessa maneira receita tributável pelo ICMS. Algumas
dessas autuações encerraram de modo desfavorável à Companhia na esfera administrativa e
atualmente encontram-se na esfera judicial. Existem depósitos judiciais para algumas
execuções no montante de R$ 8.583 (R$ 5.054 em 31 de dezembro de 2004). A
Administração constituiu provisão sobre a matéria no valor de R$ 14.878 (R$ 8.291 em 31
de dezembro de 2004).
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As controladas Net Campinas Ltda. e Net São José do Rio Preto Ltda., foram executadas
judicialmente, pela Secretaria da Receita do Estado de São Paulo, que suspendeu os
benefícios dos parcelamentos de ICMS, em virtude do rompimento do pagamento do
parcelamento. As controladas estão se defendendo e a Administração provisionou o
montante de R$ 10.871 (R$ 10.624 em 31 de dezembro de 2004).
b.

INSS
As Controladas Net Rio e Net São Paulo receberam diversas notificações fiscal de
lançamento de débito (NFLDs) alegando-se falta de documentação comprobatória do
recolhimento de terceiros. A Companhia provisionou o montante de R$ 4.310.
A Companhia ajuizou ações judiciais contra o INSS, alegando inconstitucionalidade da
cobrança sobre serviços de terceiros tendo provisionando o montante de R$ 165.

c.

IOF
A Companhia realizou operações de conta corrente mercantil com suas controladas e com
base na opinião de seus consultores jurídicos externos, entende que essas operações não
são alcançadas pela incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entretanto,
considerando algumas decisões desfavoráveis nos Tribunais Regionais Federais, a
Administração mantém provisão de R$ 95.724 (R$115.042 em 31 de dezembro de 2004) na
controladora e R$ 152.047 (R$172.896 em 31 de dezembro de 2004) no consolidado. Os
rendimentos decorrentes das operações registradas em conta corrente mercantil não estão,
no entender da Administração sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte.

d.

IRRF sobre “Senior Notes e Floating Rate Notes (Notes)”
Em 31 de dezembro de 2004 esta provisão estava registrada na rubrica Empréstimos e
Financiamentos. As “Notes” não estão sujeitas ao IRRF, desde que o prazo médio mínimo
de amortização seja superior a 96 meses. Em decorrência dos direitos exercidos por parte
dos detentores das Notes e da situação de inadimplência à época, relacionada ao processo
de reestruturação de dívidas, a Administração provisionou o montante de R$ 114.480.

e.

Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido
A Companhia e algumas operadoras foram autuadas devido à compensação integral de
prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro do período base de
1994, alegando-se a não observância da limitação de 30%, prevista na Lei n. 8.981/95. A
Administração provisionou o montante excedente da compensação de R$ 7.930 (R$ 8.235
em 31 de dezembro de 2004).
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Em dezembro de 2003, a controlada Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A., incorporada
pela Net São Paulo Ltda., foi autuada pela Receita Federal, relativo à dedutibilidade das
despesas e encargos financeiros de empréstimos com empresas sediadas no exterior na
apuração do imposto de renda e contribuição social. A Operadora está se defendendo da
autuação, sustentando que a transação não foi realizada no Brasil, e sendo assim estaria
isenta de recolher os respectivos impostos e aguarda decisão acerca do fato. A
Administração constituiu provisão no montante de R$ 10.046 (R$ 8.704 em 31 de
dezembro de 2004).
f.

Imposto de renda retido na fonte
A Companhia interpôs mandado de segurança visando o não recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos auferidos nas operações de hedge por ela
realizadas, no valor de R$ 16.942 e liminares no valor de R$ 7.869. Para todos os
mandados foram deferidas liminares autorizando o não recolhimento do tributo em
referência. Amparada na opinião de seus advogados externos, a Administração constituiu
provisão dos encargos financeiros devidos pelo atraso no recolhimento do imposto, no
montante de R$ 1.122 (R$ 1.022 em 2004) e não constituiu provisão do imposto tendo em
vista que, em caso de improcedência da ação o valor será recolhido e contabilizado como
crédito tributário.
Em setembro de 2003, a Secretaria da Receita Federal, autuou a controlada Net Rio S.A.
pela não retenção do imposto de renda na fonte sobre uma operação de mútuo entre a
Companhia e sua controlada. A Net Rio impugnou tal autuação sob o argumento de que a
transferência de recursos não constitui um mútuo e aguarda a decisão. A Administração
constituiu provisão para multa e juros incidentes sobre o imposto, no montante de R$
10.698 (R$ 9.268 em 31 de dezembro de 2004).

g.

ISS
A controlada Net São Paulo Ltda., se defende de três execuções fiscais ajuizadas pela
Prefeitura de São Paulo, cobrando o ISS sobre a taxa de adesão. Sobre o assunto a
Companhia provisionou o montante de R$ 3.004 (R$ 2.777 em 31 de dezembro de 2004).

h.

PIS e COFINS
A Companhia e suas controladas questionam a constitucionalidade da legislação que
alargou a base de cálculo da COFINS - Contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social e do PIS- Programa de Integração Social, sobre suas receitas e também a
majoração da alíquota. A Administração constituiu uma provisão o valor de R$ 132.543
(R$ 116.125 em 31 de dezembro de 2004).
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Durante o ano de 2003, a Secretaria da Receita Federal, lavrou dois autos de infração
contra a controlada Net Rio S.A. pelo não recolhimento do PIS e do COFINS sobre a
reversão de variação cambial de empréstimos e dívidas. A Administração provisionou o
montante de R$ 449 sobre a cobrança do PIS.
i.

IPI
As controladas DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. e Reyc Comércio e
Participações Ltda., estão se defendendo de autos de infração fiscais federais relativos à
divergência de classificação na tabela do IPI de produtos importados, tendo provisionado o
montante de R$ 15.214 (R$ 14.560 em 31 de dezembro de 2004).

Além dos processos acima mencionados, existem outros processos em andamento para os quais
baseado na opinião de seus assessores jurídicos (risco possível) e em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, não foram registradas provisões para contingências.
Os principais processos de risco possível são os seguintes:
a. INSS
A controlada Net Rio S.A. recebeu diversas Notificações Fiscal de Lançamento de Débitos –
NFLD, pela não localização de varias guias de recolhimento e está se defendendo judicialmente, no
valor de R$ 22.013.
b. Civil
A Controlada Net Brasília Ltda.discute administrativamente os valores da revisão contratual que
fixa o aluguel de postes junto a Companhia Energética de Brasília – CEB no valor de R$ 14.524.
c. ICMS
A controlada Net Campinas Ltda. sofreu execução fiscal pela não localização da guia de
recolhimento relativa a parcelamento do ICMS e concedeu carta de fiança do banco Santander S.A.
em garantia e seus advogados entendem que a perda dessa causa é possível no valor de R$ 10.000.
d. Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido
Em agosto de 2004, a Secretaria da Receita Federal, autuou a controlada Net Belo Horizonte Ltda.,
alegando que as deduções na apuração do IRPJ e CSLL foram indevidas no valor de R$ 2.100.
Existem outros processos de risco possível cujos principais somam R$ 17.558.

17. Patrimônio líquido

384

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2005

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Capital social
Em decorrência da emissão de ações no âmbito do processo de reestruturação de dívidas foram
subscritas e integralizadas, no período de 21 de março de 2005 a 09 de maio de 2005, o total de
745.147.153 ações ordinárias e 1.079.874.843 ações preferenciais, no período de 04 de agosto de
2005 a 26 de setembro de 2005 foram subscritas e integralizadas o total de 3.449.275 ações
preferenciais por um grupo de executivos da Companhia, e em 09 de dezembro de 2005 foram
subscritas e integralizadas o total de 39.706.606 ações ordinárias e 57.630.258 ações preferenciais
em razão da incorporação da reserva especial de ágio da Globotel Participações S.A., passando o
capital social em 31 de dezembro de 2005 a ser representado por 1.613.225.102 ações ordinárias e
2.341.438.563 ações preferenciais, das quais 1.700.000 foram emitidas com respeito ao Plano de
Opção de Compra de Ações aprovado pela AGE de 17 de abril de 1997, para oferta a executivos e
outros empregados da Companhia e de suas controladas e parcialmente integralizadas. Todas as
ações são nominativas escriturais e sem valor nominal. O montante de R$ 8.702 correspondente ao
valor do ágio obtido pela venda de 9.445.127 ações ordinárias e de 25.684.250 ações preferenciais
realizada em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo no dia 09 de maio de 2.005 foi registrado
como reserva de ágio na subscrição de ações.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$ 5.000.000 independentemente de alteração
estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração,
que fixará as condições de emissão nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei
6.404/76.
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, considerando o saldo disponível,
quando contemplado no acumulado.
As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de empresa especializada para
determinação do valor econômico das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, do
Estatuto Social; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no
descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela Bolsa de Valores de
São Paulo (“BOVESPA”) e também terão direito de voto no que diz respeito à aprovação de
contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim
como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro,
por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em
Assembléia Geral.

Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento)
maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no reembolso em caso de liquidação
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da Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial; e o tratamento igualitário àquele dado aos
acionistas que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”),
na hipótese de alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo 27, caput do Estatuto
Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do
direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3
(dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a
proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
Em atendimento às disposições da lei Sarbanes-Oxley, em 12 de julho de 2005 a Companhia
aprovou a instalação do conselho fiscal permanente composto por no mínimo 3 e no máximo 5
membros.
Acordo de acionistas
O acordo de acionistas da Companhia datado de 11 de julho de 2002 foi extinto para todos os fins,
tendo sido celebrado um novo acordo assegurando ao Bndespar, o direito de venda das suas ações
preferenciais por meio de oferta pública ou por meio de venda privada, bem como o direito de
registro das suas ações preferenciais em ofertas públicas a serem eventualmente promovidas pela
Companhia.
Em 21 de março de 2005 foi celebrado o acordo de acionistas da Companhia. Pelo acordo,
quaisquer dos acionistas que desejarem efetuar a transferência de parte ou da totalidade das ações
ordinárias, de sua propriedade a um terceiro, deverá notificar, por escrito, aos demais acionistas,
outorgando-lhes o direito de preferência.
O Conselho de Administração da Companhia é formado por 11 membros efetivos e igual número
de suplentes, todos acionistas da Net Serviços de Comunicação S.A. sendo pelo menos 1 membro
efetivo e respectivo suplente por indicação exclusiva em separado da Globo, 4 membros efetivos e
respectivos suplentes por indicação exclusiva e em separado da Embrapar, 6 membros por
indicação exclusiva e em separado da GB Empreendimentos e Participações S.A. ou de seus
sucessores ou cessionários permitidos que detenham, individualmente ou em conjunto mais de 50%
de ações ordinárias e, sempre que aplicável, 1 membro representante do grupo de acionistas
minoritários.

Valor de mercado das ações da Companhia
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O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com a última
cotação média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, correspondia
em 31 de dezembro de 2005 a R$ 1,07 (R$ 0,61 em 31 de dezembro de 2004). A Companhia
apresenta em 31 de dezembro de 2005 um patrimônio líquido de R$ 621.269 e em 31 de dezembro
de 2004 um patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) de R$ (208.007), sendo o valor
patrimonial das ações de R$ 0,16 e R$ (0,10) respectivamente.
Reserva Especial de Ágio e aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004, a Companhia obteve benefício fiscal, representado por
economia de caixa em cada exercício, no valor de R$ 74.269 e R$ 72.163, respectivamente,
decorrente da amortização do ágio apurado pela Globotel Participações S.A., cujo acervo líquido
foi incorporado pela Net Serviços de Comunicação S.A. em Agosto de 2001.
Observado o direito de preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial
de ágio relativa ao benefício fiscal realizado, em 08 de novembro e 09 de dezembro de 2005, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou e homologou, respectivamente, o aumento do
capital social da Companhia no valor de R$ 85.656, mediante a capitalização do benefício fiscal
resultante da amortização do ágio, em virtude da incorporação da Globotel Participações S.A.
(“Globotel”), conforme disposto na cláusula 8 do Protocolo de Incorporação da Globotel. Este
benefício foi auferido pelas controladas Net Belo Horizonte Ltda., Net Rio S.A., Net Brasília Ltda.
e Net São Paulo Ltda. durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31 de
dezembro de 2004.
O aumento de capital manteve a mesma proporção do número de ações de todas as espécies e
classes existentes. O preço de emissão foi de R$ 0,88 por cada ação ordinária e por cada ação
preferencial. Desse modo, foram emitidas um total de 39.706.606 ações ordinárias e 57.630.258
ações preferenciais.
Conforme disposto nos termos da Instrução CVM 319/99 e no artigo 171 da Lei 6.404/76, as ações
foram emitidas em contrapartida à capitalização de crédito em proveito da Acionista controladora
Roma Participações Ltda. (Romapar).

18.

Custo dos serviços prestados
Consolidado
2005
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TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Depreciações
Amortizações
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros

484.634
28.943
76.023
38.623
113.097
24.329
13.576
52.466
26.779
9.083
18.123
13.666
1.587
9.485
5.072
17.373
932.859
932.859

Redes corporativas
Custo dos serviços prestados

19.

Resultado financeiro

Receitas:
Reversão de multas e encargos monetários sobre dívida
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Descontos obtidos

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Encargos financeiros – Empresas ligadas
Variações monetárias e cambiais – congêneres e outros
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Juros sobre fornecedores e tributos
Descontos concedidos
Assessoria financeira na reestruturação das dívidas
Variações monetárias e cambiais sobre programação
Outras
Despesas financeiras líquidas

20.

426.062
19.299
64.013
37.948
107.529
22.441
14.094
35.701
25.303
7.976
9.360
12.663
4.477
8.790
4.575
10.382
810.613
20.957
831.570

Remuneração dos administradores
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Controladora
2005
2004

2005

Consolidado
2004

112.010
108.871
7.014
8
1.000
(2.103)
1.098
(445)
15
227.468

(899)
11
349
(1.642)
(177)
4.585
2
2.229

148.498
18.287
7.454
2.055
(814)
2.525
(443)
85
177.647

18.241
7.756
795
12.159
189
4.906
513
44.559

(150.562)
(26.225)
(802)
44.676
(16.107)
(9.878)
(1.282)
(24.238)
13.827
(452)
(1)
(48.517)
(10.342)
(229.903)
(2.435)

(281.080)
(15.003)
1.802
43.046
(14.022)
(411)
(5.135)
107
3.309
(663)
(13)
(1.546)
(5.274)
(274.883)
(272.654)

(159.241)
(406)
(25.315)
57.177
(31.865)
(24.227)
(1.397)
(25.260)
14.857
(3.124)
(10.467)
(73.351)
18.001
(14.354)
(278.972)
(101.325)

(303.318)
(1.444)
(28.027)
68.032
(30.672)
(11.669)
(10.335)
99
1.956
(5.651)
(5.374)
(1.546)
9.643
(8.942)
(327.248)
(282.689)
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O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia, por serviços
nas respectivas áreas de competência foi de R$ 18.300 no exercício findo em 31 de dezembro de
2005 (R$ 26.000 em 31 de dezembro de 2004).

21.

Benefícios a empregados
Benefícios:
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas controladas
têm como prática a adoção de alguns benefícios adicionais contratados junto a terceiros, tais como:
assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo, cujos riscos atuariais não são
assumidos pela Companhia. Os gastos com os benefícios adicionais acumulados no exercício findo
em 31 de dezembro de 2005 totalizaram R$ 11.475 (R$ 9.570 em 31 de dezembro de 2004).
Remuneração:
A Companhia possui 2 planos complementares de remuneração como segue:
(i)

Plano de participação nos resultados (PPR): conforme acordo sindical, a Companhia deverá
remunerar seus funcionários mediante participação nos resultados em até 2 salários ano
caso sejam atingidas determinadas metas de performance estabelecidas de acordo com o
planejamento anual e aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia. Para um
número selecionado de membros da administração, diretores e gestores da Companhia há
acordos individuais conforme metas estabelecidas para estes profissionais. O plano original
deste ano foi encerrado em junho e foi quitado em agosto de 2005, proporcional ao
primeiro semestre. Iniciou-se então um novo PPR de curto prazo, pelo período de seis
meses cobrindo a segunda metade de 2005. As principais metas deste novo plano objetivam
atingir certas metas de base de assinantes de tv por assinatura - peso vinte e cinco por
cento, base de assinantes de banda larga - peso vinte e cinco por cento, geração de caixa
operacional - peso vinte e cinco por cento, e satisfação de clientes - peso vinte e cinco por
cento. A decisão de encerrar o plano anual de 2005 em junho desse ano e introduzir um
novo plano para a segunda metade do ano se deve ao fato da Companhia ter apresentado e
acordado com o Conselho de Administração um novo conjunto de metas que reflitam
possível crescimento maior do que o anteriormente previsto no curto prazo nos mercados
em que atua. Essa mudança não altera a estratégia definida para médio/longo prazo
amplamente divulgada pela Companhia.

(ii)

Plano complementar de participação nos resultados oferecido a um número selecionado de
membros da administração, diretores e gestores da Companhia, com o objetivo de retenção
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destes funcionários até pelo menos o final do ano de 2006. As provisões para pagamento
deste plano se iniciaram a partir do exercício de 2004, sendo cumulativas até a sua quitação
em agosto de 2005. Um novo plano de incentivo de longo prazo, em função das mudanças
das metas da Companhia, descrita acima, foi imediatamente implementado a fim de se
manter a política de retenção dos executivos chaves da Companhia.
Considerando o atingimento das metas estabelecidas a Administração constituiu, ao longo dos
exercícios de 2004 (R$ 27.414) e 2005 (R$ 27.362), as provisões relacionadas a estes planos de
benefícios. Estas estão registradas na rubrica de salários e encargos sociais com saldo em 31 de
dezembro de 2005 de aproximadamente R$ 19.320 (R$ 28.000 em 31 de dezembro de 2004), sendo
que a variação decorre do pagamento parcial do benefício, em 05 de agosto de 2005, em função das
novas metas estabelecidas para o segundo semestre. Em 31 de dezembro de 2005 aproximadamente
R$ 11.020 (R$ 26.500 em 31 de dezembro de 2004) foram classificadas no curto prazo e
aproximadamente R$ 8.300 (R$ 1.500 de 31 de dezembro de 2004) no longo prazo de acordo com
os prazos de pagamentos estabelecidos.
Ainda decorrente do Plano de Opções de Compra de Ações (Plano), estendido a alguns executivos
em 2002 no âmbito da reestruturação de capital, foram subscritas 3.449.275 ações preferenciais ao
preço de R$ 0,35 cada, durante o período de 04 de agosto de 2005 a 26 de setembro de 2005. Essas
ações foram homologadas em reuniões do Conselho de Administração subseqüentes e o Plano foi
encerrado.
A Companhia contratou seguro de responsabilidade civil para atos praticados por seus diretores e
administradores – D&O, no exercício de suas funções.

22

Juros sobre o capital próprio
De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, as controladas contabilizaram juros sobre o
capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no
montante de R$ 12.779 (R$ 30.967 em 31 de dezembro de 2004), os quais foram contabilizados em
despesas financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal. Para efeito destas demonstrações
financeiras, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e estão sendo
apresentados na conta de lucros acumulados em contrapartida do passivo circulante.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício das controladas foram reduzidos em R$
4.345 (R$ 7.370 em 31 de dezembro de 2004), aproximadamente, em decorrência da dedução
desses impostos pelos juros sobre o capital próprio creditados aos acionistas.

23

Instrumentos financeiros
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i)

Valores estimados de mercado

Os valores de realização dos principais ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como conseqüência, as
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas
não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado.
a)

Disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
Os saldos em conta corrente mantidos em banco, as aplicações financeiras e os títulos e
valores mobiliários têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis.

b)

Impostos a recuperar
Apresentados ao valor contábil uma vez que não há parâmetros para a apuração de seu
valor de mercado.

c)

Mútuos a receber /pagar
Apresentados ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no
mercado e se tratam de operações com controladas e coligadas.

d)

Investimentos
Os valores de mercado dos investimentos são idênticos aos saldos contábeis, uma vez que
não possuem cotação de mercado.

e)

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Os valores de mercado dos empréstimos, financiamentos e debêntures foram calculados
com base no valor presente líquido dos fluxos de caixa futuro, considerando-se as taxas de
juros atualmente disponíveis aplicáveis a instrumentos de natureza, prazos e riscos
similares, ou com base nas cotações de mercado desses títulos.
Os valores de mercado e os saldos contábeis dos instrumentos financeiros são
demonstrados a seguir:
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Consolidado
2005
Valor contábil
Valor de mercado
Moeda nacional
Debêntures 5ª emissão
Net Sul Senior Secured Notes
Net Sul Senior Secured Floating Rates Notes

5.562
698.029
70.370
20.977
794.938

5.562
698.029
70.725
21.108
795.424

f) Derivativos
A Companhia tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir
posições expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos
que permitam controles e riscos. A Companhia possui operações de swap, com valor
inicial no montante de US$ 16.200 mil, representada pela troca da variação cambial pelo
índice do IGP-M mais spread, em 18 parcelas iguais vencendo a primeira em abril de
2006, e outras operações diversas de swap com valor inicial no montante de US$ 83.335
mil, representada pela troca da variação cambial pela taxa CDI, com o primeiro
pagamento para fevereiro de 2006, com o objetivo de proteger-se dos efeitos de
descasamentos entre essas taxas. Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia apurou uma
perda de R$ 25.260 registrada como despesas financeiras.
g) Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em “informações
relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as
estimativas apresentadas.
ii) Risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são
representados, principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A Companhia
mantém disponibilidades com várias instituições financeiras e não limita sua exposição a
uma instituição em particular. A concentração do risco de crédito nas contas a receber de
assinantes é limitada pelo grande número de assinantes que compõem sua base de clientes.
A Companhia possui ainda a provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante
de R$ 26.434 (31 de dezembro de 2004 – R$ 35.615) representativos de 27 % do saldo de
contas a receber em aberto (37% em 31 de dezembro de 2004).
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 19.598 em
31 de dezembro de 2005 e R$ 21.395 em 31 de dezembro de 2004.

iii) Risco de taxa de câmbio

392

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2005

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos
atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano.
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais, ao passo que a
Companhia possui financiamentos e algumas outras poucas obrigações denominadas em
dólares norte-americanos.
A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:
Consolidado
2005
Endividamento atrelado à moeda norte americana:
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar à acionistas
Menos:
Aplicações financeiras denominadas em dólares
Passivo exposto

2004

91.347
-

749.916
35.142

(30.478)
60.869

(145.230)
639.828

iv) Risco de taxa de juros
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de juros sobre os passivos e
ativos atrelados a taxa de juros variável (CDI e/ou Selic).
A exposição de juros da Companhia é demonstrada a seguir:
2005
698.029
(101.373)
(246.673)
349.983

Debêntures – 5ª Emissão
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Aplicações financeiras denominadas em reais
Passivo exposto

24.

Compromissos e garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60 meses e
contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja duração média é de 120
meses. A Companhia possui, também contratos de terceirização de tecnologia da informação, com
prazo de 72 meses e central de atendimento, com prazo de 36 meses. Adicionalmente, a Companhia
possuia compromissos decorrentes de contratos de arrendamento mercantil operacional de bens,
principalmente veículos e equipamentos telefônicos, cujos prazos médios foram de 36 meses.

As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos

2005
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Escritórios
Postes
Arrendamento mercantil
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

25.

7.292
43.695
17.778
36.961

7.147
42.523
879
21.397
24.358

Avais e fianças
A Companhia e as controladas Net Campinas Ltda, Net Rio S.A. e Net Belo Horizonte Ltda,
firmaram cartas de fiança, no valor de R$ 2.370, R$ 14.524, R$ 34.219 e R$ 1.032,
respectivamente, junto a instituições financeiras, com a finalidade de garantir o pagamento de
ações fiscais movidas contra as Sociedades pelas Secretarias da Receita Federal do Brasil,
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte.

26.

Seguros (não auditado)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos
auditores independentes.
A cobertura total por ramo são as seguintes:
Ramo
Multirisco
patrimonial
Lucros cessantes
Responsabilidades

Responsabilidade
civil dos diretores e
administradores

27.

Principais coberturas
Incêndio, raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo,
valores no interior do estabelecimento, tumultos e greves,
recomposição de registros, fidelidade aberta, equipamentos
eletrônicos, equipamentos móveis e alagamento.
Em decorrência de incêndio, raio e explosão de qualquer
natureza (inclusive decorrentes de tumultos)
Período indenitário = 1 mês
Civil, operações – estabelecimentos comerciais/industriais,
prestação de serviço em locais de terceiros, empregador, riscos
contingentes, obras civis, responsabilidade civil cruzada, danos
morais e garagistas
Custos de defesa, despesas de representação legal e as
indenizações indenizações por prejuízos financeiros causados a
terceiros em decorrência de erros ou omissões nos atos de gestão
dos administradores. Com cobertura mundial.

Prejuízos fiscais a compensar
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Coberturas máximas
anuais

51.200
25.000

2.500

35.000
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A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e
diferenças temporárias na apuração do lucro tributável, a compensar com 30% dos lucros
tributários anuais, sem prazo para prescrição, nos seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

28.

2005
Imposto de Renda Contribuição Social
994.085
1.253.996
3.130.117
3.517.890

Imposto de Renda

904.910
3.108.824

2004
Contribuição Social

1.228.441
3.550.519

“EBIT” ou LAJIR e “EBITDA” ou LAJIDA
A Companhia utiliza o EBIT ou LAJIR (Lucro operacional antes dos juros e dos impostos) e o
EBITDA ou LAJIDA (Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações)
como indicador para medição de seu desempenho econômico.
A Companhia utiliza o EBIT e o EBITDA por serem medidas estatísticas financeiras padrão,
normalmente declaradas e amplamente utilizadas no setor de televisão por assinatura. O EBIT e o
EBITDA não devem ser considerados em separado ou como substitutos do resultado líquido,
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa alternativo para cálculo de liquidez.
Ambas as medidas não representam fundos disponíveis para distribuição de dividendos, reinvestimentos ou outros usos e são calculadas como segue :

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Imposto de renda e contribuição social
Participações em controladas e coligada
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Despesas (receitas) não operacionais líquidas
Participação de acionistas minoritários
EBIT
Depreciações e amortizações
EBITDA

Consolidado
2005
2004
125.663
(45.395)
(2.019)
(92.267)
(4.161)
101.325
282.689
13.532
(7.996)
165
169
238.666
133.039
211.390
243.322
450.056
376.361

Para fins de cálculo das medidas do EBIT e EBITDA, a rubrica despesas (receitas) financeiras
considera a composição de contas conforme evidenciado na nota explicativa 19.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
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(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial e provisão para passivo
a descoberto
Juros e variações monetárias líquidos
Despesa de juros sobre empréstimos líquido dos
pagamentos
Perda com Hedge/Swap
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Juros sobre capital próprio, não liquidado
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado na baixa do ativo permanente
Dividendos a pagar
Reversão de multas e encargos monetários sobre
dívidas
Provisão para contingências
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) redução em estoques e outros créditos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
(Aumento) redução em outros ativos
(Aumento) redução em despesas antecipadas
Redução em dividendos recebidos
Aumento (redução) fornecedores e programação
Aumento (redução) em obrigações fiscais
Aumento (redução) em salários e encargos sociais
Aumento (redução) em provisões e outras contas
a pagar
Disponibilidades líquidas (aplicadas nas)
geradas pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Participações societárias
Aquisições de imobilizado e diferido
Valor da venda de ativos permanentes
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
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Consolidado
2005
2004

125.663

(45.395)

125.6

(45.395)

(397.232)
9.943

(386.683)
(4.701)

24.

(4.161)
8.389

164.963
24.238
102.325
47.448
11.184
(3.054)
-

300.180
257
68.147
21.521
(7.041)
-

(111.801)
(30.001)

(23.557)

(148.519
(69.84

(44.414)

286
(18.296)
37.065
(48.350)
(715)
(4.229)

(3.842)
(17.891)
(24.685)
304
(8.114)
1.316
9.863

(11.09
(4.9
(17.15
(128.463
38.
(66.95
18.
(4.5

(4.880)
5.673
(27.149)
(56.849)
(29.536)
(67.982)
5.644
13.034

(20.844)

5.027

(32.60

8.601

(111.407)

(115.294)

(16.564)
216.344

31.829
(7.000)
10.442

16.295
(188.648 (123.027)
1
40.502

199.780

35.271

(187.414

150.5
25.

303.301
211.3
243.322
169
(36.47 (111.741)
18.
(5.879)
(375)

91.408

189.772

(66.230)
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(Em milhares de reais)
Controladora
2005
2004
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos - curto prazo / longo prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Aumento de capital e ágio na emissão de ações
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades de financiamentos

849.980
(1.339.473)
2.781.460
(2.909.813)
583.930
(33.916)

Consolidado
2005
2004

967.405
(1.477.307)
288.991
(208.701)
583.930
80.29

(512)
-

74.028

(512)

Aumento (redução) das disponibilidades

54.457

(21.978)

123.030

Demonstração do aumento nas disponibilidades
No inicio do exercício
No fim do exercício

355
54.812

324.734
302.756

201.704
324.734

Aumento (redução) das disponibilidades

54.457

(21.978)

123.030
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12.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

Inserção das “Demonstrações dos fluxos de caixa” nas notas explicativas.

398

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

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

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

4 - NIRE

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356 - 1º andar parte

Santo Amaro

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

04719-002

São Paulo

SP

6 - DDD

7 - TELEFONE

011

5186-2606

11 - DDD

12 - FAX

011

5186-2780

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br

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

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356 - 1º andar part

Santo Amaro

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

7 - DDD

8 - TELEFONE

011

5186-2606

12 - DDD

13 - FAX

011

5186-2780

6 - UF

SP
9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

11 - TELEX

16 - E-MAIL

leonardo.pereira@netservicos.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

1 - Último

01/01/2004

31/12/2004

2 - Penúltimo

01/01/2003

31/12/2003

3 - Antepenúltimo

01/01/2002

31/12/2002

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

5 - CÓDIGO CVM

KPMG Auditores Independentes

00418-9

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pedro Augusto de Melo

011.512.108-03
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DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1
31/12/2004

(Mil)
Do Capital Integralizado

2
31/12/2003

3
31/12/2002

828.371

828.371

828.371

2 - Preferenciais

1.200.484

1.200.484

3 - Total

2.028.855

2.028.855

1.200.484
2.028.855

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

1 - Ordinárias

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Nacional Holding
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

134 - Emp. Adm. Participações
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Prestação de serviços de TV por assinatura
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Total
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ÍTEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO
1 - ÍTEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

23/03/2005
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2004

4 - 31/12/2003

5 - 31/12/2002

1.778.871

1.512.622

1.605.415

Ativo Circulante

111.640

37.089

8.180

1.01.01

Disponibilidades

355

88

917

1.01.01.01

Caixa e Bancos

355

88

917

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

0

0

0

1.01.02

Créditos

0

0

0

1.01.02.01

Contas a Receber de assinantes

0

0

0

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

0

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

0

1.01.04

Outros

111.285

37.001

7.263

1.01.04.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

1.01.04.03

Outros créditos e valores

1.01.04.05

5.513

5.075

5.751

42.000

1.088

1.101

3.008

542

411

Programação a receber de controladas

41.286

28.769

0

1.01.04.07

Juros sobre capital próprio

19.478

1.527

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

315.460

388.911

1.263.478

1.02.01

Créditos Diversos

11.899

28.059

11.775

1.02.01.01

Depósitos judiciais

11.899

11.832

11.775

1.02.01.02

Despesas antecipadas

0

16.227

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

268.255

360.787

1.247.933

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

268.236

360.768

1.247.895

1.02.02.02.01

Com controladas

267.472

332.963

1.247.895

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

764

27.805

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

19

19

38

1.02.03

Outros

35.306

65

3.770

1.02.03.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

3.404

0

3.759

1.02.03.02

Outros créditos e valores

67

65

11

1.02.03.04

Contas a receber venda de investimentos

31.835

0

0

1.03

Ativo Permanente

1.351.771

1.086.622

333.757

1.03.01

Investimentos

1.293.455

1.003.797

239.263

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

1.293.455

1.003.797

239.263

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido
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0

0

0

57.480

82.208

93.154

836

617

1.340

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2004

1.778.871

1.512.622

1.605.415

2.01

Passivo Circulante

1.457.851

1.167.541

1.078.540

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

909.745

777.399

798.141

2.01.02

Debêntures

446.116

338.342

264.130

2.01.03

Fornecedores

57.086

38.160

11.002

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

1.411

98

533

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

1.411

98

533

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

23.401

13.538

4.494

2.01.06.01

Salários e Encargos Socias

23.401

13.538

4.494

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

17.171

0

0

2.01.07.01

Contas a pagar a acionista

17.171

0

0

2.01.08

Outros

2.921

4

240

2.01.08.02

Outras contas e despesas a pagar

2.921

4

240

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

529.027

507.693

421.100

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

764

27.805

0

2.02.03.02

Programação a pagar

764

27.805

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

318.736

269.243

272.605

2.02.04.01

Com controladas

315.834

264.567

266.155

2.02.04.02

Com acionistas

2.902

2.526

1.998

2.02.04.03

Com ligadas

0

0

17

2.02.04.04

Com coligadas

0

2.150

4.435

2.02.05

Outros

209.527

210.645

148.495

2.02.05.01

Obrig fiscais e parcelamento de impostos

0

0

0

2.02.05.02

Provisões para contingências

208.024

210.645

148.495

2.02.05.03

Imposto de renda diferido

0

0

0

2.02.05.04

Provisões e outras contas a pagar

1.503

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

(208.007)

(162.612)

105.775

2.05.01

Capital Social Realizado

2.735.727

2.735.727

2.735.727

2.05.02

Reservas de Capital

452.202

452.202

452.202

2.05.02.01

Rserva especial de ágio

452.202

452.202

452.202

2.05.02.02

Recursos Capitalizáveis

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0
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4 - 31/12/2003

5 - 31/12/2002

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.02

Estatutária

3 -31/12/2004

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.395.936)

(3.350.541)

(3.082.154)
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4 -31/12/2003

5 -31/12/2002

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2004 a 31/12/2004 4 - 01/01/2003 a 31/12/2003 5 - 01/01/2002 a 31/12/2002

0

0

0

3.02

Deduções da Receita Bruta

0

0

0

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

0

0

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

0

0

3.05

Resultado Bruto

0

0

0

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(53.795)

(256.148)

(1.116.286)

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.02.01
3.06.02.02
3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

631

2.445

93

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(51.058)

(49.880)

(55.858)

3.06.05.01

Amortização de Ágio em Investimentos

(47.299)

(49.880)

(47.831)

3.06.05.03

Outras

(3.759)

0

(8.027)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

386.683

47.318

(769.705)

3.06.06.01

Equivalência patrimonial

329.358

47.318

(769.705)

3.06.06.02

Provisão para passivo a descoberto

57.325

0

0

3.07

Resultado Operacional

(53.795)

(256.148)

(1.116.286)

3.08

Resultado Não Operacional

6.953

(12.239)

(9.098)

3.08.01

Receitas

7.041

480

38

3.08.02

Despesas

(88)

(12.719)

(9.136)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

(46.842)

(268.387)

(1.125.384)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

1.447

0

0

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

(45.395)

(268.387)

(1.125.384)

2.028.855

2.028.855

2.028.855

(0,02237)

(0,13228)

(0,55469)

0

0

0

(117.397)

(93.896)

(101.699)

Despesas gerais e admnistrativas

(96.549)

(66.501)

(75.832)

Despesas com depreciação e amortização

(20.848)

(27.395)

(25.867)

(272.654)

(162.135)

(189.117)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

2.229

5.913

507.925

(274.883)

(168.048)

(697.042)

LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Origens

4.01.01

Das Operações

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

4.01.01.02.01

3 - 01/01/2004 a 31/12/2004 4 - 01/01/2003 a 31/12/2003 5 - 01/01/2002 a 31/12/2002

367.663

729.176

499.782

(340.132)

(139.058)

(467.044)

(45.395)

(268.387)

(1.125.384)

(294.737)

129.329

658.340

Depreciações e amortizações

68.147

77.275

73.698

4.01.01.02.02

Resultado na venda de ativo permanente

(7.041)

7.501

289

4.01.01.02.03

Imposto de renda e contr social diferido

0

0

0

4.01.01.02.04

Contingências

(7.449)

15.244

0

4.01.01.02.05

Participações em controladas

(386.683)

(47.318)

769.705

4.01.01.02.06

Juros e variações monetarias de LP

38.032

66.874

(185.352)

4.01.01.02.07

Participação de acionista minoritários

0

0

0

4.01.01.02.08

Perda de capital em investimentos

257

9.753

0

4.01.02

Dos Acionistas

0

0

865.331

4.01.02.01

Conversão de debêntures em ações

0

0

365.817

4.01.02.02

Integralização de capital em dinheiro

0

0

192.378

4.01.02.03

Adiantamento futuro aumento de capital

0

0

507.796

4.01.02.04

Aumento de capital créd. de programação

0

0

157.420

4.01.02.05

Recursos capitalizáveis

0

0

(358.080)

4.01.03

De Terceiros

707.795

868.234

101.495

4.01.03.01

Aumento do exigivel a longo prazo

1.502

27.805

97.399

4.01.03.02

Redução do realizável a longo prazo

107

3.759

4.096

4.01.03.03

Redução das ctas a rec.de empr.ligadas

281.399

478.632

0

4.01.03.04

Trasnf.do passivo circulante p/ ELP

0

17.266

0

4.01.03.05

Transf.do RLP p/ativo circulante

43.269

0

0

4.01.03.06

Transf.do imobilizado p/ativo circulante

612

0

0

4.01.03.07

Dividendos recebidos

304

1.239

0

4.01.03.08

Juros sobre capital próprio

21.521

1.796

0

4.01.03.09

Aumento das contas a pagar empr.ligadas

288.994

333.876

0

4.01.03.10

Redução do investimento por incorporação

27.816

0

0

4.01.03.11

Valor da venda do ativo permanente

42.271

3.861

0

4.02

Aplicações

583.422

789.268

1.410.443

4.02.01

Investimentos

4.02.02

Imobilizado

4.02.03

Diferido

549

0

169

4.02.04

Aumento das ctas a receber emp.ligadas

287.529

466.045

249.384

4.02.05

Redução ctas a pagar a empresas ligadas

208.701

251.052

0

4.02.06

Transf. do ELP para passivo circulante

43.149

0

759.988

4.02.07

Aumento do realizável a longo prazo

37.043

44.143

2.030

4.02.08

Redução do exigível a longo prazo

0

939

372.789

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

(215.759)

(60.092)

(910.661)

4.04

Variação do Ativo Circulante

74.551

28.909

(28.621)

405

0

0
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6.451

27.089

25.697

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

3 -01/01/2004 a 31/12/2004 4 -01/01/2003 a 31/12/2003 5 -01/01/2002 a 31/12/2002

37.089

8.180

4.04.02

Ativo Circulante no Final do Exercício

111.640

37.089

8.180

4.05

Variação do Passivo Circulante

290.310

89.001

882.040

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

1.167.541

1.078.540

196.500

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

1.457.851

1.167.541

1.078.540

406

36.801
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2004

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

5.04

5.05

5.06

5.07

Saldo Final

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

5.09

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

Outros

Saldo Inicial

5.01

5.08

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

0

0

2.735.727

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.395.936)

0

0

(45.395)

0

0

0

0

(3.350.541)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(208.007)

0

0

(45.395)

0

0

0

0

(162.612)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

408

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2004

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

5.04

5.05

5.06

5.07

Saldo Final

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

5.09

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

Outros

Saldo Inicial

5.01

5.08

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

0

0

2.735.727

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.350.541)

0

0

(268.387)

0

0

0

0

(3.082.154)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(162.612)

0

0

(268.387)

0

0

0

0

105.775

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

409

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2004

Destinações

Outros

Saldo Final

5.08

5.09

Aumento de capital c/crédito programação

5.03.04

5.07

Adiantamento para futuro aumento capital

5.03.03

Lucro/Prejuízo do Exercício

Integralização de capital em dinheiro

5.03.02

5.06

Conversao de debêntures em ações

5.03.01

Ações em Tesouraria

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

5.05

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

Realização de Reservas

Saldo Inicial

5.01

5.04

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

157.420

507.796

192.378

365.817

1.223.411

0

1.512.316

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.082.154)

0

0

(1.125.384)

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.956.770)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

105.775

0

0

(1.125.384)

0

0

157.420

507.796

192.378

365.817

1.223.411

0

7.748

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2004

4 - 31/12/2003

5 - 31/12/2002

2.229.719

2.052.898

2.142.381

Ativo Circulante

613.228

393.886

137.548

1.01.01

Disponibilidades

324.734

201.704

56.081

1.01.01.01

Caixa e Bancos

13.177

13.201

25.803

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

311.557

188.503

30.278

1.01.02

Créditos

60.744

55.866

52.130

1.01.02.01

Contas a Receber de assinantes

183.793

147.914

147.218

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

(35.615)

(43.353)

(42.252)

1.01.02.04

Receitas a transcorrer

(87.434)

(48.695)

(52.836)

1.01.03

Estoques

30.704

4.088

3.692

1.01.04

Outros

197.046

132.228

25.645

1.01.04.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

132.375

122.088

8.680

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

54.147

6.933

11.055

1.01.04.03

Outros Créditos e Valores

10.524

3.207

5.910

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

0

0

0

1.01.04.07

Juros sobre capital próprio

0

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

579.938

420.653

562.172

1.02.01

Créditos Diversos

84.818

87.588

53.151

1.02.01.01

Depósitos Judiciais

83.532

68.623

51.127

1.02.01.02

Despesas Antecipadas

1.286

18.965

2.024

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

117

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

117

0

1.02.02.02.01

Com controladas

0

117

0

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

495.120

332.948

509.021

1.02.03.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

458.159

329.555

505.808

1.02.03.02

Outros Créditos e Valores

5.126

3.393

3.213

1.02.03.04

Contas a receber venda de investimentos

31.835

0

0

1.03

Ativo Permanente

1.036.553

1.238.359

1.442.661

1.03.01

Investimentos

137.844

215.832

282.306

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

137.680

215.556

282.030

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido

410

164

276

276

844.672

978.376

1.102.247

54.037

44.151

58.108

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2004

2.229.719

2.052.898

2.142.381

2.01

Passivo Circulante

1.930.320

1.654.718

1.651.342

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

1.123.212

1.003.824

1.034.082

2.01.02

Debêntures

446.116

338.342

264.130

2.01.03

Fornecedores

199.813

222.181

272.387

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

53.006

43.827

48.992

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

34.996

35.199

48.099

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

18.010

8.628

893

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

40.960

27.926

20.129

2.01.06.01

Salários e Encargos Sociais

40.960

27.926

20.129

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

35.142

0

0

2.01.07.01

Contas a pagar a acionista

35.142

0

0

2.01.08

Outros

32.071

18.618

11.622

2.01.08.02

Outras contas e despesas a pagar

32.071

18.618

11.622

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

506.995

560.175

384.789

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

760

46.373

0

2.02.03.02

Programação a pagar

760

46.373

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

4.016

5.791

9.492

2.02.04.01

Com controladas

0

0

0

2.02.04.02

Com acionistas

2.902

2.527

1.998

2.02.04.03

Com ligadas

1.114

1.114

1.114

2.02.04.04

Com coligadas

0

2.150

6.380

2.02.05

Outros

502.219

508.011

375.297

2.02.05.01

Obrig Fiscais e Parcelamento de Impostos

2.02.05.02

Provisões para contingências

2.02.05.03

Imposto de renda diferido

2.02.05.04

Outras contas e despesas a pagar

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.04

Participações Minoritárias

2.05

Patrimônio Líquido

(208.007)

(162.612)

105.775

2.05.01

Capital Social Realizado

2.735.727

2.735.727

2.735.727

2.05.02

Reservas de Capital

452.202

452.202

452.202

2.05.02.01

Reserva especial de ágio

452.202

452.202

452.202

2.05.02.02

Recursos Capitalizáveis

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

411

4 - 31/12/2003

5 - 31/12/2002

0

0

13.162

493.810

488.200

340.020

0

0

9.177

8.409

19.811

12.938

0

0

0

411

617

475

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.01

Legal

3 -31/12/2004

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.395.936)

(3.350.541)

(3.082.154)

412

4 -31/12/2003

5 -31/12/2002

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2004 a 31/12/2004 4 - 01/01/2003 a 31/12/2003 5 - 01/01/2002 a 31/12/2002

1.710.658

1.532.258

3.02

Deduções da Receita Bruta

(317.959)

(286.837)

(241.868)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.392.699

1.245.421

1.150.657

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(831.570)

(823.210)

(825.263)

3.05

Resultado Bruto

561.129

422.211

325.394

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(706.618)

(592.106)

(1.387.883)

3.06.01

Com Vendas

(96.549)

(66.106)

(43.649)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(274.152)

(239.969)

(243.959)

3.06.02.01

Despesas gerais e administrativas

(231.369)

(178.225)

(164.295)

3.06.02.02

Despesas com depreciação e amortização

(42.783)

(61.744)

(79.664)

3.06.03

Financeiras

(282.689)

(215.204)

(958.635)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

17.754

3.754

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(75.143)

(76.828)

(137.409)

3.06.05.01

Amortização de Ágio em Investimentos

(70.569)

(67.064)

(61.418)

3.06.05.03

Outras

(4.574)

(9.764)

(75.991)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

4.161

2.247

(4.231)

3.06.06.01

Equivalência patrimonial

2.004

2.247

(4.231)

3.06.06.02

Provisão para passivo a descoberto

2.157

0

0

3.07

Resultado Operacional

(145.489)

(169.895)

(1.062.489)

3.08

Resultado Não Operacional

7.996

(7.909)

(18.071)

3.08.01

Receitas

9.298

0

2.331

3.08.02

Despesas

(1.302)

(7.909)

(20.402)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

(137.493)

(177.804)

(1.080.560)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(19.474)

(28.430)

(3.109)

3.11

IR Diferido

111.741

(61.987)

(41.595)

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.14

Participações Minoritárias

(169)

(166)

(120)

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

1.392.525

44.559

38.467

141.245

(327.248)

(253.671)

(1.099.880)

(45.395)

(268.387)

(1.125.384)

2.028.855

2.028.855

2.028.855

(0,02237)

(0,13228)

(0,55469)

LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

413

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2004

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Origens

3 - 01/01/2004 a 31/12/2004 4 - 01/01/2003 a 31/12/2003 5 - 01/01/2002 a 31/12/2002

234.331

442.746

648.340

4.01.01

Das Operações

100.438

231.423

(444.209)

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

(45.395)

(268.387)

(1.125.384)

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

145.833

499.810

681.175

4.01.01.02.01

Depreciações e amortizações

243.322

263.410

278.348

4.01.01.02.02

Resultado na venda de ativo permanente

(5.879)

6.623

23.100

4.01.01.02.03

Imposto de renda e contr social diferido

(111.741)

73.266

44.704

4.01.01.02.04

Contingências

(28.007)

83.865

0

4.01.01.02.05

Participações em controladas

(4.161)

(2.247)

4.231

4.01.01.02.06

Juros e variações monetarias de LP

52.130

74.727

330.672

4.01.01.02.07

Participação de acionistas minoritários

169

166

120

4.01.01.02.08

Perda de capital e investimentos

0

0

0

4.01.02

Dos Acionistas

0

0

865.331

4.01.02.01

Conversão de debêntures em ações

0

0

365.817

4.01.02.02

Integralização de capital em dinheiro

0

0

192.378

4.01.02.03

Adiantamento futuro aumento de capital

0

0

507.796

4.01.02.04

Aumento de capital créd. de programação

0

0

157.420

4.01.02.05

Recursos capitalizáveis

0

0

(358.080)

4.01.03

De Terceiros

133.893

211.323

227.218

4.01.03.01

Aumento do exigível a longo prazo

9.910

48.695

222.111

4.01.03.02

Redução do Ralizável a longo prazo

18.552

1.931

3.811

4.01.03.03

Redução das conta a rec de empr.ligadas

116

1.080

1.296

4.01.03.04

Transf.do passivo circulante p/ELP

0

17.266

0

4.01.03.05

Transf.do RLP p/ativo circulante

16.229

94.842

0

4.01.03.06

Transf. do imob para ativo circulante

32.289

0

0

4.01.03.07

Dividendos recebidos

0

0

0

4.01.03.08

Juros sobre capital próprio

0

0

0

4.01.03.09

Aumento contas a pagar empr.ligadas

0

57

0

4.01.03.10

Redução do investimento por incorporação

0

0

0

4.01.03.11

Valor da venda do ativo permanente

56.797

47.452

0

4.02

Aplicações

290.591

189.784

1.345.455

4.02.01

Investimentos

0

590

54

4.02.02

Imobilizado

90.594

97.046

63.320

4.02.03

Diferido

32.433

15.547

16.172

4.02.04

Aumento das contas a rec de empr.ligadas

0

2.938

0

4.02.05

Redução das contas a pagar empr.ligadas

93

261

0

4.02.06

Trasnf. do ELP para passivo circulante

75.675

9.949

845.219

4.02.07

Aumento do realizável a longo prazo

86.885

30.563

27.497

4.02.08

Redução do exigível a longo prazo

4.911

32.890

393.193

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

(56.260)

252.962

(697.115)

4.04

Variação do Ativo Circulante

219.342

256.338

(105.766)
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08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

3 -01/01/2004 a 31/12/2004 4 -01/01/2003 a 31/12/2003 5 -01/01/2002 a 31/12/2002

393.886

137.548

243.314

4.04.02

Ativo Circulante no Final do Exercício

613.228

393.886

137.548

4.05

Variação do Passivo Circulante

275.602

3.376

591.349

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

1.654.718

1.651.342

1.059.993

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

1.930.320

1.654.718

1.651.342
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Net Serviços de Comunicação S.A.
São Paulo - SP

Examinamos o balanço patrimonial da Net Serviços de Comunicação S.A. e o balanço patrimonial
consolidado dessa Companhia e suas controladas, levantado em 31 de dezembro de 2004, e as
respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e
aplicações de recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre
essas demonstrações financeiras.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia e suas controladas; (b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Companhia e suas controladas, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Net Serviços de Comunicação
S.A. e a posição patrimonial e financeira consolidada dessa Companhia e suas controladas em 31 de
dezembro de 2004, os resultados de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Nosso exame foi efetuado com o objetivo de formarmos uma opinião sobre as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto. A demonstração dos fluxos de caixa representa informação
complementar àquelas demonstrações e é apresentada para possibilitar uma análise adicional. Essa
informação complementar foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria aplicados às
demonstrações financeiras e, em nossa opinião, está apresentada, em todos os aspectos relevantes,
adequadamente em relação às demonstrações financeiras, tomadas em conjunto.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2003 foram auditadas por
outros auditores independentes que emitiram em 20 de fevereiro de 2004, parecer contendo
parágrafo de ênfase sobre incertezas quanto à continuidade normal dos negócios da Companhia,
que apresentava contínuos prejuízos operacionais, deficiência de capital de giro e encontrava-se em
situação de inadimplência em relação a parcelas de juros e principal de suas obrigações financeiras,
além de apresentar descumprimentos de cláusulas restritivas dos contratos de financiamentos,
fatores estes que geravam incertezas quanto à sua capacidade de continuar em operação e;
recuperação de créditos fiscais decorrentes de processo de reestruturação societária no valor de R$
402.582.226, cuja realização dependia da conclusão do processo de reestruturação da dívida da
Companhia e da geração de resultados tributários futuros. Conforme mencionado na nota 26c –
Eventos Subseqüentes, a Companhia em 22 de março de 2005, concluiu o processo de
reestruturação da dívida, fato este que trará, conforme ilustrado no Relatório da Administração e na
própria nota 26c um equacionamento de sua situação financeira que complementado pela obtenção
no exercício de 2004 de um nível de rentabilidade de suas controladas mais relevantes deverão
proporcionar uma rentabilidade futura a Companhia.

22 de março de 2005

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Pedro Augusto de Melo
Contador CRC 1SP113939/O-8
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Relatório da Administração 2004

Prezados Senhores,
Submetemos à apreciação dos Srs. acionistas, assinantes, fornecedores de produtos e serviços,
comunidade financeira e à sociedade em geral o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. (Net Serviços) relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2004 foi marcado pela consolidação de mais uma etapa de nosso caminho rumo à
construção de uma empresa de serviços de comunicação e lazer via cabo cada vez mais sólida ao
longo dos próximos anos.
Focamos na realização da estratégia operacional desenhada para a Companhia e atingimos o nível
de excelência almejado nos fundamentos do negócio de Televisão por Assinatura, apresentando
crescimento na base de assinantes em cerca de 5% no ano e índice da taxa de desconexão abaixo
de 13% no ano. Na Banda Larga obtivemos o melhor resultado de nossa história, dobrando
novamente a base de assinantes, firmando assim a Net Serviços como um dos grandes
provedores de serviço nesse mercado. Ao mesmo tempo, temos trabalhado para que o nível de
serviço prestado atinja os padrões de qualidade que encantem nossos clientes. A avaliação
independente do nível de satisfação do cliente quanto ao atendimento, instalação, imagem e
programação vem demonstrando que nosso trabalho está produzindo resultados positivos.
O retorno sobre o investimento dentro de um espaço de tempo pré-definido é outro aspecto que
tem direcionado nossas decisões. Sendo uma Companhia de serviços contínuos e receitas
recorrentes, essa política de investimento nos assegura que os recursos aplicados em novos
projetos, novos produtos e serviços e também na manutenção e aquisição de clientes gerem o
fluxo de caixa necessário que garantam o crescimento sustentado.
Mostramos assim que a Net Serviços caminha a passos firmes no sentido do crescimento e da
perenidade no longo prazo. Destacamos a seguir as nossas principais conquistas e realizações:
•

Missão. No processo de adoção de uma nova abordagem para atingir a excelência na
performance do negócio e na qualidade dos serviços, reescrevemos nossas Diretrizes
Organizacionais, resultando em uma nova missão para a Companhia. Para tanto refletimos
sobre os objetivos que motivam a razão de nossa existência e definimos uma missão, que
além de criar uma identidade, também é um desafio a ser seguido por todos nós da Net
Serviços: “Ser a melhor opção em multiserviços, via cabo, na conexão das pessoas com
o mundo”.

•

Consolidação da equipe gerencial da Companhia. Após a redefinição da estrutura
organizacional da Net Serviços ocorrida no começo de 2003, o grupo gerencial pouco mudou.
Os resultados obtidos até o momento mostram que além de contarmos com pessoas
comprometidas com os objetivos da Companhia, conseguimos montar uma equipe que é
capaz gerar muita sinergia entre as diferentes áreas.
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• Crescimento sustentável. Nossas ações de crescimento orgânico estão se mostrando
eficientes. Pelo segundo ano consecutivo, apresentamos um crescimento consistente na base
de Televisão por Assinatura, através de um processo eficiente de venda e de retenção de
clientes. Na Banda Larga, estamos conseguindo capturar a expansão desse mercado e
crescer a nossa base de clientes muito rapidamente.
•

Conclusão da reestruturação da dívida. Anunciamos em junho de 2004 os termos da
negociação com nossos credores financeiros. As negociações com os credores se
desenvolveram de maneira muito construtiva e o resultado é uma vitória de todas as partes
envolvidas. Os credores tiveram seus créditos honrados na integridade. A Companhia atingiu
seu objetivo de garantir um nível de dívida e um calendário de amortização adequado à sua
capacidade de geração de caixa. Por conseqüência, todos os acionistas se beneficiaram, pois
a Companhia em que investiram e acreditaram está pronta para gerar um crescimento
sustentado e poder desfrutar da maturação do negócio e de novas oportunidades existentes no
mercado.

•

Novo sócio estratégico. A conclusão da reestruturação da dívida possibilitou a entrada da
Teléfonos de México, S.A. de C.V. (“Telmex”), maior empresa de telecomunicações da
América Latina, como novo sócio estratégico do grupo de controle. A vinda da Telmex é de
grande valia para Net Serviços, uma vez que traz a expertise necessária à oferta de serviços
de telecomunicações. Em conjunto com as Organizações Globo (“Globo”), que continua tendo
o controle da Companhia, passamos a ter em nosso grupo de controle dois acionistas que se
complementam capazes de alavancar os nossos negócios. Para os serviços de Televisão por
Assinatura, contaremos com o know-how das Organizações Globo, maior conglomerado de
mídia da América Latina, e para os serviços de Banda Larga e Voz, teremos a experiência da
Telmex.

•

Lançamento da TV a cabo digital. No final de 2004 lançamos a NET Digital que tem como
objetivo estratégico renovar a marca NET perante o consumidor, elevar a satisfação e
fidelização dos assinantes e aumentar a receita média por assinante (ARPU). Lançada
inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, a NET Digital é o serviço de TV por assinatura
a cabo digital, que permite funções extras em relação ao serviço analógico, como o guia de
programação eletrônico (Eletronic Programing Guide - EPG), que consiste na navegação dos
usuários através do mosaico de canais na tela do televisor e a identificação do programa que
está sendo assistido através de um único comando do controle remoto. Além disso, ela
apresenta uma melhor qualidade de som e imagem. A NET Digital também disponibilizará um
novo serviço de Pay-Per-View, oferecendo ao assinante uma seleção de filmes e eventos e
novos canais como o NHK, MTV Hits, VH1 Soul, A&E Mundo, The History Channel, E!
Entertainment, os canais Discovery Science, Civilization e Turbo, com destaque aos canais de
filmes HBO. Com essa nova grade de programação, estamos fortalecendo nossa oferta de
produtos e nos posicionando como a empresa de TV por assinatura com a mais completa
opção de programação. Para oferecer o serviço digital, a deveremos investir em um prazo de
3 anos cerca de R$ 100 milhões, para atingirmos aproximadamente 100 mil assinantes até o
final de 2007.

•

Lançamento dos canais HBO na grade de programação: Desde o dia 15 de março, a NET
é a única empresa de TV por assinatura do mercado brasileiro a contar com os canais
Globosat, Telecine e HBO, reforçando a posição de liderança no segmento em que atua. Com
a assinatura do contrato, nossos clientes passam a contar com mais 10 novos canais,
distribuídos nas grades analógica e digital. Para os clientes do serviço analógico há o pacote
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Premium, que conta com dois canais do grupo HBO: HBO e HBO Plus. Os assinantes da NET
Digital contarão com dois pacotes: Silver Digital - que terá os canais HBO, HBO 2 e HBO Plus
- e Gold Digital, que contempla todos os canais que compõem o pacote HBO/MAX Digital,
incluindo o Cinemax, HBO Family e Max Prime.
•

Cumprimento das metas do Plano de Participação no Resultado (PPR). Todas as metas
previstas para o PPR foram atingidas. Desse modo, os colaboradores foram premiados com a
bonificação máxima de dois salários mensais. Para o ano de 2005 estabelecemos novas
metas que manterão nossos colaboradores motivados em conduzir a Companhia a seus
objetivos. Como demonstração do nosso comprometimento com alto padrão de qualidade nos
serviços e satisfação de nossos clientes, essa meta continuará a ter grande peso na
ponderação do PPR.

Encerramos o ano de 2004 certos de que estamos trilhando o caminho da perenidade da
Companhia, sempre buscando alternativas que assegurem não só a manutenção, mas também
uma melhora contínua de nossas atividades.

1.

Desempenho Operacional

TV por Assinatura
Desde que redesenhamos nossa estratégia visando o crescimento sustentado em 2003, temos
apresentado uma melhoria contínua em nosso desempenho operacional. Como resultado, as
vendas brutas em 2004 totalizaram cerca de 300 mil, 33% acima das 226 mil vendas realizadas em
2003.
O churn rate (taxa de desconexão) dos últimos 12 meses foi de 12,8%, apresentando uma redução
quando comparado aos 13,8% em 2003. Essa redução do churn é decorrente do melhor
desempenho da Companhia, que pôde elevar suas vendas ao mesmo tempo em que melhorou o
atendimento aos assinantes através da central de atendimento.
Com isso, a base de assinantes fechou o ano de 2004 com 1.418,9 mil assinantes, representando
uma elevação de 4,9% em relação aos 1.352,5 mil assinantes divulgados em 2003.
Banda Larga
O Vírtua, nome comercial do produto banda larga, também vem apresentando um crescimento
significativo em suas vendas desde a remodelagem do produto ocorrida durante o ano de 2003.
Em 2004, a Companhia fortaleceu ainda mais as iniciativas de marketing através da intensificação
dos anúncios do produto na mídia, produzindo novos filmes com objetivo de intensificar o esforço
de venda do produto em todos os canais, incluindo parcerias com os provedores de internet (ISPs).
Como resultado dessa política de marketing mais agressiva, do redimensionamento das
velocidades e de uma melhor oferta de conteúdo de banda larga, as vendas brutas em 2004
totalizaram 167 mil vendas, um aumento de 221,5% em comparação às 52 mil vendas realizadas
no ano de 2003.
O churn rate (taxa de desconexão) dos últimos 12 meses de banda larga sofreu uma redução
nesse trimestre, passando de 13,8% para 12,8%. Essa melhora deve-se a melhor qualidade do
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atendimento aos assinantes, devido a alguns fatores como a migração dos sistemas de cobrança,
troca e treinamento de uma central de relacionamento especializada, além da melhoria no
panorama macroeconômico durante o ano.
Desse modo, a base de assinantes conectados subiu 106,4%, passando de 91,4 mil assinantes
para 188,8 mil assinantes ao final de 2004.

2. Desempenho Financeiro
Ao final do exercício de 2004 tínhamos ativos totais de R$ 2,2 bilhões em nosso balanço, uma alta
de 8,6% em relação ao exercício anterior e que se deve principalmente ao aumento de nossas
disponibilidades.
A dívida bruta ao final de 2004 totalizava R$ 1,6 bilhão, um aumento de 18,7% em relação ao
final de 2003, devido a contabilização de R$ 130,9 milhões em juros acumulados e não pagos e
R$ 78,4 milhões em multa e encargos sobre a dívida no período.
Encerramos o ano com o saldo de caixa em R$ 324,7 milhões, significando um aumento de
61,0% em relação ao final de 2003 e o endividamento líquido consolidado somava
R$ 1,2 bilhão, uma alta 11,1% em relação a 2003.
Ainda como conseqüência do re-equacionamento, todo o endividamento continua classificado no
curto prazo e todos os encargos de multa e juro de mora encontram-se contabilizados.
A receita bruta no exercício de 2004 totalizou R$ 1.710,6 milhões, uma elevação de 11,6% ante
R$ 1.532,3 milhões em 2003. Esse aumento deve-se ao crescimento na base de assinante de TV
por Assinatura e de Banda Larga, além do efeito do reajuste pelo IGP-M na mensalidade de TV por
Assinatura. Adicionalmente a esses motivos, as maiores vendas de PPV explicam o aumento da
receita líquida no ano de 11,8%, totalizando R$ 1.392,7 milhões em 2004 contra
R$ 1.245,4 milhões em 2003.
Os custos operacionais no ano totalizaram R$ 831,6 milhões, uma elevação de 1,0% ante aos
R$ 823,2 milhões registrados em 2003. Os custos com Programação e Franquia foram de
R$ 430,5 milhões, ficando 3,4% acima dos R$ 416,2 milhões do ano anterior, por conta da
elevação da base de assinantes, do reajuste de alguns contratos de programação pelo IGP-M e do
início da cobrança a partir do 3T04 de dois novos canais, o “Sportv 2” e o “Discovery Health”. Os
outros custos operacionais mantiveram-se praticamente estáveis em R$ 401,1 milhões, devido à
queda no gasto com aluguel de postes, marketing de fidelização e mão de obra e benefícios que
compensaram as altas em energia de rede e link Vírtua.
As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram uma alta de 34,2% em
comparação a 2003, totalizando R$ 327,9 milhões, ante R$ 244,3 milhões. As despesas com
vendas subiram 46,5% em relação aos R$ 66,1 milhões de 2003 e totalizaram R$ 96,5 milhões,
uma vez que a retomada das ações ocorreram somente a partir de segundo semestre de 2003. Já
as despesas gerais e administrativas subiram 29,8% em comparação aos R$ 178,2 milhões
apresentados no ano anterior, totalizando R$ 231,4 milhões, em função principalmente de uma
elevação de algumas despesas, como de aluguel e manutenção de softwares e despesas com
serviços de terceiros, principalmente da central de relacionamento e de consultorias de sistemas e
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financeiras. Esses aumentos estavam dentro do nosso orçamento de modo a sustentar nosso
crescimento de vendas.
O EBITDA consolidado foi de R$ 376,4 milhões, 22,8% superior ao resultado de R$ 306,5 milhões
em 2003. Esse resultado demonstra que a nossa estratégia de crescimento sustentado visando a
perenidade do negócio vem se mostrando eficaz. Os resultados operacionais vêm progredindo de
maneira consistente, refletindo em um sólido crescimento do EBITDA. A margem EBITDA do ano
apresentou uma melhora em 2004, passando de 24,6% em 2003 para 27,0%. Esse resultado
demonstra que nossos esforços focados no custo, na qualidade das vendas e na melhora do nível
de atendimento e prestação de serviço ao cliente estão se provando catalisadores importantes em
nosso processo de consolidação operacional.
Apresentamos um prejuízo líquido de R$ 45,4 milhões em 2004, uma melhora em comparação
aos R$ 268,4 milhões de prejuízo registrado no ano de 2003. Juntamente com crescimento do
EBIT, que é um sinalizador de lucratividade da Companhia no médio e longo prazo e a valorização
do real frente ao dólar no ano, reconhecemos R$ 205,6 milhões em créditos fiscais calculados com
base nos saldos acumulados de prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição social.
Realizamos investimentos totais de R$ 123,0 milhões no ano de 2004, sendo a maior parte desse
montante, cerca de 60%, destinado à instalação de assinantes. Como o retorno do nosso portifólio
é realizado no curto prazo, o retorno desses investimentos já serão refletidos em nosso resultado
de 2005.
Encerramos a reestruturação da dívida com uma adesão agregada de 98% do total da dívida
à proposta de reestruturação da dívida financeira. Nesse dia efetuamos o pagamento de 40% do
valor do principal mais o total de juros sobre o saldo em 30/06/2004, para o período de 01/07/2004
a 21/03/2005, à taxa equivalente a LIBOR mais 3% ao ano para as dívidas em dólar e CDI mais
2% ao ano para as dívidas em reais. Para tanto, utilizamos R$ 142 milhões de nosso caixa,
R$ 200 milhões provenientes do empréstimo ponte e R$ 255 milhões provenientes das
Organizações Globo (“Globo”) e da Teléfonos de México, S.A. de C.V. (“Telmex”), pela subscrição
de ações de seus respectivos direitos, dentro do aumento de capital em curso. Adicionalmente a
Globo utilizou R$ 64 milhões de seus créditos para subscrever a parte remanescente dos seus
direitos de subscrição. Ao final do aumento de capital em curso, pagaremos o empréstimo ponte,
reconstituiremos R$ 70 milhões de nosso caixa e efetuaremos ainda um pagamento adicional de
aproximadamente R$ 50 milhões, diminuindo assim a dívida bruta para cerca de R$ 680 milhões.
Nosso caixa deve ficar em aproximadamente R$ 200 milhões após a conclusão do aumento de
capital e realização dos pagamentos relacionados às despesas da reestruturação. Desse modo, a
dívida líquida passaria a ser de R$ 480 milhões e a relação entre dívida líquida e EBITDA de
2004 passaria a ser de 1,3x.
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A Demonstração de Resultado e o Balanço Patrimonial pró-forma, considerando-se a conclusão da
reestruturação da dívida em 31 de dezembro de 2004, seriam o seguinte:
DRE Pro-forma 2004 - R$ milhões
Receita operacional líquida

1.393

Custo dos serviços prestados
Receitas (despesas) operacionais

(832)
(371)

EBIT

190

Despesas financeiras, inclui gastos incrementais não
recorrentes com a reestruturação
Receitas financeiras, inclui reversão de multas e
encargos moratórios da dívida reestruturada.
Outras (despesas) receitas líquidas
Amortização de ágio
Equivalência patrimonial
Receitas / Despesas não operacionais

(408)

Prejuízo antes de impostos e da participação de
acionistas minoritários

(95)

168
13
(71)
4
8

Imposto de renda e contribuição social
Participação de acionistas minoritários

88
(0)

Prejuízo líquido do exercício

(7)

Balanço Patrimonial Pro-forma 2004 - R$ Milhões
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Outros

Realizável a longo prazo
Permanente

522
278
244

580
1.037

Passivo
Circulante
Fornecedores e Programação
Outros

Exigível a longo prazo
Financiamentos
Debêntures
Outros

Participação de acionistas
Patrimônio líquido
Total do ativo

2.139

Total do passivo

363
200
163

1.253
470
180
603

0
523
2.139

O demonstrativo pró-forma de receitas e despesas financeiras, considerando-se a reestruturação
finalizada em 01/01/2004 é apresentado a seguir. Esse quadro demonstra como teriam sido as
despesas financeiras no ano de 2004, com o menor nível de endividamento atingido com a
conclusão da reestruturação.
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31 de dezembro de 2004

Saldos
históricos

Receitas:
Aplicações financeiras
Reversão de multas e encargos
moratórios por inadimplência
Outras

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Custos incrementais com o processo
de reestruturação de dívidas
Outras

Receitas (despesas) financeiras líquidas

Ajustes
pro forma

Saldos
pro forma

18

-

18

26
44

58
58

58
26
102

(303)

231

(72)

(24)
(327)

(67)
(50)
114

(67)
(74)
(213)

(283)

172

(111)

Informamos que as demonstrações financeiras pró-forma completas, com todas as premissas
utilizadas estão devidamente arquivadas na CVM.

3. Mercado de Capitais
Nossa ação preferencial (PLIM4) teve em 2004 um volume médio diário de transações de
R$ 11,3 milhões e a quantidade atual em circulação no mercado é de 50,3% do total de ações
emitidas pela Companhia. Nossas ações são também negociadas nos EUA sob a forma de ADR
na NASDAQ (NETC) e na Latibex na Espanha (XNET)
Juntamente com o anúncio do acordo com os credores a cerca dos termos da reestruturação da
dívida, divulgamos também o aumento de capital que faz parte desse acordo. Após intensos
debates com toda a comunidade financeira, decidimos realizar um aumento de capital privado,
onde os acionistas tem o direito de subscrever a ação ao preço unitário de R$0,35. Após a
conclusão, o número total de ações da NET será de 3,9 bilhões de ações.
Com a perspectiva da finalização da reestruturação da dívida, a S&P divulgou em dezembro de
2004 um rating corporativo indicativo da NET em B+/Estável na escala global e brBBB/Estável na
escala nacional. Em fevereiro de 2005, a Moody’s divulgou o rating indicativo para os novos títulos
de dívida no exterior em (P)B3. Com a conclusão da reestruturação, esses ratings devem ser
confirmados pela agência.

4. Governança Corporativa
Continuamos nossos passos rumo ao pleno atendimento da Lei Sarbanes-Oxley. Criamos o
Comitê de Divulgação em 2003, que é o fórum de debate sobre toda comunicação relevante que
fazemos ao mercado, além de se envolver diretamente na elaboração do Relatório 20F. Para a
divulgação do Relatório 20F, todos os diretores executivos e gerentes seniores da Companhia que
fazem parte do Comitê assinam uma sub-certificação sobre as informações relacionadas às suas
respectivas áreas antes que o Diretor Geral (CEO) e o Diretor Financeiro (CFO) certifiquem o
relatório que é arquivado na SEC.
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Concluímos a estrutura de Controles Internos e de Auditoria Interna. A área de Controles Internos
desenha o fluxo dos nossos principais processos, identifica e elabora o plano de ação para os
riscos detectados pela Auditoria Interna. Desse modo, procuramos eliminar os riscos que possam
trazer prejuízos materiais à nossa Companhia, buscando a aderência necessária aos processos e
à gestão de risco.
Em 2004 implementamos o Comitê de Auditoria segundo requerido pela lei Sarbanes-Oxley. O
Comitê já está em atividade e tem sido muito atuante nas discussões pertinentes aos nossos
principais processos bem como às demonstrações financeiras. O Comitê é composto de 3
membros, sendo 2 deles independentes. Entretanto, após um período de transição e adaptação de
suas rotinas, esse comitê será formado 100% por membros independentes, conforme requerido
pela lei.
Ainda em 2004 revisamos nosso Código de Conduta que define os princípios que devem nos
orientar em nosso trabalho e relacionamento na Companhia. Ele é a base da conduta profissional e
explicita o que consideramos ético em nossas ações e no relacionamento com todos os públicos
com os quais nos relacionamos.
Relações com Investidores
Transparência e boas práticas de Governança Corporativa são as nossas diretrizes no que diz
respeito ao nosso compromisso com a comunidade financeira. Revisamos constantemente nosso
website de Relações com Investidores para nos certificarmos que ele atende às constantes
mudanças de demanda dos investidores. Para assegurar que todos possam ter acesso às
informações divulgadas pela Companhia e contato direto com nossa Administração, realizamos
periodicamente apresentações na APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais) tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro e na ABAMEC
(Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais) no Rio de Janeiro. Divulgamos
simultaneamente nossos resultados trimestrais em Legislação Societária e em US GAAP e
fazemos sempre uma teleconferência em português e outra em inglês para apresentá-los ao
mercado. Adicionalmente, comparecemos a várias reuniões em grupo ou individuais, quando
solicitadas, com investidores e analistas, no Brasil e no exterior. No ano de 2004, estivemos
presente no XVIII Congresso da Apimec em Brasília, no VI Fórum Latibex, evento realizado na
cidade de Madrid, organizado pela Bolsa de Madrid e na Conferência de Analistas em Frankfurt,
além de termos realizado quatro roadshows nos mercados dos EUA e Europa.

5. Ações Institucionais
Nosso principal foco social está voltado à educação e por isso, implementamos um projeto de
responsabilidade social, o “NET Educação”. Essa iniciativa é condizente com nossa mensagem: a
programação da NET educa, diverte, emociona e pode também ser utilizada como recurso
pedagógico.
Trata-se de um amplo projeto que leva para as salas de aula canais para transmissão de
programas de capacitação de professores. Além do acesso ao conteúdo de uma programação
diária, ainda é disponibilizado um suporte pedagógico aos pais, alunos e pedagogos por meio do
website www.neteducacao.tv.br.
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Apoiado nessa estratégia de integração entre escola e comunidade, nosso projeto atende 1.800
escolas e cerca de 2 milhões de alunos do ensino médio e fundamental, por meio da instalação de
pontos de TV a cabo, que são utilizados como recurso de ensino nas salas de aula. As escolas
contempladas são escolhidas pelo programa “Escola da Família”, desenvolvido pelas secretarias
estaduais de Educação, em parceria com a Unesco.
O programa NET Educação recebeu o Prêmio Unesco 2004, pela participação ativa na capacitação
de professores do ensino médio e fundamental de escolas públicas de todo o Brasil, sendo
considerada a melhor iniciativa empresarial na categoria Comunicação e Informação.

6. Recursos Humanos
Possuimos atualmente dois planos de incentivo de longo prazo, o Plano de Participação no
Resultado, ou “PPR”, um plano anual bônus para todos os colaboradores e um plano
complementar de longo prazo para um número selecionado de seus diretores e membros seniores
da administração. Esse plano complementar tem como objetivo reter esses executivos e seu
alinhamento com os objetivos dos acionistas.
O PPR tem como objetivo vincular todos os Colaboradores ao sucesso da Companhia e incentivar
a integração e o trabalho em equipe entre as diversas áreas em busca de um objetivo comum. O
principal parâmetro para a mensuração desse plano é a geração de caixa livre (após
investimentos), que deve estar acima dos níveis estipulados no plano de negócios. Ainda assim,
somente realizaremos o pagamento anual referente ao PPR, caso atinjamos as metas préestabelecidas para cada um desses anos, quer sejam financeiras ou operacionais.
O objetivo desse plano complementar é manter os membros chaves da administração da NET até
o final de 2006. Os pagamentos dentro deste plano são diferidos anualmente, com data de
pagamento final no início de 2007, caso a geração de caixa atinja os níveis estabelecidos pelo
plano. Essa medida certamente diminui o risco de implementação do nosso plano estratégico de
longo prazo e faz com que a gerência fique alinhada com os objetivos dos acionistas e credores.
Encerramos o exercício com um total de 3.218 colaboradores um crescimento de 3,8% em
comparação a 2003, quando tínhamos 3.100 colaboradores.

7. Relacionamento com os Auditores Independentes
Durante o exercício de 2004, realizamos a rotatividade da firma de auditoria. Assim, o trabalho de
auditoria foi efetuado pela Ernst & Young até junho de 2004 e após essa data foi assumido pela
KPMG. Os serviços não relacionados à auditoria de balanço realizados pela Ernst & Young
referem-se a serviços de revisão da base de assinantes, consultoria na elaboração e revisão de
trabalhos da reestruturação da dívida e consultoria tributária, que totalizaram R$ 0,6 milhão (53,8%
em relação ao serviço de auditoria). Os serviços foram contratados e realizados em prazo inferior a
um ano e a Companhia adota o procedimento de solicitar a utilização de equipes distintas daquelas
responsáveis pelos serviços de auditoria. A KPMG não prestou serviços não relacionados à
auditoria de balanço em 2004.

8. Agradecimentos
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O ano de 2004 foi um ano muito importante para todos nós da NET. Conseguimos consolidar
nossos principais processos, que estão garantindo o crescimento sustentado. A preocupação
constante com a qualidade do serviço prestado e do atendimento ao assinante tem gerado o efeito
positivo desejado e hoje temos certeza de que nosso trabalho está surgindo efeito junto à opinião
de nossos clientes.
Aproveitamos também a oportunidade de agradecer ao Bndespar, Bradespar e RBS por todo o
apoio que nos foi passado enquanto fizeram parte do grupo de controle e a toda contribuição que
nos foi dada ao longo do período.
Aos nossos acionistas, assinantes, colaboradores, fornecedores e a todos aqueles com que nos
relacionamos, agradecemos a oportunidade de termos realizados juntos o melhor ano da história
da Companhia.

São Paulo, 22 de março de 2004.

A Administração
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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1.

Contexto operacional e financeiro
A Net Serviços de Comunicação S.A. tem por objetivo a participação no capital de outras
empresas que atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no provimento de acesso
a serviços de valor adicionado, na prestação de outros serviços de telecomunicações e em qualquer
outra modalidade de distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede. A Companhia
tem também, por objetivo, a prestação às suas subsidiárias de todos os serviços, inseridos no
contexto de apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo. A Companhia poderá,
ainda, participar em outras empresas que tenham as mesmas atividades, assim como acessórias a
estas, incluindo as de importação, exportação e representação.
A atividade das principais controladas, caracteriza-se pela distribuição de sinais de televisão por
assinatura através de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do país. Desde
2000, a Companhia oferece também serviços de acesso à Internet através de sua rede de cabos nas
principais cidades em que opera. A concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a
indústria brasileira de telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura
foi outorgada para as controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Na data do
vencimento, será possível solicitar a renovação, desde que, as controladas tenham cumprido
satisfatoriamente as condições da concessão, tenham atendido à regulamentação do Poder
Executivo, e venham a atender às exigências que sejam, técnica e economicamente, viáveis para a
satisfação das necessidades da comunidade, inclusive quanto à modernização do sistema.
Conforme os termos do acordo de acionistas de 11 de julho de 2002, descrito na nota 16, a
Companhia é controlada, em conjunto com Bndespar (até 01 de fevereiro de 2005, conforme
detalhado na nota 26-a Eventos subseqüentes), pela Roma Participações Ltda. e pela Distel
Holding S.A., empresas controladas pela Globo Comunicações e Participações S.A. ou Globopar,
que faz parte do maior conglomerado de empresas de mídia e entretenimento do Brasil.
Em decorrência dos aprimoramentos operacionais e das medidas para otimização dos custos, a
maioria das controladas está gerando lucros operacionais. O resultado positivo em 2004 reflete
também a valorização do real frente ao dólar, de aproximadamente 8%, bem como o
reconhecimento dos créditos fiscais diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias no montante de aproximadamente R$ 196.000 (R$
22.000 em 31 de dezembro de 2003) nas controladas com perspectiva de lucros futuros conforme
divulgado na nota explicativa 6 – Impostos diferidos e a recuperar curto e longo prazo. Entretanto,
o resultado consolidado do exercício de 2004 da Companhia continua sendo afetado pelo
reconhecimento dos encargos financeiros, juros de mora, comissão de permanência e multas
contratuais decorrentes de obrigações financeiras vencidas, no montante de aproximadamente R$
303.000 (R$ 182.000 em 31 de dezembro de 2003), conforme divulgado na nota explicativa 18Resultado financeiro. Os custos incrementais específicos, já desembolsados, relacionados à
reestruturação das dívidas no montante de R$ 44.000 (R$ 16.200 em 31 de dezembro de 2003)
continuam sendo registrados como despesas antecipadas, e serão amortizados na data da conclusão
do processo de reestruturação das dívidas.
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A Administração, com o apoio de seus acionistas, continua focada no aumento da base de
assinantes, na implementação de canais múltiplos de vendas e TV digital, na melhoria dos serviços
e dos resultados, por meio de controles mais aprimorados para tomada de decisões de forma
seletiva e disciplinada.

A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
Percentual de participação no capital social
2004
2003
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações S.A.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltd.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Televisão a Cabo Vindima Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
TV Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.
Cable S.A.
Coligada
Net Brasil S.A.
Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.
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86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,08
0,01
-

13,62
46,60
2,12
36,99
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00
-

86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
0,08
0,01
44,25

13,62
46,60
2,12
36,99
0,06
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00
55,75

-

-

40,00

-

50,00

-

50,00

-
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Incorporação de controladas
Durante 2004, em continuidade ao processo de reestruturação societária anunciado em 2002, a
Companhia incorporou as controladas Televisão a Cabo Vindima Ltda., Vicom Tecnologia Ltda.,
Jaguari Telecomunicações S.A. e Cable S.A., que se encontravam inativas. Em 2003 incorporou
as controladas Televisão a Cabo de Novo Hamburgo Ltda., Americapar Participações Ltda., Net
Sul Provedor de Acesso Ltda. e adquiriu a participação de 30% dos sócios minoritários de sua
controlada Net Anápolis.
Venda de participação societária
Com o objetivo de fortalecer os segmentos de televisão por assinatura e banda larga, em 30 de
agosto de 2004, a Companhia vendeu 100% das quotas representativas do capital social da Vicom
Ltda. para a Comsat Brasil Ltda.
Esta operação gerou um ganho não operacional de R$ 8.652 conforme demonstrado a seguir:
Venda em 1 parcela à vista e 5 parcelas anuais, corrigidas
pela variação do IPCA
Mais o equivalente a US$ 4.250 mil em 5 pagamentos anuais
atrelados a geração de caixa líquido pela Vicom
Receita total
Baixa de investimentos
Baixa do ágio
Resultado não operacional

19.359
12.469
31.828
(16.176)
(7.000)
8.652

Em complemento ao acordo, a Companhia assumiu uma dívida no montante de R$ 7.000 (US$
2.066) que estava registrada na Vicom Ltda. Esta dívida será recuperada da Comsat Brasil Ltda
em 5 parcelas anuais atrelados a geração de caixa líquido pela Vicom Ltda. Caso haja saldo em
aberto ao final do 5º ano, o valor remanescente será integralmente recebido.
A Companhia também alienou em agosto de 2004, 80 ações ordinárias nominativas
correspondentes a totalidade de sua participação de 40% do capital social da Net Brasil S.A. para a
acionista Distel Holding S.A.. Esta operação gerou uma perda de R$ 2.004 que foi reconhecida
como resultado não operacional.

430

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2004

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Cancelamento do registro de companhia aberta da controlada CMA Participações S.A.
Conforme fato relevante publicado em 6 de agosto de 2004, a Companhia aprovou o cancelamento
do registro de Companhia aberta da controlada CMA Participações S.A., a qual será efetivada
através de oferta pública, visando à aquisição total de 100.001 ações ordinárias e 94.315.540 ações
preferenciais. O preço oferecido para aquisição das ações ordinárias e preferenciais será de R$1,35
por lote de 1000 ações, atualizado pela variação da Taxa Referencial (TR) mensal, calculados pro
rata temporis desta data até a data da liquidação financeira. O processo foi submetido para análise
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em 23 de fevereiro de 2005 a controlada editou uma
oferta pública de aquisição de ações conforme comentado na nota 26-b Eventos subseqüentes.
Reestruturação de dívidas e aumento de capital
Desde dezembro de 2002, a Companhia vem negociando com o comitê de credores, novos termos
e condições para o perfil de sua dívida.
Em 22 março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de dívidas, mediante a
adesão de 98% dos credores financeiros.
Os termos e condições acordados bem como os principais elementos dos instrumentos da nova
dívida estão descritos na nota explicativa nº 26-c Eventos subseqüentes.
A Companhia acredita que atingiu os objetivos anunciados no início desse processo, de adequar
seu calendário de amortização de principal e juros aos níveis que podem ser suportados pela
geração de caixa operacional e que seja adequado à volatilidade do mercado em que a Companhia
opera, minimizando o risco de refinanciamento dessa dívida, possibilitando assim um crescimento
sustentável de longo prazo.

2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas
foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações e normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM .
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A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a forma de
“American Depositary Shares” – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América e está sujeita
às normas da “Securities and Exchange Commission – SEC”. A Companhia elabora
demonstrações financeiras anuais e trimestrais de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos nos Estados Unidos da América – USGAAP. Visando atender às necessidades de
informação dos mercados em que opera, a Companhia tem por prática divulgar suas demonstrações
financeiras societárias e USGAAP simultaneamente. A Companhia possui também ações
preferenciais negociadas na LATIBEX , bolsa de valores de Madrid, estando sujeita também às
normas da Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, as quais são atendidas pelos
requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da América.
A Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 2 com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, passando a integrar o índice Novo
Mercado Bovespa, criado para diferenciar um grupo seleto de empresas que se comprometem em
adotar práticas diferenciadas de Governança Corporativa. As demonstrações financeiras anuais e
trimestrais da Companhia contemplam as exigências adicionais do novo mercado BOVESPA.
Algumas rubricas de 2003, sendo as principais, despesas com depreciação e amortização (nota
explicativa 17), receitas a transcorrer (nota explicativa 5) e imposto de renda e contribuição social
diferidos (nota explicativa 6), foram reclassificadas para adequação e consistência com o
exercício corrente.
Resumo das principais práticas contábeis
a.

Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o
competência de exercício.

regime contábil de

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.
b.

Uso de estimativas
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração utilize estimativas
para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como para algumas divulgações de informações nas demonstrações financeiras. Os
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas
relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia, são revisadas anualmente e
referem-se a: provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda diferido
ativo, provisão para contingências, provisão para perdas nos estoques, vida útil de
equipamentos e valor de mercado de derivativos.
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c.

Moeda estrangeira
Os ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela
taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão
de moeda foram reconhecidas no resultado do exercício. Para as subsidiárias localizadas no
exterior, os ativos e passivos foram convertidos para reais pela taxa de câmbio vigente na
data do fechamento do balanço.

d.

Ativo circulante e realizável a longo prazo
•

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.

•

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base na inadimplência dos assinantes, em montante considerado
suficiente pela Administração para a cobertura de eventuais perdas na realização das
contas a receber.

•

Estoques
Avaliado ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado e deduzido
de provisão para obsolescência, quando necessário.

•

Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e.

Permanente
•

Investimentos
São demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995,
combinado com os seguintes aspectos:
As práticas contábeis adotadas pelas controladas são consistentes com as adotadas
pela Companhia;
As participações diretas ou indiretas em controladas são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial;
As demonstrações financeiras das controladas no exterior são convertidas para
reais com base na taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as
correspondentes variações cambiais reconhecidas no resultado operacional;

433

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2004

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

As provisões para passivo a descoberto das controladas, as quais são classificadas
como redutoras de créditos com empresas ligadas, até o limite destas, são constituídas
com base na totalidade do passivo a descoberto, independentemente da existência de
participação de minoritários;
Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas, fundamentados
em expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no método linear no
prazo máximo de 10 anos. Análises do valor de recuperação dos ágios são efetuadas
anualmente com base nas projeções de resultados futuros.
•

Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada. A depreciação é calculada de acordo com o método linear, às taxas
anuais mencionadas na Nota 9, que levam em consideração a vida útil-econômica dos
bens. As estimativas da administração da vida útil dos bens integrantes da rede de
distribuição de sinais são revisadas periodicamente para refletir as mudanças
tecnológicas e mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no
imobilizado (equipamentos, cabos, terminais de recepção, etc), como estoques a
imobilizar e valorizados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas. As despesas com reparos e manutenção da rede de distribuição de sinais são
apropriadas ao resultado.

•

Diferido
Abrange os valores capitalizados na fase de prematuração e os custos de instalação da
rede interna nas residências de assinantes de televisão por assinatura e de acesso a
Internet, exceto equipamentos, quando superiores ao montante das receitas de taxas de
adesão líquidas das despesas diretas de vendas, além de outros gastos com projetos
que beneficiarão exercícios futuros.
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em até cinco anos, a partir da data em
que os benefícios começam a ser gerados.

f.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais incorridas até a data
base dos balanços.

g.

Provisões
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Uma provisão é reconhecida no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
h.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados
com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Os impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição
social e diferenças temporárias foram constituídos apenas nas empresas que apresentam
histórico de lucros tributáveis e com perspectivas de lucros futuros, suportados por
projeções de resultados tecnicamente elaboradas.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como impostos a recuperar,
com base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com base nas projeções
dos resultados das operadoras que estão efetuando a amortização do ágio incorporado para
fins fiscais conforme previsto na instrução CVM 349/01.
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social são avaliados regularmente com base no plano
de negócios da Companhia e são objeto de provisão para perdas quando necessário.

i.

Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do balanço,
com base nas informações relevantes de mercado disponíveis ou outras técnicas de
avaliação.

j.

Demonstrações dos fluxos de caixa
A Companhia está apresentando a demonstração dos fluxos de caixa preparados de acordo
com a NPC 20 –Demonstração dos fluxos de caixa, emitida pelo IBRACON – Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil.

3.

Demonstrações financeiras consolidadas
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As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as demonstrações da Net Serviços de
Comunicação S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta
ou indiretamente, inclusive o controle compartilhado.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma horizontalmente os
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado
pelas seguintes eliminações:
•

Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das empresas
controladas;

•

Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio líquido e
resultados são destacadas;

•

Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas;

•

Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas realizadas entre as
empresas consolidadas.

Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em conjunto, TV
Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às demonstrações financeiras consolidadas,
na proporção da participação da Companhia no seu capital social.

4.

Disponibilidades
Controladora
Caixa e bancos
Fundos de investimento
Certificados de depósitos bancários

2004
355
355

Consolidado
2003
88
88

2004
13.177
148.756
162.801
324.734

2003
13.201
127.828
60.675
201.704

As aplicações financeiras estão distribuídas basicamente em: certificados de depósitos bancários
remunerados à taxas que variam entre 99,5% a 101,0% da variação dos certificados de depósito
interbancário (CDI), debêntures compromissadas remunerada à taxa de 100,0% do CDI, e fundos
de aplicação em cotas de outros fundos.
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5.

Contas a Receber
Consolidado
Contas a receber de assinantes

2004
183.793

2003
147.914

(-) Receitas a transcorrer

(87.434)

(48.695)

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(35.615)

(43.353)

60.744

55.866

As receitas a transcorrer representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais, apropriadas
ao resultado conforme o regime de competência.

6.

Impostos diferidos e a recuperar curto e longo prazo
Controladora
2004
2003
Impostos a recuperar:
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Impostos diferidos:
Créditos fiscais resultantes de
Incorporação

5.113
3.804

Imposto de renda
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias
Contribuição social
Base negativa
Diferenças temporárias
Total
Total de impostos diferidos e a recuperar
Curto prazo
Longo prazo

8.917

3.774
1.301
5.075

27.986
23.510
717
52.213

14.342
7.196
719
22.257

-

-

317.599

402.582

-

-

154.906
9.435
164.341

5.140
17.712
22.852

-

-

53.112
3.269
56.381
538.321

1.352
2.600
3.952
429.386

590.534
(132.375)
458.159

451.643
(122.088)
329.555

8.917
(5.513)
3.404

Créditos fiscais resultantes de incorporação
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A partir de janeiro de 2003, as operadoras iniciaram o aproveitamento dos créditos fiscais
decorrentes de incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, com base na
expectativa de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
Durante o exercício de 2004, as operadoras amortizaram para fins fiscais créditos no montante de
R$ 84.983 e o seu aproveitamento como despesa dedutível gerou um benefício fiscal de R$ 82.345
(R$ 15.945 em 31 de dezembro de 2003), sendo R$ 72.163 (R$ 13.493 em 31 de dezembro de
2003) oriundos dos ágios incorporados da Globotel Participações S.A. em agosto de 2001,
conforme nota explicativa nº16 e o restante de R$ 10.182 (R$ 2.452 em 31 de dezembro de 2003)
relativo aos ágios incorporados da Companhia nas operadoras. O valor dos créditos amortizados e
não utilizados no montante de R$ 2.638, classificados na demonstração de resultados como despesa
de imposto de renda e contribuição social diferidos, representa as parcelas de amortização que se
transformaram em prejuízos fiscais, a serem aproveitados a partir do exercício de 2005, observado
o limite de 30% dos lucros tributáveis.

438

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2004

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Em 31 de dezembro de 2004 e 2003 os saldos remanescentes dos créditos fiscais registrados pelas
operadoras controladas pela Companhia são como segue:
2004
196.419
75.290
32.303
13.587
317.599

Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

2003
245.524
99.696
40.379
16.983
402.582

A estimativa de amortização dos créditos fiscais, é como segue:
2005
2006
2007
2008
Total

84.983
84.983
84.983
62.650
317.599

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Algumas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros,
determinada por estudo técnico, derivado dos planos de negócios, devidamente aprovado pela
Administração e revisado anualmente, reconheceram, em 31 de dezembro de 2004, os benefícios
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias e créditos tributários sobre prejuízos fiscais e
bases negativas de contribuição social de exercícios anteriores, os quais não possuem prazo
prescricional, e sua compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis.
A estimativa de realização dos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias, apurados com base na projeção de resultados futuros
e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da Companhia de acordo com a
instrução CVM nº 371, é como segue:
2005
20.860
2006
17.939
2007
18.615
2008
20.915
2009
45.926
2010 a 2012
83.763
2013 a 2014
12.704
Total
220.722
Parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida
883.101
Total
1.103.823
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As projeções de resultado das operadoras levam em consideração as amortizações anuais dos
créditos fiscais resultantes de incorporação, bem como a conclusão do processo de reestruturação
de dívidas comentado na nota explicativa nº 26-c Eventos subseqüentes e indicam a recuperação
dos créditos fiscais incorporados e dos impostos diferidos reconhecidos.
O estudo técnico de viabilidade, que contemplou a geração de resultados de acordo com a
expectativa da Administração, considerando a continuidade da Companhia e de suas operadoras,
indicou que o ativo registrado é recuperável em até 10 anos. A Administração comparou projeções
ao valor nominal limitado a 10 anos com projeções com a manutenção do resultado por tempo
indeterminado, inclusive a sua perpetuidade e trazidos ao valor presente pela taxa média de custo
de capital da Companhia. O reconhecimento dos ativos fiscais diferidos foi o menor valor apurado
na comparação anteriormente descrita.
Adicionalmente, a Administração da Companhia continua voltada a ações mais efetivas de redução
dos custos operacionais, no atendimento aos assinantes, oferecendo novos serviços, melhorando a
qualidade dos serviços existentes e implementando melhores canais de venda, objetivando o
aumento de lucros de suas operadoras.
Os planos de negócio da Companhia são revisados anualmente para refletir as mudanças no cenário
econômico, mudanças mercadológicas e as decorrentes de decisões da Administração,
contemplando as seguintes premissas:
• Permanência do serviço de acesso à internet de banda larga, (Vírtua), nos mercados
chaves onde existem áreas de alta densidade populacional e renda disponível, com a
possível expansão de acesso às áreas de baixa densidade populacional, porém com alta
renda disponível.
• Realização de ações junto aos assinantes para melhorar o mix de assinantes de TV por
assinatura, estimulando a migração para pacotes de maior margem e de melhor percepção
de valor, além dos serviços agregados.
• Oferta de novos serviços de valor agregado aos assinantes através de produtos como o
pay-per-view de filmes e esportes e canais à la carte.
• Melhoria na qualidade do serviço por meio da terceirização das áreas de Atendimento e
Tecnologia da Informação, o que diminuiu e deve continuar a diminuir as taxas anuais de
desconexão de assinantes e os seus respectivos custos operacionais.
• Lançamento da Net Digital (TV digital interativa), que contribui com o aumento de
receita por assinante e permite a oferta de uma maior quantidade de produtos e serviços
agregados.
• Revisão contínua de processos operacionais chaves da Companhia tais como vendas,
instalações e retenções, o que tem proporcionado redução destes custos por assinantes.
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Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis de curto prazo foram classificados no
ativo circulante.
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas nas projeções dos lucros
tributários levando em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no
encerramento do exercício. Conseqüentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem
no futuro tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões.
A conciliação das despesas calculadas pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e das
despesas de imposto de renda e contribuição social debitadas em resultado, é demonstrada como
segue:
Controladora
2004
2003

Consolidado
2004
2003

(46.842)

(268.387)

(137.493)

(177.804)

Exclusão do resultado da equivalência patrimonial e resultado
pela mudança no percentual de participação

(386.434)

(37.565)

(4.161)

(2.247)

Prejuízo após exclusão do resultado da equivalência
patrimonial e mudança no percentual de participação

(433.276)

(305.952)

(141.654)

(180.051)

147.314

104.024

48.162

61.217

(202)
(860)

(399)
(6.255)

(6.686)
(860)

(5.476)
(7.651)

195

-

82.345
609

15.495
33

(139.129)

(96.759)

(141.442)

(77.679)

1.447
(7.318)

(611)

196.724
(1.602)
(84.983)
-

22.139
(13.389)
(84.983)
(123)

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício

1.447

-

92.267

(90.417)

Alíquota efetiva

0,0%

0,0%

65,1%

50,2%

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal
combinada 34%
Adições permanentes:
Despesas indedutíveis
Tributação do lucro de controladas no exterior
Exclusões permanentes:
Efeito tributário das provisões sobre ágios incorporados
Receitas não tributáveis
Outros itens:
Imp. renda e contr. social sobre prejuízos fiscais e diferenças
temporárias do exercício não reconhecidos
Imp. renda e contr. social sobre prejuízos fiscais e diferenças
temporárias de exercícios anteriores reconhecidos neste
exercício
Outros créditos (débitos) fiscais
Amortização do crédito fiscal sobre ágios incorporados
Efeitos tributários dos juros sobre capital próprio
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7.

Estoques
Consolidado
2004
29.004
4.757
(3.057)
30.704

Materiais para manutenção de redes
Materiais para instalação e assistência técnica
Provisão para obsolescência

2003
4.088
4.088

Com a conclusão dos projetos de ampliação e adequação das redes, a maioria dos estoques de
materiais passou a ser aplicado na manutenção destas redes. Por esse motivo, a Administração da
Companhia, após análise reclassificou os saldos de materiais de manutenção de redes da conta do
ativo imobilizado para a conta de estoques no ativo circulante no montante de R$ 32.289 durante o
ano de 2004, por entender que desta forma, fica melhor demonstrado a natureza do material.

8.

Investimentos

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

Controladora
2004
2003
1.201.521
857.564
91.934
146.233
1.293.455
1.003.797
1.293.455
1.003.797
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2004
2003
137.680
215.556
137.680
215.556
164
276
137.844
215.832
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As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos investimentos,
bem como as informações relevantes sobre as controladas, são apresentadas a seguir:

a)

Movimentação dos investimentos

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B.H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Total controladas
Coligada:
Net Brasil S.A.
Total controladora

b)

Juros
sobre
capital
próprio

Ganhos e
perdas na
variação de
participação

Saldos
em
2004

Saldos
em
2003

Aumento
de
capital

441.004
210.460
74.388
34.967
28.784
25.617
23.103
4.424
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
248
221
857.564

30.923
12.966
23.877
13.358
1.547
82.671

(304)
(304)

(15.502)
(2.985)
(2.079)
(371)
(49)
(211)
(179)
(125)
(20)
(21.521)

(257)
(257)

123.165
116.647
26.890
(882)
(1.185)
17.906
10.206
879
(1.569)
595
673
2.903
29.705
1.325
(34)
133
327.357

(27.599)
(16.176)
(214)
(43.989)

594.835
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
4.628
4.787
2.801
4.710
29.705
2.595
1.881
1.201.521

857.564

82.671

(304)

(21.521)

(257)

2.004
329.361

(2.004)
(45.993)

1.201.521

Dividendos
recebidos

Equivalência
patrimonial

Baixas
(vide nota 1)

Movimentação do ágio

Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Vicom Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Outros
Total controladora
CMA Participações S.A.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Blumenau
Net Londrina Ltda.
Net Paraná Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Maringá
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Florianópolis Ltda.
Outros
Total consolidado

Saldos
em
2003

Amortização
de
ágio

63.901
27.954
18.072
12.822
8.555
4.493
2.939
2.500
1.811
1.469
1.354
363
146.233
14.861
16.743
15.857
12.412
3.204
2.188
1.525
562
1.971
215.556

(9.466)
(12.977)
(6.777)
(8.098)
(1.555)
(2.246)
(1.603)
(1.488)
(1.811)
(801)
(366)
(111)
(47.299)
(10.001)
(2.638)
(2.548)
(3.549)
(686)
(938)
(1.525)
(562)
(823)
(70.569)
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Baixas
(vide nota 1)
(7.000)
(7.000)
(7.000)

Variação
cambial
(307)
(307)

Saldos
em
2004
54.435
14.977
11.295
4.724
2.247
1.336
1.012
668
988
252
91.934
4.553
14.105
13.309
8.863
2.518
1.250
1.148
137.680
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c)

Movimentação da provisão para passivo a descoberto

Empresas

Saldos
Em
2003

Aumento de
capital

Equivalência
patrimonial

Saldos
Em
2004

Controladas:

d)

Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Total controladas

486.475
90.472
63.033
43.337
2.956
686.273

(32.521)
(32.521)

(19.752)
(57.951)
20.852
(817)
2.496
(55.172)

466.723
83.885
42.520
5.452
598.580

Coligada:
Net Brasil S.A.
Total controladora

2.150
688.423

(32.521)

(2.150)
(57.322)

598.580

Informações relevantes sobre as controladas
i) Número de ações ou quotas de propriedade da Net Serviços de Comunicação S.A.
CONTROLADORA
Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2004
Ações (mil)
Ordinárias
Preferenciais
641
12.985
8
561
123.034.810
0,01
630.660
862

1.117.326
-

66.417
9.883.146
1
8.872.670
114.008
3.097.554
2.675.720
632.030
46.019.311
-

-

-

-

ii) Participação e demais informações requeridas.
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Quotas
(mil)
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CONTROLADORA

Empresas

Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecom. S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Total controladas
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2004
Participação no
capital
capital
social
votante
(%)
(%)
97,87
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
86,00
100,00
100,00
50,67
63,00

-

100,00
50,00
99,99
100,00
86,00
54,84
63,00

-

Patrimônio
líquido

Capital
social

Resultado

Investimentos

Provisão
para
passivo a
descoberto

Efeitos no
resultado da
controladora

607.759
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
9.256

768.177
270.472
98.831
2
88.727
114.008
7.500

125.841
116.647
26.890
(882)
17.906
10.206
1.758

594.835
311.605
111.259
34.085
67.400
31.230
4.628

-

4.787
2.801
4.710
2.595
1.881
(542.701)
29.705
(83.885)
(79.622)
(8.654)

30.976
1.975
26.757
8.800
6.321
109.029
460.193
6.892
36.010
6

595
673
2.903
1.325
133
22.968
87.656
(20.852)
1.537
(3.964)

4.787
2.801
4.710
2.595
1.881
29.705
1.201.521

(466.723)
(83.885)
(42.520)
(5.452)
(598.580)

123.165
116.647
26.890
(882)
(1.185)
17.906
10.206
879
(1.569)
595
673
2.903
1.325
(34)
133
19.752
87.656
(20.852)
817
(2.496)
382.529

-

-

-

1.201.521

(598.580)

4.154
386.683

Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia alienou 100% das quotas da Vicom Ltda.
para a Comsat Brasil Ltda.
O balanço patrimonial em 30 de agosto de 2004 e 31 de dezembro de 2003 e as demonstrações de
resultado do período e exercício findo em 30 de agosto de 2004 e 31 dezembro de 2003
consolidados da Vicom Ltda. e sua controlada, estão demonstrados a seguir:

Balanços patrimoniais consolidados em 30 de agosto de 2004 e 31 de dezembro de 2003
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30/08/2004

31/12/2003

Ativo

Passivo

Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Impostos diferidos e a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

Realizável a longo prazo
Contas a receber de empresas ligadas
Depósitos judiciais
Outros créditos

Permanente
Investimentos
Imobilizado

552
4.690
939
186
1.394
7.761

650
6.067
311
47
447
7.522

Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e encargos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisão para IR e CS
Provisões e outras contas a pagar

2.641
15
1.338
3.994

2
1.307
1.309

Exigível a longo prazo
Contas a pagar a empresas ligadas
Provisões para contingências
Provisões e outras contas a pagar

40
20.307
20.347

112
24.566
24.678

32.102

33.509

Patrimônio líquido e recursos
capitalizáveis
Capital social
Reserva de reavaliação
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Recursos capitalizáveis
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30/08/2004

31/12/2003

1.909
790
2.662
4.013
12
3.166
12.552

2.327
609
2.219
7.387
12.542

14
952
2.408
3.374

699
2.523
3.222

55.020
1.679
(40.523)
16.176
16.176

41.662
1.717
(38.992)
4.387
13.358
17.745

32.102

33.509
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Demonstrações de resultados consolidados do período e exercício findo em 30 de agosto de 2004 e
31 de dezembro de 2003.

01/01/2004 a
30/08/2004
Redes corporativas
Impostos e deduções das receitas
Receita operacional líquida

36.596
(4.018)
32.578

Custos dos serviços prestados
Lucro bruto

(20.957)
11.621

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas líquidas

01/01/2003 a
31/12/2003
57.877
(5.541)
52.336
(35.149)
17.187

(3.081)
(4.179)
(5.913)
(915)
231
80
(13.777)

(2.441)
(6.704)
(10.703)
(517)
576
736
(19.053)

Prejuízo operacional
Resultado não operacional
Imposto de renda e contribuição social

(2.156)
601
(10)

(1.866)
8
-

Prejuízo do período/exercício

(1.565)

(1.858)

447

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2004

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

9.

Imobilizado
Controladora
2004
Taxa média
anual de
depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Adiantamentos a fornecedores
Outros

20
10
10
10
4
20
20
Diversas

Custo

141.165
996
1.917
4.277
423
339
7.100
324
944
157.485

Depreciação

Valor

2003
Valor

Acumulada

Líquido

Líquido

(91.044)
(646)
(1.012)
(1.734)
(387)
(325)
(4.857)
(100.005)

50.121
350
905
2.543
36
14
2.243
324
944
57.480

62.998
323
1.026
2.971
268
2.710
9.245
2.667
82.208

Depreciação

Valor

2003
Valor

Acumulada

Líquido

Líquido

Consolidado
2004
Taxa média
anual de
depreciação - %

Custo

Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Cable modem
Rede corporativa
Estoques a imobilizar
Adiantamentos a fornecedores
Imobilizado em andamento

6,67
8,33
6,67
10
10
20
-

134.355
1.083.860
255.857
423.274
46.112
72.395
324
7.851
2.024.028

(77.126)
(770.237)
(184.575)
(231.694)
(7.945)
(1.271.577)

57.229
313.623
71.282
191.580
38.167
72.395
324
7.851
752.451

41.229
357.734
81.014
201.313
20.270
19.283
126.817
8.643
856.303

Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

20
10
10
10
4
20
20
20
Diversas

190.455
21.441
12.181
15.190
24.289
3.997
40.148
10.057
2.999
2.889
323.646
2.347.674

(134.711)
(18.115)
(8.826)
(8.235)
(17.117)
(3.686)
(34.004)
(5.425)
(1.306)
(231.425)
(1.503.002)

55.744
3.326
3.355
6.955
7.172
311
6.144
4.632
2.999
1.583
92.221
844.672

70.249
4.408
4.476
8.559
10.878
1.051
10.314
3.509
3.191
5.438
122.073
978.376
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10. Diferido

Instalações em residência
Projeto TV digital
Outros

Consolidado
2004
Amortização
Valor
acumulada
líquido
(224.961)
47.577
(77)
5.637
(82.235)
823
(307.273)
54.037

Custo
272.538
5.714
83.058
361.310

2003
Valor
líquido
41.879
2.272
44.151

11. Programação
Durante o exercício, em decorrência da renegociação com os fornecedores de programação, a
Companhia reconheceu um ganho de R$ 31.011, sendo R$ 7.584 relativos a redução dos custos de
programação e R$ 23.427 referente ao desconto de variação cambial. A composição das dívidas de
programação renegociadas é como segue:

Descrição
Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda.
ESPN, Inc.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Total

Passivo circulante
2004
2003

Controladora
Exigível a longo prazo
2004
2003

Total
2004

2003

9.167
8.299
2.047
1.232
20.745

8.212
6.588
1.820
1.097
792
18.509

764
764

8.212
6588
1.820
1.097
792
18.509

9.931
8.299
2.047
1.232
21.509

16.424
13.176
3.640
2.194
1.584
37.018

8.080
6.846
2.530
1.318
1.207
560
20.541
41.286

6.813
1.928
1.018
501
10.260
28.769

-

6.813
964
1.018
501
9.296
27.805

8.080
6.846
2.530
1.318
1.207
560
20.541
42.050

13.626
2.892
2.036
1.002
19.556
56.574

764

As dívidas de programação decorrentes de renegociações estão sendo amortizadas desde janeiro de
2004, sendo corrigidas mensalmente com base no IGP-M e devem ser totalmente liquidadas até o
exercício de 2006.
As negociações ainda em curso, envolvem valores em atraso de aproximadamente R$ 29.064, que
se encontram registrados no passivo circulante. A Administração tem expectativa de conclui-las
durante o exercício de 2005.
A composição das obrigações totais de programação a pagar é como segue:
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Passivo circulante
Descrição
Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda.
ESPN, Inc.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Outras
Total

Consolidado
Exigível a longo
prazo
2004
2003

2004

2003

94.890
11.671
2.035
1.225
358
161
110.340

138.693
9.791
1.810
1.090
789
319
144
152.636

760
760

8.036
7.892
4.356
1.311
1.200
557
10
23.362
133.702

6.776
1.923
1.012
499
10.210
162.846

760

Total
2004

2003

26.429
6.552
1.810
1.090
789
319
144
37.133

95.650
11.671
2.035
1.225
358
161
111.100

165.122
16.343
3.620
2.180
1.578
638
288
189.769

6.776
953
1.012
499
9.240
46.373

8.036
7.892
4.356
1.311
1.200
557
10
23.362
134.462

13.552
2.876
2.024
998
19.450
209.219

Em 27 de junho de 2004 a Companhia renegociou com a Net Brasil S.A., empresa controlada pela
Distel Holding S.A., as condições de aquisição de programação e valores de comissão, através de
novo contrato. A Net Brasil S.A. permanece como comissária para, em nome próprio negociar e
contratar junto a produtores e fornecedores de programação audiovisual a aquisição de conteúdo
brasileiro, obtendo assim melhores condições de preço e pagamento.
O novo contrato estabelece que todos os direitos e obrigações previstos nos contratos de aquisição
de programação de conteúdo brasileiro ainda vigentes, firmados entre a Net Brasil S.A. e os
respectivos fornecedores de programação continuem de pleno direito até o término de seu prazo de
validade. Adicionalmente, os contratos de aquisição de programação de conteúdo internacional
existentes, desde já são reconhecidos e aceitos pela Companhia que se obriga a cumprir
integralmente os seu termos e condições existentes até o seus respectivos vencimentos quando
serão negociados diretamente entre a Companhia e as programadoras.
A Companhia poderá contratar novos canais de conteúdo internacional diretamente das
programadoras.
O referido contrato tem vigência de 10 anos e é renovável automaticamente por iguais períodos.
O direito de utilização da marca Net, cedido gratuitamente pela Net Brasil S.A. permanece
inalterado.
Os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados por meio de consórcios entre a empresa ligada
Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, representada pela Net Brasil S.A., objetivando
explorar, conjuntamente, os bens, direitos e recursos destinados à transmissão e comercialização de
tais eventos, com prazo de vigência de acordo com a duração de cada evento objeto dos consórcios.
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Os valores e condições dos contratos de programação junto às empresas relacionadas às
organizações Globo são realizadas em preços e condições usuais de mercado.

12. Empréstimos e financiamentos
Controladora
2004
Multas e
juros de
mora

Descrição
Principal
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
International Finance Corporation
Banco BNL do Brasil S.A.
Bank Boston N.A.
Total
Passivo Circulante

Juros e
comissões

2003

Total

Total

Taxa
de juros

72.167
40.938
25.000
138.105

42.928
37.124
13.566
93.618

35.283
19.704
4.351
59.338

150.378
97.766
42.917
291.061

117.926
71.305
36.057
225.288

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.–12%a.a.
CDI + 0,14% a.m.

375.189
18.581
3.092
396.862
534.967

211.674
3.927
259
215.860
309.478

5.631
331
5.962
65.300

586.863
28.139
3.682
618.684
909.745
909.745

507.867
17.857
26.387
552.111
777.399
777.399

12,63% a.a.
Libor + 3% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
Libor + 0,125 a.a.

Consolidado
2004

Principal

Juros e
comissões

Multas e
Juros de
mora

72.167
46.748
25.000
12.960
10.686
8.112
175.673

42.928
42.219
13.566
6.589
6.356
5.864
117.522

259.314
191.913
41.030
18.581
3.616
514.454
690.127

168.779
43.931
6.646
3.927
307
223.590
341.112

Descrição
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Brascan
Bank Boston N.A
Banco Santander S.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
Floating Rate Notes
International Finance Corporation
Banco do Brasil S.A.
Banco BNL do Brasil S.A.
Outros.
Total
Passivo Circulante

2003

Total

Total

35.283
22.613
4.351
7.423
8.347
2.084
80.101

150.378
111.580
42.917
26.972
25.389
16.060
373.296

117.926
81.393
36.057
19.877
18.751
274.004

205
5.575
5.631
461
11.872
91.973

428.093
236.049
53.251
28.139
4.384
749.916
1.123.212
1.123.212

351.404
240.629
36.546
55.124
26.387
19.730
729.820
1.003.824
1.003.824

Taxa
de juros

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.-12%a.a.
CDI + 0,14% a.m.
20,93% a a
CDI + 3% a.a.
CDI + 14,4% a.a.

12,63% a.a.
Libor + 2,5% a 3,125% a.a.

Libor + 3,0% a.a.
Libor + 2,5% a 5% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
Diversas taxas

Considerando o vencimento antecipado e a classificação da totalidade das dívidas no curto prazo, a
composição por vencimento, de acordo com as condições originais dos contratos, não está sendo
apresentada.
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Em conseqüência da não liquidação temporária das obrigações financeiras e das divergências em
relação ao cumprimento de cláusulas contratuais restritivas, que terão seus fluxos de pagamentos
equacionados com a conclusão do processo de reequacionamento das dívidas, todos os registros
contábeis relacionados ao endividamento da Companhia continuam sendo feitos com base nos
termos dos instrumentos originais de captação de dívidas, sendo que os registros contábeis dos
efeitos dos novos termos e condições somente serão reconhecidos nas demonstrações financeiras
da Companhia na data da conclusão e assinatura dos novos instrumentos
Os principais elementos dos instrumentos de dívida da Companhia em 31 de dezembro de 2004
estão descritos a seguir:
a)

Senior Guaranteed Notes
Em 18 de junho de 1996, a Companhia captou US$ 185 milhões, mediante a emissão de
“Sênior Guaranteed Notes” nos Estados Unidos da América, a uma taxa anual de juros
12,63%, resgatáveis na data do vencimento em 18 de junho de 2004, por valor que inclui
prêmio de R$ 12.967 (R$ 12.360 em 31 de dezembro de 2003) equivalente a 5% sobre o
montante do principal. Os juros provisionados sobre as “Notes” desde 18 de dezembro de
2002 e pagáveis semestralmente, no montante de R$ 83.027 (R$ 55.530 em 31 de dezembro
de 2003) não foram liquidados.
As “Notes” representam obrigações da Companhia, sem garantias reais, e têm prioridade na
liquidação em condições de igualdade com outras obrigações semelhantes existentes. As
“Notes” são avalizadas incondicional e solidariamente por cada uma das Empresas
controladas da Companhia, com exceção da Net Anápolis Ltda., Net Rio S.A., Net Recife
Ltda. e Net Brasília Ltda. e demais operadoras adquiridas após a emissão.
Adicionalmente, cada garantia representa uma obrigação das empresas controladas que são
avalistas, sem garantias reais, e tem prioridade na liquidação em condições de igualdade em
relação às suas outras obrigações sem garantias reais, existentes ou futuras.
O contrato de emissão dessas “Notes” contém certas cláusulas que, dentre outras condições,
restringem a autonomia da Companhia e suas controladas avalistas em: contrair novos
passivos, emitir ações preferenciais, pagar dividendos ou outras formas de distribuição de
capital, conduzir negócios fora de sua linha normal de operação, criar certos gravames,
vender certos ativos e, ainda, alterar de forma significativa a estrutura legal e organizacional
do seu negócio. Adicionalmente, a Companhia fica obrigada a efetuar oferta de compra das
“Notes”, no caso de uma mudança de controle acionário ou, em determinadas circunstâncias,
com os recursos líquidos provenientes da venda de certos ativos.

Os pagamentos das Notes não estariam sujeitos ao imposto de renda na fonte, desde que o
prazo médio mínimo de amortização fosse superior a 96 meses. Em decorrência dos direitos
exercidos por parte dos detentores das Notes e da situação de inadimplência relacionada ao
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processo de reestruturação de dívidas, a Companhia mantém provisão destes encargos no
valor de R$ 72.786 em 31 de dezembro de 2004.
b)

Floating Rate Notes
Em 28 de outubro de 1997, a Net Sul emitiu “Floating Rate Notes” no valor de
US$
80 milhões. Os juros provisionados sobre as “Floating Rate Notes”desde 31 de janeiro de
2003 e vencidos trimestralmente no montante de R$ 19.197 (R$ 11.369 em 31 de dezembro
de 2003) não foram liquidados.
Em virtude da aquisição da Net Sul Comunicações Ltda., a Companhia prestou garantia em
favor dos titulares das “Floating Rates Notes”, obrigando-se pelo cumprimento das
obrigações decorrentes. Ao mesmo tempo, a dívida foi reestruturada em dois blocos: o
primeiro de US$ 32 milhões e o segundo de US$ 48 milhões, com direito de exercício de
opção de resgate pelos investidores em outubro de 2002 e 2003, respectivamente, mantendose o vencimento final em outubro de 2005 e tendo sua remuneração baseada na libor
trimestral, acrescida do “spread” máximo aplicável a cada bloco de 3,375 e 4,00%,
respectivamente.
Em 30 de agosto de 2002, prazo final para o exercício de opção de resgate antecipado da
série de US$ 32 milhões, os detendores de Notes no valor de US$ 7,7 milhões (ou 24% da
série elegível para este resgate) exerceram sua opção.
Em 30 de agosto de 2003, prazo final para o exercício de opção de resgate antecipado da
série de US$ 48 milhões, somente os detentores de Notes no valor de US$ 2 milhões (ou 4%
da série elegível para este resgate) exerceram sua opção. A Companhia não efetuou o
pagamento do montante exercido.
Os pagamentos das Notes não estariam sujeitos ao imposto de renda na fonte, desde que o
prazo médio mínimo de amortização fosse superior a 96 meses. Em decorrência da situação
de inadimplência, relacionado ao processo de reestruturação de dívidas, a Companhia
mantém a provisão desses encargos no valor de R$ 24.734 (R$ 20.314 em 31 de dezembro de
2003).

c)

Outros Empréstimos e financiamentos
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Os empréstimos em moeda estrangeira com Banco Banco BBA – Creditanstalt S.A. e
Banco Santander S.A. foram transferidos para
empréstimo em moeda nacional em
conformidade com a clausula estabelecida no contrato de empréstimo. Os demais
financiamentos bancários, substancialmente representados por importações garantidos por
avais da controladora e de capital de giro vencidos em sua maioria em dezembro de 2002,
estão pendentes de liquidação.
Os encargos de multa, juros de mora e comissão de permanência no valor de aproximadamente R$
91.973 sobre os valores vencidos encontram-se provisionados em 31 de dezembro de 2004 (R$
57.233 em 31 de dezembro de 2003) e referem-se a penalidades contratuais que, de acordo com os
termos acordados com os credores, não serão devidos ao final do processo de reestruturação da
dívida.
Em 3 de maio de 2004, a Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar), garantidora das
linhas de crédito concedidas pelo International Finance Corporation (IFC), liquidou o total da
dívida junto a esta instituição. Em virtude desta liquidação, a Companhia registrou o valor da
dívida na rubrica de contas a pagar à acionistas, em condições idênticas ao empréstimo obtido
junto ao IFC. Conforme descrito na nota 14 – Transações com partes relacionadas, os saldos a
pagar em 31 de dezembro de 2004 correspondem a R$ 17.171 (controladora) e R$ 35.142
(consolidado) e fazem parte da reestruturação da dívida.
Em 22 de março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de dívidas, mediante
a adesão de 98% dos credores financeiros, e os termos e condições acordados bem como os
principais elementos dos instrumentos da nova dívida estão descritos na nota nº26-c Eventos
subseqüentes.
13.

Debêntures
As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais características:
Quantidade
Em circulação
2004
Debêntures não conversíveis, emissão em 2001
Debêntures conversíveis, emissão em 1999
Total
Passivo circulante

Saldos em
2004

2003

19.514
258

373.855
72.261

283.309
55.033

19.772

446.116
446.116

338.342
338.342

De um total de 3.500 debêntures emitidas em 1999, 1.128 foram convertidas em ações preferenciais
em dezembro de 2000, maio de 2001 e agosto de 2002, e 2.114 utilizadas para aumento de capital.

As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
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Eventos
Autorização da emissão

2001
AGE de 23 de novembro de 2000.

1999
AGE de 16 de novembro de 1999

Valor total da emissão

R$ 200.000

R$ 350.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão

R$ 10

R$ 100

Quantidade total de
Debêntures

20.000

3.500

Data de emissão

9 de fevereiro de 2001

1º de dezembro de 1999

Vencimento final

1º de dezembro de 2003

1º de dezembro de 2006

Forma

Escriturais nominativas e não conversíveis

Escriturais nominativas e conversíveis em
ações.

Amortização

Amortização integral em 1 de dezembro de As debêntures serão amortizadas em
2003.
parcelas,
conforme
a
seguinte
programação: 30% em 01.12.2004; 30%
em 01.12.2005; e 40% em 01.12.2006.

Encargos

Juros sobre o seu valor nominal unitário, Juros de 12% ao ano, acima de variação
estabelecido com a taxa média de juros dos do IGP-M/FGV.
Depósitos Interfinanceiros de um dia – DI,
acrescida exponencialmente de spread máximo
de 0,75% até 30 de abril de 2001, e a partir
desta data, spread máximo de 1,05% ao ano.

Os juros semestrais e anuais vencidos desde dezembro de 2002, totalizando o montante de R$
144.279(R$ 86.833 em 31 de dezembro de 2003), não foram liquidados.
Os encargos de multa e juros de mora no valor de R$ 57.892 (R$ 13.207 em 2003) sobre a parcela
de juros vencidos encontram-se provisionados e referem-se a penalidades contratuais que, de
acordo com os termos acordados com os credores, não serão devidos ao final do processo de
reestruturação da dívida.
Em 22 de março de 2005, a Companhia concluiu o processo de reestruturação de dívidas, mediante
a adesão de 98% dos credores financeiros, e os termos e condições acordados bem como os
principais elementos dos instrumentos da nova dívida estão descritos na nota nº 26-c Eventos
subseqüentes.

14. Transações com partes relacionadas
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Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2004, bem como as transações com
partes relacionadas, que influenciaram o resultado do exercício, foram realizadas em condições
usuais de mercado considerando as respectivas operações.

Controladora

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
CMA Participações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
Reyc Comércio e Participação Ltda.
Outros

Outras ligadas
Total

Controladora

Empresas
Controladas
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Dabny, LLC
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
DR Empr. de Distr. E Recep.de TV Ltda.
Outras
Coligada
Net Brasil S.A.
Acionistas
Distel Holding S. A.
Globo Comunicações Participações S.A.

Total

Realizável a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
AFAC
2004
2003
2004
2003

Créditos com
Empresas
Ligadas
2004
2003

TOTAL
2004
2003

164.473
278
877
791
716
146
1.862
36.555
8.451
4.381
218.530

164.459
22
14.849
36.554
1.741
217.625

(466.723)
(3.478)
(36.555)
(506.756)

(486.477)
(27.150)
(36.554)
(550.181)

546.378
4.490
3.478
1.352
555.698

546.378
30.923
23.877
13.358
12.966
4.490
3.478
27.150
2.899
665.519

716
4.636
1.862
8.451
5.733
267.472

164.459
59.901
30.923
23.899
14.849
13.358
12.966
4.490
3.478
4.640
332.963

19

19

-

-

-

-

19

19

218.549

217.644

(506.756)

(550.181)

555.698

665.519

267.491

332.982

Passivo
circulante
Débitos com
empresas
ligadas
2004

Exigível a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
2004
2003

Débitos com
empresas
ligadas
2004
2003
-

149.342
35.662

39.042
47.330
-

39.006
224.010

42.388
29.043
28.155
15.055
13.342
234
258
128.475

-

-

17.171
17.171
17.171

164.473
79.933
877
791

TOTAL
2004
2003
39.042
149.342
47.330
35.662

5.452
91.824

63.324
43.334
26.479
2.955
136.092

5.452
39.006
315.834

63.324
43.334
42.388
29.043
28.155
26.479
15.055
13.342
3.189
258
264.567

-

-

2.150

-

2.150

2.899
3
2.902

2.523
3
2.526

-

-

2.899
3
2.902

2.523
3
2.526

226.912

131.001

91.824

138.242

318.736

269.243

Controladora

Resultado operacional

Financeiro
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Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Jonquil Ventures Limited
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Rio S.A.
Net Brasília Ltda.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Outros

2004

Acionistas
Distel Holding S.A
Globo Comunicações e Participações S.A.
Total

Consolidado

Realizável a
Longo prazo
Créditos com
empresas
ligadas

Empresas

2003

2004

2003

1.984
(36.644)
24
(54)
101
404
1.385
380
166
708
(31.546)

1.738
1.262
3.679
724
1.192
520
425
4.792
4.091
535
18.958

2.388
2.091
5.644
957
969
858
844
7.100
8.153
753
29.757

743
1.162
1.530
748
1.192
890
391
4.865
(8.316)
557
3.762

4.372
(36.644)
2.115
5.590
1.058
1.373
2.243
1.224
7.100
8.319
1.461
(1.789)

(470)
1.180

(541)
-

-

-

(470)
1.180

(541)
-

710

(541)

-

-

710

(541)

(14.486)

(32.087)

18.958

29.757

4.472

(2.330)

Exigível a longo prazo
Provisão
para
passivos a
descoberto

Débitos
com
empresas
ligadas

2004

117
117

2004

(995)
(100)
(2.149)
24
370
(34)
73
(12.407)
22
(15.196)

Passivo
circulante
Débitos
com
empresas
ligadas

2003

Tv Cabo e Comunicação Jundiaí S.A.
Globo Comunicações e Partic. S.A.
Distel Holding S.A.
Net Brasil S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Total

2003

2004

35.142
35.142

2003

3
2.899
1.114
4.016

Consolidado

2.527
1.114
3.641

Total

2003

2004

2.150
2.150

3
2.899
1.114
4.016

2003

2.527
2.150
1.114
5.791

Resultado operacional
Financeiro
2003

Programação
2004

2003

Guia de
programação
2004

2003

Comissão
mercantil
2004

2003

TOTAL

Empresas

2004

2004

Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo Ltda.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.
Distel Holding S.A.
Globo Comunicações e Participações
S.A.
Total

19.897
(470)

(27.558)
(541)

(380.588)
(45.416)
-

(332.507)
(74.998)
(1.092)
(544)
-

(14.094) (15.741)
-

(4.477)
-

(7.045)
-

(365.168)
(45.416)
(14.094)
(470)

(367.110)
(74.998)
(15.741)
(1.092)
(544)
(541)

2.415
21.842

(28.099)

(426.004)

(409.141)

(14.094) (15.741)

(4.477)

(7.045)

2.415
(422.733)

(460.026)

Os saldos de créditos e débitos com empresas ligadas estão sujeitos a juros de 12% a.a., com prazo
de vencimento indeterminado. Os valores à pagar a Distel Holding S.A. são remunerados em 115%
da taxa do Certificado de Depósito Bancário (CDI), calculados pró rata temporis.
Em 3 de maio de 2004, a Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar), garantidora das
linhas de crédito concedidas pelo International Finance Corporation (IFC), liquidou o total da
dívida junto a esta instituição. Em virtude desta liquidação, a Companhia registrou o valor da
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dívida na rubrica de contas a pagar à acionistas. Os valores a pagar à Globopar, estão sendo
remunerados pela variação cambial e Libor mais 3% de juros ao ano em condições idênticas ao
empréstimo obtido junto ao IFC.
As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por intermédio da
Net Brasil, bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora Ltda., estão apresentadas
na Nota 11.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo S.A.,
empresa controlada pela Globo Comunicações e Participações S.A. com base em preços e
condições de mercado.

15.

Contingências
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Companhia efetuou diversos depósitos
judiciais vinculados aos processos relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, amparada nas opiniões de seus consultores jurídicos independentes, constituiu
provisão em montante considerado suficiente para cobrir perdas com as ações em curso, como
segue:

30
30
1.401
1.431

Fiscais e
Previdenciárias
147.191
31.741
30.579
(107)
209.404
8.514
20.936
(34.787)
204.067

Total
148.495
32.509
30.579
(938)
210.645
11.865
20.936
(35.422)
208.024

Cíveis
20.030

Fiscais e
Previdenciárias
295.402

Total
340.020

Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2004

Trabalhistas
1.274
768
(831)
1.211
1.950
(635)
2.526

Cíveis

Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2002

Trabalhistas
24.588
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Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2003
Adições
Atualização monetária
Baixas/Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2004

11.689
(7.033)
29.244
14.851
(13.304)
30.791

00.108.786/0001-65

8.402
253
(12.227)
16.458
3.019
(2.958)
16.519

74.428
82.282
(9.614)
442.498
53.173
49.724
(98.895)
446.500

94.519
82.535
(28.874)
488.200
71.043
49.724
(115.157)
493.810

Os encargos tributários e as contribuições, apurados e recolhidos pela Companhia e suas
controladas, bem como as respectivas declarações de rendimentos, os registros fiscais e societários,
estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais variados,
conforme a legislação aplicável.
i) Contingências trabalhistas e cíveis
As contingências trabalhistas que envolvem a Companhia e suas controladas estão representadas
por 1.114 processos judiciais decorrentes, principalmente de reclamações de funcionários, no que
tange a horas extras, 13º salário, aviso prévio, férias e FGTS. A Companhia efetuou depósitos
judiciais de R$ 10.539 relativamente a processos trabalhistas.
As contingências cíveis correspondem, principalmente, a processos de indenizações por danos
morais e materiais, com baixa concentração de risco. Existem também outras ações cíveis públicas
relacionadas à revisão de determinadas cláusulas do contrato - padrão adotado pelas operadoras,
especialmente em relação ao aumento das mensalidades, ocorrido extraordinariamente em abril de
1999.
ii) Contingências fiscais e previdenciárias
As principais contingências fiscais e previdenciárias são como segue:
a) Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido
A Companhia e algumas operadoras foram autuadas devido a compensação integral de prejuízos
fiscais e base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro do período base de 1994, alegando-se
a não observância da limitação de 30%, prevista na Lei n. 8.981/95. A Administração provisionou
o montante excedente da compensação de R$ 8.235 (R$ 7.464 em 31 de dezembro de 2003).
A Secretaria da Receita Federal autuou a controlada Net São Paulo Ltda., referente a dedução de
algumas despesas operacionais nos exercícios de 1995 a 1997 na apuração do lucro real e da
contribuição social. O montante cobrado pela Secretaria da Receita Federal e provisionado pela
Companhia é de R$ 15.597 ( R$ 14.621 em 31 de dezembro de 2003).
Em dezembro de 2003, a controlada Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A. , foi autuada pela
Receita Federal, relativo à dedutibilidade das despesas e encargos financeiros de empréstimos com
empresas sediadas no exterior na apuração do imposto de renda e contribuição social . A
Cabodinâmica está se defendendo da autuação, sustentando que a transação não foi realizada no
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Brasil, e sendo assim estaria isenta de recolher os respectivos impostos e aguarda decisão acerca do
fato. A Administração constituiu provisão no montante de R$ 8.704 (R$ 7.644 em 31 de dezembro
de 2003).
b) Imposto de renda retido na fonte
A Companhia interpôs mandado de segurança visando o não recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os rendimentos auferidos nas operações de “hedge” por ela realizadas, no
valor de R$ 16.942 e liminares no valor de R$ 7.869. Para todos os mandados foram deferidas
liminares autorizando o não recolhimento do tributo em referência. Amparada na opinião de seus
advogados externos, a Administração constituiu provisão dos encargos financeiros devidos pelo
atraso no recolhimento do imposto , no montante de R$ 1.022 e não constituiu provisão do imposto
tendo em vista que, em caso de improcedência da ação o valor será recolhido e contabilizado como
crédito tributário.
Em setembro de 2003, a Secretaria da Receita Federal, autuou a controlada Net Rio S.A. pela não
retenção do imposto de renda na fonte sobre uma operação de mútuo entre a Companhia e sua
controlada. A Net Rio impugnou tal autuação sob o argumento de que a transferência de recursos
não constitui um mútuo e aguarda a decisão. A Administração constituiu provisão para multa e
juros incidentes sobre o imposto, no montante de R$ 9.268 (R$ 7.972 em 31 de dezembro de 2003).
c) ICMS
Os Estados, nos quais as Empresas controladas mantém operações, aderiram aos dispositivos do
convênio ICMS 57/99, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que tem tributado tais
serviços à alíquota de 12%. A Companhia vem depositando em juízo, para as operadoras do Rio
Grande do Sul, os valores em excesso à alíquota de 7,5% vigente em 2000 e 10% vigente em 2001
e questionando judicialmente a tributação de seus serviços neste Estado no montante de R$ 28.700
( R$ 25.017 em 31 de dezembro de 2003).
Em virtude de atrasos, no pagamento do ICMS, a fiscalização autuou a controlada Net Rio S.A.,
alegando que a empresa, perdeu o direito de se beneficiar da utilização da base de cálculo reduzida
, constante do Convênio n.º 57/99, a partir do mês de competência de novembro de 2001. A
Administração amparada na opinião de seus advogados externos ajuizou Mandado de Segurança e
a sentença esclareceu que o ICMS poderia ter sido recolhido com o benefício de base de cálculo
reduzida, exceto no que se refere ao período de novembro de 2001 a janeiro de 2002. A
Administração constituiu provisão para o período de outubro a dezembro de 2001, acrescida dos
respectivos encargos no valor de R$ 20.956 ( R$18.207 em 31 de dezembro de 2003).

A Net Rio S.A. foi autuada por excluir, da base de cálculo do ICMS, a taxa de adesão durante o
período de dezembro de 1996 a setembro de 1999. A controlada se defende alegando que os
procedimentos utilizados estão amparados pela Resolução n.º 2585/95 da Secretaria da Receita
Federal do Rio de Janeiro, que preceitua que a taxa de adesão não constitui serviço de
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comunicação, mas sim o pagamento pelo fornecimento de programação, não constituindo dessa
maneira receita tributável pelo ICMS. Algumas dessas autuações encerraram de modo desfavorável
à Companhia na esfera administrativa e atualmente encontram-se na esfera judicial. Existem
depósitos judiciais para algumas execuções no montante de R$ 5.054 (R$ 4.251 em 31 de
dezembro de 2003). A Administração constituiu provisão sobre a matéria no valor de R$ 8.291 (R$
11.760 em 31 de dezembro de 2003).
Algumas controladas estão questionando judicialmente a tributação dos seus serviços de acesso de
banda larga à Internet, por meio de suas redes de cabo pleiteando o reconhecimento de que tal
atividade integra o serviço de TV por assinatura de acordo com a regulamentação da Anatel,
sofrendo a respectiva tributação do ICMS sobre a receita e gozando do mesmo benefício. A
Companhia vem depositando em juízo os valores dos impostos questionados e mantendo as
respectivas provisões no montante de R$ 14.415 ( R$ 8.032 em 31 de dezembro de 2003).
As controladas Net Campinas Ltda. e Net São José do Rio Preto Ltda., foram executadas
judicialmente, pela Secretaria da Receita do Estado de São Paulo, que suspendeu os benefícios dos
parcelamentos de ICMS, em virtude do rompimento do pagamento do parcelamento. As
controladas estão se defendendo e a Administração provisionou o montante de R$ 10.624 (R$
10.412 em 31 de dezembro de 2003).

d) Imposto sobre uso de vias públicas, espaço aéreo e subsolo
A Companhia vem questionando judicialmente a cobrança, pelas prefeituras de diversas localidades
onde possui operações, o tributo pelo uso de espaços públicos, aéreos e subterrâneos, incluindo a
instalação e a passagem de cabos, também conhecido como “Imposto Sombra”. A Companhia vem
discutindo judicialmente essa cobrança com base no entendimento que ela apresenta diversas
irregularidades constitucionais e legais, e não constituiu provisão para este fim.

e) ISS
A controlada Net São Paulo Ltda., se defende de três execuções fiscais ajuizadas pela Prefeitura de
São Paulo, cobrando o ISS sobre a taxa de adesão. Sobre o assunto a Companhia provisionou o
montante de R$ 2.777 em 31 de dezembro de 2004.

f) PIS e COFINS
A Companhia e suas controladas questionam a constitucionalidade da legislação que alterou a base
de cálculo e alíquota da COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social e
do PIS- Programa de Integração Social, sobre suas receitas. A Administração constituiu uma
provisão o valor de R$ 116.125 ( R$ 98.945 em 31 de dezembro de 2003).

g) IOF
A Companhia realizou operações de conta corrente mercantil com suas controladas e com base na
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opinião de seus consultores jurídicos externos, entende que essas operações não são alcançadas
pela incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entretanto, considerando algumas
decisões desfavoráveis nos Tribunais Regionais Federais, a Administração mantém provisão de R$
115.042 (R$113.693 em 31 de dezembro de 2003) na controladora e R$ 172.896 (R$169.170 em 31
de dezembro de 2003) no consolidado. Os rendimentos decorrentes das operações registradas em
conta corrente mercantil não estão, no entender da Administração sujeitos à incidência do Imposto
sobre a Renda na Fonte.

h) IPI
A controlada Reyc Comércio e Participação Ltda. está se defendendo, administrativa e
judicialmente, de autos de infração fiscais federais relativos à divergência de classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul de decodificadores analógicos para uso em sistemas de
televisão por assinatura, no montante de aproximadamente R$ 21.000 e constituiu uma provisão no
montante passível de perda estimado em R$ 9.090 ( R$ 9.090 em 31 de dezembro de 2003).
A controlada DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. esta se defendendo, de autos
de infração fiscais federais relativos à divergência de classificação na tabela do IPI de produtos
importados, tendo provisionado o montante de R$ 5.460 ( R$ 5.000 em 31 de dezembro de 2003).

16. Patrimônio Líquido
Capital social
O capital social está representado por 828.371.343 ações ordinárias e 1.200.484.187 ações
preferenciais, das quais 1.700.000 foram emitidas com respeito ao Plano de Opção de Compra de
Ações aprovado pela AGE de 17 de abril de 1997, para oferta a executivos e outros empregados da
Companhia e de suas controladas e parcialmente integralizadas. Todas as ações são nominativas
escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$ 5.000.000 independentemente de alteração
estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração,
que fixará as condições de emissão nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei
6.404/76.
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76.

As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de Empresa especializada para
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determinação do valor econômico das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, do
Estatuto Social; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no
descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela Bolsa de Valores
de São Paulo (“BOVESPA”) e também terão direito de voto no que diz respeito à aprovação de
contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim
como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse,
sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos
seja deliberada em Assembléia Geral.
Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento)
maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no reembolso em caso de liquidação
da Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial; e o tratamento igualitário àquele dado aos
acionistas que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”),
na hipótese de alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo 26, caput do Estatuto
Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do
direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3
(dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a
proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
A emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou permuta por ações em
oferta pública de aquisição de controle, nos termos da Lei, poderá excluir o direito de preferência
na subscrição ou reduzir o prazo mínimo legal.
A Companhia poderá, por deliberação da assembléia geral, outorgar opção de compra de ações em
favor dos administradores e empregados, ou de pessoas naturais que prestem serviços a Empresas
sob seu controle.
As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de depósito, em nome de seus
titulares, em instituição credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sob a forma de
ações escriturais, sem a emissão de certificados, podendo o Conselho de Administração fixar prazo
para que os acionistas apresentem os certificados de ações em circulação para cancelamento e
correspondente conversão em ações escriturais. A Companhia ou a instituição depositária das ações
poderá cobrar dos acionistas o custo dos serviços de emissão de certificados ou transferência da
propriedade das ações, observados os limites regulamentares.

As relações entre os acionistas controladores da Net Serviços de Comunicação S.A. são regidas
pelo acordo de acionistas, datado de 11 de julho de 2002. Pelo acordo, quaisquer dos Acionistas do
acordo que desejarem efetuar a transferência de parte ou da totalidade das ações ordinárias e no
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caso da BNDESPAR também das ações preferenciais, de sua propriedade a um terceiro, aquele
deverá notificar, por escrito, os demais Acionistas do acordo , outorgando-lhes o direito de
preferência. O acordo também prevê que as matérias de competência do Conselho de
Administração abaixo relacionadas serão aprovadas por maioria simples dos conselheiros
presentes, a qual deverá incluir necessariamente o voto favorável do conselheiro indicado pela
BNDESPAR: (i) aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de ações com direito a
voto para subscrição pública ou particular; (ii) emissão de quaisquer valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações com direito a voto; (iii) mudanças nos termos e condições,
ou rescisão, de contratos de concessão com operadoras. Conforme descrito no acordo, o Conselho
de Administração da Companhia será formado por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 12 (doze)
membros efetivos e igual número de suplentes, todos acionistas da Net Serviços de Comunicação
S.A. e indicados pelos Investidores Qualificados, sendo certo que cada Investidor Qualificado terá
o direito de indicar, individualmente, pelo menos um membro do Conselho de Administração da
Companhia.
Em 1 de fevereiro de 2005 foi celebrado um novo acordo de acionistas conforme descrito na nota
26-a Eventos subseqüentes.
Em 16 de agosto de 2004, foi realizada a permuta de 130.511.010 ações preferenciais de emissão
da Companhia detidas pelos acionistas Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar),
Distel Holding S.A. (Distel) e Roma Participações Ltda. (Romapar) por 130.511.010 ações
ordinárias de emissão da Companhia detidas pela Bradesplan Participações S.A. (Bradesplan) que
representavam de 6,4% do capital total da Companhia.
Em 29 de setembro de 2004, o acionista BNDES Participações S.A. (Bndespar) aceitou a proposta
de aquisição de 60.138.289 ações ordinárias, as quais representavam de 7,26% de sua participação
no capital votante da Companhia, feita pelos acionistas Globo Comunicações e Participações S.A.
(Globopar), Distel Holding S.A. (Distel) e Roma Participações Ltda. (Romapar). Até 31 de
dezembro de 2004 o preço de aquisição das ações era de R$ 0,90 por ação ordinária, totalizando
R$ 54.124 e a partir desta data, o preço será atualizado monetariamente. Adicionalmente, o preço
por ação devido à Bndespar não poderá ser inferior ao preço por ação ordinária a ser recebido pela
Globopar da Telmex.
Em 23 de dezembro de 2004, foi realizada permuta de 51.704.008 ações preferenciais de emissão
da Companhia, detidas pelos acionistas Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar) e
Distel Holding S.A. (Distel) por 51.704.008 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas
pela RBS Participações S.A. (RBS), as quais representavam 2,55% do capital total da Companhia.
Em decorrência dos fechamentos de permuta, terminaram para todos os fins e efeitos os direitos da
RBS, bem como da Bradesplan e da Bradespar S.A. na condição, respectivamente, de parte e de
interveniente do acordo de acionistas em vigor.
O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com a última
cotação média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, correspondia
em 31 de dezembro de 2004 a R$ 0,61 (R$ 0,90 em 31 de dezembro de 2003). A Companhia
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apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2004 (R$
208.007) e 2003 (R$ 162.612), sendo o valor patrimonial das ações em 31 de dezembro de 2004 de
R$ (0,10) e R$ (0,08) respectivamente.

Reserva Especial de Ágio
Em 31 de dezembro de 2004 e 2003, a Companhia obteve benefício fiscal, representado por
economia de caixa em cada exercício, no valor de R$ 72.163 e R$ 13.493, respectivamente,
decorrente da amortização do ágio apurado pela Globotel Participações S.A., cujo acervo líquido
foi incorporado pela Net Serviços de Comunicação S.A. em Agosto de 2001. Observado o direito
de preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial de ágio relativa ao
benefício fiscal realizado poderá ser capitalizada durante o ano de 2005 a favor da acionista Roma
Participações Ltda.

17. Custo dos serviços prestados
Consolidado
TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Depreciações
Amortizações
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros
Redes corporativas
Custo dos serviços prestados

18.

2004

2003

426.062
19.299
64.013
37.948
107.529
22.441
14.094
35.701
25.303
7.976
9.360
12.663
4.477
8.790
4.575
10.382
810.613
20.957
831.570

409.141
9.278
60.686
44.290
105.356
29.246
15.741
35.945
23.158
9.137
7.538
11.513
7.045
9.384
3.788
6.815
788.061
35.149
823.210

Resultado Financeiro
Controladora
2004
2003
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Receitas:
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Descontos obtidos

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Encargos financeiros – Empresas ligadas
Variações cambiais - acionistas
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Variações monetárias e cambiais outros
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Juros sobre fornecedores e tributos
Descontos concedidos
Variações monetárias e cambias sobre programação
Outras
Despesas financeiras líquidas

19.

(899)
11
348
(1.641)
(178)
4.586
2
2.229

3.300
1
1.143
1.301
168
5.913

18.241
7.756
795
12.160
189
4.905
513
44.559

17.630
5.631
450
6.092
1.527
6.297
840
38.467

(281.079)
(15.003)
1.416
43.136
296
(8.231)
(411)
(5.135)
106
(1.349)
(663)
(12)
(7.954)
(274.883)
(272.654)

(177.403)
(541)
(36.643)
107.292
(183)
(9.701)
(651)
(23.362)
(12.582)
(7)
(14.267)
(168.048)
(162.135)

(303.301)
(1.443)
3.388
69.411
(32.411)
(24.300)
(11.669)
(11.184)
98
(3.549)
(5.655)
(5.374)
9.643
(10.902)
(327.248)
(282.689)

(181.635)
(519)
181.807
(40.416)
(9.019)
(12.662)
(711)
(29.632)
(50.921)
(4.883)
(33.945)
(71.135)
(253.671)
(215.204)

Remuneração dos administradores
O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia, por serviços
nas respectivas áreas de competência foi de R$ 26.000 (R$ 16.000 em 31 de dezembro de 2003).
De acordo com as práticas usuais de mercado, um grupo de executivos diretamente envolvidos no
plano de reestruturação da dívida receberá remuneração variável quando da conclusão do processo,
cujo valor estimado em R$ 1.200 encontra-se provisionado. Além da parte em espécie, o plano
contempla parte da remuneração em opções de compra de ações da Companhia.

20.

Benefícios a empregados
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas controladas
tem como prática a adoção de alguns benefícios adicionais contratados junto a terceiros, tais como:
assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo, cujos riscos atuariais não são
assumidos pela Companhia. O gasto com os benefícios adicionais acumulados no exercício de 31
de dezembro de 2004 totalizou R$ 9.570 (R$ 9.129 em 31 de dezembro de 2003).
Adicionalmente, a Companhia possui 2 planos de complementares de remuneração como segue:
(i) Plano de participação nos resultados, no qual conforme acordo sindical, a Companhia deverá
remunerar seus funcionários mediante participação nos resultados, caso sejam atingidas
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determinadas metas de performance estabelecidas de acordo com o planejamento e
orçamento anual da Companhia. Para o ano de 2004 a principal meta estabelecida é a de
geração incremental de caixa em relação ao seu plano original de negócios, no montante de
R$ 47.000. Além disto, a Companhia teria que gerar um EBITDA mínimo de R$ 348.000.
(ii) Plano Complementar de participação nos resultados oferecido a um número selecionado de
diretores e membros da Administração da Companhia, com o objetivo de retenção destes
funcionários até pelo menos o final do ano de 2006. As provisões para pagamento deste
plano iniciaram a partir do exercício de 2004 sendo cumulativos até a data do pagamento
previsto para o início de 2007, caso haja geração de caixa contra financiamentos agregado no
valor mínimo de R$ 500.000 acumulado de 2004 a 2006. Caso a referida geração de caixa
não seja obtida, nenhum pagamento será efetuado.
Considerando o atingimento das metas estabelecidas a Administração constituiu, ao longo do
exercício de 2004, as provisões relacionadas a estes planos de benefícios, que em 31 de dezembro
de 2004 é de aproximadamente R$ 28.000 (R$ 14.500 em 31 de dezembro de 2003).

21.

Instrumentos Financeiros
Os valores de mercado dos instrumentos financeiros, tais como: disponibilidades, aplicações
financeiras, impostos a recuperar, investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, empréstimos, financiamentos e debêntures são próximos aos valores contábeis.
i)

Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado.
a) Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em banco têm seus valores de mercado
idênticos aos saldos contábeis.
Para as aplicações financeiras o valor de mercado foi apurado com base nas
cotações de mercado desses títulos.
b) Impostos a recuperar
Apresentados ao valor contábil uma vez que não há parâmetros para a apuração de
seu valor de mercado.

c) Investimentos
Os valores de mercado dos investimentos são idênticos aos saldos contábeis, uma
vez que na possuem cotação de mercado.
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d) Empréstimos, financiamentos e debêntures
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis que
pressupõem a continuidade normal das operações da Companhia e de suas
controladas.
Embora até recentemente o mercado onde os instrumentos da dívida da Companhia
são negociados não apresentassem liquidez, tem havido negociações regulares
destes instrumentos nos últimos meses.
Adicionalmente, devido a conclusão da reestruturação da dívida da Companhia
conforme nota explicativa 26-c Eventos subseqüentes, as transações de compra e
venda de dívida entre credores, excluindo os montantes que não são devidos em
função da conclusão do processo de reestruturação de dívida, têm ocorrido por
valores muito próximos aos valores contábeis.
e) Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em
“informações relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar
significativamente as estimativas apresentadas.
ii) Risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são representados,
principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A Companhia mantém disponibilidades
com várias instituições financeiras e não limita sua exposição a uma instituição em particular. A
concentração do risco de crédito nas contas a receber de assinantes é limitada pelo grande número
de assinantes que compõem sua base de clientes. A Companhia possui ainda a provisão para
créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$ 35.615 (2003 – R$ 43.353) representativos
de 37% do saldo de contas a receber em aberto (2003 – 44%).
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 21.395 em 31 de
dezembro de 2004 e R$ 21.269 em 31 de dezembro de 2003.

iii) Risco da taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativos, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos
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atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano, que encerrou o
exercício de 2004 com uma valorização do real frente ao dólar de aproximadamente 8%.
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais ao passo que a Companhia
possui financiamentos e algumas outras poucas obrigações, denominados em dólares norteamericanos.
A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:
2004
Endividamento atrelado à moeda norte americana:
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar à acionista
Programação a pagar
Menos:
Aplicações financeiras denominadas em dólares
Passivo exposto

22.

Consolidado
2003

749.916
35.142
-

729.820
97.652

(145.230)
639.828

827.472

Compromissos e Garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60 meses e
contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja duração média é de 120
meses. A Companhia possui, também contratos de terceirização de tecnologia da informação, com
prazo de 72 meses e central de atendimento, com prazo de 36 meses. Adicionalmente, a Companhia
possuia compromissos decorrentes de contratos de arrendamento mercantil operacional de bens,
principalmente veículos e equipamentos telefônicos, cujos prazos médios foram de 36 meses.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos
Escritórios
Postes
Arrendamento mercantil
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

2004
7.147
42.523
879
21.397
24.358

2003
6.987
48.078
2.757
4.307
27.489

A Companhia possui compromissos de pagamento de honorários contingenciados ao sucesso das
negociações relacionadas ao processo de re-equacionamento das dívidas. A Administração estima
que esses honorários serão de aproximadamente R$ 11.000 e serão devidos quando da conclusão do
processo de re-equacionamento das suas dívidas financeiras.
Em 31 de dezembro de 2004, além daqueles mencionados anteriormente, os seguintes avais e
garantias de operações de controladas haviam sido prestados:
Tipo de
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Tomadora
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Net Rio S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.

Beneficiário
Banco do Brasil
Brascan
Santander
Boston
BBA
Boston
BBA
Banco do Brasil

00.108.786/0001-65

Garantia
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval

R$
19.881
10.161
6.050
3.537
2.745
6.028
2.459
181

Vencimento
12/2002
12/2002
04/2003
10/2002
12/2002
10/2002
12/2002
12/2002

Os empréstimos tomados pelas controladas e garantidos pela Companhia foram considerados no
processo de reestruturação de dívidas conforme comentado na nota explicativa nº 26-c Eventos
subseqüentes.

23.

Seguros (não auditada)
A Companhia e suas controladas mantêm seguros em níveis considerados suficientes pela
Administração para cobrir eventuais riscos de sinistros, a saber:
Importâncias Seguradas
80.040
2.000
400

Ramo
Multirisco patrimonial
Responsabilidade civil
Danos Morais

24.

Prejuízos fiscais a compensar
A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e
diferenças temporárias na apuração do lucro tributável, a compensar com lucros tributários futuros
nos seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

25.

2004
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
904.910
1.228.441
3.108.824
3.550.519

“EBIT” ou LAJIR e “EBITDA” ou LAJIDA
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Social
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A Companhia utiliza o EBIT ou LAJIR (Lucro operacional antes dos juros e dos impostos) e o
EBITDA ou LAJIDA (Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações)
como indicador para medição de seu desempenho econômico.
A Companhia utiliza o EBIT e o EBITDA por serem medidas estatísticas financeiras padrão,
normalmente declaradas e amplamente utilizadas no setor de televisão por assinatura. O EBIT e o
EBITDA não devem ser considerados em separado ou como substitutos do resultado líquido,
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa alternativo para cálculo de liquidez.
Ambas as medidas não representam fundos disponíveis para distribuição de dividendos, reinvestimentos ou outros usos e são calculadas como segue :

Prejuízo do exercício
Imposto de renda e contribuição social
Participações em controladas e coligada
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Despesas (receitas) não operacionais liquidas
Participação de acionistas minoritários
EBIT
Depreciações e amortizações
EBITDA

Controladora
2004
2003
(45.395)
(268.387)
(1.447)
(386.683)
(47.318)
272.654
162.135
(6.953)
12.239
(167.824)
(141.331)
68.147
77.275
(99.677)
(64.056)

Consolidado
2004
2003
(45.395)
(268.387)
(92.267)
90.417
(4.161)
(2.247)
282.689
215.204
(7.996)
7.909
169
166
133.039
43.062
243.322
263.410
376.361
306.472

Para fins de cálculo das medidas do EBIT e EBITDA, a rubrica de juros considera as receitas
financeiras sobre aplicações financeiras de curto prazo, recebimentos de multas e juros de
assinantes em atraso, variações monetárias e cambiais ativas e passivas, bem como os juros e
encargos financeiros decorrentes dos instrumentos de dívida, CPMF- Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras, IOF - Impostos sobre Operações Financeiras e PIS e Cofins
sobre a receita financeira.

26.

Eventos subseqüentes
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a) Aquisição de ações do Bndespar pela Globopar
Em 26 de janeiro de 2005 os acionistas Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar),
Distel Holding S.A. (Distel) e Roma Participações S.A.(Romapar), conjuntamente Globo,
exerceram o direito à aquisição incondicionada da totalidade das 60.138.289 ações
ordinárias da Companhia detidas pela BNDES Participações S.A. (Bndespar) representando
de 7,26% do capital votante, pelo preço total de R$ 54.726 ou R$ 0,91 por ação.
A consumação da compra e venda ocorreu em 01 de fevereiro de 2005 e foi extinto para todos
os fins, o acordo de acionistas da Companhia datado de 11 de julho de 2002.
Adicionalmente foi celebrado um novo acordo de acionistas da Companhia assegurando à
Bndespar o direito de venda das suas ações preferenciais por meio de oferta pública ou por
meio de venda privada, bem como o direito de registro das suas ações preferenciais em
ofertas públicas a serem eventualmente promovidas pela Companhia.
Em 01 de fevereiro de 2005, a Latam do Brasil Participações S.A., indiretamente controlada
pela Teléfonos de México, S.A. de C.V. ( Telmex), adquiriu da Globo 60.138.289 ações da
Companhia representativas de 7,26% do capital votante pelo valor de R$ 54.124.
b) Oferta pública de aquisição de ações ordinárias nominativas da controlada CMA
Participações S.A.
Em 23 de Fevereiro de 2005, a controlada CMA Participações S.A. editou uma oferta pública
de aquisição de ações ordinárias e nominativas, visando ao cancelamento de seu registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CMA Participações
S.A. dispõe-se a adquirir 100.001 ações ordinárias e 94.315.340 ações preferenciais em
circulação, correspondendo a 2,74% do capital total da companhia ao preço de R$ 1,35 por
lote de mil ações, atualizado pela variação da taxa preferencial – TR mensal, calculados pró
rata temporis, desde 6 de Agosto de 2004 até a data do efetivo pagamento. O prazo de
aceitação ou discordância em relação a oferta pública somente poderá ocorrer até o dia 28 de
março de 2005.

c) Reestruturação de dívidas e aumento de capital
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Em 18 de março de 2005, foi emitido o Anúncio aos Acionistas que deu início, a partir de 21
de março de 2005, ao aumento de capital através da emissão privada de ações ao preço
unitário de R$ 0,35. O total de ações emitidas será de 1.825.021.996, sendo 745.147.153
ordinárias e 1.079.874.843 preferenciais. Os acionistas terão preferência para subscrição das
ações na sua proporção de participação no capital da Companhia e terão até o dia 20 de abril
de 2005 para exercerem esse direito. Caso haja sobras de ações ao final desse período, a
Companhia realizará um leilão de sobras, em que o acionista Globo Comunicações e
Participações S.A. (Globopar), Distel Holding S.A.(Distel), UGB Participações S.A. (UGB) e
Roma Participações S.A. (Romapar), conjuntamente Globo e acionista Teléfonos de México,
S.A. de C.V. (Telmex) assegurarão, respectivamente, a subscrição de qualquer excedente de
ações ordinárias e preferenciais ao preço de R$ 0,35 por ação. Esse compromisso foi firmado
em caráter irrevogável e irretratável através da assinatura do Contrato de Subscrição entre a
Net Serviços de Comunicação S.A., Globopar e Telmex.
Em 21 de março de 2005, o acionista Globo subscreveu e integralizou 681.605.160 ações
ordinárias de emissão da Companhia e a acionista Latam do Brasil Participações S.A.,
indiretamente controlada pela Telmex, subscreveu e integralizou 54.096.360 ações ordinárias
e 179.906.550 ações preferenciais de emissão da Companhia, no âmbito da emissão particular
de ações em curso, no total de R$ 320.463, sendo consumado nesta data, as operações objeto
do contrato de compra e venda de ações da companhia, celebrado entre Globo e Telmex em 27
de junho de 2004.
Adicionalmente, a Globo efetuou transferência de sua participação na Net Serviços de
Comunicação S.A., como segue:
a) 802.494.433 ações ordinárias representativas de 51% do capital votante para a GB
Empreendimentos e Participações S.A.
b) 460.928.020 ações ordinárias representativas de 29,29% do capital votante para a
Latam do Brasil Participações S.A.
A GB Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa subsidiária dos acionistas Globo
(51%) e Latam (49%), e tem como único ativo 51% da participação na Companhia.
Nesta mesma data a Globo e a Telmex celebraram um novo acordo de acionistas da
Companhia, objetivando vincular o referido acordo a todas as ações ordinárias de que são ou
venham a ser titulares.
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Em conseqüência do aumento do capital realizado, apresentamos a demonstração das
mutações do patrimônio liquido não levando em consideração os resultados após 31 de
dezembro de 2004:

Capital Social

Patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2004
Aumento de capital mediante:
- Créditos da Globo
- Em dinheiro da Globo
- Em dinheiro da Latam
Patrimônio líquido após
capitalização

Subscrito

A integralizar

Integralizado

Reserva
especial
de ágio

2.748.650

(12.923)

2.735.727

452.202

63.577
174.985
81.901
3.069.113

-

63.577
174.985
81.901

(12.923)

3.056.190

452.202

Prejuízos
acumulados

Total

(3.395.936)

(208.007)

(3.395.936)

63.577
174.985
81.901
112.456

No dia 22 de março de 2005 foi encerrada a reestruturação do total da dívida da Companhia,
que contou com uma adesão à proposta de reestruturação da dívida financeira de 98% do total
da dívida. Nesta data foi efetuado o pagamento de 40% do valor do principal mais o total de
juros sobre o saldo em 30 de junho de 2004, para o período de 01 de julho de 2004 a 21 de
março de 2005, à taxa equivalente a LIBOR mais 3% ao ano para as dívidas em dólar e CDI
mais 2% ao ano para as dívidas em reais.
Para a efetivação do pagamento, a Companhia utilizou aproximadamente R$ 142.000 de seu
caixa, R$ 200.000 provenientes de um empréstimo de curto prazo e R$ 255.000 de recursos
obtidos por meio do aumento de capital mediante a subscrição e integralização em dinheiro
das ações da Globo e Telmex proporcional as suas participações no capital da Companhia.
Adicionalmente a Globo utilizou R$ 64.000 de seus créditos contra a Companhia para
subscrever a parte remanescente dos seus direitos de subscrição.
O valor remanescente dos recursos a serem aportados pela venda de ações ao preço unitário de
R$ 0,35, seja durante o período da emissão privada ou através do leilão de sobras, será
imediatamente utilizado para pagar o empréstimo de curto prazo e recompor o caixa utilizado
pela Companhia para a conclusão da reestruturação da dívida. Na hipótese de ocorrer
excedente de recurso disponível pela emissão das ações, a Companhia deverá realizar um
pagamento adicional de principal da nova dívida ao final do período do aumento de capital.
Adicionalmente, caso o preço unitário de venda das ações supere os R$ 0,35 no leilão de
sobras, pelo menos 80% do valor excedente também será utilizado para realizar uma
amortização adicional de principal da nova dívida aos credores financeiros.
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O objetivo dessa reestruturação era tornar a Companhia independente da volatilidade do
mercado de capitais e alcançar um calendário de amortização de dívida compatível com a
geração interna de caixa da Companhia que suportasse seu crescimento sustentável. A
Companhia acredita que em vista da sua nova relação entre Dívida Líquida e EBITDA, do
calendário de amortização com projeções exeqüíveis de geração de caixa e da proteção contra
alta nas taxas de juros e/ou câmbio embutidas nos novos instrumentos de dívida, esse
objetivo foi plenamente atingido.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em milhares de reais)

Controladora
2004
2003
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial e provisão para passivo
a descoberto
Juros e variações monetárias líquidos
Provisão de juros sobre empréstimos líquida dos
pagamentos
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Juros sobre capital próprio, não liquidado
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado na baixa do ativo permanente
Dividendos a pagar
Provisão para contingências

(45.395)

(268.387)

(45.395)

(268.387)

(386.683)
(4.701)

(47.318)
(31.058)

(4.161)
8.389

(2.247)
(22.508)

300.180
257
68.147
21.521
-

177.404
9.753
77.275
1.796
-

303.301
243.322
169

181.635
263.410
166

(7.041)
(23.557)

7.501
14.305

(111.741)
(5.879)
(375)
(44.414)

73.266
6.623
63.645

-

-

(4.880)

405

(3.842)
(17.891)
(24.685)
304

(1.659)
4.435
(107)
(16.214)
1.239

5.673
(27.149)
(56.849)
(29.536)
-

2.307
(3.161)
(17.045)
(12.819)
-

(8.114)
1.316

(10.352)
(435)

(67.982)
5.644

(27.010)
(19.245)

9.863

9.044

13.034

7.797

5.027

(234)

8.601

(13.416)

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) redução em estoques e outros créditos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
(Aumento) redução em outros ativos
(Aumento) redução em despesas antecipadas
(Aumento) redução em dividendos recebidos
Aumento (redução) fornecedores e programação
Aumento (redução) em obrigações fiscais
Aumento (redução) em salários e encargos sociais
Aumento (redução) em provisões e outras contas a
pagar
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas
nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Participações societárias
Aquisições de imobilizado e diferido
Valor da venda de ativos permanentes
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos

Consolidado
2004
2003

(115.294)

(73.012)

189.772

31.829
(7.000)
10.442

(24.593)
1.365

16.295
(123.027)
40.502

(590)
(84.460)
19.319

35.271

(23.228)

(66.230)

(65.731)
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Controladora
2004
2003
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos de curto prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas
nas) atividades de financiamentos

Consolidado
2004
2003

-

-

288.991
(208.701)

812.508
(717.097)

80.290

95.411

Aumento (redução) das disponibilidades

267

(829)

123.030

145.623

Demonstração do aumento (redução) nas
disponibilidades
No inicio do exercício
No fim do exercício

88
355

917
88

201.704
324.734

56.081
201.704

Aumento (redução) das disponibilidades

267

(829)

123.030

145.623
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12.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

Nota 10.01 - Relatório da administração ( prejuízo líquido de 2004 alterado de R$ 42,8
milhões para 45,4 milhões).
Segunda reapresentação espontâneaNota 10.01 - Relatório da administração - Mudança dos valores do demonstrativo próforma de receitas e despesas financeiras
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Legislação Societária

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

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

4 - NIRE

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356 1º andar

Santo Amaro

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

6 - DDD

7 - TELEFONE

011

5186-2606

11 - DDD

12 - FAX

011

5186-2780

5 - UF

SP
8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br

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

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356 1º andar

Santo Amaro

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

7 - DDD

8 - TELEFONE

011

5186-2606

12 - DDD

13 - FAX

011

5186-2780

6 - UF

SP
9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

11 - TELEX

16 - E-MAIL

leonardo.pereira@netservicos.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

1 - Último

01/01/2003

31/12/2003

2 - Penúltimo

01/01/2002

31/12/2002

3 - Antepenúltimo

01/01/2001

31/12/2001

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

5 - CÓDIGO CVM

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

00471-5

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pedro L. Siqueira Farah

069.921.968-04
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1
31/12/2003

(Mil)
Do Capital Integralizado

2
31/12/2002

3
31/12/2001

828.371

828.371

1.211.891

2 - Preferenciais

1.200.484

1.200.484

3 - Total

2.028.855

2.028.855

1.599.362
2.811.253

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

1 - Ordinárias

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Nacional Holding
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

1170000 - Participação e Administração
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Prestação de serviços de TV por assinatura
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Total
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ÍTEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO
1 - ÍTEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

17/03/2004
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO R
( eais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2003

4 - 31/12/2002

5 - 31/12/2001

1.512.622

1.605.415

1.506.923

Ativo Circulante

37.089

8.180

36.801

1.01.01

Disponibilidades

88

917

7.700

1.01.01.01

Caixa e Bancos

88

917

7.651

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

0

0

49

1.01.02

Créditos

0

0

0

1.01.02.01

Contas a Receber de assinantes

0

0

0

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

0

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

0

1.01.04

Outros

37.001

7.263

29.101

1.01.04.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

5.075

5.751

14.849

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

1.088

1.101

2.796

1.01.04.03

Outros créditos e valores

2.069

411

3.483

1.01.04.04

Títulos e Valores

0

0

7.973

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

28.769

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

388.911

1.263.478

943.527

1.02.01

Créditos Diversos

28.059

11.775

11.651

1.02.01.01

Depósitos judiciais

11.832

11.775

11.651

1.02.01.02

Despesas antecipadas

16.227

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

360.787

1.247.933

925.916

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

360.767

1.247.895

925.916

1.02.02.02.01

Com controladas

332.962

1.247.895

925.916

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

27.805

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

20

38

0

1.02.03

Outros

65

3.770

5.960

1.02.03.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

1.853

1.02.03.02

Outros créditos e valores

1.03

0

3.759

65

11

4.107

Ativo Permanente

1.086.622

333.757

526.595

1.03.01

Investimentos

1.003.797

239.263

431.956

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

1.003.797

239.263

431.956

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO R
( eais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2003

1.512.622

4 - 31/12/2002

1.605.415

5 - 31/12/2001

1.506.923

2.01

Passivo Circulante

1.167.541

1.078.540

196.500

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

777.399

798.141

173.850

2.01.02

Debêntures

338.342

264.130

6.160

2.01.03

Fornecedores

38.160

11.002

11.513

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

98

533

148

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

98

533

148

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

13.538

4.494

4.053

2.01.06.01

Salários e Encargos Socias

13.538

4.494

4.053

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

4

240

776

2.01.08.01

Receita a transcorrer

0

0

0

2.01.08.02

Outras contas e despesas a pagar

4

240

776

2.01.08.03

Obrigações por cessão de créditos

0

0

0

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

507.693

421.100

998.346

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

381.615

2.02.02

Debêntures

0

0

555.742

2.02.03

Provisões

27.805

0

0

2.02.03.01

Fornecedores

27.805

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

269.243

272.605

27.863

2.02.04.01

Com controladas

266.717

270.590

20.369

2.02.04.02

Com acionistas

2.526

1.998

1.469

2.02.04.03

Com ligadas

0

17

6.025

2.02.05

Outros

210.645

148.495

33.126

2.02.05.01

Obrig fiscais e parcelamento de impostos

2.02.05.02

Provisões para contingências

2.02.05.03
2.02.05.04

0

0

0

210.645

148.495

33.126

Imposto de renda diferido

0

0

0

Outras contas e despesas a pagar

0

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

(162.612)

105.775

312.077

2.05.01

Capital Social Realizado

2.735.727

2.735.727

1.512.316

2.05.02

Reservas de Capital

452.202

452.202

756.531

2.05.02.01

Reservas de Capital

452.202

452.202

452.202

2.05.02.02

Recursos Capitalizáveis

0

0

304.329

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

482

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2003

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO R
( eais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.02

Estatutária

3 -31/12/2003

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.350.541)

(3.082.154)

(1.956.770)

483

4 -31/12/2002

5 -31/12/2001

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2003

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO R
( eais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2003 a 31/12/2003 4 - 01/01/2002 a 31/12/2002 5 - 01/01/2001 a 31/12/2001

0

0

29.203

3.02

Deduções da Receita Bruta

0

0

(2.526)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

0

26.677

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

0

0

3.05

Resultado Bruto

0

0

26.677

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(254.352)

(1.116.286)

(722.710)

3.06.01

Com Vendas

0

0

0

3.06.02

Gerais e Administrativas

(93.896)

(101.699)

(89.995)

3.06.02.01

Despesas gerais e admnistrativas

(66.501)

(75.832)

(73.429)

3.06.02.02

Despesas com depreciação

(1.998)

(9.409)

(1.954)

3.06.02.03

Despesas com amortização

(25.397)

(16.458)

(14.612)

3.06.03

Financeiras

(160.339)

(189.117)

(90.237)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

7.709

507.925

268.351

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(168.048)

(697.042)

(358.588)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

2.398

93

2.496

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(49.833)

(55.858)

(60.955)

3.06.05.01

Amortização de Ágio em Investimentos

(49.880)

(47.831)

(60.955)

3.06.05.03

Outras

47

(8.027)

0

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

47.318

(769.705)

(484.019)

3.07

Resultado Operacional

(254.352)

(1.116.286)

(696.033)

3.08

Resultado Não Operacional

(12.239)

(9.098)

(3.860)

3.08.01

Receitas

480

38

0

3.08.02

Despesas

(12.719)

(9.136)

(3.860)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

(266.591)

(1.125.384)

(699.893)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

0

0

0

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

(1.796)

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

(268.387)

(1.125.384)

(699.893)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

2.028.855

2.028.855

2.811.253

(0,13228)

(0,55469)

(0,24896)

LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2003

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Origens

3 - 01/01/2003 a 31/12/2003 4 - 01/01/2002 a 31/12/2002 5 - 01/01/2001 a 31/12/2001

725.315

499.605

4.01.01

Das Operações

(139.058)

(381.842)

27.910

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

(268.387)

(1.125.384)

(699.893)

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

129.329

743.542

727.803

4.01.02

Dos Acionistas

0

865.331

782.481

4.01.03

De Terceiros

864.373

16.116

253.172

4.02

Aplicações

785.407

1.410.266

1.162.760

4.02.01

Rec./Desp. que não afetam Cap. circ. liq

4.02.02

No Ativo Permanente

4.02.03

De terceiros

4.02.04

Aquisição Participação Minoritária

4.02.05

Cap. Circ. Liq. Incorporadas

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

4.04

Variação do Ativo Circulante

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

4.04.02

1.063.563

0

0

0

23.228

26.075

630.067

762.179

1.384.191

532.693

0

0

0

0

0

0

(60.092)

(910.661)

(99.197)

28.909

(28.621)

(108.010)

8.180

36.801

144.811

Ativo Circulante no Final do Exercício

37.089

8.180

36.801

4.05

Variação do Passivo Circulante

89.001

882.040

(8.813)

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

1.078.540

196.500

205.313

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

1.167.541

1.078.540

196.500

485
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2003

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

Saldo Final

Saldo Inicial

5.01

5.09

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

0

0

2.735.727

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔ
NIO LÍU
QIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.350.541)

0

0

(268.387)

0

0

0

0

LÍQ
UIDO

(162.612)

0

0

(268.387)

0

0

0

0

105.775

8 - TOTAL PAT RIMÔ
NIO

(3.082.154)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZ
OS

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

487

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2003

Saldo Final

5.09

Realização de Reservas

5.04

Outros

Aumento de capital c/crédito programação

5.03.04

Destinações

Adiantamento para futuro aumento capital

5.03.03

5.08

Integralização de capital em dinh
eiro

5.03.02

5.07

Conversao de debê
ntures em ações

5.03.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

Aumento/Redução do Capital Social

5.03

5.06

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

Ações em Tesouraria

Saldo Inicial

5.01

5.05

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

2.735.727

0

0

0

0

0

157.420

507.796

192.378

365.817

1.223.411

0

1.512.316

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

452.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔ
NIO LÍU
QIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.082.154)

0

0

(1.125.384)

0

0

0

0

0

0

0

0

LÍQ
UIDO

105.775

0

0

(1.125.384)

0

0

157.420

507.796

192.378

365.817

1.223.411

0

7.748

8 - TOTAL PAT RIMÔ
NIO

(1.956.770)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZ
OS

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

488

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

Data-Base - 31/12/2003

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

Saldo Final

Saldo Inicial

5.01

5.09

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

1.512.316

0

0

0

0

0

25.950

0

1.486.366

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

0

0

0

452.202

0

0

0

0

452.202

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔ
NIO LÍU
QIDO DE 01/01/2001 A 31/12/2001 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.956.770)

0

0

(699.893)

0

0

0

0

LÍQ
UIDO

7.748

0

0

(699.893)

0

452.202

25.950

0

229.489

8 - TOTAL PAT RIMÔ
NIO

(1.256.877)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZ
OS

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2003

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2003

4 - 31/12/2002

5 - 31/12/2001

2.101.593

2.195.217

2.550.227

Ativo Circulante

442.581

190.384

243.314

1.01.01

Disponibilidades

201.704

56.081

30.496

1.01.01.01

Caixa e Bancos

13.201

25.803

28.598

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

188.503

30.278

1.898

1.01.02

Créditos

104.561

104.966

104.213

1.01.02.01

Contas a Receber de assinantes

147.914

147.218

127.538

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

(43.353)

(42.252)

(23.325)

1.01.03

Estoques

4.088

3.692

0

1.01.04

Outros

132.228

25.645

108.605

1.01.04.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

122.088

8.680

26.159

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

6.933

11.055

13.996

1.01.04.03

Outros Créditos e Valores

3.207

5.910

13.125

1.01.04.04

Títulos e Valores

0

0

55.325

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

0

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

420.653

562.172

642.228

1.02.01

Créditos Diversos

87.588

53.151

92.319

1.02.01.01

Depósitos Judiciais

68.623

51.127

92.319

1.02.01.02

Despesas Antecipadas

18.965

2.024

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

117

0

1.129

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

117

0

509

1.02.02.02.01

Com controladas

117

0

509

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

620

1.02.03

Outros

332.948

509.021

548.780

1.02.03.01

Impostos Diferidos e a Recuperar

329.555

505.808

540.861

1.02.03.02

Outros Créditos e Valores

3.393

3.213

7.919

1.03

Ativo Permanente

1.238.359

1.442.661

1.664.685

1.03.01

Investimentos

215.832

282.306

343.788

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

215.556

282.030

343.512

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido

489

276

276

276

978.376

1.102.247

1.215.004

44.151

58.108

105.893

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2003

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2003

2.101.593

2.195.217

2.550.227

2.01

Passivo Circulante

1.703.413

1.704.178

1.059.993

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

1.003.824

1.034.082

577.086

2.01.02

Debêntures

338.342

264.130

6.160

2.01.03

Fornecedores

222.181

272.387

194.066

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

43.827

48.992

49.408

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

35.199

48.099

48.135

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

8.628

893

1.273

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

27.926

20.129

30.972

2.01.06.01

Salários e Encargos Sociais

27.926

20.129

30.972

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

67.313

64.458

202.301

2.01.08.01

Receita a transcorrer

48.695

52.836

30.904

2.01.08.02

Outras contas e despesas a pagar

18.618

11.622

24.783

2.01.08.03

Obrigações por cessão de créditos

0

0

146.614

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

560.175

384.789

1.177.800

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

413.430

2.02.02

Debêntures

0

0

555.742

2.02.03

Provisões

46.373

0

0

2.02.03.01

Fornecedores

46.373

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

5.791

9.492

19.641

2.02.04.01

Com controladas

2.150

6.380

223

2.02.04.02

Com acionistas

2.527

1.998

1.469

2.02.04.03

Com ligadas

2.02.05

Outros

2.02.05.01

Obrig Fiscais e Parcelamento de Impostos

2.02.05.02

Provisões para contingências

2.02.05.03

Imposto de renda diferido

2.02.05.04

Outras contas e despesas a pagar

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.04

Participações Minoritárias

2.05

Patrimônio Líquido

(162.612)

105.775

312.077

2.05.01

Capital Social Realizado

2.735.727

2.735.727

1.512.316

2.05.02

Reservas de Capital

452.202

452.202

756.531

2.05.02.01

Reservas de Capital

452.202

452.202

452.202

2.05.02.02

Recursos Capitalizáveis

0

0

304.329

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0
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4 - 31/12/2002

5 - 31/12/2001

1.114

1.114

17.949

508.011

375.297

188.987

6.817

13.162

11.563

488.200

340.020

151.261

6.380

9.177

11.958

6.614

12.938

14.205

0

0

0

617
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.01

Legal

3 -31/12/2003

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.350.541)

(3.082.154)

(1.956.770)
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3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2003 a 31/12/2003 4 - 01/01/2002 a 31/12/2002 5 - 01/01/2001 a 31/12/2001

1.532.258

1.392.525

3.02

Deduções da Receita Bruta

(286.837)

(241.868)

(222.763)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.245.421

1.150.657

1.146.057

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(688.608)

(687.997)

(624.973)

3.05

Resultado Bruto

556.813

462.660

521.084

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(726.683)

(1.525.149)

(1.223.613)

3.06.01

Com Vendas

(66.106)

(43.649)

(60.322)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(374.571)

(381.225)

(528.116)

3.06.02.01

Despesas gerais e administrativas

(178.225)

(164.295)

(183.590)

3.06.02.02

Despesas com depreciação

(132.801)

(144.514)

(243.261)

3.06.02.03

Despesas com amortização

(63.545)

(72.416)

(101.265)

3.06.03

Financeiras

(215.179)

(958.635)

(556.579)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

38.467

141.245

65.008

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(253.646)

(1.099.880)

(621.587)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.754

0

121

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(76.828)

(137.409)

(78.787)

3.06.05.01

Amortização de Ágio em Investimentos

(67.064)

(61.418)

(78.787)

3.06.05.03

Outras

(9.764)

(75.991)

0

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

2.247

(4.231)

70

3.07

Resultado Operacional

(169.870)

(1.062.489)

(702.529)

3.08

Resultado Não Operacional

(7.909)

(18.071)

3.730

3.08.01

Receitas

0

2.331

0

3.08.02

Despesas

(7.909)

(20.402)

3.730

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

(177.779)

(1.080.560)

(698.799)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(44.376)

(3.109)

(1.278)

3.11

IR Diferido

(46.041)

(41.595)

224

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

(25)

0

0

3.14

Participações Minoritárias

(166)

(120)

(40)

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

(268.387)

(1.125.384)

(699.893)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

2.028.855

2.028.855

2.811.253

(0,13228)

(0,55469)

(0,24896)

1.368.820

LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

492

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa
Legislação Societária

Data-Base - 31/12/2003

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

08
.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)
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4.01

Origens

3 - 01/01/2003 a 31/12/2003 4 - 01/01/2002 a 31/12/2002 5 - 01/01/2001 a 31/12/2001

395.294

625.708

954.770

4.01.01

Das Operações

231.423

(251.357)

(87.207)

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

(268.387)

(1.125.384)

(699.893)

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

499.810

874.027

612.686

4.01.02

Dos Acionistas

0

865.331

782.481

4.01.03

De Terceiros

163.871

11.734

259.496

4.02

Aplicações

142.332

1.322.823

1.316.829

4.02.01

Rec./Desp. que não afetam Cap. Circ. Liq

0

0

0

4.02.02

No Ativo Permanente

65.731

56.914

327.020

4.02.03

De Terceiros

76.601

1.265.909

989.809

4.02.04

Aquisição Participação Minoritária

0

0

0

4.02.05

Cap. Circ. Liq. Incorporadas

0

0

0

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

252.962

(697.115)

(362.059)

4.04

Variação do Ativo Circulante

252.197

(52.930)

(48.138)

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

190.384

243.314

291.452

4.04.02

Ativo Circulante no Final do Exercício

442.581

190.384

243.314

4.05

Variação do Passivo Circulante

(765)

644.185

313.921

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

1.704.178

1.059.993

746.072

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

1.703.413

1.704.178

1.059.993
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas da
Net Serviços de Comunicação S.A.
Examinamos os balanços patrimoniais da Net Serviços de Comunicação S.A. e os balanços
patrimoniais consolidados da Net Serviços de Comunicação S.A. e empresas controladas,
levantados em 31 de dezembro de 2003 e 2002 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do passivo a descoberto (patrimônio líquido) e das origens e aplicações de recursos,
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade da sua
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com
base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas
pela administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Net Serviços de Comunicação
S.A, bem como a posição patrimonial e financeira consolidada da Net Serviços de Comunicação
S.A. e empresas controladas em 31 de dezembro de 2003 e 2002, e os respectivos resultados de suas
operações, as mutações de seu passivo a descoberto (patrimônio líquido) e as origens e aplicações
de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos
negócios da Companhia. Conforme descrito na Nota nº 1, a Companhia tem apresentado contínuos
prejuízos operacionais, apresenta deficiência de capital de giro e encontra-se em situação de
inadimplência em relação a parcelas de juros e principal de suas obrigações financeiras, além de
apresentar descumprimentos de cláusulas restritivas dos contratos de financiamentos, fatores estes
que geram incertezas quanto à sua capacidade de continuar em operação. Os planos da
Administração, com relação a este assunto, também estão descritos na Nota nº 1. Adicionalmente,
conforme descrito na Nota nº 4, a Companhia e suas controladas possuem créditos fiscais,
registrados no ativo, decorrentes do processo de reestruturação societária no valor de
R$402.582.226,00 (R$487.565.254,00 em 2002), cuja realização depende da geração de resultados
tributários futuros e da conclusão do processo de reequacionamento da sua situação financeira. As
demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos
valores de ativos que seriam requeridos na impossibilidade da Companhia continuar operando.
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

São Paulo, 20 de fevereiro de 2004

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP015199/O-6

Pedro L. Siqueira Farah
Contador CRC 1SP097880/O-3
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Relatório da Administração 2003

Prezados Senhores,
Submetemos à apreciação dos Srs. acionistas, assinantes, fornecedores de produtos e serviços,
comunidade financeira e à sociedade em geral o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2003, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2003 foi um ano de importantes conquistas para a Net Serviços de Comunicações S.A.
(Net Serviços). Essas podem ser constatadas concretamente sob vários aspectos e, certamente,
serão a base para a construção de uma empresa de serviços de comunicação e lazer cada vez
mais sólida ao longo dos próximos anos.
Desenhamos uma nova estratégia para a Companhia, que é baseada em consolidar níveis de
excelência nos fundamentos do negócio de TV por assinatura (ex. crescimento de base e gestão
das taxas de desconexão), identificamos opções reais de crescimento no médio prazo como a
banda larga e queremos liderar uma possível consolidação na indústria no médio/longo prazo.
Como conseqüência, conseguimos mudar radicalmente o rumo da Companhia no decorrer de
2003. Com um foco grande em criar um fluxo de caixa crescente e sustentável, implementamos um
novo modelo de gestão do negócio e cumprimos todas as metas estipuladas para o ano de 2003.
Realizamos assim, o melhor ano de toda nossa história, gerando lucro operacional antes das
despesas financeiras e impostos (EBIT) positivo em todos os trimestres do ano. Voltamos a crescer
a base de Televisão por Assinatura e focamos no relançamento do nosso produto de banda larga
aumentando significativamente a base de clientes do Vírtua. Destacamos a seguir as nossas
principais conquistas e realizações:
•

Mudança na estrutura organizacional da Companhia. No início do ano, Francisco Valim
assumiu o cargo de Diretor Geral da Companhia. Valim trouxe uma extensa experiência na
área de mídia e telecomunicações e redefiniu a estrutura organizacional da Companhia, tanto
no remanejamento de funções e responsabilidades, como nas substituições que julgou
necessárias para que a nova diretriz corporativa fosse implementada. Dentre as mudanças
realizadas, destacam-se a eleição de José Antonio Félix, que ocupava o cargo de diretor da
regional Sul, para Diretor Executivo de Operações, a criação da Diretoria Executiva de
Desenvolvimento Organizacional, assumida por José Paulo de Freitas, que até então ocupava
o cargo de diretor da regional São Paulo e a contratação de Ciro Kawamura para assumir o
cargo de Diretor Executivo de Marketing.

•

Introdução de uma nova estratégia operacional. Priorizamos os projetos que significariam
desenvolvimento de novos canais de vendas, ações contra a inadimplência através de um
processo mais eficiente de cobrança, gestão da taxa de desconexão (churn,), reorganização
do televendas e da central de relacionamento, unificação do sistema de cobrança e otimização
dos investimentos. Realizamos ainda importantes esforços de redução de custos focados em
áreas específicas, principalmente, em programação, Tecnologia da Informação, serviços de
campo e consolidação da infra-estrutura.
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
• Retorno à mídia. Após um período de retração e pouca exposição na mídia, voltamos a
realizar campanhas publicitárias e ressurgir em mídia espontânea. As campanhas publicitárias
tiveram como foco principal o reposicionamento da marca NET, além de buscar valorizar o
conteúdo de seus produtos e os benefícios da TV por Assinatura e da Banda Larga usando a
nossa rede de cabo.
•

Revisão do modelo do Plano de Participação no Resultado (PPR). Revisamos nosso PPR
(antigo PACTO) destinado aos colaboradores em 2003, objetivando motivar as pessoas a
realizarem as mudanças necessárias para a obtenção dos resultados almejados. Esse plano
contemplava metas muito agressivas, tanto no lado operacional como no financeiro. A
premissa básica, para que houvesse o pagamento, estava ligada à geração incremental de
caixa, quando comparado ao saldo de R$ 43,0 milhões em 31/12/2002. Atingida essa meta, a
Companhia ainda teria que atingir metas operacionais e financeiras de: (i) realizar um mínimo
de 202 mil novas instalações em TV por Assinatura; (ii) efetuar um máximo de 211 mil
desconexões em TV por Assinatura; (iii) obter lucro antes de depreciação, despesas
financeiras e impostos (EBITDA), excluindo-se os custos de programação, de no mínimo
R$ 731 milhões; (iv) realizar um investimento máximo de R$ 80 milhões e; (v) obter um índice
de satisfação do assinante, medido pela avaliação BOM e ÓTIMO, superior a 33%. Vale
ressaltar que as metas mencionadas são para a controladora e é resultado da combinação das
metas estipuladas para cada operação, que tinham suas próprias metas baseadas em sua
área de atuação. Com os resultados obtidos no ano, as metas estabelecidas no PPR foram
atingidas integralmente na maioria das operações e, conseqüentemente na controladora.
Assim, a maior parte dos colaboradores adquiriu o direito de receber a quantia máxima prevista
nesse plano. No total, a Companhia provisionou o montante aproximado de R$ 14,5 milhões
para poder fazer esse pagamento para cerca de seus 3.000 colaboradores.

•

Liderança no setor. Mudamos também nossa maneira de atuação no setor e passamos
efetivamente a nos posicionar como líder de mercado, coordenando o direcionamento para o
crescimento do setor e defendendo os interesses da indústria. Dessa maneira, a presidência
da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) foi assumida pelo Diretor Geral
da Net Serviços, Francisco Valim, e a presidência do Sindicato das Empresas de Televisão por
Assinatura (SETA) pelo Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Projetos, José
Paulo de Freitas

Desde o dia 2 de dezembro de 2002, estamos seguindo o plano de reavaliar nosso fluxo de caixa
enquanto buscamos uma estrutura de capital adequada ao nosso plano de negócios de longo
prazo, preservando liquidez, independentemente da volatilidade nos mercados financeiros, e
mantendo as obrigações operacionais em dia. Apresentamos o nosso plano de negócios de longo
prazo e a proposta inicial de re-equacionamento das obrigações financeiras no dia 17 de março de
2003 aos credores. Esses aprovaram nosso plano de negócios nas semanas subseqüentes e,
desde então, viemos negociando de forma consensual os termos desse re-equacionamento. Nos
últimos meses, obtivemos progressos significativos, o que nos deixa muito confiante de que a
finalização do processo, com a sua formalização através da assinatura do acordo, poderá ocorrer
dentro do primeiro semestre de 2004.
Encerramos o ano de 2003 certos de que iremos consolidar os resultados obtidos e continuaremos
buscando alternativas que assegurem uma melhora contínua de nossas atividades.
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1.

Desempenho Operacional

TV por Assinatura
100,0

Concentramos nossas forças em vendas e ações de
redução da taxa de desconexão (churn rate). Nesse
contexto, voltamos a anunciar em mídia aberta, criamos
promoções em parceria com as programadoras, reestruturamos os canais de venda, criando os canais de
vendas locais e vendas a condomínios e implementamos
uma área de Marketing de Relacionamento, com o objetivo
de atuar na solução de possíveis conflitos que poderiam
gerar desconexão.
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Os resultados obtidos com tais ações foram um crescimento de 40% nas vendas brutas em relação
a 2002, que passaram de 161,9 mil para 226,1 mil vendas em 2003 e uma redução do churn rate
dos últimos 12 meses, que caiu de 20,1% para 13,8%.
Como resultado dessa combinação de maiores vendas e menor churn, e mesmo com os níveis de
renda disponíveis para lazer não terem crescido no período, nossa base de assinantes conectados
voltou a subir. A mesma apresentou uma alta de 1.7% em relação ao final de 2002, terminando o
ano de 2003 com 1.352,5 mil assinantes. Esse resultado vem ao encontro de nossas
expectativas, conforme havíamos anunciado, de terminar o ano com, pelo menos, o mesmo
número de assinantes do final do ano de 2002.

Banda Larga
Do mesmo modo que intensificamos as campanhas de vendas no segmento de Televisão por
Assinatura, também investimos em marketing para o Vírtua, voltando a realizar anúncios em mídia
aberta. Além disso, relançamos o produto Banda Larga, com uma promoção que oferece o Cable
Modem em comodato para os novos assinantes e com isenção da taxa de instalação para aqueles
que se comprometerem a permanecer por pelo menos 12 meses na base.
1.550,0

25,0%

Visando a expansão do negócio de Banda Larga, criamos
uma estrutura dedicada para esse produto, que dentre suas
realizações, revisou os principais processos envolvidos na
sua estrutura operacional, como o Link que serve ao
produto, a Central de Relacionamento e a tecnologia do
Cable Modem. Testamos com a tecnologia Docsis, utilizada
atualmente pela maioria das operadoras de cabo no mundo.
Os testes mostraram resultados muito positivos, apontando
para a viabilidade da implementação dessa tecnologia em
substituição a tecnológica proprietária utilizada até o
momento. Com isso, será possível continuar a diminuir o custo do Cable Modem, uma vez que, ao
contrário da tecnologia proprietária, os Cable Modems utilizados pela tecnologia Docsis são
produzidos em grande escala e apresentam menores preços no mercado.
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Como resultado concreto, as vendas brutas de banda larga subiram 181% em comparação com
2002, o churn rate dos últimos 12 meses caiu para 12,1%, frente a 20,6% em 2002. A base de
assinantes conectados encerrou o ano com 91,5 mil assinantes, um acréscimo 64% em relação
aos 55,7 mil assinantes de 2002, e terminamos o ano acima do objetivo anunciado, que era
encerrar o ano com 90 mil assinantes.

Redes Corporativas
O número de estações instaladas finalizou o ano em 5.839, sendo 1.288 estações próprias e 4.551
estações de terceiros. Isso representa uma alta de 41,8% no número de estações instaladas, com
as estações próprias caindo 1,0% e a de terceiros subindo 61,6% em relação a 2002. No ano
foram realizados importantes projetos, com destaque para a finalização do projeto de inclusão
digital do Governo Federal, com quase 2.000 pontos de acesso à Internet via satélite sendo
implantados em todo o Brasil.
2. Desempenho Financeiro
Ao final do exercício de 2003 tínhamos ativos totais de R$ 2,1 bilhões em nosso balanço, uma
queda de 6,4% em relação ao exercício anterior e que se deve principalmente à depreciação de
nossos ativos imobilizados.
A dívida bruta da Companhia ao final de 2003 totalizava R$ 1.3 bilhão, um aumento de 3,4% em
relação ao final de 2002, devido a contabilização de R$ 247,1 milhões em juros e R$ 70,4 milhões
em multa e encargos sobre a dívida no período.
Encerramos o ano com o saldo de caixa em R$ 201,7 milhões, significando um aumento de
259,6% em relação ao final de 2002. O foco, já mencionado, em ações operacionais que geram
retorno no curto prazo e uma melhor administração das despesas foi responsável por essa posição
mais sólida de caixa.
Também contribuiu para esse resultado o fato desse saldo incluir cerca de R$ 92.0 milhões de
despesas que estavam no orçamento de caixa em 2003, mas só serão realizadas em 2004, como
por exemplo, as despesas ligadas à conclusão do processo de renegociação da dívida.
Ao final do exercício, o endividamento líquido consolidado somava R$ 1,1 bilhão, uma redução de
8,2% em relação a R$ 1,2 bilhão apresentado ao final de 2002. Essa redução é resultado do
fortalecimento da posição de caixa da empresa.
Consideramos fundamental ter uma situação de liquidez
e uma estrutura de capital que possibilitem uma menor
dependência de captações de curto prazo e um risco de
refinanciamento mínimo no curto e médio prazo. Isso
será atingido na medida em que o foco em ações que
tragam retorno no curto prazo seja mantido e que o fluxo
de re-pagamento das obrigações que está sendo
negociado seja adequado ao plano de negócios de médio
prazo. As negociações junto a nossos credores visando
atingir esses objetivos estão evoluindo de forma muito
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positiva e a gerência acredita que as bases desse acordo sejam formalizadas no primeiro
semestre de 2004.
Ainda como conseqüência do re-equacionamento, todo o endividamento continua classificado no
curto prazo e todos os encargos de multa e juro de mora encontram-se contabilizados.
A receita líquida no exercício de 2003 subiu 8,2% e foi
Receita Liquida - R$MM
de R$ 1.245,4 milhões, devido ao reajustes na
mensalidade, ao aumento da base de assinantes de
Banda Larga e ao aumento nas vendas do pay-perview. Mantivemos nossos custos operacionais e as
despesas gerais e administrativas sob controle,
fechando o ano praticamente estável em comparação
ao ano passado. As despesas com vendas elevaram-se
em R$ 33,7 milhões devido a nossa nova estratégia de
retomada
Custos e Despesas - R$MM
à mídia e
de vendas. Já as outras despesas caíram
R$ 70,0 milhões,
devido,
principalmente,
ao
reconhecimento de provisões não recorrentes para
contingências no valor de R$ 68,1 milhões em 2002.
No total, os custos operacionais e as despesas com
vendas, gerais e administrativas totalizaram
R$ 938,9 milhões, uma queda de 3,4% em
comparação com o ano anterior.
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EBITDA - R$MM
Atingimos um EBITDA consolidado de R$ 306,5
milhões, o maior nível de nossa história, um aumento
de 71,5% em relação a R$ 178,7 milhões de 2002 e
passamos a apresentar lucro operacional antes de
despesas financeiras e impostos (EBIT) de R$ 43,1
milhões em 2003. Em 2002 havíamos apresentado um
prejuízo
EBIT - R$MM
operacion
al antes
de
despesas
financeiras
e
impostos
de
R$ 99.6 milhões. Nosso prejuízo líquido acumulado
foi de R$ 268,4 milhões, um resultado melhor que o
prejuízo de R$ 1.125,4 milhões do ano anterior.
Esse melhor resultado deve-se tanto ao melhor
desempenho operacional como financeiro. Além de
termos apresentado nosso primeiro lucro operacional
antes de despesas financeiras e impostos, o resultado financeiro também foi melhor, como
conseqüência do comportamento do câmbio, que apresentou uma valorização de 18,2% em 2003,
ante uma desvalorização de 52,3% em 2002.
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3. Mercado de Capitais
Continuamos com o objetivo de manter um relacionamento de transparência junto à comunidade
financeira. Para tanto, seguimos realizando apresentações na APIMEC (Associação dos Analistas
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) tanto em São Paulo como no Rio de
Janeiro. Divulgamos nossos resultados trimestrais em Legislação Societária e em US GAAP e
fazemos sempre uma teleconferência em português e outra em inglês para apresentá-los ao
mercado. Adicionalmente, comparecemos a várias reuniões em grupo ou individuais, quando
solicitadas, com investidores e analistas, no Brasil e no exterior. No ano de 2003, estivemos
presente no Brazil Day, evento realizado em Nova Iorque e organizado pela ABRASCA
(Associação Brasileira das Companhias Abertas) e pela Bolsa de Nova Iorque e no Fórum Latibex,
evento realizado na cidade de Madrid, organizado pela Bolsa de Madrid.

Nossa ação preferencial (PLIM4) tem tido, nos
últimos 6 meses, um volume médio diário de
transações de R$ 14,3 milhões e a quantidade
atual em circulação no mercado é de 21,5% do
total de ações emitidas pela Companhia.
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Desde julho de 2002, a Companhia aderiu ao Nível
2 de boas práticas de Governança Corporativa da
Bovespa. Apesar de temporariamente não
estarmos atendendo a uma de suas exigências, de
Volume R$ MM
Fechamento
ter pelo menos 25% das ações emitidas pela
Companhia em circulação no mercado, a Bovespa nos concedeu um prazo, que vai até setembro
de 2004, para que adotemos as medidas necessárias e nos enquadremos novamente no nível
exigido.
200,0

0,30

0,29

0,32

0,36

0,28

101,0

100,0

42,6

41,4

62,6

68,9

0,20

55,2

53,0

49,7

-

-

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03

jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03

4. Ações Institucionais
Durante o ano de 2003, revimos nossos projetos de caráter educacional, cultural, ambiental e
social no qual vínhamos atuando. Desse modo, ao final de 2003 iniciamos o projeto “Net
Educação”, um amplo programa de responsabilidade social, com ênfase na capacitação dos
professores de ensino médio e fundamental de escolas públicas de todo o país. O “Net Educação”,
que foi implementado em janeiro de 2004, tem a chancela da Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
O programa contempla a instalação de pontos de TV por Assinatura nas escolas participantes do
projeto, o apoio pedagógico através de um portal da Internet (www.neteducacao.tv.br) e a
transmissão de um programa educativo por meio de um canal da Companhia.

5. Recursos Humanos
Além da participação no PPR em 2003, todos os nossos colaboradores participam do Plano de
Participação no Resultado, já aprovado pelo Conselho de Administração, para o período de 2004 a
2006. O programa tem como objetivo vincular todos os Colaboradores ao sucesso da Companhia e
incentivar a integração e o trabalho em equipe entre as diversas áreas em busca de um objetivo
comum. O principal parâmetro para a mensuração desse plano é a geração de caixa livre (após
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investimentos), que deve estar acima dos níveis estipulados no plano de negócios. Ainda assim,
somente realizaremos o pagamento anual referente ao PPR, caso atinjamos as metas préestabelecidas para cada um desses anos, quer sejam financeiras ou operacionais. Adicionalmente,
temos um Plano de Participação no Resultado Complementar destinado à alta gerência, com a
finalidade de retê-los na Companhia nesse mesmo período. Essa medida certamente diminui o
risco de implementação do nosso plano estratégico de longo prazo e faz com que a gerência fique
alinhada com os objetivos dos acionistas e credores. Os valores desse Plano Complementar são
diferidos anualmente e somente serão pagos ao final do triênio 2004-2006, caso as metas tenham
sido atingidas.

6. Relacionamento com os Auditores Independentes
Durante o exercício de 2003, o trabalho de auditoria foi efetuado pela Ernst & Young. Os serviços
não relacionados à auditoria de balanço referem-se à revisão de controles na área de sistemas e
consultoria tributária, que totalizaram R$ 0,2 milhão (21,1% em relação ao serviço de auditoria),
além do projeto de atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, que totalizou R$ 0,4 milhão (39,8% em
relação ao serviço de auditoria). Os serviços foram contratados e realizados em prazo inferior a um
ano e a Companhia adota o procedimento de solicitar a utilização de equipes distintas daquelas
responsáveis pelos serviços de auditoria.
7. Agradecimentos
O ano de 2003 foi um ano de muitas conquistas para todos nós da Companhia, nos levou a um
novo posicionamento, radicalmente oposto ao que vínhamos ocupando e nos preparou para lidar
de forma mais sólida com desafios presentes e futuros tanto da indústria quanto dos mercados
financeiros no longo prazo. Assim, iremos nos tornar uma empresa modelo de qualidade no
atendimento ao cliente ao prestarmos nossos serviços. Essas conquistas se tornam ainda mais
significativas, pois ocorrem em um cenário de muita volatilidade e de estagnação da economia
brasileira.
Nossos acionistas e colaboradores vêem realizando um trabalho conjunto para viabilizar um
crescimento sustentável e consolidar nossa posição de liderança no setor. Nesse sentido, ao
concluirmos esse relatório, gostaríamos de agradecer à confiança que nossos assinantes e
acionistas têm nos proporcionado, ao apoio de nossos fornecedores, à dedicação de nossos
colaboradores e de parceiros de negócios e à sociedade em geral, pelo suporte e confiança.

São Paulo, 17 de março de 2004.

A Administração
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional e Financeiro
A Net Serviços de Comunicação S.A. tem por objetivo a participação no capital de outras empresas que
atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no provimento de acesso a serviços de valor
adicionado, na prestação de outros serviços de telecomunicações e em qualquer outra modalidade de
distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede. A Companhia tem também, por objetivo,
a prestação às suas subsidiárias de todos os serviços, inseridos no contexto de apoio corporativo,
administrativo, financeiro e consultivo. A Companhia poderá, ainda, participar em outras empresas que
tenham as mesmas atividades, assim como acessórias a estas, incluindo as de importação, exportação e
representação.
A atividade das principais controladas e coligada, caracteriza-se pela distribuição de sinais de televisão
por assinatura através de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do país. Desde 2000,
a Companhia oferece também serviços de acesso à Internet através de sua rede de cabos nas principais
cidades em que opera. A concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a indústria brasileira de
telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura foi outorgada para as
controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Na data do vencimento, será possível solicitar
a renovação, desde que, as controladas tenham cumprido satisfatoriamente as condições da concessão,
tenham atendido à regulamentação do Poder Executivo, e venham a atender às exigências que sejam,
técnica e economicamente, viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive quanto
à modernização do sistema.
Conforme os termos do acordo de acionistas de 11 de julho de 2002, descrito na nota 13, a Companhia é
controlada, em conjunto com BNDESpar, Bradesplan e RBS, pela Roma Participações Ltda. e pela
Distel Holding S.A., empresas controladas pela Globo Comunicações e Participações S.A. ou Globopar,
que faz parte do maior conglomerado de empresas de mídia e entretenimento do Brasil.

503

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2003

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional e Financeiro--Continuação
A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
Percentual de participação no capital social - %
2003
2002
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações S.A.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltd.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S. A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S. A.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participação Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Televisão a Cabo de Novo Hamburgo Ltda.
Uruguaiana – Empresa de TV a Cabo Ltda.
Televisão a Cabo Vindima Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Americapar Participações Ltda.
Net Arapongas Ltda.
TV Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.
Net Sul Provedor de Acesso Ltda.
Cable S.A.

86,00
100,00
100,00
50,60
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
97,78
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
0,50
44,25

14,00
46,60
0,01
2,22
37,00
0,06
99,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
55,75

86,00
100,00
100,00
50,60
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
94,37
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,67
100,00
100,00
0,50
44,25

14,00
46,60
0,01
5,63
37,00
8,33
99,50
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,75

Coligada
Net Brasil S.A.

40,00

-

40,00

-

Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.

50,00

-

50,00

-

A Net Brasil S.A. é uma provedora de programação e serviços para as operadoras dos sistemas NET e
SKY, controlada indiretamente pela Globo Comunicação e Participações S.A.
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1. Contexto Operacional e Financeiro--Continuação
Durante 2003, em continuidade ao processo de reestruturação societária anunciado em 2002, a
Companhia incorporou as controladas Televisão a Cabo de Novo Hamburgo Ltda., Uruguaiana –
Empresa de TV a Cabo Ltda., Americapar Participações Ltda., e Net Sul Provedor de Acesso Ltda., que
se encontravam inativas. Adicionalmente, a Companhia adquiriu a participação de 30% dos sócios
minoritários de sua controlada, Net Anápolis Ltda.
Em decorrência dos aprimoramentos operacionais e das medidas para redução de custos, como as
negociações com os fornecedores de conteúdo, desatrelando parte significativa dos seus custos de
programação da moeda norte-americana, a maioria das controladas passou a gerar lucro operacional. O
resultado consolidado do exercício de 2003 reflete a valorização de 18% do real frente ao dólar, e o
reconhecimento dos encargos financeiros, juros de mora, comissão de permanência e multas contratuais
decorrentes de obrigações financeiras vencidas, no montante de aproximadamente
R$ 232.000 (R$264.000 em 31 de dezembro de 2002).
Durante 2002, em conjunto com seu plano de recapitalização, a Companhia engajou-se em um processo
de reequacionamento de algumas de suas dívidas financeiras de curto e médio prazo, visando adequar
os seus desembolsos à sua geração de caixa.
A Companhia considera fundamental para seu equilíbrio financeiro, no curto e médio prazos, que as
negociações mantidas com seus credores financeiros sejam concluídas de forma a alcançar uma
estrutura de capitais que possibilite uma menor dependência de capital de curto prazo de terceiros e com
risco de refinanciamento mínimo no médio prazo. Esses fatores a tornarão menos vulnerável à
volatilidade do mercado. Isso será possível, na medida em que o fluxo de re-pagamento de obrigações
que está sendo negociado com os credores, fique adequado ao plano de negócios de médio prazo.
Os custos incrementais específicos, já desembolsados, relacionados à reestruturação de dívidas de
aproximadamente R$ 16.200, foram registrados como despesas antecipadas a serem amortizadas a partir
da data de conclusão do processo e em função dos prazos dos novos instrumentos de dívida da
Companhia. Na semana do dia 17 de março de 2003, a Companhia apresentou aos seus credores uma
proposta inicial, juntamente com seu plano de negócios de longo prazo. Os credores finalizaram o
processo de revisão do plano de negócios da Companhia. Desde então, as negociações vem evoluindo
objetivando a construção dos mecanismos necessários para atingir uma estrutura de capitais balanceada.
A Administração tem expectativa de que as bases da reestruturação sejam formalizadas no primeiro
semestre de 2004.
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1. Contexto Operacional e Financeiro--Continuação
Em conseqüência da não liquidação temporária das obrigações financeiras e das divergências em
relação ao cumprimento de cláusulas contratuais restritivas, que terão seus fluxos de pagamentos
equacionados com a conclusão do processo de re-equacionamento em curso, a Companhia está sujeita a
que algum credor, isoladamente ou em conjunto, tome alguma ação de cobrança. No momento uma
parcela dos créditos vencidos e não liquidados, correspondente a 8,8% da dívida, é objeto de uma
execução. Com base nos fatos existentes, a Administração não considera que esse processo possa afetar
a performance operacional da Companhia ou as negociações em andamento.
A Administração, com o apoio de seus Acionistas, continua focada no processo de re-equacionamento
da dívida, na redução dos seus custos operacionais, na implementação de melhores canais de vendas, na
melhoria de serviços de atendimento ao cliente e na adequação dos seus níveis de investimento à sua
capacidade de geração de caixa operacional, por meio de controles mais aprimorados para tomada de
decisões de forma seletiva e disciplinada.
A Administração está consolidando as ações anunciadas em fevereiro de 2003 que visaram a
reestruturação das operações. A forma de gestão do negócio durante o ano de 2003 foi alterada, a fim de
atender às necessidades específicas de cada região e população, distribuindo de forma heterogênea os
esforços para melhoria da qualidade de seus serviços, aumento da capacidade de geração de caixa e
obtenção de lucro operacional. Além disto, voltou a investir em mídia, promovendo anúncios e
campanhas, bem como participando de ações sociais, objetivando o aumento da base de assinantes e
redução da taxa de desconexão. Deu continuidade ao projeto de integração de sistemas que deverá
substituir todos os atuais “sistemas de faturamento” por um único sistema, que atenderá todo o Brasil,
melhorando a qualidade de atendimento aos assinantes e padronizando procedimentos e controles.
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2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas controladas foram elaboradas com
observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações, e normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM que, a partir de 1º de
janeiro de 1996, não requerem o reconhecimento dos efeitos inflacionários. Objetivando informar esses
efeitos ao mercado, a Companhia apresenta como informação suplementar na Nota 22, de forma
condensada, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado consolidado em moeda de poder
aquisitivo constante e a descrição dos principais critérios adotados na sua elaboração das demonstrações
suplementares em moeda de poder aquisitivo constante.
A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a forma de “American
Depositary Shares” – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América e está sujeita às normas da
“Security and Exchange Commission – SEC”. A Companhia elabora demonstrações financeiras anuais
e trimestrais de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América
– USGAAP. Visando atender às necessidades de informação dos mercados em que opera, a Companhia
tem por prática divulgar suas demonstrações financeiras societárias e USGAAP simultaneamente. A
Companhia possui também ações preferenciais negociadas na LATIBEX, bolsa de valores de Madrid e
está sujeita às normas da Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, as quais não divergem
dos requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da América.
A Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2
com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, passando a integrar o índice Novo Mercado
Bovespa, criado para diferenciar um grupo seleto de empresas que se comprometem em adotar práticas
diferenciadas de governança corporativa. As demonstrações financeiras anuais e trimestrais da
Companhia contemplam as exigências adicionais do novo mercado BOVESPA.
As práticas contábeis e critérios de consolidação adotados pela Companhia estão descritas a seguir:

507

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2003

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

2.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
a) Reconhecimento das receitas e apuração do resultado
As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.
A atividade das principais controladas e coligada caracteriza-se pela distribuição de sinais de
televisão por assinatura por meio de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do
país, todas em plena operação.
Os custos de instalação da rede interna nas residências de assinantes de televisão por assinatura e de
acesso a Internet, que compreendem os custos de mão-de-obra e materiais não incluindo os
conversores e decodificadores de sinais, são contabilizados no resultado do exercício, como custo
dos serviços prestados, até o limite da receita de taxa de adesão, deduzidas das despesas de vendas.
Os custos de instalação acima deste limite são diferidos para amortização futura.
As receitas dos serviços de acesso à Internet por banda larga são igualmente reconhecidas com base
no regime de competência da efetiva prestação dos serviços.
As receitas de aluguel de redes corporativas são reconhecidas mensalmente com base nos contratos
de aluguel.
As receitas e custos de pay-per-view são diferidos e reconhecidos no resultado de acordo com o
período de realização do evento, conforme o regime de competência.
b) Aplicações financeiras
As aplicações de liquidez imediata são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço.
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base no perfil e análise da inadimplência da base de assinantes, em montante
suficiente para a cobertura de eventuais perdas na realização das contas a receber , considerando os
riscos envolvidos.
d) Investimentos
São demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com
os seguintes aspectos:
As práticas contábeis adotadas pelas controladas e coligada são consistentes com as adotadas
pela Companhia;
As participações diretas ou indiretas em controladas e coligada são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial;
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2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
d) Investimentos--Continuação
As demonstrações financeiras das controladas no exterior são convertidas para reais com base na
taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as correspondentes variações cambiais
reconhecidas no resultado operacional;
As provisões para passivo a descoberto das controladas e coligada, as quais são classificadas
como redutoras das contas correntes mercantis, até o limite destas, são constituídas com base na
totalidade do passivo a descoberto, independentemente da existência de participação de
minoritários;
Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas, fundamentados em
expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no método linear no prazo de 10 anos.
Análises do valor de recuperação dos ágios são efetuadas periodicamente com base nas projeções
de resultados futuros.
e) Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, atualizado
monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada de acordo com o método
linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 6, que levam em consideração a vida útil-econômica
dos bens. As estimativas da administração da vida útil dos bens integrantes da rede de distribuição
de sinais são revisadas periodicamente para refletir as mudanças tecnológicas e mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no imobilizado,
como estoques a imobilizar e valorizados ao custo médio de aquisição. As despesas com reparos e
manutenção da rede de distribuição de sinais são apropriadas ao resultado.
f) Diferido
Abrange os valores capitalizados na fase pré-operacional e de prematuração e os gastos incorridos
com instalações internas na residência dos assinantes, quando superiores ao montante das receitas de
taxas de adesão líquidas das despesas diretas de vendas, além de outros gastos com projetos que
beneficiarão exercícios futuros.
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2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
f) Diferido--Continuação
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em cinco anos, a partir da data em que os benefícios
começam a ser gerados.
g) Ativos e passivos expressos em moeda estrangeira ou sujeitos a indexação
Os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira são convertidos para reais com base nas
taxas de câmbio oficiais na data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais e as variações monetárias
são reconhecidos no resultado.
h) Receitas a transcorrer
Representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais, apropriadas ao resultado conforme o
regime de competência.
i) Provisão para contingências
É constituída com base em pareceres de consultores jurídicos, por montantes suficientes para cobrir
perdas e riscos considerados prováveis.
j) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada de acordo com as regras e
alíquotas em vigor.
O imposto de renda diferido ativo sobre os prejuízos fiscais acumulados e diferenças temporárias a
compensar com lucros futuros somente é constituído a partir do momento em que as controladas
passam a apurar lucro tributável recorrente.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como impostos a recuperar, com
base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com base nas projeções dos resultados
das operadoras que estão efetuando a amortização do ágio incorporado para fins fiscais.
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2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
j) Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social são avaliados regularmente com base no plano de negócios da
Companhia e são objeto de provisão para perdas quando necessário.
k) Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do balanço, com base
nas informações relevantes de mercado disponíveis ou outras técnicas de avaliação.
l) Critérios de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as contas da Net Serviços de Comunicação
S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta ou indiretamente,
inclusive o controle compartilhado.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma horizontalmente os saldos
das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado pelas
seguintes eliminações:
•

Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das empresas
controladas;

•

Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio líquido e
resultados são destacadas;

•

Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas;

•

Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas realizadas entre as
empresas consolidadas.
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2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
l) Critérios de consolidação--Continuação
Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em conjunto, TV
Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às demonstrações financeiras consolidadas, na
proporção da participação da Companhia no seu capital social.
m) Prejuízo por ação
É calculado com base na quantidade de ações do capital social integralizado em circulação nas datas
dos balanços.
n) Uso de estimativas
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração se baseie em estimativas
para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como
para a divulgação de informações nas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas
transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir
dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se
às provisões para créditos de liquidação duvidosa e contingências.
Algumas rubricas de 2002 foram reclassificadas para adequação e consistência com o exercício
corrente. A reclassificação mais relevante refere-se a depósitos judiciais no montante de R$ 56.379
que, nas demonstrações financeiras de 2002, estavam apresentados no realizável a longo prazo e que
estão agora apresentados reduzindo o passivo a longo prazo, conforme Nota 12.

3. Aplicações financeiras
Consolidado
2003
2002
165
127.828
30.107
50.183
6
10.492
30.278
188.503

Fundos de investimentos
Certificados de depósitos bancários
Outras

A rentabilidade média efetiva líquida dos impostos no exercício de 2003 foi de 80,62% do CDI (78,80%
do CDI em 2002).
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4. Impostos Diferidos e a Recuperar Curto e Longo Prazo
Controladora
2003
2002
Impostos a recuperar:
Créditos fiscais resultantes de
Incorporação
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Impostos diferidos:
Imposto de renda
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias
Contribuição social
Base negativa
Diferenças temporárias
Total
Total de impostos diferidos e a recuperar
Curto prazo
Longo prazo

Consolidado
2003
2002

3.774
1.301
5.075

9.323
5
182
9.510

402.582
14.342
7.196
719
424.839

487.565
16.318
1.923
776
506.582

-

-

5.140
17.712
22.852

5.840
136
5.976

-

-

1.352
2.600
3.952
26.804

1.913
17
1.930
7.906

5.075
(5.075)
-

9.510
(5.751)
3.759

451.643
(122.088)
329.555

514.488
(8.680)
505.808

A partir de janeiro de 2003, a Companhia iniciou o aproveitamento dos créditos fiscais decorrentes de
incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, que é compatível com a expectativa
de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
Durante o exercício de 2003, a Companhia amortizou para fins fiscais créditos no valor de R$ 84.983 e o
seu aproveitamento como despesa dedutível gerou um benefício fiscal de R$ 15.945. O valor dos
créditos amortizados e não utilizados, classificados na demonstração de resultados como despesa de
imposto de renda e contribuição social diferidos, representa as parcelas de amortização que se
transformaram em prejuízos fiscais, a serem aproveitados a partir do exercício de 2004, observado o
limite de 30% dos lucros tributáveis.
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4. Impostos Diferidos e a Recuperar Curto e Longo Prazo--Continuação
Em 31 de dezembro de 2003 e 2002 os saldos remanescentes dos créditos fiscais registrados pelas
principais operadoras controladas pela Companhia são como segue:

Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

2003
245.523
99.695
40.380
16.984
402.582

2002
294.629
124.101
48.455
20.380
487.565

Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis de curto prazo foram classificados nas
demonstrações financeiras no ativo circulante.
As projeções de resultados das operadoras que incorporaram ágios, derivadas dos planos de negócios da
Companhia, devidamente aprovados pelos órgãos de sua Administração, demonstram que os ágios
incorporados geram economias fiscais e que são créditos realizáveis. Os planos de negócio da
Companhia são revisados regularmente para refletir mudanças no cenário econômico, as mudanças
mercadológicas e as decorrentes das decisões da Administração.

5. Investimentos

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

Controladora
2003
2002
43.150
857.564
196.113
146.233
239.263
1.003.797
239.263
1.003.797

Consolidado
2003
2002
282.030
215.556
282.030
215.556
276
276
282.306
215.832

A Administração da Companhia revisou a estrutura de capitais das operadoras e decidiu aumentar o
capital social das controladas mediante a capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de
capital, ocorrida em 30 de junho de 2003. As variações no percentual de participação no capital social
das controladas foram contabilizadas como receita ou despesa não operacional, integralmente
eliminadas na consolidação.
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5. Investimentos--Continuação
As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos investimentos, bem
como as informações relevantes sobre as controladas, são apresentadas a seguir:
a) Movimentação dos investimentos

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comunicações de Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Total controladora

Saldos
em
2002

Aumento de
capital

1.973
13.279
19.505
202
5.086
1.777
992
332
4
43.150

446.940
269.931
57.830
28.626
64.268
109.008
23.950
29.788
25.436
1.772
1.057.549

Dividendos
recebidos

Juros
sobre
capital
próprio

Ganhos e
perdas na
variação de
participação

Equivalência
patrimonial

Saldos
em
2003

(1.239)
(1.239)

(23)
(1.045)
(404)
(188)
(31)
(105)
(1.796)

(9.782)
29
(9.753)

1.873
(59.471)
3.279
15.462
(50)
(38.651)
(84.860)
981
(19.563)
(25.547)
750
(23.419)
508
(84)
(1.551)
(4)
(230.347)

441.004
210.460
74.388
34.967
28.784
25.617
23.103
4.424
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
248
221
857.564

b) Movimentação do ágio (deságio)

Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Vicom Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Recife Ltda.
Outros
Total controladora
CMA Participações S.A.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
(Blumenau)
Net Londrina Ltda
Net Curitiba Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. (Maringá)
Multicanal Telecomunicações S.A.
Multicanal Florianópolis S.A.
Outros
Total consolidado

Saldos
em
2002

Adição

Amortização
de
ágio (deságio)

Saldos
em
2003

73.369
41.411
24.849
20.919
10.888
6.740
4.542
4.038
5.030
2.270
1.720
337
196.113
18.522
19.395

-

(9.468)
(13.457)
(6.777)
(8.097)
(2.333)
(2.247)
(1.603)
(1.538)
(3.219)
(801)
(366)
26
(49.880)
(3.661)
(2.652)

63.901
27.954
18.072
12.822
8.555
4.493
2.939
2.500
1.811
1.469
1.354
363
146.233
14.861
16.743

17.983
16.367
3.891
3.124
3.052
1.138
2.445
282.030

590
590

(2.448)
(3.633)
(687)
(936)
(1.527)
(576)
(1.064)
(67.064)

15.535
12.734
3.204
2.188
1.525
562
1.971
215.556
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5. Investimentos--Continuação
c) Movimentação da provisão para passivo a descoberto
Saldos
em
2002

Aumento de
capital

Equivalência
patrimonial

Saldos
em
2003

Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Rio S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Franca Ltda.
Net Recife Ltda.
Vicom Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Total controladas

487.932
261.591
59.517
42.607
87.352
72.816
32.057
25.460
24.795
17.705
1.429
1.113.261

(151.608)
(151.608)

(1.457)
(19.511)
3.516
730
2.956
(87.352)
(72.816)
(32.057)
(25.460)
(24.795)
(17.705)
(1.429)
(275.380)

486.475
90.472
63.033
43.337
2.956
686.273

Coligada:
Net Brasil S.A.
Total controladora

4.435
1.117.696

(151.608)

(2.285)
(277.665)

2.150
688.423

Empresas
Controladas:

d) Informações relevantes sobre as controladas
i) Número de ações ou quotas de propriedade da Net Serviços de Comunicação S.A.
CONTROLADORA
Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2003
Ações (mil)
Ordinárias
Preferenciais

Quotas
(mil)

641
123
12.985
8
561
123.034.810
0,1
630.660
862

140
10.000
1.117.326
-

63.685
8.586.545
1
6.484.931
114.008
4.166.190
3.097.554
2.675.720
477.288
42.767.219
-

0,1

-

-
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5. Investimentos--Continuação
d) Informações relevantes sobre as controladas--Continuação
ii) Participação e demais informações requeridas
CONTROLADORA

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
TV Cabo e Comum. Jundiaí S.A.
Vicom Ltda.
Net Franca Ltda.
TV Vídeo Cabo de B. H. S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Cable S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC
CMA Participações S.A.
Cabodinâmica TV Cabo S. P. S.A.
Total controladas
Coligada:
Net Brasil S.A.

31 de dezembro de 2003
Participação no
capital social (%)

Patrimônio
líquido

Capital
social

Investimentos

97,78
100,00
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44,25
100,00
86,00
100,00
99,99
50,60
63,00

451.016
210.460
74.388
34.967
28.801
25.617
23.103
8.848
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
561
221
(565.670)
(90.472)
(63.033)
(81.150)
(4.690)

737.254
270.472
85.865
2
28.836
64.849
114.008
7.500
41.662
30.976
1.975
26.757
8.800
22.600
4.773
109.029
427.672
6.892
36.010
6

441.004
210.460
74.388
34.967
28.784
25.617
23.103
4.424
4.387
4.241
2.339
1.986
1.395
248
221
857.564

40,00

(5.376)

3.144

857.564
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Provisão para
passivo a
descoberto
-

Efeitos no
resultado da
controladora

(2.956)
(686.273)

1.873
13.345
3.279
15.462
(50)
(6.594)
2.492
981
(1.858)
(87)
750
1.376
508
(85)
(121)
1.457
19.511
(3.516)
(730)
(2.960)
45.033

(2.150)
(688.423)

2.285
47.318

(486.475)
(90.472)
(63.033)

(43.337)
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6. Imobilizado
Controladora
2003
Taxa anual de
Depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Adiantamento fornecedores
Outros

Custo

20
10
10
10
4 a 50
20
20
Diversas

135.502
495
1.853
4.277
387
1.018
6.527
9.245
3.035
162.339

Depreciação
Acumulada

(72.504)
(172)
(827)
(1.306)
(387)
(750)
(3.817)
(368)
(80.131)

Valor
Líquido

62.998
323
1.026
2.971
268
2.710
9.245
2.667
82.208

2002
Valor
Líquido

63.994
288
1.290
3.140
11
476
3.163
20.482
310
93.154

Consolidado
2003
Taxa Anual de
Depreciação - %

Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido

2002
Valor
Líquido

Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Cable modem
Rede corporativa
Estoques a imobilizar
Imobilizado em andamento

6,67
8,33
6,67
10
10
20
-

114.671
1.073.273
252.784
415.577
25.480
72.621
126.817
8.643
2.089.866

(73.442)
(715.539)
(171.770)
(214.264)
(5.210)
(53.338)
(1.233.563)

41.229
357.734
81.014
201.313
20.270
19.283
126.817
8.643
856.303

41.918
364.561
91.117
197.927
21.517
23.236
173.415
11.077
924.768

Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

20
10
10
10
4 a 50
20
20
20
Diversas

183.127
16.502
13.062
16.292
28.976
5.173
45.064
8.270
3.191
12.114
331.771
2.421.637

(112.878)
(12.094)
(8.586)
(7.733)
(18.098)
(4.122)
(34.750)
(4.761)
(6.676)
(209.698)
(1.443.261)

70.249
4.408
4.476
8.559
10.878
1.051
10.314
3.509
3.191
5.438
122.073
978.376

115.738
8.200
5.737
9.740
9.631
1.354
15.548
3.541
3.191
4.799
177.479
1.102.247
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7. Diferido

Custo
Instalações de residência
Despesas da fase de prematuração
Projeto rede externa
Sistemas administrativos
Projeto Zap News
Projeto Top Down
Outros

245.923
62.463
20.052
289
2.220
2.218
3
333.168

Consolidado
2003
Amortização
Valor
Acumulada
Líquido
(204.044)
(61.773)
(19.376)
(181)
(2.085)
(1.557)
(1)
(289.017)

2002
Valor
Líquido

41.879
690
676
108
135
661
2
44.151

49.606
2.931
1.182
194
843
1.093
2.259
58.108

8. Programação
Durante o ano de 2003, em decorrência das renegociações com os fornecedores de programação, a
Companhia reconheceu um ganho de aproximadamente R$ 8.000, que foi registrado no resultado a
crédito de custos de programação.
Como parte das renegociações, a Companhia assumiu as dívidas de programação das suas
controladas não pagas para a Net Brasil S.A. durante 2002, constituindo contas a receber das suas
controladas no mesmo montante da assunção de dívidas junto aos fornecedores de programação e
ofereceu garantias de igual valor em notas promissórias. As dívidas de programação serão pagas no
prazo que varia entre 18 e 24 meses em parcelas mensais a partir de janeiro de 2004, corrigidas
mensalmente com base no IGP-M.
A composição das dívidas de programação renegociadas é como segue:

Descrição
Empresas ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Total
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Passivo
circulante
2003

Controladora
Exigível a longo
prazo
2003

8.212
6.588
1.820
1.097
792
18.509

8.212
6.588
1.820
1.097
792
18.509

16.424
13.176
3.640
2.194
1.584
37.018

6.813
1.928
1.018
501
10.260
28.769

6.813
964
1.018
501
9.296
27.805

13.626
2.892
2.036
1.002
19.556
56.574

Total
2003
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8. Programação--Continuação
As negociações ainda em curso, envolvendo valores em atraso de aproximadamente R$ 97.000
encontram-se registrados no passivo circulante. A Administração tem expectativa de concluir as
negociações no decorrer de 2004.
O contrato de Comissão Mercantil, Prestação de Serviços, Licenciamento de Marca e outras Avenças
celebrado em 14 de maio de 1996, com a Net Brasil S.A., Empresa controlada pela Distel Holding
S.A. com prazo de vigência de 5 anos e prorrogável por igual período, até o limite de 25 anos, tem
como finalidade constituir a Net Brasil S.A. como comissária para, em nome próprio, negociar e
contratar junto a produtores e fornecedores de programação audiovisual, dentro e fora do país, a
aquisição do direito de exibição de programação em grande escala, obtendo assim melhores condições
de preço e pagamento. O contrato estabelece exclusividade no fornecimento de programação nas
localidades em que a Companhia atua. Pelo mesmo Contrato de Comissão Mercantil, Prestação de
Serviços, Licenciamento de Marcas e outras Avenças, a Net Brasil cedeu à Net Serviços de
Comunicação S.A., gratuitamente, o direito de utilização da marca Net, pelo prazo de vigência do
referido contrato, autorizada a sua veiculação exclusivamente nos instrumentos destinados a
publicidade para venda do serviço de TV assinatura. O referido contrato tem ainda, por objeto, a
prestação de serviços de gerenciamento das operações de TV por assinatura, inclusive assessoramento
em treinamento técnico e mercadológico, tecnologia em telemarketing e atendimento a assinantes e
administração de negócios. Em 1º de agosto de 2002, quando do vencimento do prazo inicial de 5
anos, o contrato foi prorrogado até maio de 2006, conforme instrumento de ratificação e
complementação do contrato de Comissão Mercantil, Prestação de Serviços, Licenciamento de Marca
e outras Avenças.
Parte da programação adquirida por intermédio da Net Brasil é produzida pela Globosat, que é a
produtora da maior parte da programação em língua portuguesa exibida pelos canais de televisão por
assinatura, tais como o SportTV, GNT, Multishow, Globo News, Shoptime, Futura, Canal Brazil e
Sexy Hot. A Globosat também compra programação de terceiros. O contrato celebrado com a Net
Brasil, garante à Companhia exclusividade na distribuição da programação da Globosat, nas suas áreas
de atuação, com exceção da Net Sat, (Sky) que distribui essa programação via sistema DBS.
Adicionalmente, os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados através de consórcios entre a
Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, representada pela Net Brasil S.A., objetivando explorar,
conjuntamente, os bens, direitos e recursos destinados à transmissão e comercialização de tais eventos,
com prazo de vigência de acordo com a duração de cada evento objeto dos consórcios.
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8. Programação--Continuação
A composição dos valores totais de programação a pagar é como segue:

Passivo circulante
2003
2002

Descrição
Empresas ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
TV Globo Ltda.
USA Brasil Programadora Ltda.
Canal Brasil S.A.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.

Terceiros
Fox Latin America Channels do Brasil Ltda.
MTV Networks Latin America
Columbia Tristar Films of Brasil, Inc.
Playboy TV Latin America, LLC
Outros
Total

9.

Consolidado
Exigível a
longo prazo
2003

Total
2003

138.693
9.791
1.810
1.090
789
319
144
152.636

172.060
7.856
775
424
181.115

26.429
6.552
1.810
1.090
789
319
144
37.133

165.122
16.343
3.620
2.180
1.578
638
288
189.769

172.060
7.856
775
424
181.115

6.776
1.923
1.012
499
10.210
162.846

24
24
181.139

6.776
953
1.012
499
9.240
46.373

13.552
2.876
2.024
998
19.450
209.219

24
24
181.139

Financiamentos
Devido ao processo de re-equacionamento das dívidas financeiras e face à atual situação de
inadimplência, os financiamentos encontram-se integralmente classificados no curto prazo, conforme
composição a seguir:

Descrição
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
International Finance Corporation
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco BNL do Brasil S.A.
Total
Passivo Circulante

Controladora
2003
2002
Total
Total

117.926
9.137
36.057

84.083
5.702
25.787

163.120

115.572

507.867
17.857
62.168
26.387
614.279
777.399
777.399

594.218
20.458
41.170
26.723
682.569
798.141
798.141
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2002

Taxa
de juros

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.
CDI + 0,14% a.m.

12,63% a.a.
Libor + 3,0% a.a.
CDI + 12% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
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9. Financiamentos--Continuação

Descrição
Em moeda nacional
União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
Brascan
Bank Boston N.A.

Em moeda estrangeira
Senior Guaranteed Notes
Floating Rate Notes
International Finance Corporation
Banco BBA – Creditanstalt S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco BNL do Brasil S.A.
Outros
Total
Passivo Circulante

Consolidado
2003
2002
Total
Total

117.926
19.225
36.057

84.083
12.482
25.787

19.877
18.751
211.836

14.583
12.539
149.474

351.404
240.629
36.546
62.168
55.124
26.387
19.730
791.988
1.003.824
1.003.824

424.057
273.481
41.869
41.170
58.452
26.723
18.856
884.608
1.034.082
1.034.082

Taxa
de juros

CDI + 3% a.a.
CDI + 5%a.a.
CDI + 0,14% a.m.
20,93% a a
CDI + 3% a.a.

12,63% a.a.
Libor + 2,5% a 3,125% a.a.
Libor + 3,0% a.a.
CDI + 12% a.a.
Libor + 2,5% a 5% a.a.
Libor + 0,5% a.a.
Diversas Taxas

Considerando o vencimento antecipado e a classificação da totalidade das dívidas no curto prazo, a
composição por vencimento, de acordo com as condições originais dos contratos, não está sendo
apresentada.
Os principais elementos dos instrumentos de dívida da Companhia estão descritos a seguir:
a) Senior Guaranteed Notes
Em 18 de junho de 1996, a Companhia captou US$ 185 milhões, mediante a emissão de “Sênior
Guaranteed Notes” nos Estados Unidos da América, a uma taxa anual de juros 12,63%, resgatáveis
na data do vencimento em 18 de junho de 2004, por valor que inclui prêmio de 5% sobre o montante
do principal.

522

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2003

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

9. Financiamentos--Continuação
a) Senior Guaranteed Notes--Continuação
As “Notes” representam obrigações da Companhia, sem garantias reais, e têm prioridade na
liquidação em condições de igualdade com outras obrigações semelhantes existentes. As “Notes” são
avalizadas incondicional e solidariamente por cada uma das Empresas controladas da Companhia,
com exceção da Net Anápolis Ltda., Net Rio S.A., Net Recife Ltda. e Net Brasília Ltda. e demais
operadoras adquiridas após a emissão.
Adicionalmente, cada garantia representa uma obrigação das empresas controladas que são avalistas,
sem garantias reais, e tem prioridade na liquidação em condições de igualdade em relação às suas
outras obrigações sem garantias reais, existentes ou futuras.
O contrato de emissão dessas “Notes” contém certas cláusulas que, dentre outras condições,
restringem a autonomia da Companhia e suas controladas avalistas em: contrair novos passivos,
emitir ações preferenciais, pagar dividendos ou outras formas de distribuição de capital, conduzir
negócios fora de sua linha normal de operação, criar certos gravames, vender certos ativos e, ainda,
alterar de forma significativa a estrutura legal e organizacional do seu negócio. Adicionalmente, a
Companhia fica obrigada a efetuar oferta de compra das “Notes”, no caso de uma mudança de
controle acionário ou, em determinadas circunstâncias, com os recursos líquidos provenientes da
venda de certos ativos.
Os juros devidos sobre as “Notes”, pagáveis semestralmente, e vencidos a partir de 18 de dezembro
de 2002 totalizam R$ 83.491, os quais não foram liquidados.
Considerando a expectativa da Administração da Companhia de que não ocorrerá liquidação
anteriormente a 18 de junho de 2004, a parcela provisionada relativa ao imposto de renda na fonte no
valor de R$ 38.640, cujo desembolso não é provável, foi revertida. A provisão relativa às mesmas
“Notes” que foram adquiridas pela Jonquil Ventures Limited, no valor de R$ 17.265, foi mantida e
tratada nas demonstrações financeiras como contingências.
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9.

Financiamentos--Continuação
b) Floating Rate Notes
Em 28 de outubro de 1997, a Net Sul emitiu “Floating Rate Notes” no valor de

US$ 80 milhões.

Em virtude da aquisição da Net Sul Comunicações Ltda., a Companhia prestou garantia em favor
dos titulares das “Floating Rates Notes”, obrigando-se pelo cumprimento das obrigações decorrentes.
Ao mesmo tempo, a dívida foi reestruturada em dois blocos: o primeiro de US$ 32 milhões e o
segundo de
US$ 48 milhões, com direito de exercício de opção de resgate pelos investidores em
outubro de 2002 e 2003, respectivamente, mantendo-se o vencimento final em outubro de 2005 e
tendo sua remuneração baseada na libor trimestral, acrescida do “spread” máximo aplicável a cada
bloco de 4,00% e 3,375%, respectivamente.
Em 30 de agosto de 2002, prazo final para o exercício de opção de resgate antecipado da série de
US$ 32 milhões, detendores de Notes no valor de
US$ 7,7 milhões (ou 24% da série elegível
para este resgate) exerceram sua opção.
Em 30 de agosto de 2003, prazo final para o exercício de opção de resgate antecipado da série de
US$ 48 milhões, somente os detentores de Notes no valor de US$ 2 milhões (ou 4% da série elegível
para este resgate) exerceram sua opção. A Companhia não efetuou o pagamento do montante
exercido.
Os juros devidos sobre as “Floating Rate Notes” vencidos trimestralmente desde 31 de janeiro de
2003, totalizando R$ 14.205, não foram liquidados.
Os pagamentos referentes às “Floating Rates Notes” não estariam sujeitos ao imposto de renda na
fonte, de acordo com a legislação fiscal brasileira, se respeitado o vencimento final em 2005.
Entretanto, em razão da aceleração dos vencimentos das Notes, a Companhia registrou a provisão
desses encargos no valor de
R$ 20.314 (R$ 16.032 em 31 de dezembro de 2002).
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9.

Financiamentos--Continuação
c) IFC Credit Facility
O IFC concedeu empréstimos em outubro de 1995, no montante em reais equivalente a US$ 90,7
milhões, por intermédio da Distel Holding S.A., com o intuito de financiar os projetos das operadoras
de televisão assinatura, dentre elas a Net Serviços de Comunicação S.A. e suas controladas e
coligadas.
A Distel Holding S.A. é responsável pelo empréstimo e se obriga a cumprir certas cláusulas
contratuais, assim como se obrigam as Empresas que receberam os recursos do IFC, podendo o IFC
exigir o cumprimento das obrigações contratuais tanto da Distel Holding S.A. quanto das Empresas
financiadas.
As linhas de crédito do IFC são garantidas pela Globo Comunicações e Participações S.A. e pelos
seus principais Acionistas, sendo que, como garantia da parcela repassada à Net Serviços de
Comunicação S.A., foram caucionadas em favor da Globo Comunicações e Participações S.A.
6.806.344 mil ações da Multicanal Telecomunicações S.A.. O número de ações dadas em garantia à
Globo Comunicações e Participações S.A. é baseado no número de assinantes da Multicanal
Telecomunicações S.A., sendo que, a cada seis meses, é recalculado de forma a refletir as mudanças
no valor das ações e no número de assinantes.
Os juros e comissões devidos sobre os empréstimos obtidos junto ao IFC, vencidos semestralmente
desde 15 de abril de 2003, totalizando R$ 2.118, não foram liquidados.
d) Outros Financiamentos
Os demais financiamentos, substancialmente representados por financiamentos de importações
garantidos por avais da controladora e de capital de giro vencidos em sua maioria em dezembro de
2002, estão pendentes de liquidação. Os encargos de multa, juros de mora e comissão de
permanência no valor de aproximadamente R$ 117.902 sobre os valores vencidos encontram-se
provisionados em 31 de dezembro de 2003 (R$ 28.625 em 31 de dezembro de 2002).
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10. Debêntures
As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais características:
Quantidade
em circulação
2003
Debêntures não conversíveis, emissão em 2001
Debêntures conversíveis, emissão em 1999
Total
Passivo circulante

Saldos em
2003

19.514
258
19.772

2002

283.309
55.033
338.342
338.342

218.295
45.835
264.130
264.130

De um total de 3.500 debêntures emitidas em 1999, 1.128 foram convertidas em ações preferenciais
em dezembro de 2000, maio de 2001 e agosto de 2002, e 2.114 utilizadas para aumento de capital.
As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
Eventos

2001

1999

Autorização da emissão

AGE de 23 de novembro de 2000.

AGE de 16 de novembro de 1999

Valor total da emissão

R$ 200.000

R$ 350.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão

R$ 10

R$ 100

Quantidade total de
Debêntures

20.000

3.500

Data de emissão

9 de fevereiro de 2001

1º de dezembro de 1999

Vencimento final

1º de dezembro de 2003

Forma

Escriturais
nominativas
conversíveis

Amortização

Amortização integral
dezembro de 2003.

Encargos

Juros sobre o seu valor nominal unitário, Juros de 12% ao ano, acima de variação do
estabelecido com a taxa média de juros dos IGP-M/FGV.
Depósitos Interfinanceiros de um dia – DI,
acrescida exponencialmente de spread
máximo de 0,75% até 30 de abril de 2001, e
a partir desta data, spread máximo de
1,05% ao ano.
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1º de dezembro de 2006

em

e

não Escriturais nominativas e conversíveis
em ações.
1

de As debêntures serão amortizadas em
parcelas, conforme a seguinte
programação: 30% em 01.12.2004;
30% em 01.12.2005; e 40% em
01.12.2006.
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10. Debêntures--Continuação
Os juros semestrais vencidos desde 1º de dezembro de 2002, totalizando o montante de R$ 75.683 para
as debêntures emitidas em 2001 e os juros anuais vencidos desde 1º de dezembro de 2002, totalizando o
montante de R$ 11.150, para as debêntures emitidas em 1999, não foram liquidados.
Os encargos de multa e juros de mora no valor de R$ 13.207 (R$ 606 em 2002) sobre a parcela de juros
vencidos encontram-se provisionados.

11. Transações e saldos com partes relacionadas
As principais transações e saldos, bem como os valores das transações que influenciaram o resultado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2003, estão demonstrados a seguir:
Controladora

Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
CMA Participações S.A.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Indaiatuba Ltda.
Net Recife Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Rio S.A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Dabny, LLC

Outras ligadas
Total

Realizável a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
AFAC
2003
2002
2003
2002

Créditos com
Empresas
Ligadas
2003
2002

TOTAL
2003
2002

164.459
22
14.849
234
1.162
345
36.554
217.625

200.745
530.380
53.440
20.843
46.011
13.222
3.534
1.629
3.393
985
10.789
5.375
13.497
12.327
2
36.551
952.723

(486.477)
(27.150)
(36.554)
(550.181)

(487.935)
(32.057)
(46.011)
(13.222)
(3.393)
(985)
(24.795)
(13.497)
(12.327)
(180.442)
(36.551)
(851.215)

546.378
30.923
23.877
13.358
12.966
4.490
3.478
1.352
1.547
27.150
665.519

446.939
64.264
64.424
23.950
57.830
3.052
1.351
1.772
14.774
269.932
17.657
180.442
1.146.387

164.459
59.901
30.923
23.899
14.849
13.358
12.966
4.490
3.478
1.586
1.547
1.162
345
332.963

200.745
42.445
500.379
53.050
64.424
23.950
61.364
4.681
1.351
1.772
768
5.375
269.932
17.657
2
1.247.895

19

38

-

-

-

-

19

38

217.644

952.761

(550.181)

(851.215)

665.519

1.146.387

332.982

1.247.933
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11. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação
Controladora

Empresas
Controladas
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações S.A.
Multicanal Telecomunicações S. A.
Jaguari Telecomunicações S. A.
Net São Paulo Ltda.
Dabny, LLC
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte S.A.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Franca Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Campinas Ltda.
Vicom Ltda.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Coligada
Net Brasil S.A.
Acionistas
Distel Holding S. A.
Globo Comunicações Participações S.A.

Outras Ligadas
Outros
Total

Exigível a longo prazo
Provisão para
passivos
a descoberto
2003
2002

Débitos com
Empresas
Ligadas
2003
2002
42.388
29.043
28.155
15.055
13.342
234
99
98
61
128.475

219
3.890
4.109

63.324
43.334
26.479
2.955
136.092

-

-

2.523
3
2.526

TOTAL
2003
2002

22.966
59.318
13.133
445
41.340
4.483
262.046

63.324
43.334
42.388
29.043
28.155
26.479
15.055
13.342
3.189
99
98
61
264.567

81.149
39.212
219
22.966
59.318
13.133
445
41.340
4.483
3.890
266.155

2.150

4.435

2.150

4.435

1.998
1.998

-

-

1.998

-

2.523
3
2.526

-

17

-

-

-

17

131.001

6.124

138.242

266.481

269.243

272.605
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11. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação
Controladora

Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Jonquil Ventures Limited
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net Brasília Ltda.
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Jaguari Telecomunicações S.A.
Vicom Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.

Coligadas
Net Brasil S.A.
Acionistas
Distel Holding S.A
RBS Participações S.A.
RBS Interativa S.A.
Globo Comunicações e Participações S.A.
Bradesplan Participações S.A.

Outras Ligadas
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Total

Resultado operacional
Repasse
Despesas
Administrativas
2003

Financeiro
2003
2002

TOTAL
2003

2002

1.984
(36.644)
24
308
(54)
201
101
404
1.385
18
102
57
22
380
166
(31.546)

140.764
31.831
17.137
1.582
71.848
5.122
16.767
24.464
655
1.274
7.129
(6)
8.763
121.120
448.450

2.388
2.091
5.644
407
957
969
858
37
175
134
844
7.100
8.153
29.757

4.372
(36.644)
2.115
308
5.590
608
1.058
1.373
2.243
55
277
191
22
1.224
7.100
8.319
(1.789)

140.764
31.831
17.137
1.582
71.848
5.122
16.767
24.464
655
1.274
7.129
(6)
8.763
121.120
448.450

-

100

-

-

100

(541)
-

(54.094)
(315)
(190)
(871)
(933)

-

(541)
-

(54.094)
(315)
(190)
(871)
(933)

(541)

(56.403)

-

(541)

(56.403)

-

(642)

-

-

(642)

(32.087)

391.505

29.757

(2.330)

391.505
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11. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação

Consolidado

Empresas

Realizável a
Longo Prazo
Créditos com
Empresas
Ligadas

Exigível a longo prazo

2003

TV Cabo e Comunicação Jundiaí S.A.
Distel Holding S.A.
Net Brasil S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Total

Provisão para
passivos a
descoberto

Débitos com
Empresas
Ligadas
2003

117
117

2002

1.945
1.998
1.114
5.057

2.527
1.114
3.641

Consolidado

2003

Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo Ltda.
Canal Rural Produções Ltda.
RBS Empresa de TVA Ltda.
Distel Holding S.A.
RBS Administração e Cobranças Ltda.
Bradesplan Participações S.A.
Globo Comunicações e Participações
S.A.
RBS Participações S.A.
RBS Interativa S.A.
Total

2003

2002

2.150
2.150

4.435
4.435

2003

2002

1.945
1.998
4.435
1.114
9.492

2.527
2.150
1.114
5.791

Resultado operacional
Financeiro

Empresas

Total

Guia de
Programação

Programação

2002

2003

2002

2003

2002

Comissão
Mercantil
2003

2002

TOTAL
2003

2002

(27.558)
(541)
-

(44.762)
(54.094)
(1.588)
(933)

(332.507)
(74.998)
(1.092)
(544)
-

(354.364)
(57.379)
(2.708)
(1.534)
-

(15.741) (19.012)
-

(7.045)
-

(5.561)
-

(367.110)
(74.998)
(15.741)
(1.092)
(544)
(541)
-

(404.687)
(57.379)
(19.012)
(2.708)
(1.534)
(54.094)
(1.588)
(933)

(28.099)

(871)
(315)
(190)
(102.753)

(409.141)

(415.985)

(15.741) (19.012)

(7.045)

(5.561)

(460.026)

(871)
(315)
(190)
(543.311)

As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por intermédio da Net
Brasil, bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora Ltda., estão apresentadas na Nota 8.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo S.A., empresa
controlada pela Globo Comunicações e Participações S.A. com base em preços e condições de mercado.
As operações financeiras contratadas junto às instituições afiliadas ao Banco Bradesco S.A., cuja natureza
e valores estão demonstrados a seguir, são efetuadas em condições normais de mercado e contratadas por
meio de concorrências efetuadas junto às demais instituições participantes no mercado em igualdade de
condições.

Empresa
Bradesco Saúde S.A.
Bradesco Seguros S.A.
Banco Bradesco S.A.

Natureza da transação
Seguro saúde Empresarial
Seguros
Cobrança bancária
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12. Contingências
Os encargos tributários e as contribuições, apurados e recolhidos pela Companhia e suas controladas,
bem como as respectivas declarações de rendimentos, os registros fiscais e societários, estão sujeitos a
exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais variados, conforme a legislação
aplicável.
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Companhia efetuou diversos depósitos
judiciais vinculados aos processos relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, amparada nas opiniões de seus consultores jurídicos independentes, constituiu
provisão em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis com as ações em curso,
como segue:

Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2001
Adições
Atualização monetária
Baixas
Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2003

Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2001
Adições
Atualização monetária
Baixas
Reclassificações
Saldos em 31 de dezembro de 2002
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2003

Trabalhistas
84
1.190
1.274
768
(831)
1.211

Trabalhistas
10.889
16.998
(3.650)
351
24.588
11.689
(7.033)
29.244

531

Cíveis
130
30
(130)
30
30

Cíveis
9.479
18.422
79
(3.363)
(4.587)
20.030
8.402
253
(12.227)
16.458

Fiscais e
Previdenciárias
32.912
95.764
18.852
(467)
130
147.191
31.741
30.579
(107)
209.404
Fiscais e
Previdenciárias
79.353
208.848
26.327
(23.362)
4.236
295.402
74.428
82.282
(9.614)
442.498

Total
33.126
96.984
18.852
(467)
148.495
32.509
30.579
(938)
210.645

Total
99.721
244.268
26.406
(30.375)
340.020
94.519
82.535
(28.874)
488.200
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12. Contingências--Continuação
As contingências trabalhistas da Companhia e suas controladas estão representadas por 1.307 processos
judiciais. A Companhia efetuou depósitos judiciais de R$ 6.852 relativamente a processos trabalhistas.
Os processos trabalhistas decorrem principalmente de reclamações de funcionários de empresas
terceirizadas no que tange a horas extras, 13º salário, aviso prévio, férias e FGTS, e da rotatividade de
funcionários do setor.
As contingências cíveis correspondem, principalmente, a processos de indenizações por danos morais e
materiais, com baixa concentração de risco. Existem também outras ações cíveis públicas relacionadas à
revisão de determinadas cláusulas do contrato-padrão adotado pelas operadoras. Durante o exercício de
2003, a Companhia constituiu provisão para ações relativas a realinhamento de preços, no valor de R$
1.921, considerado decisões judiciais desfavoráveis. Adicionalmente, existem provisões referentes as
ações revisionais de cobrança de aluguel de postes no montante de R$ 2.467.
Na área de contingências fiscais e previdenciárias, a Companhia e suas controladas questionaram
judicialmente a incidência do PIS - Programa de Integração Social e da COFINS - Contribuição Social
para Financiamento da Seguridade Social sobre suas receitas. O montante de R$ 99.172 (R$ 71.692 em
31 de dezembro de 2002) encontra-se provisionado na rubrica de contingências fiscais, líquido de R$
60.835 (R$ 56.379 em 31 de dezembro de 2002), referente a depósitos judiciais colocados à disposição
da União, devido à desistência das ações judiciais pelas controladas.
A Companhia realizou operações de conta corrente mercantil com suas controladas e com base na
opinião de seus consultores jurídicos externos, entende que essas operações não são alcançadas pela
incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Entretanto, considerando algumas decisões
desfavoráveis nos Tribunais Regionais Federais, a Administração mantém provisão de R$ 113.693
(R$90.331 em 2002) na controladora e R$ 169.170 (R$122.741 em 2002) no consolidado. Os
rendimentos decorrentes das operações registradas em conta corrente mercantil não estão, no entender da
Administração e de seus consultores jurídicos externos, sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda
na Fonte. Em setembro de 2003 a controlada Net Rio S.A. foi autuada pelas autoridades federais, no
valor aproximado de R$25.000, referente à incidência deste imposto sobre essas operações. A
Administração, amparada na opinião de seus consultores externos, apresentou defesa da autuação e
constituiu provisão para multa e juros incidentes sobre o imposto, no montante de R$ 7.972.
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12.

Contingências--Continuação
Os Estados, nos quais as Empresas controladas mantêm operações, aderiram aos dispositivos do
convênio ICMS 57/99, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que tem tributado tais serviços à
alíquota de 12%. A Companhia vem depositando em juízo os valores em excesso à alíquota de 7,5%
vigente em 2000 e de 10% vigente em 2001 e questionando judicialmente a tributação de seus serviços
neste Estado no montante de R$ 25.017 (R$ 21.975 em 31 de dezembro de 2002).
A controlada Net Rio S.A. foi autuada pela Secretaria da Receita Estadual no valor de
aproximadamente R$ 62.000, relativamente a diferença entre as alíquotas de 10% e 25%, durante o
período entre setembro de 2001 a outubro de 2002, em decorrência de atrasos ocorridos nos
pagamentos do ICMS. A Administração, amparada na opinião de seus consultores externos, apresentou
defesa da autuação e entende que seus argumentos, incluindo o pedido de parcelamento homologado
pela autoridade fiscal e o fato da inexistência de qualquer dispositivo que expressamente obrigue o
recolhimento do ICMS à alíquota de 25% lhe são favoráveis. Considerando os riscos relativos aos
meses em que ocorreram atrasos no pagamento do ICMS, a Administração constituiu uma provisão
parcial, representada pela diferença de alíquota naqueles meses acrescida dos respectivos encargos no
valor de R$ 18.207 (R$ 16.581 em 31 de dezembro de 2002).
As controladas Net Campinas Ltda. e Net São José do Rio Preto Ltda. sofreram autuações da
Secretaria da Receita do Estado de São Paulo suspendendo os benefícios dos parcelamentos de ICMS
existentes, em razão do rompimento do pagamento do parcelamento. As controladas estão se
defendendo e a Administração constituiu provisão no valor de R$ 10.412 (R$ 9.911 em 31 de
dezembro de 2002 ).
A controlada Net São Paulo Ltda. está se defendendo, em via administrativa, de dois autos de infração
federais, no valor de R$ 14.621 (R$ 8.018 em 31 de dezembro de 2002 ), referentes à dedução de
algumas despesas nos exercícios de 1995 a 1997, na apuração do lucro real e da contribuição social, os
quais encontram-se provisionados.
A controlada Net Rio S.A. é questionada judicialmente relativamente ao ICMS sobre a taxa de adesão
durante o período de dezembro de 1996 a setembro de 1999. A controlada depositou judicialmente o
montante de R$ 4.251 em garantia de algumas execuções fiscais e ofereceu como garantia às demais
causas, a rede de cabos e aguarda deferimento. A Administração constituiu uma provisão no valor de
R$ 11.760 (R$ 7.979 em 31 de dezembro de 2002 ).
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12.

Contingências--Continuação
Algumas operadoras estão questionando judicialmente a tributação dos seus serviços de acesso de
banda larga à Internet por meio de sua rede de cabos, pleiteando o reconhecimento de que tal atividade
integra o serviço de TV por assinatura conforme regulamentação da Anatel, sofrendo a respectiva
tributação de ICMS sobre a receita, e gozando do mesmo benefício. A Companhia vem depositando
em juízo os valores dos impostos questionados e mantendo as respectivas provisões no montante de R$
8.032 (R$ 4.521 em 31 de dezembro de 2002).
A controlada Net Brasília Ltda. está se defendendo de dois autos de infração relativos a divergências
na base de cálculo de ICMS nos períodos de 1996 e 1997. A Administração constituiu uma provisão
no valor de aproximadamente R$ 7.500 (R$ 2.094 em 31 de dezembro de 2002).
Algumas operadoras foram autuadas devido a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de
contribuição social sobre o lucro, do período base de 1994, em limites superiores aos 30% do lucro
real. A Administração revisou e elevou a provisão existente para R$ 7.464 em 31 de dezembro de 2003
(R$ 1.129 em 31 de dezembro de 2002).
A controlada Cabodinâmica T.V. Cabo São Paulo S.A. está se defendendo de dois autos de infração
ocorridos em 2003 relativos a dedutibilidade das despesas de encargos financeiros de empréstimos na
apuração do imposto de renda e contribuição social. A Administração constituiu uma provisão de R$
7.644.
A controlada DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda. está se defendendo, de autos de
infração fiscais federais relativos à divergência de classificação na tabela de IPI de produtos
importados, tendo provisionado em 2003 o montante de aproximadamente R$ 5.000.
A Companhia está se defendendo, administrativa e judicialmente, de autos de infração fiscais federais
relativos à divergência de classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul de decodificadores
analógicos para uso em sistemas de televisão por assinatura, no montante de aproximadamente R$
21.000 e constituiu em 2003 provisão no montante passível de perda estimado em R$ 9.090.
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12.

Contingências--Continuação
A Companhia interpôs mandados de segurança visando o não recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte nas operações de hedge, no valor de R$ 16.942. Em todos os mandados foram deferidas
liminares autorizando o não recolhimento do tributo em referência. A Companhia não constitui
provisão para esse fim tendo em vista que, em caso de improcedência da ação, o valor será recolhido e
contabilizado como crédito tributário.
A Companhia está questionando judicialmente a cobrança, pelas prefeituras de diversas localidades
onde possui operações, de preço pela utilização do solo e do espaço aéreo, com os seus cabos de
transmissão de sinais. A Companhia vem discutindo judicialmente essa cobrança com base no
entendimento que ela apresenta diversas irregularidades constitucionais e legais.

13. Capital Social
O capital social está representado por 828.371.343 ações ordinárias e 1.200.484.187 ações
preferenciais, das quais 1.700.000 foram emitidas com respeito ao Plano de Opção de Compra de
Ações aprovado pela AGE de 17 de abril de 1997, para oferta a executivos e outros empregados da
Companhia e de suas controladas e parcialmente integralizadas. Todas as ações são nominativas
escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$5.000.000 independentemente de alteração
estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração,
que fixará as condições de emissão nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei 6.404/76.
As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a) transformação,
incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à integralização de
aumento de capital da Companhia; (c) escolha de Empresa especializada para determinação do valor
econômico das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, do Estatuto Social; e (d) alteração
ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no descumprimento, pela Companhia,
das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”) e
também terão direito de voto no que diz respeito à aprovação de contratos entre a Companhia e seu
acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o
acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou
estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembléia Geral.
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13. Capital Social--Continuação
Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento)
maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no reembolso em caso de liquidação da
Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial; e o tratamento igualitário àquele dado aos acionistas
que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”), na hipótese de
alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo 26, caput do Estatuto Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do
direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e participarão em igualdade de condições
com as ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3 (dois terços) do
total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a proporção
anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
A emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja
feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos da Lei, poderá excluir o direito de preferência na
subscrição ou reduzir o prazo mínimo legal.
A Companhia poderá, por deliberação da assembléia geral, outorgar opção de compra de ações em
favor dos administradores e empregados, ou de pessoas naturais que prestem serviços a Empresas sob
seu controle.
As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de depósito, em nome de seus
titulares, em instituição credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sob a forma de
ações escriturais, sem a emissão de certificados, podendo o Conselho de Administração fixar prazo
para que os acionistas apresentem os certificados de ações em circulação para cancelamento e
correspondente conversão em ações escriturais. A Companhia ou a instituição depositária das ações
poderá cobrar dos acionistas o custo dos serviços de emissão de certificados ou transferência da
propriedade das ações, observados os limites regulamentares.
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13. Capital Social--Continuação
As relações entre os acionistas controladores da Net Serviços de Comunicação S.A. são regidas pelo
acordo de acionistas, datado de 11 de julho de 2002. Pelo acordo, quaisquer dos Acionistas do acordo
que desejarem efetuar a transferência de parte ou da totalidade das ações ordinárias e no caso da
BNDESPAR, da Microsoft e da RBS também das ações preferenciais, de sua propriedade a um
terceiro, aquele deverá notificar, por escrito, os demais Acionistas do acordo , outorgando-lhes o
direito de preferência. O acordo também prevê que as matérias de competência do Conselho de
Administração abaixo relacionadas serão aprovadas por maioria simples dos conselheiros presentes, a
qual deverá incluir necessariamente o voto favorável do conselheiro indicado pela BRADESPAR ou
pela BNDESPAR: (i) aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de ações com direito a
voto para subscrição pública ou particular; (ii) emissão de quaisquer valores mobiliários conversíveis
ou permutáveis em ações com direito a voto; (iii) mudanças nos termos e condições, ou rescisão, de
contratos de concessão com operadoras. Conforme descrito no acordo, o Conselho de Administração
da Companhia será formado por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 12 (doze) membros efetivos e
igual número de suplentes, todos acionistas da Net Serviços de Comunicação S.A. e indicados pelos
Investidores Qualificados, sendo certo que cada Investidor Qualificado terá o direito de indicar,
individualmente, pelo menos um membro do Conselho de Administração da Companhia.
Durante o exercício de 2003, a Companhia obteve benefício fiscal, representado por economia de
caixa, no valor de R$ 13.493, decorrente da amortização do ágio apurado pela Globotel Participações
S.A., cujo acervo líquido foi incorporado pela Net Serviços de Comunicação S.A. em Agosto de 2001.
Observado o direito de preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial de
ágio relativa ao benefício fiscal realizado durante o exercício de 2003 poderá ser capitalizada durante o
ano de 2004 a favor da acionista Roma Participações Ltda.
O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com a última cotação
média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, correspondia em 31 de
dezembro de 2003 a R$ 0,90 (R$ 0,42 em 31 de dezembro de 2002). O valor patrimonial nessa mesma
data era R$ (0,08) por ação (R$ 0,05 em 31 de dezembro de 2002).
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13. Capital Social--Continuação
Após o aumento de capital de 25 de setembro de 2002, o percentual de ações da Companhia em
circulação no mercado ficou inferior a 25% do total das ações emitidas, deixando de atender ao
Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA. Em 25 de setembro
de 2003, a Companhia solicitou e a BOVESPA concedeu um prazo de 360 dias, a partir desta data, para
a recomposição do percentual mínimo de ações em circulação.

14. Custo dos Serviços Prestados
Consolidado
2003
2002
TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros
Redes corporativas
Custo dos serviços prestados

409.141
9.278
60.686
44.290
15.741
35.945
23.158
9.137
7.538
11.513
7.045
9.384
3.788
6.815
653.459
35.149
688.608
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415.985
11.850
77.084
37.757
19.012
17.775
19.350
5.808
12.452
10.384
5.561
9.217
3.394
14.275
659.904
28.093
687.997
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15. Resultado Financeiro
Controladora
2003
2002
Receitas:
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
Outras

Despesas:
Encargos financeiros sobre dívidas
Encargos financeiros – Empresas ligadas
Variações monetárias
Variações cambiais
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Encargos AFAC
Perdas com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Outras
Despesas financeiras líquidas

Consolidado
2003
2002

5.096
1
1.143
1.469
7.709

416.619
2.783
1.550
1.167
51.582
34.224
507.925

17.630
5.631
450
6.092
1.525
7.139
38.467

17.812
7.536
5.191
72.601
38.105
141.245

(189.985)
(541)
(2.725)
73.372
(183)
(9.701)
(651)
(23.362)
(14.272)
(168.048)
(160.339)

(213.184)
(2.950)
(21.324)
(250.641)
(1.943)
(22.613)
(53.751)
(4.754)
(90.331)
(35.551)
(697.042)
(189.117)

(232.556)
(519)
(10.892)
123.228
(9.019)
(17.085)
(711)
(28.655)
(77.437)
(253.646)
(215.179)

(264.224)
(3.898)
(30.576)
(505.961)
(7.778)
(31.012)
(53.751)
(7.375)
(122.741)
(72.564)
(1.099.880)
(958.635)

16. Compromissos e Garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60 meses e contratos
de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja duração média é de 120 meses. A
Companhia possui, também, compromissos decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens,
principalmente veículos e equipamentos telefônicos, cujos prazos médios são de 36 meses e ainda,
contratos de terceirização de tecnologia da informação, com prazo de 72 meses e central de atendimento,
com prazo de 36 meses.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos
Escritórios
Postes
Arrendamento mercantil
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

2003
6.987
48.078
2.757
4.307
27.489
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2002
10.741
41.151
6.008
2.466
6.628
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16. Compromissos e Garantias--Continuação
A Companhia possui compromissos de pagamento de honorários contingenciados ao sucesso das
negociações relacionadas ao processo de re-equacionamento das dívidas. A Administração estima que
esses honorários serão de aproximadamente R$ 25.000 e serão devidos em 2004 quando da conclusão do
processo de re-equacionamento das suas dívidas financeiras.
Em 31 de dezembro de 2003, além daqueles mencionados anteriormente, os seguintes avais e garantias
de operações de controladas haviam sido prestados:

Tomadora
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Net Rio S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.

17.

Beneficiário
Banco do Brasil
Brascan
Santander
Boston
BBA
Boston
BBA
Banco do Brasil

Tipo de
Garantia
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval

R$
54.641
19.809
11.645
6.858
5.321
11.983
4.767
483

Vencimento
12/2002
12/2002
04/2003
10/2002
12/2002
10/2002
12/2002
12/2002

Instrumentos Financeiros
i) Gerenciamento de risco
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais ao passo que a Companhia possui
financiamentos e algumas outras poucas obrigações, denominados em dólares norte-americanos.
A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:

Endividamento em dólares norte-americanos
Programação a pagar
Passivo exposto
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Consolidado
2003
2002
884.608
791.988
130.720
97.652
1.015.328
889.640
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17. Instrumentos Financeiros--Continuação
ii)

Concentração de risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são representados,
principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A Companhia mantém disponibilidades
com várias instituições financeiras e não limita sua exposição a uma instituição em particular. A
concentração do risco de crédito nas contas a receber de assinantes é limitada pelo grande número de
assinantes que compõem sua base de clientes.
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 21.269 em 31 de
dezembro de 2003 e R$ 32.522 em 31 de dezembro de 2002.

iii) Valores estimados de mercado
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis que pressupõem a
continuidade normal das operações da Companhia e de suas controladas.
Embora inexista um mercado líquido e de negociações regulares, onde os instrumentos da dívida da
Companhia possam ser negociados livremente, a Administração acredita que, devido a
proximidade da formalização do re-equacionamento da dívida e com base nos termos da mais
recente proposta, o valor de mercado das Sênior Notes, Floating Rate Notes e Debêntures em 31 de
dezembro de 2003 se aproxima dos valores contábeis, bem como o dos demais instrumentos
financeiros.

18. Remuneração dos administradores
O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia, por serviços nas
respectivas áreas de competência foi de R$16.000 (R$9.500 em 31 de dezembro de 2002).
De acordo com as práticas usuais de mercado, um grupo de executivos diretamente envolvidos no plano
de reestruturação da dívida receberá remuneração variável quando da conclusão do processo, cujo valor
estimado em R$2.000 encontra-se provisionado. Além da parte em espécie, o plano contempla parte da
remuneração em opções de compra de ações da Companhia.
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19. Benefícios a empregados
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas controladas tem
como prática a adoção de alguns benefícios adicionais, tais como: assistência médica e odontológica e
seguro de vida em grupo. O gasto com os benefícios adicionais acumulados no exercício de 31 de
dezembro de 2003 totalizou
R$ 9.129 (R$ 10.516 em 31 de dezembro de 2002).
Adicionalmente, conforme acordo sindical, a Companhia deverá remunerar seus funcionários mediante
participação nos resultados, caso sejam atingidas determinadas metas de performance estabelecidas de
acordo com o planejamento e orçamento anual da Companhia. A principal meta estabelecida é a de
geração incremental de caixa em relação ao seu plano original de negócios, no montante de R$ 43,0
milhões. Além disto, a Companhia terá que realizar metas ligadas as suas operações tais como o mínimo
de 201,6 mil instalações e o máximo de 211,2 mil desconexões, bem como atingir metas financeiras de
lucro operacional antes das despesas financeiras, impostos e programação no montante de R$ 138,0
milhões, com investimentos de no máximo
R$ 80,0 milhões. Adicionalmente, deverá obter um índice
de satisfação do assinante de bom e ótimo superior a 33%. Essas metas foram estipuladas para a
Companhia e são resultado da consolidação das metas estipuladas para cada controlada, as quais tem
metas específicas, baseadas em sua área de atuação. Considerando o atingimento das metas estabelecidas
a Administração constituiu, ao longo do exercício de 2003, as provisões relacionadas a esse plano de
benefícios, que em 31 de dezembro de 2003 é de aproximadamente R$ 14.500.

20. Prejuízos fiscais a compensar
A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e
diferenças temporárias na apuração do lucro tributável, a compensar com lucros tributários futuros nos
seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

2003
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
572.695
859.090
2.564.433
2.970.594
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2002
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
379.028
613.992
2.391.333
2.735.286
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21. Demonstrações do fluxo de caixa
Com o intuito de fornecer ao mercado informações adicionais para melhor compreensão das
demonstrações financeiras, a Companhia apresenta a seguir as demonstrações consolidadas dos fluxos de
caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002.

Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial e provisão para passivo
a descoberto
Juros e variações monetárias, líquidos
Provisão de juros sobre empréstimos líquida dos
pagamentos
Provisão para perdas com investimento
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Juros sobre capital próprio
Desvalorização de títulos e valores
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social
Valor residual de ativo permanente baixado
Provisão para contingências
Variações no capital circulante líquido
Contas a receber de assinantes, líquido
Estoques e outros créditos
Impostos a recuperar
Outros ativos
Despesas antecipadas
Títulos e valores
Dividendos recebidos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Provisão para contingências
Provisões e outras contas a pagar
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) proveniente
das operações
Atividades de investimentos
Participações societárias
Aumento de caixa
Aquisições de imobilizado e diferido
Baixas de imobilizado e diferido
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimento
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Controladora
2003
2002
(1.125.384)
(268.387)

Consolidado
2003
2002
(1.125.384)
(268.387)

(47.318)

769.705

(2.247)

4.231

(31.058)

277.651

(22.508)

484.803

177.404
9.753
77.275
1.796
7.501
15.244

(371.366)
9.668
73.698
(2.027)
112
85.379

181.635
263.410
166
73.266
6.623
83.865

142.803
21.848
278.348
(12.757)
120
44.704
468
215.484

(1.659)
4.435
(107)
(16.214)
1.239
(10.352)
(435)
9.044
(939)
(234)
(73.012)

3.072
7.192
3.972
1.695
(511)
385
441
(7.160)
21.084
(252.394)

405
2.307
(3.161)
(17.045)
(12.819)
(27.010)
(19.245)
7.797
(20.220)
(13.416)
213.416

(147.367)
8.697
4.743
(16.197)
2.921
44.001
17.461
1.562
(10.844)
(40.807)
55.374
(25.788)

(24.593)
1.365

(25.866)
177

(590)
(84.460)
19.319

268
692
(79.492)
22.632

(23.228)

(25.689)

(65.731)

(55.900)
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21. Demonstrações do fluxo de caixa--Continuação
Controladora
31/12/2003
31/12/2002
Atividades de financiamentos
Financiamentos de curto prazo
Ingressos
Pagamentos
Financiamentos de longo prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Recursos capitalizáveis
Fluxo de caixa proveniente das (aplicado nas)
atividades de financiamentos

-

103.553
(93.773)

-

134.221
(180.654)

-

(59.024)

-

(329.414)

812.508
(717.097)
-

510.192
(669.774)
480.126

1.132
(3.194)
-

5.776
(2.782)
480.126

271.300

(2.062)

107.273

145.623
56.081

25.585
30.496

201.704

56.081

95.411

Aumento (redução) das disponibilidades
Saldo inicial de caixa

(829)
917

Saldo final de caixa

88
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Consolidado
31/12/2003 31/12/2002

(6.783)
7.700
917
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22. Demonstrações financeiras consolidadas condensadas em moeda de poder aquisitivo constante
(não auditada)
As demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Net Serviços de Comunicação S.A. e
Empresas controladas, em 31 de dezembro de 2003 e 2002, elaboradas de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade, são apresentadas a seguir:
Balanço patrimonial consolidado condensado
2003
Ativo
Total do ativo circulante
Contas a receber de empresas ligadas
Depósitos judiciais
Outros créditos e valores
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do permanente
Total do Ativo

2002

442.581

208.616

117
68.623
352.972
421.712

116.849
557.930
674.779

234.557
1.807.313
87.162
2.129.032
2.993.325

306.801
2.053.086
106.292
2.466.179
3.349.574

2003

2002

Passivo
Financiamentos
Outras contas a pagar
Total do circulante
Contas a pagar a empresas ligadas
Outras contas a pagar
Total do exigível a longo prazo
Participação de acionistas minoritários
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio liquido
Total do Passivo

1.342.167
361.256
1.703.423

1.411.035
441.247
1.852.282

5.680
709.751
715.431

13.977
472.973
486.950

617

874

4.654.331
642.072
(4.722.549)
573.854
2.993.325
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4.654.331
642.072
(4.286.935)
1.009.468
3.349.574

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2003

00.108.786/0001-65

11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

22. Demonstrações financeiras consolidadas condensadas em moeda de poder aquisitivo constante
(não auditada)--Continuação
Demonstração do resultado consolidada condensada

Receita líquida de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas com vendas
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Participações societárias e amortização de ágio
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado não-operacional
Imposto de renda e contribuição social
Participação de acionistas minoritários
Prejuízo líquido do exercício

2003
1.274.125
(686.152)
587.973
(488.373)
(64.901)
156.491
(297.970)
(66.646)
26.819
(5.155)
(283.683)
(170)
(435.615)

2002
1.463.783
(851.337)
612.446
(426.265)
(48.865)
801.928
(1.625.549)
(426.540)
(31.526)
(8.313)
(233.563)
(154)
(1.386.401)

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado consolidados em moeda de poder aquisitivo
constante incluem os seguintes principais ajustes:
a) Correção monetária dos itens não-monetários, com base na variação mensal do Índice Geral de
Preços - Mercado (IGP-M), até o limite dos seus valores de realização;
b) Apresentação das rubricas da demonstração do resultado, ajustadas pelos ganhos e perdas apurados
nos itens monetários, atualizados monetariamente com base na variação mensal do IGP-M;
c) Reexpressão das informações relativas ao ano anterior (cifras comparativas) na moeda de poder
aquisitivo constante da data de encerramento do atual exercício.
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22. Demonstrações financeiras consolidadas condensadas em moeda de poder aquisitivo constante
(não auditada)--Continuação
A conciliação entre o patrimônio líquido e o resultado do exercício pela legislação societária, com o
patrimônio líquido e o resultado do exercício em moeda de poder aquisitivo constante, é como segue:

Legislação societária
Atualização dos saldos iniciais
Estoques
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Impostos diferidos
Participação de minoritários
Patrimônio líquido
Correção monetária integral

Resultado
2003
2002
(1.125.384)
(268.387)
(97.803)
(1.223.187)
(268.387)
1.012
(1.551)
(205.968)
22.239
465.231
42.259
12.223
3.326
(21.609)
(153.113)
(121)
327
(413.982)
(80.715)
(1.386.401)
(435.615)

Patrimônio líquido
2003
2002
105.775
(162.612)
9.192
114.967
(162.612)
1.687
(3.700)
18.836
855.047
828.938
43.135
43.012
(1.313)
(154.320)
(355)
1.009.468
573.854

23. Seguros (não auditada)
A Companhia e suas controladas mantêm seguros em níveis considerados suficientes pela Administração
para cobrir eventuais riscos de sinistros, a saber:
Ramo
Multirisco patrimonial
Responsabilidade civil
Danos Morais

Importâncias Seguradas
77.565
2.000
400
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12.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS
Alteração de percentual na nota explicativa 1 Contexto Operacional e Financeiro de 12,4% para 8,8%
referente a parcela dos créditos vencidos e não liquidados, objeto de execução.
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Informações Trimestrais (“ITR”) da Emissora e ITR consolidadas da Emissora e suas controladas,
referente ao período de 3 (três) meses encerrado em 30 de setembro de 2006, e relatório de revisão especial
dos auditores independentes
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2006
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

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

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

4 - NIRE

33300159783
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo divino, 1356 1º andar parte

Santo Amaro

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

6 - DDD

7 - TELEFONE

011

2111-2606

11 - DDD

12 - FAX

011

2111-2780

5 - UF

SP
8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br

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

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua verbo Divino, 1356 - 1º andar parte

Santo Amaro

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

7 - DDD

6 - UF

SP

8 - TELEFONE

011

2111-2606

12 - DDD

13 - FAX

011

2111-2780

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

11 - TELEX

16 - E-MAIL

leonardo.pereira@netservicos.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

TRIMESTRE ATUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

1 - INÍCIO

2 - TÉRMINO

3 - NÚMERO

4 - INÍCIO

5 - TÉRMINO

6 - NÚMERO

7 - INÍCIO

8 - TÉRMINO

01/01/2006

31/12/2006

3

01/07/2006

30/09/2006

2

01/04/2006

30/06/2006

9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

10 - CÓDIGO CVM

KPMG Auditores Independentes

00418-9

11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

12 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pedro Augusto de Melo

011.512.108-03
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1 - TRIMESTRE ATUAL

2 - TRIMESTRE ANTERIOR

3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

30/09/2006

30/06/2006

30/09/2005

(Mil)
Do Capital Integralizado
1 - Ordinárias

109.320

1.639.801

2 - Preferenciais

158.667

2.380.011

1.573.519
2.283.808

3 - Total

267.987

4.019.812

3.857.327

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Nacional Holding
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

3130 - Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Prestação de serviços de TV por assinatura
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Total
7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

Sem Ressalva
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ITEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO
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NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01462-1

18/05/2006
3.535.618

(Reais Mil)

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais Mil)

23/10/2006

1 - DATA

2 - ASSINATURA

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

74.269 Reserva de Capital

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

01

ALTERAÇÃO

1- ITEM 2 - DATA DA

01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
Data-Base - 30/09/2006
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

(Mil)

65.149

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

1,1400000000

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 30/09/2006

4 - 30/06/2006

1.669.141

1.668.759

Ativo Circulante

97.888

171.235

1.01.01

Disponibilidades

19.837

43.093

1.01.01.01

Caixa e Bancos

2.142

338

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

17.695

42.755

1.01.02

Créditos

0

0

1.01.02.01

Contas a receber de assinantes

0

0

1.01.02.02

Provisão para devedores duvidosos

0

0

1.01.02.03

Contas a receber empresas ligadas

0

0

1.01.02.04

Receitas a transcorrer

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

1.01.04

Outros

78.051

128.142

1.01.04.01

Impostos Diferidos

1.01.04.02

Impostos a recuperar

1.01.04.03

Outros créditos e valores

3.686

2.549

1.01.04.04

Contas a receber empresas ligadas

45.303

102.996

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

15.215

14.535

1.01.04.06

Contas a receber venda de investimentos

1.01.04.07

Juros sobre capital próprio

1.01.04.08
1.01.04.09
1.01.04.10

Despesas antecipadas

1.02
1.02.01

0

0

1.486

1.683

0

0

10.657

4.134

Títulos e valores

0

0

Depósitos bancários vinculados

0

0

1.704

2.245

Ativo Realizável a Longo Prazo

96.303

80.251

Créditos Diversos

15.157

15.511

1.02.01.01

Depósitos judiciais

11.839

11.981

1.02.01.02

Despesas antecipadas

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

48.658

30.787

1.02.02.02.01

Com Controladas

48.658

30.787

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

1.02.03

Outros

32.488

33.953

1.02.03.01

Impostos Diferidos

1.02.03.02

Impostos a recuperar

1.02.03.03

Estoques

1.02.03.04

Contas a receber venda de investimento

1.02.03.05

Outros créditos e valores

67

66

1.03

Ativo Permanente

1.474.950

1.417.273

1.03.01

Investimentos

1.429.589

1.368.862

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0
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3.318

3.530

48.658

30.787

0

0

6.160

5.551

0

0

26.261

28.336
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Divulgação Externa
Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.03.01.02

Participações em Controladas

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02

Imobilizado

1.03.03

Diferido

3 -30/09/2006

4 -30/06/2006

1.429.589

555

1.368.862

0

0

45.104

47.913

257

498
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Divulgação Externa
Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

2.01.02

3 - 30/09/2006

4 - 30/06/2006

1.669.141

1.668.759

72.491

93.077

0

0

Debêntures

12.379

39.570

2.01.03

Fornecedores

19.044

16.829

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

731

743

2.01.04.01

Obrigações Fiscais

731

743

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

2.01.06

Provisões

29.755

22.438

2.01.06.01

Salários e Encargos Sociais

29.755

22.438

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

2.01.07.01

Contas a pagar a acionista

0

0

2.01.07.02

Contas a pagar empresas ligadas

0

0

2.01.08

Outros

10.582

13.497

2.01.08.02

Contas e despesas a pagar

10.582

13.497

2.01.08.03

Obrigações por cessão de créditos

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

2.02.02

Debêntures

2.02.03
2.02.03.01

0

0

921.868

925.503

0

0

650.000

650.000

Provisões

0

0

Fornecedores

0

0

2.02.03.02

Programação a pagar

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

6.324

6.300

2.02.04.01

Com controladas

6.324

6.300

2.02.04.02

Com acionistas

0

0

2.02.04.03

Com ligadas

0

0

2.02.04.04

Com coligadas

0

0

2.02.05

Outros

265.544

269.203

2.02.05.01

Obrig fiscais e parcelamento de impostos

2.02.05.02

Provisão para contingências

2.02.05.03
2.02.05.04

0

0

265.544

269.203

Imposto de renda diferido

0

0

Provisões e outras contas a pagar

0

0

2.02.05.05

Salários e encargos sociais

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

674.782

650.179

2.05.01

Capital Social Realizado

3.535.618

3.535.618

2.05.02

Reservas de Capital

355.924

355.924

2.05.02.01

Reserva especial de ágio

292.277

292.277

2.05.02.02

Premio na emissão de debêntures

54.945

54.945

2.05.02.03

Ágio na emissão de ações

8.702

8.702
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Divulgação Externa
Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.03

Reservas de Reavaliação

3 -30/09/2006

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.216.760)

(3.241.363)
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4 -30/06/2006
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01462-1

2 - DESCRIÇÃO

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

Mensalidades

Serviços

Outras

Deduções da Receita Bruta

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/Receitas Operacionais

Com Vendas

Gerais e Administrativas

Despesas gerais e administrativas

Despesas com depreciação e amortização

Financeiras

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

Amortização de ágio em investimentos

Outras

Resultado da Equivalência Patrimonial

Equivalência patrimonial

Provisão para passivo a descoberto

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Receitas

Despesas

1 - CÓDIGO

3.01

3.01.01

3.01.02

3.01.03

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.06.01

3.06.02

3.06.02.01

3.06.02.02

3.06.03

3.06.03.01

3.06.03.02

3.06.04

3.06.05

3.06.05.01

3.06.05.03

3.06.06

3.06.06.01

3.06.06.02

3.07

3.08

3.08.01

3.08.02

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2006
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

(21)

24

3

24.600

0

59.199

59.199

0

(4.796)

(4.796)

(27.496)

(26.863)

5.300

(21.563)

(4.241)

9.490

5.249

0

10.593

14.007

0

14.007

(2.345)

0

16.352

0

16.352

3 - 01/07/2006 a 30/09/2006

(456)

385

(71)

53.583

0

154.715

154.715

(553)

(12.054)

(12.607)

2.275

(92.997)

19.614

(73.383)

(13.565)

(43.406)

(56.971)

0

14.029

39.554

0

39.554

(6.227)

0

45.781

0

45.781

4 - 01/01/2006 a 30/09/2006

0

0

0

0

0

0

0

0

(93)

173

80

(20.656)

127

(20.581)

(20.454)

4

(5.360)

(5.356)

1.045

(52.584)

86.196

33.612

(5.599)

(23.904)

(29.503)

0

(20.656)

5 - 01/07/2005 a 30/09/2005

0

0

0

0

0

0

0

0

(336.793)

222.028

(114.765)

108.942

124.556

54.547

179.103

(20)

(23.071)

(23.091)

1.172

(187.832)

210.748

22.916

(15.619)

(55.539)

(71.158)

0

108.942

6 - 01/01/2005 a 30/09/2005

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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01462-1

Participações/Contribuições Estatutárias

Participações

Contribuições

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

Lucro/Prejuízo do Período

3.12

3.12.01

3.12.02

3.13

3.15

24.603

0

0

0

0

0

PREJUÍZO POR AÇÃO

0,09181

IR Diferido

3.11

0

267.987

Provisão para IR e Contribuição Social

3.10

24.603

3 - 01/07/2006 a 30/09/2006

LUCRO POR AÇÃO

Resultado Antes Tributação/Participações

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

3.09

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
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0,19968

267.987

53.512

0

0

0

0

0

0

53.512

4 - 01/01/2006 a 30/09/2006

(0,00533)

3.857.327

(20.576)

0

0

0

0

0

0

(20.576)

5 - 01/07/2005 a 30/09/2005

(0,00135)

3.857.327

(5.210)

0

0

0

0

0

613

(5.823)

6 - 01/01/2005 a 30/09/2005

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2006

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

1.

Contexto operacional
A Net Serviços de Comunicação S.A. (Companhia) tem por objetivo a participação no capital de
outras empresas que atuem na distribuição de sinais de televisão por assinatura, no provimento de
acesso a serviços de valor adicionado, na prestação de outros serviços de telecomunicações e em
qualquer outra modalidade de distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede. A
Companhia tem também por objetivo a prestação às suas subsidiárias de todos os serviços,
inseridos no contexto de apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo.
No quadro a seguir apresenta-se a composição acionária no capital da Companhia em 30 de
setembro e 30 de junho de 2006:
Ordinárias

Organizações Globo
GB Empreendimentos e Participações S.A.
Distel Holding S.A.
Globo Comunicação e Participações S.A.
Grupo Telmex
GB Empreendimentos e Participações S.A.
Embratel Participações Ltda.
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel
Demais acionistas

Quantidade de ações

30/09/2006
Preferenciais

Total

Ordinárias

30/06/2006
Preferenciais

Total

26,0%
9,1%
1,5%

-

10,6%
3,7%
0,6%

26,0%
9,1%
1,5%

-

10,6%
3,7%
0,6%

25,0%
36,1%
1,6%
0,7%
100,0%

7,5%
9,9%
82,6%
100,0%

10,2%
19,2%
6,5%
49,2%
100,0%

25,0%
36,1%
1,6%
0,7%
100,0%

7,5%
9,9%
82,6%
100,0%

10,2%
19,2%
6,5%
49,2%
100,0%

109.320.070

158.667.398

267.987.468

1.639.801.063

2.380.010.972

4.019.812.035

Em 01 de agosto de 2006, conforme aprovado pelo Conselho de Administração na assembléia
geral extraordinária e ordinária em 28 de abril de 2006, a Companhia implementou os atos
necessários ao grupamento de cada lote de 15 ações em 1 ação de emissão da Companhia.
A atividade das principais controladas caracteriza-se pela distribuição de sinais de televisão por
assinatura por meio de diversas redes de cabos localizadas nas principais cidades do país. Desde
2000, a Companhia oferece também serviços de acesso à Internet através de sua rede de cabos nas
principais cidades em que opera. A concessão da Anatel, autoridade regulamentadora para a
indústria brasileira de telecomunicações, para a prestação de serviços de televisão por assinatura
foi outorgada para as controladas em fevereiro de 1997, pelo prazo de 15 anos. Será possível
solicitar a renovação, desde que as controladas tenham cumprido satisfatoriamente as condições da
concessão, tenham atendido à regulamentação do Poder Executivo, e venham a atender às
exigências que sejam, técnica e economicamente, viáveis para a satisfação das necessidades da
comunidade, inclusive quanto à modernização do sistema.
A Administração continua focada no aumento da base de assinantes de TV paga e banda larga e
em fortalecer a política de fidelização das bases de assinantes existentes, a qual é medida através
de pesquisas de satisfação feitas por empresas independentes. Com isso os investimentos foram em
sua grande maioria ligados ao custo de instalação desses novos assinantes.
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A crescente introdução da TV digital, o estabelecimento de parceria entre a Companhia e a
Embratel na exploração de serviços de voz com base nas outorgas da Embratel, a melhoria
continuada da qualidade de serviços e o controle cada vez mais aprimorado dos diversos processos
operacionais são algumas das iniciativas que sustentam o crescimento.
A Net Serviços de Comunicação S.A. detém as seguintes participações societárias:
Percentual de participação no capital social
30/09/2006
30/06/2006
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
Televisão a Cabo Criciúma Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.

100,00
100,00
100,00
100,00
97,40
100,00
100,00
100,00
100,00
26,94
0,08
-

100,00
100,00
2,60
100,00
73,06
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
97,40
100,00
100,00
100,00
100,00
26,94
0,08
-

100,00
100,00
2,60
100,00
73,06
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00

50,00

-

50,00

-

Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.

A Net Serviços de Comunicação S.A. possui ações preferenciais negociadas sob a forma de
“American Depositary Shares” – ADS na NASDAQ, nos Estados Unidos da América e está sujeita
às normas da “Securities and Exchange Commission – SEC”. A Companhia elabora
demonstrações financeiras anuais e trimestrais de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos nos Estados Unidos da América – USGAAP.
Visando atender às necessidades de informação dos mercados em que opera, a Companhia tem por
prática divulgar suas demonstrações financeiras societárias e USGAAP simultaneamente.
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A Companhia possui também ações preferenciais negociadas na LATIBEX, bolsa de valores de
Madrid, estando sujeita também às normas da Comisión Nacional del Mercado de Valores –
CNMV, as quais são atendidas pelos requerimentos existentes no Brasil e nos Estados Unidos da
América.
Em 3 de junho de 2002 a Companhia firmou Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2 com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, criado para
diferenciar um grupo seleto de empresas que se comprometem em adotar práticas diferenciadas de
Governança Corporativa. As demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Companhia
contemplam as exigências adicionais da BOVESPA.
De acordo com o estatuto social da Companhia as disputas e controvérsias decorrentes ou
relacionadas a este estatuto social, ao Regulamento do Nível 2, às disposições da Lei 6.404/76, às
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, aos Regulamentos da BOVESPA e às demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral deverão ser solucionadas por arbitragem, a ser
conduzida na forma do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela
BOVESPA (Cláusula Compromissória).
Para garantia de bons níveis de governança corporativa e aderência aos requerimentos da Lei
Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos da América, a Companhia criou uma área de controles
internos com maior abrangência, a qual além dos trabalhos regulares de revisão e gestão dos
controles operacionais é a responsável pela implementação e pelo suporte aos executivos da
Companhia no processo de certificação sobre a eficácia e eficiência dos controles internos
exigidos pela Lei Sarbanes-Oxley.

2.

Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas
foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários CVM e pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.
Algumas rubricas do balanço patrimonial de 30 de junho de 2006, como estoques (nota explicativa
6) e imobilizado (nota explicativa 9) foram reclassificadas para adequação e consistência com o
período corrente.
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Resumo das principais práticas contábeis :
a.

Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício.
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

b.

Uso de estimativas
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração utilize estimativas
para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como para algumas divulgações de informações nas demonstrações financeiras. Os
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
exercícios subseqüentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas
relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia, são revisadas trimestral e
anualmente e referem-se a: provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda
diferido ativo, provisão para contingências, provisão para perdas nos estoques, vida útil de
equipamentos e valor de mercado de derivativos.

c.

Moeda estrangeira
Os ativos e passivos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela
taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão
de moeda foram reconhecidas no resultado do período. Para a subsidiária localizada no
exterior, os ativos e passivos foram convertidos para reais pela taxa de câmbio vigente na
data do fechamento do balanço.

d.

Ativo circulante
•

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.

•

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
É constituída com base no histórico de inadimplência dos assinantes, em montante
considerado suficiente pela Administração para a cobertura de eventuais perdas na
realização das contas a receber.

•

Estoques
Avaliado ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado e deduzido
de provisão para obsolescência, quando necessário.
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•

Demais ativos circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e.

Ativos não circulantes
•

Realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.

•

Investimentos
São demonstrados ao custo, combinado com os seguintes aspectos:
As práticas contábeis adotadas pelas controladas são consistentes com as adotadas
pela Companhia;
As participações diretas ou indiretas em controladas são avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial;
As demonstrações financeiras da controlada no exterior são convertidas para reais
com base na taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as correspondentes
variações cambiais reconhecidas no resultado operacional;
Os ágios apurados na aquisição dos investimentos em controladas, fundamentados
em expectativa de lucros futuros, são amortizados com base no método linear no
prazo máximo de 10 anos. Análises do valor de recuperação dos ágios são efetuadas
anualmente com base nas projeções de resultados futuros.

•

Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada de
acordo com o método linear, às taxas anuais mencionadas na nota explicativa 9, que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. As estimativas da
administração, sobre a vida útil dos bens integrantes da rede de distribuição de sinais
são revisadas periodicamente para refletir as mudanças tecnológicas e
mercadológicas.
Os materiais destinados à construção das redes externa e interna são classificados no
imobilizado (equipamentos, cabos, terminais de recepção, etc), como estoques a
imobilizar e valorizados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas quando necessário. As despesas com reparos e manutenção da rede de
distribuição de sinais são apropriadas ao resultado.

564

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2006

00.108.786/0001-65

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

•

Diferido
Abrange os custos de instalação da rede interna nas residências de assinantes de
televisão por assinatura, de acesso a Internet e telefone, exceto equipamentos, quando
superiores ao montante das receitas de taxas de adesão líquidas das despesas diretas
de vendas, além de outros gastos com projetos que beneficiarão exercícios futuros.
A amortização dos gastos diferidos é efetuada em até seis anos, a partir da data em
que os benefícios começam a ser gerados.

f.

Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais incorridas até a data base
dos balanços.

g.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas dos riscos envolvidos.

h.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social, corrente e diferido, são calculados com base às
alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
180 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. Para a controlada sediada no exterior, as
práticas tributárias são as vigentes em sua localidade.
Os impostos diferidos ativos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição
social e as diferenças temporárias foram constituídos apenas nas empresas que apresentam
histórico de lucros tributáveis e com perspectivas de lucros futuros, suportados por
projeções de resultados tecnicamente elaboradas.
O crédito fiscal decorrente do ágio incorporado foi classificado como imposto de renda
diferido, com base na sua essência econômica e sua recuperação é avaliada com base nas
projeções dos resultados das operadoras que estão efetuando a amortização do ágio
incorporado para fins fiscais.
Os créditos considerados não realizáveis, incluindo os créditos decorrentes de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, são avaliados regularmente com base no plano
de negócios da Companhia e são objeto de provisão para perdas quando necessário.
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i.

Resultados de exercícios futuros
Referem-se principalmente a receitas antecipadas com locação de fibras ópticas para a
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel sem qualquer tipo de obrigação de
devolução, sendo apropriadas ao resultado do período de acordo com o prazo previsto de 10
anos.

j.

Instrumentos financeiros
A Companhia apura o valor de mercado dos instrumentos financeiros na data do balanço,
incluindo instrumentos de swap, com base nas informações relevantes de mercado
disponíveis ou outras técnicas de avaliação. Os ganhos e perdas com instrumentos de swap
são reconhecidos no resultado do período.

k.

Demonstrações dos fluxos de caixa
A Companhia está apresentando a demonstração dos fluxos de caixa elaborados de acordo
com a NPC 20 –Demonstração dos fluxos de caixa, emitida pelo IBRACON – Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil.

l.

Informações divulgadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos nos
Estados Unidos da América - USGAAP (não revisado)
A Companhia possui ações preferenciais negociadas sob a forma de American Depositary
Shares – ADS na NASDAQ nos Estados Unidos da América, e está sujeita às normas da
Securities and Exchange Commission – SEC. Cada ADS representa 1 ação preferencial
negociada sob o código NETC.
As práticas contábeis adotadas no Brasil diferem dos USGAAP aplicáveis ao ramo de
televisão por assinatura.
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Em 30 de setembro de 2006, as conciliações do resultado do período e do patrimônio líquido,
apurados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e as praticadas nos Estados
Unidos da América são como segue:
30/09/2006
Pela legislação societária
Apropriação da receita com taxa de adesão
Custos com instalação de assinantes
Receita com fornecedores de programação
Depreciação
Resultado financeiro (Dívida pelo SFAS 15)
Diferença de critérios de amortização do ágio
Diferença de critério do imposto de renda diferido
Diferimento de receita
Diferença de critério imobilizado e diferido
Outros
Pelo USGAAP

Lucro líquido

Patrimônio
líquido

53.512
24.224
(2.536)
(5.470)
1.523
14.606
19.592
61.258
(3.282)
2.341
(803)

674.782
(17.550)
95.672
(12.518)
(385.875)
(74.279)
567.009
(140.803)
(3.282)
326.973
(9.393)

164.965

1.020.736

Existem também diferenças de classificação de itens do ativo, passivo e resultados e
divulgações requeridas. A Companhia adota a política de efetuar as divulgações em relação à
essência das transações de forma consistente nas demonstrações financeiras societária e de
acordo com os USGAAP.

3.

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as demonstrações da Net Serviços de
Comunicação S.A. e as das empresas nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta
ou indiretamente, inclusive o controle compartilhado. Apresentadas na nota explicativa 1.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado, soma horizontalmente os
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado
pelas seguintes eliminações:
•

Das participações da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das
empresas controladas;

•

Dos interesses de acionistas minoritários, cujas participações no patrimônio líquido e
resultados são destacadas;

•

Dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas;

•

Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas realizadas entre as
empresas consolidadas.
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Os componentes do ativo e do passivo, as receitas e as despesas da controlada em conjunto, TV
Cabo e Comunicações Jundiaí S.A., foram agregados às demonstrações financeiras consolidadas,
na proporção da participação da Companhia no seu capital social.

4.

Disponibilidades

Caixa e bancos
Fundos de investimento
Certificados de depósitos bancários

Controladora
30/09/2006
30/06/2006
2.142
338
17.695
42.755
19.837
43.093

Consolidado
30/09/2006
30/06/2006
24.152
11.925
85
260.031
285.099
284.183
297.109

Os certificados de depósitos bancários e as debêntures compromissadas são remuneradas à taxa
média de 99,5% da variação do CDI, e os fundos de investimentos são remunerados de acordo com
a variação de suas respectivas cotas.

5.

Contas a receber
Consolidado
30/09/2006 30/06/2006
221.628
211.473

Contas a receber de assinantes
(-) Receitas a transcorrer
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(111.441)

(108.800)

(25.566)

(25.059)

84.621

77.614

As receitas a transcorrer representam o faturamento antecipado de assinaturas mensais, apropriadas
ao resultado conforme o regime de competência.
O prazo médio de recebimento de assinantes é de aproximadamente 30 dias, e a Companhia não
possui valores a receber de assinantes vencidos a mais de 180 dias.
O saldo da provisão para crédito de liquidação duvidosa é composto substancialmente por valores
em atraso acima de 90 dias.
Durante o período encerrado em 30 de setembro de 2006, a Companhia baixou do contas a receber
de assinantes aproximadamente R$ 14.600 (R$ 18.900 em 30 de setembro de 2005), em títulos
considerados incobráveis contra provisão para crédito de liquidação duvidosa.
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6.

Estoques
Consolidado
30/09/2006
30/06/2006
30.869
31.560
24.960
19.111
(3.057)
(3.057)
52.772
47.614

Materiais para manutenção de redes
Materiais para instalação e assistência técnica
Provisão para obsolescência

7.

Impostos diferidos e a recuperar circulante e não circulante
Controladora
30/09/2006
30/06/2006

Impostos a recuperar:
Imposto de renda retido na fonte
Impostos federais a recuperar
Outros
Total
Circulante
Não circulante

Consolidado
30/09/2006 30/06/2006

5.702
1.944
7.646
1.486
6.160

5.256
1.978
7.234
1.683
5.551

30.857
25.715
174
56.746
32.622
24.124

30.979
19.104
163
50.246
24.046
26.200

-

-

168.879

190.124

-

-

218.364
31.121
249.485

219.774
32.050
251.824

-

-

76.897
9.255
86.152

77.297
9.724
87.021

-

-

504.516
110.903
393.613

528.969
107.376
421.593

Impostos diferidos:
Créditos fiscais resultantes de ágios vertidos na incorporação
Imposto de renda:
Prejuízo fiscal
Diferenças temporárias
Contribuição social:
Base negativa
Diferenças temporárias

Total
Circulante
Não circulante

Créditos fiscais resultantes de ágios vertidos na incorporação
A partir de janeiro de 2003, as operadoras iniciaram o aproveitamento dos créditos fiscais
decorrentes de incorporação, adotando a amortização linear no prazo de 72 meses, com base na
expectativa de geração de lucros tributáveis nas operadoras.
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Durante o período encerrado em 30 de setembro de 2006, as operadoras amortizaram para fins
fiscais créditos no montante de R$ 63.738, os quais geraram benefícios fiscais de R$ 59.088 como
despesa dedutível no lucro tributável das operadoras. Adicionalmente houve o aproveitamento dos
créditos amortizados em períodos anteriores de R$ 32, totalizando um beneficio fiscal utilizado no
período de R$ 59.120 (R$ 65.408 em 30 de setembro de 2005).
Deste benefício o montante de R$ 51.319 (R$ 56.779 em 30 de setembro de 2005) é oriundo dos
ágios incorporados da Globotel Participações S.A. em agosto de 2001, e o restante de R$ 7.801 (R$
8.629 em 30 de setembro de 2005) são relativos aos ágios incorporados da Companhia nas
operadoras.
Em 30 de setembro e 30 de junho de 2006 os saldos remanescentes dos créditos fiscais registrados
pelas operadoras controladas pela Companhia são como segue:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.

30/09/2006
110.486
32.580
18.171
7.642
168.879

30/06/2006
122.762
38.681
20.189
8.492
190.124

A estimativa de amortização dos créditos fiscais a partir de 1º de outubro de 2006, é como segue:
2006
2007
2008
Total

21.246
84.983
62.650
168.879

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias.
Algumas controladas, fundamentadas em históricos de rentabilidade e na expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros, determinados por estudo técnico, derivado dos planos de negócios de 31
de dezembro de 2005, devidamente aprovados pelos órgãos da Administração e revisados
anualmente, reconheceram, o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as diferenças
temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de exercícios
anteriores. A compensação dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social não
possuem prazo de prescrição, e está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis gerados
anualmente.
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A estimativa de realização dos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias, apurados com base na projeção de resultados futuros
e trazidos a valor presente pela taxa média de custo de capital da Companhia apresenta o seguinte
cronograma previsto de realização:
2006
2007
2008
2009
2010 a 2012
2013 a 2015
Total
Parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida
Total

11.827
18.270
26.963
47.823
110.441
120.313
335.637
848.059
1.183.696

Movimentação do imposto de renda e contribuição social
diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição
social e diferenças temporárias
Saldos em 30 de junho de 2006

Prejuízo fiscal e
base negativa

Realização de IR e CS sobre diferenças temporárias
Realização do prejuízo fiscal e base negativa
Saldos em 30 de setembro de 2006

Diferenças
temporárias

Total

297.071

41.774

-

(1.398)

338.845
(1.398)

(1.810)

-

(1.810)

295.261

40.376

335.637

A parcela do ativo fiscal diferido não reconhecida de R$ 848.059, está atualizada com os prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social acumulados até 30 de setembro de 2006.
As projeções de resultado das operadoras levaram em consideração as amortizações anuais dos
créditos fiscais resultantes de incorporação, bem como a conclusão do processo de reestruturação
de capital e indicaram a recuperação dos créditos fiscais incorporados e dos impostos diferidos
reconhecidos.
De acordo com o estudo técnico de viabilidade realizado com as premissas de geração de resultado
futuro, determinadas pela administração da sociedade, o ativo fiscal diferido contabilizado será
recuperado em no máximo 10 anos.
Os resultados projetados, considerando-se a perpetuidade das transações, foram trazidos a valor
presente, utilizando-se a taxa média do custo de capital da Companhia (WACC) e comparados com
as projeções ao valor nominal, sendo o menor valor entre ambos registrado como ativo fiscal
diferido.
Adicionalmente, a Administração da Companhia continua voltada a ações mais efetivas de redução
dos custos operacionais, objetivando o aumento de lucros de suas operadoras.
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Os planos de negócio da Companhia, revisados anualmente para refletir as mudanças no cenário
econômico, mudanças mercadológicas e as decorrentes de decisões da Administração,
contemplaram as seguintes premissas principais:
• Permanência do serviço de acesso à internet de banda larga, (Net Vírtua), nos mercados-

chave onde existem áreas de alta densidade populacional e renda disponível, com a possível
expansão de acesso às áreas de baixa densidade populacional, porém com alta renda
disponível.
• Realização de ações junto aos assinantes para melhorar o mix de assinantes de TV por

assinatura, estimulando a migração para pacotes de maior margem e de melhor percepção
de valor, além dos serviços agregados.
• Oferta de novos serviços de valor agregado aos assinantes através de produtos como o pay-

per-view de filmes e esportes e canais à la carte.
• Melhoria na qualidade do serviço por meio da terceirização das áreas de Atendimento e

Tecnologia da Informação, o que diminuiu e deve continuar a diminuir as taxas anuais de
desconexão de assinantes e os seus respectivos custos operacionais.
• Lançamento da Net Digital (TV digital interativa), que contribui com o aumento de receita

por assinante e permite a oferta de uma maior quantidade de produtos e serviços agregados.
• Expansão contínua de processos operacionais-chave da Companhia tais como vendas,

instalações e retenções, o que tem proporcionado redução dos custos por assinantes.
Os créditos fiscais correspondentes às parcelas amortizáveis do lucro tributável no curto prazo
foram classificados no ativo circulante.
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas nas projeções dos lucros
tributários levando em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no
encerramento do exercício de 2005. Conseqüentemente, as estimativas estão sujeitas a não se
concretizarem no futuro tendo em vista as incertezas inerentes às previsões.

572

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2006

00.108.786/0001-65

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A conciliação das receitas/despesas calculadas pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e
das despesas de imposto de renda e contribuição social debitadas em resultado, é demonstrada
como segue:
Controladora
30/09/2006
30/09/2005
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

53.512

(5.823)

138.946

69.605

Exclusão do resultado da equivalência patrimonial e resultado
pela mudança no percentual de participação

(154.715)

(78.613)

-

-

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

(101.203)

(84.436)

138.946

69.605

Alíquota fiscal combinada 34%

34.409

28.708

(47.242)

(23.666)

Adições permanentes:
Despesas indedutíveis

(3.711)

(51)

(7.195)

(27.656)

-

-

59.120

65.408

(30.698)

(28.657)

(22.602)

(38.989)

-

613

(3.482)
(228)

12.813
1.128

Receitas (despesas) do imposto de renda e contribuição social
no resultado do período sem amortização do crédito fiscal

-

613

(21.629)

(10.962)

Alíquota efetiva

-

0,73%

15,57%

15,75%

Amortização de crédito fiscal sobre ágios incorporados

-

-

(63.737)

(63.737)

Imposto de Renda e Contribuição Social no Resultado do
Período

-

613

(85.366)

(74.699)

Exclusões permanentes:
Efeito tributário das provisões sobre os ágios incorporados
Outros itens:
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais
e diferenças temporárias do período não reconhecidos
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais
e diferenças temporárias reconhecidos
Outros créditos (débitos) fiscais

8.

Consolidado
30/09/2006
30/09/2005

Investimentos
Controladora
30/09/2006
30/06/2006

Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimentos
Outros investimentos

1.391.323
38.266
1.429.589
1.429.589

573

1.325.800
43.062
1.368.862
1.368.862

Consolidado
30/09/2006
30/06/2006

61.174
61.174
164
61.338

68.370
68.370
164
68.534
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As informações detalhadas sobre a composição e movimentação dos ágios e dos investimentos,
bem como as informações relevantes sobre as controladas, são apresentadas a seguir:
a) Movimentação do ágio
Empresas
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Recife Ltda.
Total controladora
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda. - Blumenau
Net Londrina Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Outros
Total consolidado

Saldos em
30/06/2006
40.234
2.355
473
43.062
10.138
9.492
3.545
1.488
645
68.370

Amortização
de ágio
(2.366)
(2.355)
(75)
(4.796)
(661)
(636)
(887)
(172)
(44)
(7.196)

Saldos em
30/09/2006
37.868
398
38.266
9.477
8.856
2.658
1.316
601
61.174

b) Movimentação dos investimentos

Empresas
Equivalência patrimonial:
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Jonquil Ventures Limited.
TV Cabo e Com. de Jundiaí S.A.
Net Franca Ltda.
Net Recife Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Reyc Comércio e Participações
Ltda.

Saldos em
30/06/2006

Aumento
de capital

Dividendos
recebidos

Juros
sobre
capital
próprio

Equivalência
patrimonial

Saldos em
30/09/2006

522.445
367.111
26.746
5.590
7.786
8.742
217.240
5.372
2.088
148.258
14.422

51.610
-

(37.610)
-

(60)
(262)
(314)
(6.766)
(265)
(9)
-

23.080
14.662
421
433
237
56
10.781
412
26
9.108
(17)

507.915
381.773
27.167
5.963
7.761
8.484
272.865
5.519
2.105
157.366
14.405

1.325.800

51.610

(37.610)

(7.676)

59.199

1.391.323
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c) Informações relevantes sobre as controladas
30 de setembro de 2006

Empresas
Controladas:
Net São Paulo Ltda.
Net Rio S.A.
Jonquil Ventures Limited.
TV Cabo e Com. De Jundiaí S.A.
Net Franca Ltda.
Net Recife Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Indaiatuba Ltda.
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
CMA Participações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.

Ações ON
(mil)
641
12.985
561
54.761
-

Quotas
(mil)
42.830
1
3.097.554
2.675.720
632.030
65.552.565
921

Participação no
Capital Capital
votante
social
(%)
(%)
97,40
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
26,94

Patrimônio
líquido

100,00
50,00
100,00
100,00
-

521.456
381.773
27.167
11.926
7.761
8.484
5.519
2.105
157.366
272.865
53.464

Capital
social
497.759
270.472
2
7.500
30.976
26.757
8.800
6.321
656.049
655.525
313.262

Resultado
62.310
44.462
(575)
2.662
499
563
937
22
27.001
19.724
33

Investimento

Efeito no
resultado da
controladora

507.915
381.773
27.167
5.963
7.761
8.484
5.519
2.105
157.366
272.865
14.405
1.391.323

Em continuidade ao processo de reestruturação societária, em 30 de junho de 2006 a controlada
Multicanal Telecomunicações S.A., incorporou a empresa CMA Participações Ltda.

9.

Imobilizado
Controladora
Taxa média anual de
depreciação - %
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Outros

Saldos em
30/06/2006

20
10
10
10
4
20
20
Diversas

157.737
1.044
2.276
4.482
438
312
10.500
16
176.805
(128.892)
47.913

Depreciação acumulada

575

Adições

1.274
4
279
1.557
(4.285)
(2.728)

Baixas

(2)
(226)
(16)
(244)
163
(81)

Saldos em
30/09/2006

159.011
1.042
2.280
4.482
438
312
10.553
178.118
(133.014)
45.104

60.754
44.462
(575)
1.331
499
563
937
22
26.994
19.724
(7)
11
154.715
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Taxa média anual
de depreciação - %
Rede de distribuição de sinais
Central de rede
Rede externa
Rede interna
Decodificadores e conversores
Decodificador Digital
Cable modem
Estoques a imobilizar
Adiantamentos a fornecedores e
imobilizado em andamento
Imobilizado de uso próprio
Direito de uso de software
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias e edificações
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas
Terrenos
Outros

Saldos em
30/06/2006

Consolidado
Adições/
transferências

Baixas

Saldos em
30/09/2006

6,67
8,33
6,67
10
10
10
-

177.833
1.123.645
267.611
431.731
50.995
84.903
89.245

1.811
9.365
3.531
(445)
32.885
8.855
(5.614)

(61)
(915)
(152)
(2.504)
(13)
(560)

179.583
1.132.095
270.990
428.782
83.880
93.745
83.071

-

2.645
2.228.608

264
50.652

(1.125)
(5.330)

1.784
2.273.930

20
10
10
10
4
20
20
20
Diversas

225.847
22.527
13.083
15.907
25.976
3.932
45.354
15.337
2.999
2.889
373.851
2.602.459

4.678
108
49
52
30
(14)
658
187
5.748
56.400

(138)
(133)
(36)
(344)
(651)
(5.981)

230.525
22.635
13.132
15.959
26.006
3.780
45.879
15.488
2.999
2.545
378.948
2.652.878

(1.687.567)
914.892

(33.612)
22.788

3.704
(2.277)

(1.717.475)
935.403

Depreciação acumulada

10. Diferido

Instalações em residência
Projeto rede externa
Projeto para controle de endereços
Projeto TV Digital
Projeto Net Fone

Taxa média anual
de amortização - %
16,67
20
20
20
20

Custo
378.801
13.126
2.218
5.724
4.926
404.795

Consolidado
30/09/2006
Amortização
Valor
acumulada
líquido
(260.574)
118.227
(13.126)
(2.218)
(2.069)
3.655
(2.815)
2.111
(280.802)
123.993

30/06/2006
Valor
Líquido
99.338
2
2
3.942
4.186
107.470

Em 2006 a administração da Companhia, atualizou a estimativa de vida útil, referente aos custos
iniciais de instalação de residências de assinantes, para melhor refletir a alocação dos custos desses
ativos aos exercícios beneficiados pelo seu uso no decorrer de sua vida útil econômica. A taxa de
amortização passou de 20% para 16,67% ao ano.
O efeito nos resultados consolidados, resultante da atualização da vida útil estimada, para o
período entre 01 de janeiro e 30 de setembro de 2006 é uma redução das despesas de amortização
no valor de aproximadamente R$ 6.900.
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11. Fornecedores de programação
A composição das obrigações com fornecedores de programação é como segue:

Descrição

Controladora
Passivo circulante
30/09/2006
30/06/2006

Partes relacionadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.

Consolidado
Passivo circulante
30/09/2006
30/06/2006

-

-

66.171
4.448
70.619

65.217
3.753
68.970

Terceiros

16.568

14.771

20.931

18.205

Total

16.568

14.771

91.550

87.175

Consolidado
Empresas
Ligadas
Net Brasil S.A.
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo S.A.
Total

Programação
30/09/2006
30/09/2005

Resultado operacional
Guia de programação
Comissão mercantil
30/09/2006 30/09/2005
30/09/2006 30/09/2005

Total
30/09/2006 30/09/2005

(317.215)
(29.759)
-

(319.465)
(28.041)
-

(9.771)

(10.218)

(1.086)
-

(1.065)
-

(318.301)
(29.759)
(9.771)

(320.530)
(28.041)
(10.218)

(346.974)

(347.506)

(9.771)

(10.218)

(1.086)

(1.065)

(357.831)

(358.789)

Durante o exercício a Companhia reconheceu ganho de R$ 2.915 referente a descontos obtidos com
fornecedores de programação que estavam condicionadas à liquidação das parcelas renegociadas e
ganho de R$ 9.764 referentes a incentivos de marketing e lançamentos de canais apropriados em
outras receitas operacionais.
As negociações ainda em curso, envolvem valores que estão pendentes de formalização para sua
efetiva liquidação referente aos períodos de 2001 e 2002, no montante de aproximadamente R$
29.999, sendo corrigidas mensalmente com base no IGP-M que se encontram registrados no
passivo circulante. A Administração tem expectativa de concluí-las até 31 de dezembro de 2006.
Em 27 de junho de 2004 a Companhia renegociou com a Net Brasil S.A., empresa controlada pela
Distel Holding S.A., as condições de aquisição de programação e valores de comissão, através de
novo contrato. O referido contrato tem vigência de 10 anos e é renovável automaticamente por
iguais períodos. A Net Brasil S.A. permanece como comissária para, em nome próprio negociar e
contratar junto a produtores e fornecedores de programação audiovisual a aquisição de conteúdo
brasileiro, obtendo assim melhores condições de preço e pagamento.
O contrato estabelece que todos os direitos e obrigações previstos na aquisição de programação de
conteúdo brasileiro ainda vigentes, firmados entre a Net Brasil S.A. e os respectivos fornecedores
de programação continuem de pleno direito até o término de seu prazo de validade.
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Adicionalmente, os contratos de aquisição de programação de conteúdo internacional existentes,
são reconhecidos e aceitos pela Companhia que se obriga a cumprir integralmente os seus termos e
condições existentes até os respectivos vencimentos quando serão negociados diretamente entre a
Companhia e as programadoras.
A Companhia pode contratar novos canais de conteúdo internacional diretamente das
programadoras.
O direito de utilização da marca Net é cedido gratuitamente pela Net Brasil S.A.
Os eventos de pay-per-view (PPV) são negociados por meio de consórcios entre a empresa ligada
Globosat Programadora Ltda. e a Companhia, objetivando explorar, conjuntamente, os bens,
direitos e recursos destinados à transmissão e comercialização de tais eventos, com prazo de
vigência de acordo com a duração de cada evento objeto dos consórcios.
Os valores e condições dos contratos de programação junto às empresas relacionadas às
Organizações Globo tais como o SporTV, GNT, Multishow, Globo News, Futura, Canal Brazil,
Sexy Hot, USA e For Man são realizadas em preços, prazos e condições de pagamento usuais de
mercado.
Em março de 2005 a Companhia assinou memorando de entendimento com a Brasil Distribution
L.L.C, obtendo direitos não exclusivos de transmitir, em todo o território nacional, os serviços de
programação dos canais “HBO”, tanto na grade analógica como na digital. O prazo de validade do
referido memorando é até 31 de dezembro de 2009, sendo anualmente reajustado pela variação do
IGP-M.

12.

Empréstimos e financiamentos
A controlada Jonquil Ventures Limited, detentora das Net Sul Floating Rate Notes, no montante de
R$ 20.152 que não foi objeto de reestruturação de dívidas da Companhia, e foi totalmente
eliminado na consolidação das demonstrações financeiras.

13.

Debêntures
Em 28 de julho de 2005 a Companhia anunciou sua 5ª emissão e em 15 de agosto de 2005 emitiu
65.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da forma nominativa e escritural, em série
única, da espécie, sem garantia nem preferência, com valor nominal total de R$ 650.000.
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As debêntures emitidas e colocadas têm a seguinte composição e principais características:

Debêntures não conversíveis, 5ª emissão em 2005
Total

Quantidade
em circulação
30/09/2006
30/06/2006
65.000
65.000

Circulante
Não circulante

As parcelas não circulantes têm o seguinte cronograma de pagamento:
Controladora e
Consolidado

Ano de vencimento:
2008
2009
2010
2011

162.500
162.500
162.500
162.500
Total

650.000

579

Saldos em
30/09/2006
30/06/2006
662.379
689.570
662.379
689.570
12.379
39.570
650.000
650.000
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As principais características das emissões estão resumidas na tabela a seguir:
Eventos
Autorização da emissão

Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 2 de Setembro de 2005.

Valor total da emissão

R$ 650.000

Valor nominal unitário na
Data da emissão

Emissão Única - Valor Nominal Unitário de R$ 10

Quantidade total de
Debêntures

65.000 debêntures

Data de emissão

15 de Agosto de 2005

Vencimento final

15 de Agosto de 2011

Forma

Simples, não conversíveis em ações da Companhia, e na forma nominativa e escritural.

Amortização

O valor da amortização será de 25% do Valor Nominal Unitário das Debêntures, nas respectivas datas: 15 de
Agosto de 2008, 15 de Agosto de 2009, 15 de Agosto de 2010 e 15 de Agosto de 2011.

Remuneração

Juros Remuneratórios: As Debêntures renderão juros, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas
médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, “Over extra grupo”(taxa de DI), acrescida
exponencialmente de um spread de 1,50% ao ano, base 252 dias úteis. O pagamento da remuneração será feito
semestralmente, a partir da data de emissão, no dia 15, ou no primeiro dia útil subseqüente, nos meses de agosto e
fevereiro de cada ano, sendo o último pagamento em 15 de agosto de 2011.

Garantias

As debêntures serão, da espécie sem garantia nem preferência.

Obrigações da Companhia A Companhia obriga-se a observar uma série de restrições, dentre elas destacam-se:
-Manutenção de Índices Financeiros (Dívida Líquida / EBITDA e EBITDA / Despesa Líquida de Juros)
-Restrições a novos endividamentos, venda de ativos, distribuição de dividendos e recompra de suas próprias ações
-Utilizar os recursos oriundos da Emissão conforme previsto na Escritura de Emissão
-Manter sempre atualizado o seu registro de Companhia aberta perante a CVM e disponibilizar ao Agente
Fiduciário as demonstrações financeiras elaboradas e aprovadas
-Informar sobre qualquer descumprimento de obrigação pecuniária
-Cumprir, em todos aspectos relevantes, as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis
-Manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil
-Conduzir todas as operações com partes relacionadas de acordo com os padrões éticos que norteiam tais negócios
-Manter seguros conforme as práticas usualmente adotadas pela Companhia, conforme descritas no Prospecto
Definitivo

A Companhia não apresenta descumprimentos dos índices financeiros acima mencionados em 30
de setembro de 2006.
Os custos de emissão das debêntures, no montante de R$ 5.025, foram capitalizados como despesas
antecipadas e são apropriados ao resultado pelo prazo do contrato de emissão de debêntures.
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14. Contas a pagar sobre direitos autorais - ECAD
Refere-se a valores a pagar ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, órgão
que atua como representante legal de artistas e autores na cobrança e distribuição de pagamentos de
royalties a eles devidos pela divulgação pública de composições musicais no Brasil. A Companhia
está discutindo a cobrança desses valores e efetuou depósitos judiciais no montante de R$ 31.835
(R$ 26.482 em 30 de junho de 2006). Em 30 de setembro de 2006 os valores a pagar ao ECAD
montam em R$ 38.166 (R$ 34.069 em 30 de junho de 2006).

15. Transações com partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 30 de setembro de 2006, bem como as transações com
partes relacionadas, que influenciaram o resultado do período, foram realizadas em condições
usuais de mercado considerando as respectivas operações e estão demonstrados a seguir:
Controladora

Empresas
Controladas
Net Rio S.A. (*)
Net Brasília Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Sul Comunicações Ltda.
Net Goiânia Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São Paulo Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
DR-Empresa de Distrib. e Recep. de TV Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
TV Cabo e Comunicações de Jundiaí S.A.
Outros
Total

Circulante
Partes relacionadas
30/09/2006
30/06/2006
38.586
318
332
640
36
601
157
107
2.969
111
354
346
167
579
45.303

96.352
316
319
633
36
606
155
101
2.931
109
350
342
166
580
102.996

581

Partes relacionadas
30/09/2006 30/06/2006
41.980
23
9
776
11
17
42.816

24.264
34
30
69
79
44
1
220
4
32
16
106
46
24.945

Não circulante
Adiantamento para
futuro aumento de capital
30/09/2006 30/06/2006
4.490
1.352
5.842

4.490
1.352
5.842

TOTAL
30/09/2006
41.980
23
9
4.490
776
11
1.352
17
48.658

30/06/2006
24.264
34
30
69
4.490
79
44
1
220
4
32
16
1.458
46
30.787
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Controladora
Empresas
Controladas
Jonquil Ventures Limited
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net São Paulo Ltda.
Net São Carlos S.A.
Outros

Circulante
Fornecedores
30/09/2006
30/06/2006

Acionistas
Emp. Brasil. de Telecom. S.A. – Embratel

Ligadas
Editora Globo S.A.
BCP S.A.

Total

Não circulante
Partes relacionadas
30/09/2006
30/06/2006

-

-

6.291
6
1
26
6.324

6.291
1
7
1
6.300

1.183
1.183

140
140

-

-

43
43

36
36

-

-

1.226

176

6.324

6.300

Controladora

Empresas
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda. (*)
Net Rio S.A. (*)
Net Brasília Ltda. (*)
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Net Campinas Ltda. (*)
Net Sul Comunicações Ltda.
Net São Paulo Ltda.
DR-Emp.de Distrib. e Recep. De TV Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Net Goiânia Ltda.
Outros

Acionistas
Distel Holding S.A.
Emp. Brasil. de Telecom. S.A. – Embratel
Globo Comunicação e Participações S.A.
Ligadas
BCP S.A.

Total

Resultado operacional

Telecomunicações
30/09/2006 30/09/2005

Financeiro
30/09/2006 30/09/2005

Receita de serviços e
repasse de despesas
administrativas
30/09/2006 30/09/2005

TOTAL
30/09/2006
30/09/2005

-

-

10
15.034
5
(1)
4
919
(2.681)
1
4
2
1
1
13.299

14
33
18.444
(106)
(47)
1.243
56.122
(1.083)
74.620

6.182
19.061
3.075
993
3.128
6.032
28.816
3.488
3.388
1.625
1.054
1.510
7.280
85.632

931
727
1.896
365
968
335
2.708
2.047
265
10.242

6.192
34.095
3.080
992
3.132
6.951
26.135
3.489
3.392
1.627
1.055
1.511
7.280
98.931

945
760
20.340
259
968
288
3.951
58.169
(818)
84.862

(1.230)
-

(108)
-

-

(175)
(691)

-

-

(1.230)
-

(175)
(108)
(691)

(1.230)

(108)

-

(866)

-

-

(1.230)

(974)

(97)

(22)

-

-

-

-

(97)

(22)

(97)

(22)

-

-

-

-

(97)

(22)

(1.327)

(130)

13.299

73.754

85.632

10.242

97.604

83.866

Ativo
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Consolidado

Circulante

Não Circulante
Partes
relacionadas

Partes relacionadas
30/09/2006

Empresas
Controladas
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Acionistas
Globo Comunicação e Partic. S.A.
Emp. Brasil. de Telecom. S.A. – Embratel

30/06/2006

30/09/2006

Ativo

30/06/2006

30/09/2006

30/06/2006

5

-

53

-

-

5

53

14.046
14.046

2.649
2.649

-

-

4
4

14.046
14.046

4
2.649
2.653

-

-

-

44
44

33
33

44
44

33
33

14.051

2.649

53

44

37

14.095

2.739

Ligadas
Globosat Programadora Ltda.

Total

30/06/2006

Total

Outros créditos com
empresas ligadas

Passivo
Consolidado

Circulante

Não circulante
Partes
relacionadas

Fornecedores
30/09/2006

Empresas
Controladas
TV Cabo e Comun. Jundiaí S. A.
Acionistas
Globo Comunicação e Partic. S.A.
Emp. Brasil. de Telecom. S.A. – Embratel
Ligadas
Editora Globo S.A.
Infoglobo Comunicações Ltda.
BCP S.A.
Americel S.A.
TESS S.A.

Total

30/06/2006

Ligadas
Globosat Programadora Ltda.
Editora Globo S.A.
Infoglobo Comunicações Ltda.
Distel Holding S.A.
BCP S.A.
Brasilcenter Comunicações Ltda
BSE S.A.
Americel S.A.
TESS S.A.

Total

30/06/2006

Passivo
30/09/2006

30/06/2006

-

11

-

-

-

11

6.972
6.972

18
5.850
5.868

-

20.452
20.452

15.461
15.461

27.424
27.424

18
21.311
21.329

337
11
10
358

1.100
4
13
4
1.121

-

-

-

337
11
10
358

1.100
4
13
4
1.121

7.330

6.989

11

20.452

15.461

27.782

22.461

Resultado operacional
Financeiro
Telecomunicações

Receita aluguel/telec.
30/09/2006

30/09/2006

-

Consolidado
Empresas
Acionistas
Globo Comunicação e Participações S.A.
Emp. Brasil. de Telecom. S.A. – Embratel

30/06/2006

Total

Receitas de exercícios
futuros

30/09/2005

30/09/2006

30/09/2005

30/09/2006

30/09/2005

TOTAL
30/09/2006

30/09/2005

9.813
9.813

2.869
2.869

(2)
(2)

(1.414)
(1.414)

(126)
(33.507)
(33.633)

(53)
(3.807)
(3.860)

(128)
(23.694)
(23.822)

(1.467)
(938)
(2.405)

-

-

-

(175)
(175)

25
(145)
(13)
(546)
(2.450)
(18)
(87)
(320)
(3.554)

343
(42)
(37)
(2.503)
(18)
(31)
(444)
(2.732)

25
(145)
(13)
(546)
(2.450)
(18)
(87)
(320)
(3.554)

343
(42)
(175)
(37)
(2.503)
(18)
(31)
(444)
(2.907)

9.813

2.869

(2)

(1.589)

(37.187)

(6.592)

(27.376)

(5.312)
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Os saldos de créditos e débitos com empresas ligadas, exceto valores a receber da Net Rio S.A.
estão sujeitos a juros de 12% a.a., com prazo de vencimento indeterminado.
As transações relativas à aquisição de programação, contratadas exclusivamente por intermédio da
Net Brasil S.A., bem como as de pay-per-view com a Globosat Programadora Ltda., estão
apresentadas na nota explicativa 11.
Os guias de programação da Companhia são editados e distribuídos, pela Editora Globo S.A.,
empresa controlada pela Globo Comunicação e Participações S.A., com base em preços e
condições usuais à prática de mercado para este tipo de operação.
Em 22 de novembro de 2005 a Companhia divulgou um fato relevante no qual informou que estava
se associando com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel, onde juntas
estariam oferecendo serviços de telefonia para os assinantes da Companhia. E em 08 de fevereiro
de 2006 as partes assinaram um Memorando de Entendimentos que dispõe sobre o novo modelo de
negócio para oferecer um produto de voz da Embratel ao assinantes existentes e potenciais da
Companhia onde há compartilhamentos de resultados usando a rede bi-direcional da Companhia.
Com a implementação desse negócio, a empresa pode então passar a oferecer nos seus mercados
serviços integrados de vídeo, banda larga e voz (“triple play”). A comercialização deste novo
produto iniciou-se no final de março de 2006.
O estabelecimento de parceria entre a Companhia e a Embratel tem como principal objetivo a
exploração de serviços de voz com base nas outorgas da Embratel de Serviço Telefônico Fixo
Comutado - STFC, Serviço de Comunicação de Multimídia – SCM e/ou mediante outra estrutura
de que melhor se adapte à sua exploração pelas partes, mediante a utilização da rede da
Companhia para acesso aos clientes finais, com a utilização simultânea da rede de comunicações
da Embratel.
As transações da Companhia envolvendo as empresas ligadas à Embratel Participações S.A., estão
registradas com base em preços e condições definidos conforme segue:
Receita Net Fone — A remuneração é com base em 50% do resultado líquido apurado das contas
faturadas pela Embratel ( Net Fone ), deduzidos os custos de interconexão.
Projetos especiais — São remunerados com base no percentual de custos incorridos de cada
projeto.
Receita de acesso à rede — São remuneradas de acordo com o aumento da base de assinantes do
Net Fone.
Receita de aluguel de fibras ópticas — São remuneradas de acordo com contrato especifico
realizado em condições usuais de mercado.
As demais transações como link Vírtua, canal de voz, telefone fixo e Click 21 estão registradas com
base em preços e condições usuais à prática de mercado para este tipo de operação.
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(*) Em 31 de março de 2005, a Companhia alienou 100% dos investimentos das empresas Net Belo
Horizonte Ltda., Net Brasília Ltda. e Net Campinas Ltda. para a controlada Net Rio S.A. O preço
ajustado foi baseado no patrimônio líquido das empresas e serão liquidados em 03 parcelas anuais a
partir de 15 de agosto de 2006 corrigidas pela variação do CDI mais juros de 4% ao ano a partir de
15 de dezembro de 2005. Os valores a receber estão incluídos na rubrica partes relacionadas
classificados no ativo circulante e não circulante.

16.

Contingências
A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, surgidos no curso normal de operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Companhia efetuou diversos depósitos
judiciais vinculados aos processos relacionados com impostos em discussão judicial.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerada suficiente para cobrir as
perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:

Controladora
Saldos em 30 de junho de 2006
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldos em 30 de setembro de 2006
Consolidado
Saldos em 30 de junho de 2006
Adições

Trabalhistas
600

Cíveis
30

Fiscais
267.776

Previdenciárias
797

Total
269.203

66

-

8

-

74

-

-

7.998

2

8.000

(122)

(29)

(11.549)

(33)

(11.733)

544

1

264.233

766

265.544

Cíveis
25.061

Fiscais
559.659

Trabalhistas
17.758

Previdenciárias
4.070

Total
606.548

2.220

1.036

1.289

-

4.545

-

1

12.557

157

12.715

Baixas

(2.801)

(1.754)

(26.508)

(280)

(31.343)

Saldos em 30 de setembro de 2006

17.177

24.344

546.997

3.947

592.465

Atualização monetária
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As principais movimentações do trimestre relativas às contingências fiscais e previdenciárias estão
representadas por adições e baixas como segue:
Adições
ICMS – Convênio
Outros
Total

1.129
160
1.289

Baixas
IOF sobre operações de conta corrente mercantil
ICMS Taxa de Adesão Net Rio
Auto Infração IR – Multitel
Auto de Infração IRPJ CSSL – Net SP
Outros
Total

16.917
2.657
2.746
3.888
580
26.788

Segue resumida abaixo as contingências relevantes para as quais não foi constituída provisão, uma
vez que a Administração da Companhia, com base em informações de seus assessores externos,
entende ser remota a possibilidade de perda:
Imposto sobre uso de vias públicas, espaço aéreo e subsolo

A partir de 1999, diversos municípios baixaram decretos ou leis municipais buscando a
cobrança da contribuição pela utilização dos espaços públicos, aéreos e subterrâneos,
incluindo a instalação e a passagem de cabos, também conhecido como “Imposto Sombra”.
As Empresas que estão sujeitas a essa contribuição, entre outras, são as de força e luz e de
telecomunicações.
A Companhia entrou com ação judicial em cada um dos municípios em que opera e nos
quais já foi editada legislação sobre o “Imposto Sombra”, questionando a
constitucionalidade e legalidade deste imposto. Nessas ações, argumentamos que: (i) o
imposto interfere na autoridade exclusiva do governo federal brasileiro para legislar sobre
as telecomunicações; e (ii) a natureza jurídica do imposto não é a de um preço, taxa ou
contribuição ou contribuição pública, conforme o definido pelas leis brasileiras. Além
disso, acreditamos que o imposto sombra é inconstitucional, já que não está incluído na
lista de tributos sob a autoridade jurisdicional dos municípios, conforme estabelecido pela
Constituição Federal Brasileira.
No Rio de Janeiro estamos aguardando decisão sobre nosso recurso em última instância.
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Em São Paulo já foram editados três atos normativos diferentes impondo a cobrança do
Imposto Sombra. Nas ações ajuizadas pela Net São Paulo Ltda. os resultados são os
seguintes:
Na ação contra o 1ºdecreto não foi concedido a segurança em 1ª instância e está aguardando
a decisão da 2ª instância. Na ação contra o 2º decreto a decisão foi favorável, a qual foi
cassada na 2ª instância, estamos aguardando o resultado da decisão interposta na última
instância. Na ação contra o terceiro ato normativo a decisão de 1ª instância foi favorável e
estamos aguardando decisão da 2ª instância.
Com relação aos outros municípios, obtivemos seis decisões favoráveis, contra as quais os
respectivos municípios entraram com recursos, e três decisões desfavoráveis às quais
entramos com recursos.
Se nossos recursos fracassarem e formos obrigados a pagar esse imposto, nossos resultados
operacionais poderão ser afetados de maneira adversa e substancial. Entretanto a
Administração, baseada na opinião de seus assessores jurídicos que consideram as chances
de perda da causa como remota, não constituiu provisão para esta contingência.
As informações relativas as demais contingências permanecem conforme divulgado nas notas
explicativas às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2005.

17. Patrimônio líquido
Capital social
Em 01 de agosto de 2006, conforme aprovado pelo Conselho de Administração na assembléia geral
extraordinária e ordinária em 28 de abril de 2006, a Companhia implementou os atos necessários
ao grupamento de cada lote de 15 ações em 1 ação de emissão da Companhia, passando o capital
social a ser representado por 109.320.070 ações ordinárias e 158.667.398 ações preferenciais.
O capital social poderá ser aumentado até o limite de R$ 5.000.000 independentemente de alteração
estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração,
que fixará as condições de emissão nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei
6.404/76.
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, considerando o saldo disponível,
quando contemplado no acumulado.
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As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (c) escolha de empresa especializada para
determinação do valor econômico das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, do
Estatuto Social; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que resultem no
descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2, instituído pela Bolsa de Valores de
São Paulo (“BOVESPA”) e também terão direito de voto no que diz respeito à aprovação de
contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim
como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro,
por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em
Assembléia Geral.
Às ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento)
maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; a prioridade no reembolso em caso de liquidação
da Companhia sem prêmio, pelo valor patrimonial; e o tratamento igualitário àquele dado aos
acionistas que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”),
na hipótese de alienação desse Poder de Controle, de acordo com o artigo 27, caput do Estatuto
Social.
As ações preferenciais, por não terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do
direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3
(dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a
proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
Em atendimento às disposições da lei Sarbanes-Oxley, em 12 de julho de 2005 a Companhia
aprovou a instalação do conselho fiscal permanente composto por no mínimo 3 e no máximo 5
membros.
Acordo de acionistas
Em 21 de março de 2005 foi celebrado novo acordo de acionistas da Companhia, pelo qual
qualquer acionista que desejar transferir parte ou a totalidade das ações ordinárias de sua
propriedade a um terceiro, deverá notificar, por escrito, aos demais acionistas, outorgando-lhes o
direito de preferência.
O Conselho de Administração da Companhia é formado por 11 membros efetivos e igual número
de suplentes, todos acionistas da Net Serviços de Comunicação S.A. sendo pelo menos 1 membro
efetivo e respectivo suplente por indicação exclusiva em separado da Globo, 4 membros efetivos e
respectivos suplentes por indicação exclusiva e em separado da Embrapar, 6 membros por
indicação exclusiva e em separado da GB Empreendimentos e Participações S.A. ou de seus
sucessores ou cessionários permitidos que detenham, individualmente ou em conjunto mais de 50%
de ações ordinárias e, sempre que aplicável, 1 membro representante do grupo de acionistas
minoritários.
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Valor de mercado das ações da Companhia
O valor de mercado das ações da Net Serviços de Comunicação S.A., de acordo com a última
cotação média das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, correspondia
em 30 de setembro de 2006 a R$ 19,54 (R$ 1,17 em 30 de junho de 2006 antes do grupamento de
ações). A Companhia apresenta em 30 de setembro de 2006 um patrimônio líquido de R$ 674.782 e
em 30 de junho de 2006 um patrimônio líquido de R$ 650.179, sendo o valor patrimonial das ações
de R$ 2,52 e R$ 0,16, respectivamente.
Reserva Especial de Ágio
Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia obteve benefícios fiscais, representados por economia
de caixa, no valor de R$ 74.269, decorrente da amortização do ágio apurado pela Globotel
Participações S.A., cujo acervo líquido foi incorporado pela Net Serviços de Comunicação S.A. em
Agosto de 2001.
Observado o direito de preferência dos acionistas não controladores, a parcela da reserva especial
de ágio relativa ao benefício fiscal realizado, em 18 de maio de 2006, o Conselho de Administração
da Companhia aprovou e homologou, respectivamente, o aumento do capital social da Companhia
no valor de R$ 74.269, mediante a capitalização do benefício fiscal resultante da amortização do
ágio, em virtude da incorporação da Globotel Participações S.A. (“Globotel”), conforme disposto
na cláusula 8 do Protocolo de Incorporação da Globotel. Este benefício foi auferido pelas
controladas Net Belo Horizonte Ltda., Net Rio S.A., Net Brasília Ltda. e Net São Paulo Ltda.
durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Conforme disposto nos termos da Instrução CVM 319/99 e no artigo 171 da Lei 6.404/76, as ações
foram emitidas em contrapartida à capitalização de crédito em proveito da acionista Globo
Comunicação e Participações S.A.(sucessora da Roma Participações S.A.) e em seguida vendidas a
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel.
18.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período findo em 30 de
setembro de 2006
Quantidade de Ações
ON

Saldos em 30 de junho de 2006
Grupamento de ações
Lucro líquido do trimestre
Saldos em 30 de setembro de 2006

Capital Social

PN

1.639.801.063

Subscrito

2.380.010.972

3.548.541

a
integralizar
(12.923)

3.535.618

Ágio na
emissão
de ações
8.702

Integralizado

Reservas de Capital
Reserva
Prêmio na
especial de
emissão de
ágio
debêntures
292.277
54.945

Prejuízos
acumulados

Total

(3.241.363)

650.179

(1.530.480.993)

(2.221.343.574)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.603

24.603

3.548.541

(12.923)

3.535.618

8.702

292.277

54.945

(3.216.760)

674.782

109.320.070

158.667.398
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19.

Custo dos serviços prestados
Consolidado
30/09/2006
TV por assinatura
Custo de programação
Materiais e manutenção de rede
Pessoal
Aluguel de postes
Depreciações
Amortizações
Guia de programação
Serviços de terceiros
Energia de rede
Veículos
Telecomunicações
ECAD
Comissão mercantil
Convênio Telemar
Aluguel de dutos
Outros
Custo dos serviços prestados

20.

30/09/2005

404.651
24.277
72.398
29.762
89.424
14.820
9.771
61.884
18.765
8.937
30.014
11.837
1.086
7.825
4.137
7.080
796.668

354.378
19.750
54.022
28.076
84.520
17.929
10.218
37.044
19.901
6.596
12.077
10.174
1.065
6.876
3.834
12.882
679.342

Resultado financeiro
Controladora
30/09/2006
30/09/2005
Receitas:
Reversão de multas e encargos monetários sobre dívida
Juros de empréstimos a controladas e coligadas
Aplicações financeiras
Juros sobre atraso no pagamento das mensalidades
Variações monetárias
Variações cambiais
Juros sobre créditos fiscais
PIS e COFINS não cumulativos
Descontos obtidos

Despesas:
Encargos financeiros sobre empréstimos e debêntures
Encargos financeiros – Empresas ligadas
Variações monetárias e cambiais – congêneres e outros
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Encargos financeiros sobre contingências
CPMF
PIS e COFINS sobre receitas
Ganhos (perdas) com Hedge/Swap
IOF sobre conta corrente mercantil
Juros sobre fornecedores e tributos
Descontos concedidos
Assessoria financeira na reestruturação das dívidas
Variações monetárias e cambiais sobre programação
Outras
(Despesas) receitas financeiras líquidas
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Consolidado
30/09/2006
30/09/2005

16.032
3.583
340
(1.080)
503
234
2
19.614

112.010
95.655
5.523
8
742
(2.692)
(506)
8
210.748

27.878
6.381
1.250
(2.573)
1.905
246
36
35.123

148.498
118
8.748
1.661
(2.472)
199
(506)
69
156.315

(82.408)
(2.733)
96
529
(1.848)
(1.213)
(21.397)
16.590
(40)
(253)
5
(325)
(92.997)
(73.383)

(119.244)
(21.234)
(783)
47.413
(10.341)
(8.547)
(35)
(28.211)
9.829
(396)
(1)
(46.195)
(10.087)
(187.832)
22.916

(83.894)
1
503
8.840
(1.986)
(13.438)
(2.082)
(31.904)
22.898
(4.375)
(15.672)
(245)
2.313
(2.364)
(121.405)
(86.282)

(125.570)
(406)
(24.191)
65.567
(28.578)
(19.241)
(35)
(30.904)
10.036
(2.046)
(6.983)
(70.994)
48
(13.569)
(246.866)
(90.551)
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21.

Remuneração dos administradores
O valor agregado das remunerações recebidas pelos administradores da Companhia, por serviços
nas respectivas áreas de competência foi de R$ 11.380 no período findo em 30 de setembro de 2006
(R$ 16.603 em 30 de setembro de 2005).

22. Benefícios a empregados
Benefícios:
Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, a Companhia e suas controladas
têm como prática a adoção de alguns benefícios adicionais contratados junto a terceiros, tais como:
assistência médica, odontológica e seguro de vida em grupo, cujos riscos atuariais não são
assumidos pela Companhia. Os gastos com os benefícios adicionais acumulados no período findo
em 30 de setembro de 2006 totalizaram R$ 12.062 (R$ 8.220 em 30 de setembro de 2005).
Remuneração:
A Companhia possui 3 planos complementares de remuneração como segue:
(i)

Plano de participação nos resultados (PPR): conforme acordo sindical, a Companhia deverá
remunerar seus funcionários mediante participação nos resultados em até 2 salários
adicionais caso sejam atingidas determinadas metas de performance estabelecidas de
acordo com o planejamento anual aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia. Para um número selecionado de membros da administração, diretores e
gestores da Companhia há acordos individuais conforme metas estabelecidas para estes
profissionais. As principais metas deste plano objetivam atingir certas quantidades de
assinantes de tv por assinatura(peso vinte e cinco por cento), e de assinantes de banda larga
( peso vinte e cinco por cento), a geração de caixa operacional (peso vinte e cinco por
cento) e o nível adequado satisfação de clientes ( peso vinte e cinco por cento).

(ii)

Plano complementar de participação nos resultados oferecido a um número selecionado de
membros da administração, diretores e gestores da Companhia, com o objetivo de retenção
destes funcionários até pelo menos o final do ano de 2006. As provisões para pagamento
deste plano se iniciaram a partir do exercício de 2004, sendo cumulativas até a sua
quitação. Um novo plano de incentivo de longo prazo, em função das mudanças das metas
da Companhia, descrita acima, foi imediatamente implementado a fim de se manter a
política de retenção dos executivos chaves da Companhia.

(iii)

Plano adicional de participação nos resultados (PPR): a Companhia remunerará os
funcionários de 9 operadoras que comercializam o Net Fone em até 1 salário adicional caso
sejam atingidas determinada quantidade de assinantes e a geração de caixa operacional
estabelecidas pela Administração da Companhia e aprovada pelo Conselho de
Administração.
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Considerando o atingimento das metas estabelecidas a Administração constituiu, ao longo dos
exercícios de 2005 (R$ 27.362) e 2006 (R$ 20.937), as provisões relacionadas a estes planos de
benefícios. Estas estão registradas na rubrica de salários e encargos sociais com saldo em 30 de
setembro de 2006 de aproximadamente R$ 31.500 (R$ 21.200 em 30 de junho de 2006), de acordo
com os prazos de pagamentos estabelecidos.
A Companhia contratou seguro de responsabilidade civil para atos praticados por seus diretores e
administradores – D&O, no exercício de suas funções.

23.

Juros sobre o capital próprio
De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, as controladas contabilizaram juros sobre o
capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no período, no montante
de R$ 18.014, os quais foram contabilizados em despesas financeiras, conforme requerido pela
legislação fiscal. Para efeito destas demonstrações financeiras, esses juros foram eliminados das
despesas financeiras do exercício e estão sendo apresentados na conta de lucros acumulados em
contrapartida do passivo circulante.
O imposto de renda e a contribuição social do período das controladas foram reduzidos em R$
4.224, aproximadamente, em decorrência da dedução desses impostos pelos juros sobre o capital
próprio creditados aos acionistas.

24.

Instrumentos financeiros
i)

Valores estimados de mercado

Os valores de realização dos principais ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como conseqüência, as
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderiam ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito nos
valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas
não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
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Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado.
a)

Disponibilidades e aplicações financeiras.
Os saldos em conta corrente mantidos em banco e as aplicações financeiras têm seus valores
de mercado próximos aos saldos contábeis.

b)

Impostos a recuperar
Apresentados ao valor contábil uma vez que não há parâmetros para a apuração de seu valor
de mercado.

c)

Mútuos a receber /pagar
Apresentados ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado
e se tratam de operações com controladas e coligadas.

d)

Investimentos
Os valores de mercado dos investimentos são idênticos aos saldos contábeis, uma vez que
não possuem cotação de mercado.

e)

Debêntures
Os valores de mercado das debêntures foram calculados com base no valor presente líquido
dos fluxos de caixa futuro, considerando-se as taxas de juros atualmente disponíveis aplicáveis
a instrumentos de natureza, prazos e riscos similares, ou com base nas cotações de mercado
desses títulos.

Os valores de mercado e o saldo contábil dos instrumentos financeiros são demonstrados a seguir:
Consolidado
30/09/2006
Valor contábil
Valor de mercado
662.379
662.379

Debêntures 5ª emissão

f) Derivativos
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A Companhia tem como política a mitigação dos riscos de mercado, evitando assumir
posições expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos que
permitam controles e riscos. A Companhia possui operações de swap, com valor inicial no
montante de US$ 10.800 mil, representada pela troca da variação cambial pelo índice do
IGP-M mais spread, em 12 parcelas iguais e outras operações diversas de swap com valor
inicial no montante de US$ 46.600 mil, representada pela troca da variação cambial pela taxa
CDI ou por taxa pré-fixada, com o objetivo de proteger-se dos efeitos de descasamentos
entre essas taxas. A Companhia apurou no período findo em 30 de setembro de 2006 uma
perda de R$ 31.904 registrada em despesas financeiras.
g) Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em “informações
relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar as estimativas
apresentadas.
ii)

Risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito são representados,
principalmente, pelas disponibilidades e contas a receber. A Companhia mantém
disponibilidades com várias instituições financeiras e não limita sua exposição a uma
instituição em particular. A concentração do risco de crédito nas contas a receber de assinantes
é limitada pelo grande número de assinantes que compõem sua base de clientes. A Companhia
possui ainda a provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$ 25.566 (R$
25.059 em 30 de junho de 2006) representativos de 23% do saldo de contas a receber em
aberto (24% em 30 de junho de 2006).
As despesas consolidadas com créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 19.008 em 30
de setembro de 2006 (R$ 15.579 em 30 de setembro de 2005).

iii)

Risco de taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações, em
função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos atrelados a moedas
estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano.
As receitas da Companhia são substancialmente geradas em reais, ao passo que a Companhia
possui fornecedores de equipamentos atrelados a moedas estrangeiras.

A exposição cambial da Companhia é demonstrada a seguir:
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Consolidado
30/09/2006
30/06/2006
Endividamento atrelado à moeda norte americana:
Fornecedores de equipamentos
Menos:
Aplicações financeiras denominadas em dólares
Passivo exposto

iv)

3.415

11.064

(726)
2.689

(726)
10.338

Risco de taxa de juros
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações, em
função dos efeitos da volatilidade da taxa de juros sobre os passivos e ativos atrelados a taxa
de juros variável (CDI e/ou Selic).

A exposição de juros da Companhia é demonstrada a seguir:
30/09/2006
662.379
(259.305)
403.074

Debêntures – 5ª Emissão
Aplicações financeiras denominadas em reais
Passivo exposto

25.

Compromissos e garantias
A Companhia mantém contratos de aluguel de escritórios cuja duração média é de 60 meses e
contratos de aluguel de postes nas principais cidades em que opera, cuja duração média é de 120
meses. A Companhia possui, também contratos de terceirização de tecnologia da informação, com
prazo de 72 meses e central de atendimento, com prazo de 36 meses.
As despesas decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir:
Natureza dos contratos
Escritórios
Postes
Terceirização da tecnologia da informação
Terceirização de central de atendimento

26.

30/09/2006
5.670
33.899
23.143
44.422

30/09/2005
5.335
31.910
15.447
25.980

Avais e fianças
A Companhia e algumas controladas firmaram cartas de fiança junto a instituições financeiras, com
a finalidade de garantir o pagamento de ações fiscais movidas contra as Sociedades pelas
Secretarias da Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Secretaria
do Estado do Rio de Janeiro e Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte.

Os valores das cartas de fianças estão demonstradas a seguir:
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30/09/2006
67.432
14.524
2.364
1.032
394
198
49
377
86.370

Net Rio S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Serviços de Comunicação S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Multicanal Telecomunicações S.A.

27.

Seguros (não revisado)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos
auditores independentes.
A cobertura total por ramo são as seguintes:
Ramo
Multirisco
patrimonial
Lucros cessantes
Responsabilidades

Responsabilidade
civil dos diretores e
administradores

28.

Principais coberturas
Incêndio, raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo,
valores no interior do estabelecimento, tumultos e greves,
recomposição de registros, fidelidade aberta, equipamentos
eletrônicos, equipamentos móveis e alagamento.
Em decorrência de incêndio, raio e explosão de qualquer
natureza (inclusive decorrentes de tumultos)
Período indenitário = 1 mês
Civil, operações – estabelecimentos comerciais/industriais,
prestação de serviço em locais de terceiros, empregador, riscos
contingentes, obras civis, responsabilidade civil cruzada, danos
morais e garagistas
Custos de defesa, despesas de representação legal e as
indenizações por prejuízos financeiros causados a terceiros em
decorrência de erros ou omissões nos atos de gestão dos
administradores. Com cobertura mundial.

Coberturas máximas
anuais

57.500
8.500

2.400

35.000

Prejuízos fiscais a compensar
A Companhia e suas controladas têm prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social na
apuração do lucro tributável, a compensar com 30% dos lucros tributários anuais, sem prazo para
prescrição, nos seguintes montantes:

Controladora
Consolidado

30/09/2006
Imposto de Renda Contribuição Social
1.115.705
1.442.510
3.241.142
3.699.506

29. Demonstrações dos fluxos de caixa
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30/06/2006
Imposto de Renda
Contribuição Social
1.096.087
1.418.292
3.242.124
3.706.710

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2006

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Com o intuito de fornecer ao mercado informações adicionais para melhor compreensão das
informações trimestrais, a Companhia apresenta a seguir as demonstrações consolidadas dos fluxos
de caixa dos períodos findos em 30 de setembro de 2006 e 2005, preparadas observando-se o
método indireto.
Controladora
30/09/2006
30/09/2005
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do período
Itens que não afetam o caixa
Equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias líquidos
Despesa de juros sobre empréstimos líquido dos pagamentos
Perda com instrumentos de hedge
Perda de capital em investimento
Depreciações e amortizações
Participação de acionistas minoritários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado na baixa do ativo permanente
Reversão de multas e encargos monetários sobre dívidas
Provisão para contingências
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) redução em estoques e outros créditos
(Aumento) redução em impostos a recuperar
Redução em dividendos recebidos
(Aumento) redução em outros ativos
(Aumento) redução em despesas antecipadas
Aumento (redução) fornecedores e programação
Aumento (redução) em obrigações fiscais
Aumento (redução) em salários e encargos sociais
Aumento (redução) em provisões e outras contas a pagar
Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) geradas pelas
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Participação societária
Aquisições de imobilizado e diferido
Valor da venda de ativos permanentes
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos

53.512

(5.210)

(154.715)
17.890
81.767
21.397
66
25.795
(97)
(34.809)

(179.103)
(8.039)
122.481
28.211
102.325
38.690
179.338
(111.801)
(21.477)

(60.835)

162.582
116
48.843
16.066
(148.519)
(12.156)

986
163.554
33.956
(87)
10.308
33
9.082
(15.459)

1.324
254
(298.925)
36.536
(39.866)
(895)
(11.243)
(23.725)

(12.777)
(10.198)
12.617
71.782
(6.670)
47.259
(9.177)
20.537
4.018

(8.962)
(1.621)
(7.555)
(272.294)
24.700
(21.483)
4.047
(12.675)
(34.536)

213.179

(191.125)

470.624

(109.786)

(116.610)
(6.360)
1.394

(5.042)
321

(286.754)
527

(109.800)
1.050

(121.576)

(4.721)

(286.227)

(108.750)

Controladora
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Consolidado
30/09/2006
30/09/2005
53.512

(5.210)

25.894
83.345
31.905

143
127.824
30.904

144.733
68
67.022
7.589

Consolidado
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Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos - curto prazo / longo prazo
Ingressos
Pagamentos
Partes relacionadas
Ingressos
Pagamentos
Aumento de capital e ágio na emissão de ações
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades de financiamentos
Aumento (redução) das disponibilidades
Demonstração do aumento nas disponibilidades
No início do período
No fim do período
Aumento (redução) das disponibilidades

30.

30/09/2006

30/09/2005

30/09/2006

30/09/2005

(117.417)
21.613
(30.774)
-

860.635
(1.160.876)

(202.970)

967.405
(1.341.853)

915.776
(948.806)
583.927

-

583.927
209.479

(126.578)

250.656

(202.970)

(34.975)

54.810

(18.573)

54.812
19.837

355
55.165

302.756
284.183

(34.975)

54.810

(18.573)

“EBIT” ou LAJIR e “EBITDA” ou LAJIDA
A Companhia utiliza o EBIT ou LAJIR (Lucro operacional antes dos juros e dos impostos) e o
EBITDA ou LAJIDA (Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações)
como indicador para medição de seu desempenho econômico.
A Companhia utiliza o EBIT e o EBITDA por serem medidas estatísticas financeiras padrão,
normalmente declaradas e amplamente utilizadas no setor de televisão por assinatura. O EBIT e o
EBITDA não devem ser considerados em separado ou como substitutos do resultado líquido,
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa alternativo para cálculo de liquidez.
Ambas as medidas não representam fundos disponíveis para distribuição de dividendos, reinvestimentos ou outros usos e são calculadas como segue:

Lucro (prejuízo) líquido do período
Imposto de renda e contribuição social
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Despesas (receitas) não operacionais líquidas
Participação de acionistas minoritários
EBIT
Depreciações e amortizações
EBITDA

Consolidado
30/09/2006
30/09/2005
53.512
(5.210)
85.366
74.699
86.282
90.551
1.846
12.594
68
116
227.074
172.750
144.733
162.582
371.807
335.332

Para fins de cálculo das medidas do EBIT e EBITDA, a rubrica despesas (receitas) financeiras
considera a composição de contas conforme evidenciado na nota explicativa 20.
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324.734
315.677
(9.057)
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

31.

Eventos subseqüentes
Em 11 de outubro de 2006, a Companhia e certos acionistas da VIVAX S.A. ("VIVAX")
celebraram contratos, pelos quais a Companhia inicialmente adquirirá uma participação minoritária
(36,7%) e subseqüentemente adquirirá o controle da VIVAX.
Estes contratos ocorrerão em duas etapas diferentes à medida que a aquisição do controle está
sujeita a aprovação prévia da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.
No primeiro passo, a Companhia e a Horizon Telecom International LLC ("HTI") celebraram um
Contrato de Compra de Ações, segundo o qual a Companhia adquirirá da HTI uma participação
minoritária na VIVAX ("Aquisição de Participação Minoritária"). A HTI atualmente detém 36,7%
da VIVAX, 14,6% de forma direta e 22,1% de forma indireta, por meio de sua participação
minoritária na Brasil TV a Cabo Participações S.A. ("BTVC").
A Aquisição da Participação Minoritária contempla um aumento de capital da Companhia, que
deve acontecer por meio da emissão de ações ordinárias e preferenciais. Os acionistas minoritários
existentes da Companhia poderão exercer seus direitos de preferência.
O aumento de capital contempla a emissão de 1.355.713 ações ordinárias, que deverão ser
integralizadas em dinheiro, e 23.010.140 ações preferenciais, que deverão ser integralizadas em
ações da VIVAX e BTVC detidas pela HTI. Seguindo a legislação brasileira, estas ações têm de ser
oferecidas aos acionistas minoritários existentes da Companhia.
No caso destes acionistas minoritários exercerem seus direitos de preferência, o dinheiro
proveniente da subscrição pelos minoritários deverá ser transferido para a HTI. A HTI irá, então,
receber as ações da Companhia e o dinheiro. No caso dos acionistas minoritários da Companhia
não exercerem seus direitos de preferência, a HTI receberá somente as ações da Companhia.
Globo Comunicação e Participações S.A. ("Globo"), Embratel Participações S.A. ("Embratel") e
suas respectivas subsidiárias detendo ações na Companhia ("Subsidiárias") concordaram em ceder
à HTI seus direitos de preferência com respeito às ações preferenciais. Em troca, a Globo e a
Embratel receberam uma opção de compra de ações da Companhia no caso da HTI decidir vender
suas ações. Esta transação não muda o controle da Companhia.
O preço para o aumento de capital da Companhia será baseado no preço de mercado. A Companhia
espera concluir a primeira etapa dentro dos próximos 60 dias.
Subseqüentemente a esta primeira etapa, o Sr. Fernando Norbert continuará a controlar a VIVAX,
indiretamente por meio da BTVC.

Na mesma data, a Companhia, o Sr. Fernando Norbert e a BTVC celebraram um Contrato de
Compra de Ações, segundo o qual eles venderão 100% de suas ações à Companhia. Por meio desta
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segunda etapa, que está sujeita à aprovação da ANATEL, a Companhia adquirirá o controle da
VIVAX, segundo uma de duas alternativas:
a) Aquisição do controle e das ações que pertencem aos acionistas minoritários existentes da
VIVAX por meio da fusão das ações emitidas pela VIVAX no capital da Companhia, com a
conversão da VIVAX em uma subsidiária integral da Companhia.
b) Transferência pelo Sr. Fernando Norbert de todas as ações emitidas pela VIVAX de sua
propriedade para a Companhia, por meio de uma contribuição em espécie, como parte de um
aumento de capital pelo qual a Companhia emitirá somente ações preferenciais.
No fechamento da aquisição direta por meio da alternativa (b) acima, a Companhia lançará uma
oferta pública de ações para adquirir todas as ações em circulação detidas pelos acionistas
minoritários existentes da VIVAX.
Independentemente das diferentes etapas, a todos os acionistas da VIVAX será oferecida a mesma
relação de troca de cada uma de suas ações ordinárias ou preferenciais por 0,5678 ação preferencial
emitida pela Companhia."

600

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2006

00.108.786/0001-65

05.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE

Vide comentário do desempenho consolidado no trimestre.
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Divulgação Externa
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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
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01462-1
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00.108.786/0001-65

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 30/09/2006

4 - 30/06/2006

2.315.249

2.291.672

Ativo Circulante

611.985

577.994

1.01.01

Disponibilidades

284.183

297.109

1.01.01.01

Caixa e Bancos

24.152

11.925

1.01.01.02

Aplicações Financeiras

260.031

285.184

1.01.02

Créditos

1.01.02.01

Contas a receber de assinantes

1.01.02.02

Provisão para Devedores Duvidosos

1.01.02.04

Receitas a transcorrer

1.01.03

Estoques

52.772

39.672

1.01.04

Outros

190.409

163.599

1.01.04.01

Impostos Diferidos

110.903

107.376

1.01.04.02

Impostos a Recuperar

32.622

24.046

1.01.04.03

Outros créditos e valores

13.191

9.296

1.01.04.04

Contas a receber empresas ligadas

14.051

2.649

1.01.04.05

Programação a receber de controladas

79

0

1.01.04.06

Contas a receber venda de investimentos

0

0

1.01.04.07

Juros sobre capital próprio

0

0

1.01.04.08

Títulos e valores mobiliários

0

0

1.01.04.09

Depósitos bancários vinculados

0

0

1.01.04.10

Despesas antecipadas

19.563

20.232

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

582.530

614.840

1.02.01

Créditos Diversos

135.982

135.689

1.02.01.01

Depósitos judiciais

131.563

131.032

1.02.01.02

Despesas antecipadas

4.419

4.657

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

53

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

53

1.02.02.02.01

Com controladas

0

53

1.02.02.02.02

Programação a receber de controladas

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

1.02.03

Outros

446.548

479.098

1.02.03.01

Impostos Diferidos

393.613

421.593

1.02.03.02

Impostos a recuperar

24.124

26.200

1.02.03.03

Estoques

1.02.03.04

Contas a receber venda de investimento

1.02.03.05

Outros créditos e valores

1.03

Ativo Permanente

1.03.01

Investimentos

1.03.01.01

Participações em Coligadas

1.03.01.02

Participações em Controladas

602

84.621

77.614

221.628

211.473

(25.566)

(25.059)

(111.441)

(108.800)

0

0

26.261

28.336

2.550

2.969

1.120.734

1.098.838

61.338

68.534

0

0

61.174

68.370
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06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.03.01.03

Outros Investimentos

1.03.02
1.03.03

3 -30/09/2006

4 -30/06/2006

164

164

Imobilizado

935.403

922.834

Diferido

123.993

107.470
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Divulgação Externa
Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

2.01.02

Debêntures

2.01.03

Fornecedores

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

2.01.04.01

3 - 30/09/2006

4 - 30/06/2006

2.315.249

2.291.672

374.691

365.831

0

0

12.379

39.570

180.120

170.169

62.973

53.330

Obrigações Fiscais

44.517

41.649

2.01.04.02

Provisão para IR e CS

18.456

11.681

2.01.05

Dividendos a Pagar

2.01.06

0

0

Provisões

58.494

43.987

2.01.06.01

Salários e encargos sociais

58.494

43.987

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

2.01.07.01

Contas a pagar a acionista

0

0

2.01.07.02

Contas a pagar empresas ligadas

0

0

2.01.08

Outros

60.725

58.775

2.01.08.02

Contas e despesas a pagar

22.559

24.706

2.01.08.03

Obrigações por cessão de créditos

2.01.08.04

ECAD a pagar

2.02
2.02.01
2.02.02

Debêntures

2.02.03
2.02.03.01

0

0

38.166

34.069

Passivo Exigível a Longo Prazo

1.244.934

1.259.845

Empréstimos e Financiamentos

0

0

650.000

650.000

Provisões

0

0

Fornecedores

0

0

2.02.03.02

Programação a pagar

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

11

2.02.04.01

Com controladas

0

11

2.02.04.02

Com acionistas

0

0

2.02.04.03

Com ligadas

0

0

2.02.04.04

Com coligadas

0

0

2.02.05

Outros

594.934

609.834

2.02.05.01

Obrig fiscais e parcelamento de impostos

2.02.05.02

Provisões para contingências

2.02.05.03

Imposto de renda diferido

2.02.05.04

Provisões e outras contas a pagar

2.02.05.05

Salários e encargos sociais

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.04

Participações Minoritárias

2.05

Patrimônio Líquido

2.05.01

Capital Social Realizado

2.05.02

Reservas de Capital

2.05.02.01

Reserva especial de ágio

604

0

0

592.465

606.548

306

443

2.163

2.843

0

0

20.452

15.461

390

356

674.782

650.179

3.535.618

3.535.618

355.924

355.924

292.277

292.277
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
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2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.02.02

Premio na emissão de debêntures

2.05.02.03

Ágio na emissão de ações

2.05.03

3 -30/09/2006

4 -30/06/2006

54.945

54.945

8.702

8.702

Reservas de Reavaliação

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.216.760)

(3.241.363)
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2 - DESCRIÇÃO

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

Mensalidades

Servicos

Outras

Deduções da Receita Bruta

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/Receitas Operacionais

Com Vendas

Gerais e Administrativas

Despesas gerais e administrativas

Despesas com depreciação e amortização

Financeiras

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

Amortização de ágio em investimentos

Outras

Resultado da Equivalência Patrimonial

Equivalência Patrimonial

Provisão para passivo a descoberto

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Receitas

Despesas

1 - CÓDIGO

3.01

3.01.01

3.01.02

3.01.03

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.06.01

3.06.02

3.06.02.01

3.06.02.02

3.06.03

3.06.03.01

3.06.03.02

3.06.04

3.06.05

3.06.05.01

3.06.05.03

3.06.06

3.06.06.01

3.06.06.02

3.07

3.08

3.08.01

3.08.02

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
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(8.257)

6.934

(1.323)

57.366

0

0

0

(6.106)

(7.196)

(13.302)

7.727

(34.355)

12.427

(21.928)

(6.477)

(78.893)

(85.370)

(51.158)

(164.031)

221.397

(279.310)

500.707

(142.783)

46.689

0

596.801

643.490

3 - 01/07/2006 a 30/09/2006

(23.067)

21.221

(1.846)

140.792

0

0

0

(13.869)

(19.592)

(33.461)

31.635

(121.405)

35.123

(86.282)

(20.895)

(210.749)

(231.644)

(148.467)

(468.219)

609.011

(796.668)

1.405.679

(383.343)

114.705

0

1.674.317

1.789.022

4 - 01/01/2006 a 30/09/2006

(7.500)

8.862

1.362

2.099

0

0

0

(1.938)

(8.030)

(9.968)

2.595

(58.497)

5.098

(53.399)

(8.734)

(63.754)

(72.488)

(33.883)

(167.143)

169.242

(240.742)

409.984

(99.326)

35.092

0

474.218

509.310

5 - 01/07/2005 a 30/09/2005

(364.652)

352.058

(12.594)

82.199

0

0

0

(1.953)

(35.509)

(37.462)

4.875

(246.866)

156.315

(90.551)

(24.624)

(168.609)

(193.233)

(82.543)

(398.914)

481.113

(679.342)

1.160.455

(267.217)

92.459

0

1.335.213

1.427.672

6 - 01/01/2005 a 30/09/2005

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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Participações/Contribuições Estatutárias

Participações

Contribuições

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

Participações Minoritárias

Lucro/Prejuízo do Período

3.12

3.12.01

3.12.02

3.13

3.14

3.15

24.603

(34)

0

0

0

0

(24.316)

PREJUÍZO POR AÇÃO

0,09181

IR Diferido

3.11

(7.090)

LUCRO POR AÇÃO

Provisão para IR e Contribuição Social

3.10

56.043

3 - 01/07/2006 a 30/09/2006

267.987

Resultado Antes Tributação/Participações

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

3.09

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
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0,19968

267.987

53.512

(68)

0

0

0

0

(67.022)

(18.344)

138.946

4 - 01/01/2006 a 30/09/2006

(0,00533)

3.857.327

(20.576)

(19)

0

0

0

0

(15.920)

(8.098)

3.461

5 - 01/07/2005 a 30/09/2005

(0,00135)

3.857.327

(5.210)

(116)

0

0

0

0

(48.843)

(25.856)

69.605

6 - 01/01/2005 a 30/09/2005

00.108.786/0001-65
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Comentários do Desempenho Operacional e Financeiro do 3º Trimestre 2006
1. Desempenho Operacional
A Unidade Geradora de Receita (“UGR”), apurada pelo somatório de todos os assinantes dos diferentes
serviços oferecidos pela Companhia, TV por Assinatura, Banda Larga e Voz, atingiu 2.475,2 mil uma alta de
37,5% se comparado ao 3T05. Esse crescimento vem sendo sustentado tanto pelo forte aumento das bases de
TV por Assinatura e Banda Larga como pela sinergia da oferta dos serviços integrados através do NET
Combo.
O índice UGR, que representa a quantidade média de produtos por assinante, subiu de 1,20 para 1,38. Esse
crescimento contínuo no índice UGR confirma o resultado positivo da estratégia da Companhia de fortalecer
vendas de diferentes produtos para um mesmo cliente.
Durante o trimestre a companhia intensificou o esforço de vendas nos pacotes de produtos combinados.
Através do NET Combo os assinantes tem a opção de seis combinações diferentes de produtos de TV por
assinatura, Banda Larga e Voz. A variedade de pacotes vai do “Standard” ao “Gold” em TV por assinatura e
do Net Vírtua 200K ao Net Vírtua 8 mega em Banda larga com preços variando de R$ 99,90 a R$ 384,80.
Em TV por Assinatura a Companhia continua com uma forte tendência de crescimento, alcançando 161,6 mil
vendas brutas, uma alta de 33,9% se comparado com as 120,7 mil vendas realizadas no mesmo período do
ano anterior.
Durante o terceiro trimestre, a Companhia realizou promoções de vendas que concedia adesão grátis,
Brasileirão e degustação por um mês de pacotes mais avançados com objetivo de incentivar um futuro
upgrade. Para os atuais assinantes que realizassem upgrade para os pacotes mais avançados foi concedido
30% de desconto nas duas primeiras mensalidades.
A base de assinantes conectada de TV por Assinatura apresentou um crescimento de 15,5%, saindo de 1.498,1
mil assinantes no 3T05 para 1.729,7 mil assinantes no 3T06.
Como anunciado em 2005 a Companhia tinha um objetivo de atingir 100 mil assinantes do pacote digital ao
final do ano de 2006. Em setembro de 2006, a Companhia tinha atingido a marca de 138,8 mil assinantes do
NET Digital. A disponibilidade do serviço digital é importante uma vez que proporciona mais opções ao
cliente em termos de números de canais disponíveis, filmes via o sistema Pay-per-view (“PPV”), seleção de
canais de áudio e melhor imagem. Baseada em pesquisas de mercado, a Companhia acredita que a demanda
por esse serviço continuará aumentando gradualmente.
O churn rate (taxa de desconexão) de TV por Assinatura dos últimos 12 meses fechou o trimestre em 14%,
uma ligeira alta em relação aos 13% apresentados no 3T05. Ainda assim, esse nível de churn continua como
um dos mais baixos do setor, condiz com o atual estágio de crescimento da Companhia e é compatível com o
retorno do investimento esperado. Do total das desconexões, 51% foram solicitadas voluntariamente pelos
assinantes, sendo dessas, o principal motivo a mudança de cidade ou mudança para áreas não cabeadas.
As vendas de PPV do Campeonato Brasileiro de Futebol, que incluem a base dos Campeonatos Regionais e
Brasileirão e a base do canal a la carte “Sócio Premiere Futebol Clube” totalizaram 57,5 mil vendas no
terceiro trimestre de 2006, representando um crescimento de 23,2% ao resultado de 46,7 mil vendas no
mesmo trimestre do ano anterior. Já as vendas de PPV de filmes totalizaram no trimestre 47,2 mil vendas
comparado a 21,7 mil vendas no 3T05, representando um crescimento de 117%.
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No decorrer do 3T06 foram realizadas 151,2 mil vendas brutas de Banda Larga, uma alta de 95,6% ante 77,3
mil vendas no mesmo período do ano anterior. A migração do acesso discado para Banda Larga, resultado do
aumento de contudo diferenciado destinado aos usuários de banda larga e o reconhecimento do Vírtua como
um produto de alta confiabilidade e qualidade são razões desta performance.
O churn rate (taxa de desconexão) de Banda Larga dos últimos 12 meses fechou o 3T06 em 14,4%,
ligeiramente superior à taxa de 13,7% registrada no mesmo período do ano anterior, mas dentro dos níveis
esperados pela empresa e aceitáveis na indústria. Considerando o total das desconexões solicitadas
voluntariamente pelos assinantes do Vírtua o principal motivo continua sendo a mudança para cidades ou para
áreas não bi-direcionais.
A base de assinantes conectados de Banda Larga encerrou o 3T06 com 630,2 mil assinantes, um aumento de
108,7% em relação aos 302,0 mil assinantes registrados no mesmo período do ano anterior.
A base de assinantes conectados do Net Fone Via Embratel encerrou o trimestre com 115,4 mil assinantes,
apresentando uma penetração de 18% sobre a base de assinantes de Banda Larga com somente dois trimestres
completos de operação.
2. Desempenho Financeiro
A Receita Líquida encerrou o trimestre em R$ 500,7 milhões, alta de 22,1% em comparação a R$ 410,0
milhões do 3T05. O aumento da base de assinantes tanto de TV por Assinatura como de Banda Larga e de
outras receitas como locação de fibra ótica, receitas de serviços de cobrança, instalação e atendimento e
serviços de assistência técnica explicam esse aumento.
Os Custos Operacionais totalizaram R$ 279,3 milhões, subindo 16,0% em comparação a R$ 240,8 milhões
registrados no mesmo período do ano anterior. O resultado é explicado pelo aumento dos custos com
Programação e Franquia e Outros Custos Operacionais como central de atendimento e link Vírtua, por conta
do aumento na base de assinantes e à adequação da central de relacionamento, que demandam um maior
número de ponto de atendimento e contratação de mais banda para o Vírtua.
As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) registraram aumento de 32,7%, totalizando R$
128,4 milhões ante a R$ 96,8 milhões no 3T05. O principal fator para a elevação registrada em SG&A foi a
elevação nas Despesas com Vendas que totalizaram R$ 45,4 milhões no trimestre em comparação a R$ 28,5
milhões do 3T05, um crescimento 59,3% entre os períodos. Esse aumento está relacionado a maiores despesas
com comissão sobre vendas, com marketing e com telecomunicação da central de vendas ativas, devido ao
aumento expressivo no número de vendas realizadas.
A Companhia apresentou um EBITDA consolidado de R$ 129,5 milhões no 3T06, uma alta de 20,9% em
comparação a R$ 107,1 milhões do 3T05. A margem EBITDA permaneceu estável em 26%. Esse nível de
margem está relacionado às maiores atividades de marketing, ações e de vendas e gastos com a central de
relacionamento, que visam proporcionar a captura de novos clientes e está alinhado com o plano de
crescimento indicado pela Companhia.
O Resultado Financeiro Líquido ficou negativo em R$ 21,9 milhões uma melhora de 59,0% ante o resultado
negativo de R$ 53,4 milhões no 3T05. Essa melhora é decorrente da perda decorrente de operação no
mercado de cambio no 3T05 que não ocorreu neste trimestre.
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A Companhia apresentou um Lucro Líquido de R$ 24,6 milhões no trimestre comparado ao prejuízo de R$
20,6 milhões no mesmo período de 2005. Além do melhor resultado operacional apresentado no 3T06, não
houve perda com a operação de hedge cambial registrada no 3T05, sendo estes os principais fatores que
contribuíram para esse resultado.
3. Variação das principais Contas Patrimoniais
O aumento de 11% no saldo de Estoques de R$ 47,6 milhões no 2T06 para R$ 52,8 milhões em 3T06 é
explicado principalmente, pelo aumento de R$ 5,8 milhões em materiais para instalação e assistência.
O aumento no saldo de Contas a Receber de Empresas Ligadas de R$ 2,7 milhões no 2T06 para R$ 14,1
milhões no 3T06 é explicado principalmente pelo contrato de aluguel de fibra ótica com a Embratel e do Net
Fone via Embratel.
O aumento de 13% no saldo de Impostos a Recuperar de curto e longo prazo de R$ 50,2 milhões no 2T06
para R$ 56,7 milhões no 3T06, é explicado principalmente por Antecipação de IR e CS referente a impostos
recolhidos mensalmente sobre o lucro no montante de R$ 2,6 milhões.
O aumento de 42% no saldo de Outros Créditos curto prazo de R$ 9,3 milhões no 2T06 para R$ 13,2 milhões
no 3T06 é explicado principalmente pelo aumento de R$ 2,0 milhões referente à veiculação de propaganda,
distribuição de sinal e outras receitas pulverizadas e R$ 1,9 milhões de adiantamentos a fornecedores.
O aumento de 15% no saldo do Ativo Diferido de R$ 107,5 milhões no 2T06 para R$ 124,0 milhões no 3T06
é explicado principalmente pelo aumento de R$ 24,2 milhões de instalação de residência, redução de R$ 2,1
milhões de Net Fone e R$ 5,6 milhões de amortização.
A redução de 69% no saldo de Debêntures no curto prazo de R$ 39,6 milhões no 2T06 para R$ 12,4 milhões
no 3T06 é explicado principalmente pelo pagamento de juros no período.
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De acordo com o estatuto social da Companhia as disputas e controvérsias decorrentes ou relacionadas a este
estatuto social, ao Regulamento do Nível 2, às disposições da Lei 6.404/76, às normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, aos Regulamentos
da BOVESPA e às demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral deverão ser
solucionadas por arbitragem, a ser conduzida na forma do Regulamento da Câmara de Arbitragem do
Mercado, instituída pela BOVESPA (Cláusula Compromissória).

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
POSIÇÃO ACIONÁRIA DE TODOS QUE DETENHAM MAIS DE 5% DAS AÇÕES DE CADA
ESPÉCIE E CLASSE DO CAPITAL SOCIAL, ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

ACIONISTA

ON

%

PN

%

ON+PN

%

GB EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A.
GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A.
DISTEL HOLDING S.A.

55.753.236

51,0%

0

0

55.753.236

20,8%

1.655.537

1,5%

0

0

1.655.537

0,6%

9.902.712

9,1%

0

0

9.902.712

3,7%

EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES
S.A.
EMBRATEL
PARTICIPAÇÕES S.A.
BNDESPAR

1.771.726

1,6%

15.661.460

9,9%

17.433.186

6,5%

39.517.144

36,1%

11.966.996

7,5%

51.484.140

19,2%

0

0,0%

DEMAIS ACIONISTAS
TOTAL DE AÇÕES
% DE ON E PN NO TOTAL

17.909.883

11,3%

17.909.883

6,7%

719.715

0,7% 113.129.059

71,3%

113.848.774

42,5%

109.320.070

100,0% 158.667.398

100,0%

267.987.468

100,0%

40,8%

59,2%
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GB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006

ACIONISTA

ON

%

PN

%

ON+PN

%

DISTEL HOLDING S.A.

72.077.168

25,9

0

0

72.077.168

8,6

GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A.
EMBRATEL
PARTICIPAÇÕES S.A.

70.093.585

25,1

0

0

70.093.585

8,4

49,0 557.532.361 100,0 694.127.789

83,0

136.595.428

278.766.181 100,0 557.532.361 100,0 836.298.542 100,0

TOTAL DE AÇÕES

33,3%

% DE ON E PN NO TOTAL

66,7%

100,0%

DISTEL HOLDING S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 30/09/2006
COMPOSTA APENAS POR AÇÕES ORDINÁRIAS
ACIONISTA

ON

%

GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMAIS QUOTISTAS

129.046.292

100,0

6

0,0

TOTAL

129.046.298

100,0

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
ACIONISTA

ON

%

PN

%

ON+PN

%

GLOBO RIO PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
DEMAIS ACIONISTAS

333.666

99,9

665.334

99,9

999.000

99,9

334

0,1

666

0,1

1.000

0,1

TOTAL DE AÇÕES

334.000

100,0

666.000

100,0

1.000.000

100,0

% DE ON E PN NO TOTAL

33,4%

66,6%
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GLOBO RIO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMPOSIÇÃO DAS QUOTAS EM 30/09/2006

QUOTISTA
ROBERTO IRINEU
MARINHO
JOÃO ROBERTO
MARINHO
JOSE ROBERTO
MARINHO
TOTAL

Quotas Classe
A
383.446.500

%

Quotas Classe
B
33,34 383.446.500

%

Quantidade
de Quotas
33,34 766.893.000

%
33,34

383.446.500

33,33

383.446.500

33,33

766.893.000

33,33

383.446.500

33,33

383.446.500

33,33

766.893.000

33,33

1.150.339.500 100,00 1.150.339.500 100,00 2.300.679.000 100,00

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
COMPOSTA APENAS POR AÇÕES ORDINÁRIAS

ACIONISTA

ON

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMAIS ACIONISTAS
TOTAL DE AÇÕES

613

%

5.679.815.484

99,0

57.990.761

1,0

5.737.806.245

100,0
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EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006

ACIONISTA

ON

STARTEL PARTICIPAÇÕES
LTDA
NEW STARTEL
PARTICIPAÇÕES S.A.
TELMEX SOLUTIONS
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CONTROLADORA DE SERV.
TELEC. S.A DE C.V.
AÇÕES EM TESOURARIA

148.345.890
5.619.209
114.368.210
230.452.628

PN

%

ON+PN

%

24,80

266.449.443

26,95

4.470.908

0,94

10.090.117

1,02

22,32 90.996.760

19,11

205.364.970

20,77

44,97

2.661.105

0,56

233.113.733

23,58

0

1.208.556

28,95 118.103.553
1,10

0,25

1.208.556

0,12

DEMAIS ACIONISTAS

13.694.395

2,66 258.837.440

54,34

272.531.835

27,56

TOTAL DE AÇÕES

512.480.332

100,0 476.278.322

100,0

988.758.654

100,0

% DE ON E PN NO TOTAL

0

%

51,8%

48,2%

100%

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. S.A. DE C.V.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
SOCIEDADE DE CAPITAL ESTRANGEIRO

NEW STARTEL PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
COMPOSTA APENAS POR AÇÕES ORDINÁRIAS

ACIONISTA

ON

%

STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA

99.294.805

74,79

CONTROLADORA DE SERV. TELEC.
S.A. DE C.V

33.477.562

25,21

132.772.367

TOTAL DE AÇÕES
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STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
COMPOSTA APENAS POR AÇÕES ORDINÁRIAS
ACIONISTA

ON

%

CONTROLADORA DE SERV.
TELEC. S.A. DE C.V.
TELMEX SOLUTIONS
TELECOM. LTDA

3.987.194.182

99,99

7.699

0,01

TOTAL DE AÇÕES

3.987.201.881

100,0

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
COMPOSTA APENAS POR AÇÕES ORDINÁRIAS
ACIONISTA

ON

%

CONTROLADORA DE SERV.
TELEC. S.A. DE C.V
NEW STARTEL
PARTICIPAÇÕES S.A.

1.427.049.923

99,99

1

0,01

TOTAL DE AÇÕES

1.427.049.924

100,0

BNDESPAR
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006
Subsidiária Integral do BNDES
ACIONISTA

ON

%

Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES

1

TOTAL

1

ON+PN

%

100,00

1

100,00

100,00

1

100,00
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BNDES
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA EM 30/09/2006

ACIONISTA

ON

%

PN

%

ON+PN

%

União Federal

6.273.711.452

100,00

6.273.711.452 100,00

TOTAL

6.273.711.452

100,00

6.273.711.452

100,00

QUANTIDADE DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO E SUA PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO
TOTAL DE AÇÕES EMITIDAS
TOTAL DE AÇÕES EMITIDAS (ON + PN)

267.987.468

QUANTIDADE DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO (ON)

719.693

QUANTIDADE DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO (PN)

131.019.370

% DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO EM RELAÇÃO AO
TOTAL EMITIDO EM 30/09/2006

49,16%

QUANTIDADE DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA DE TITULARIDADE DOS
CONTROLADORES, ADMINISTRADORES E DIRETORES EM 30/09/2006*

QUALIFICAÇÃO

ATIVO

QUANTIDADE

ACIONISTAS CONTROLADORES

AÇÕES ON
AÇÕES PN
DEBENTURES
AÇÕES ON
AÇÕES PN
DEBENTURES
AÇÕES ON
AÇÕES PN
DEBENTURES

108.600.355
27.628.456
0
22
135
0
0
19.435
0

ADMINISTRADORES

DIRETORES

* Reflete o grupamento do lote de 15 ações em 1 ação ocorrido em 01 de agosto de 2006
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01462-1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2006

00.108.786/0001-65

16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES
QUANTIDADE DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA DE TITULARIDADE DOS
CONTROLADORES, ADMINISTRADORES E DIRETORES EM 30/09/2005

QUALIFICAÇÃO

ATIVO

ACIONISTAS CONTROLADORES

ADMINISTRADORES

DIRETORES

617

QUANTIDADE

AÇÕES ON 1.562.730.167
AÇÕES PN
375.086.766
DEBENTURES
0
AÇÕES ON
24
AÇÕES PN
2.000
DEBENTURES
0
AÇÕES ON
0
AÇÕES PN
356.579
DEBENTURES
0

618

Informações Anuais (“IAN”) da Emissora, com informações relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2005

619

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005
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

014621

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00108786000165

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

GLOBO CABO S.A.
6 - NIRE

33300159738
7 - SITE

ri@netsevicos.com.br

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356

Ch. Sto Antonio

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

5 - UF

SP

6 - DDD

7 - TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

11

2111-2000

2111-2000

2111-2000

11 - DDD

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

11

2111-2780

2111-2780

2111-2780

10 - TELEX

15 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
2 - CARGO

Diretor Fin. e Relações com Investores
3 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356 - 1º andar

Ch. Sto.Antônio

5 - CEP

6 - MUNICÍPIO

7 - UF

04719-002

Sâo Paulo

SP

8 - DDD

9 - TELEFONE

11

2111-2785

13 - DDD

14 - FAX

11

2111-2780

10 - TELEFONE

11 - TELEFONE

-

-

15 - FAX

16 - FAX

-

-

12 - TELEX

17 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME

Banco Itaú S.A.
19 - CONTATO

Cláudio Ribeiro
20 - ENDEREÇO COMPLETO

21 - BAIRRO OU DISTRITO

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 9° andar

Jabaquara

22 - CEP

23 - MUNICÍPIO

24 - UF

04344-902

São Paulo

SP

25 - DDD

26 - TELEFONE

11

5029-1908

30 - DDD

31 - FAX

11

5029-1917

27 - TELEFONE

28 - TELEFONE

-

-

32 - FAX

33 - FAX

-

-

34 - E-MAIL

claudio.ribeiro@itau.com.br

621

29 - TELEX

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

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

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Verbo Divino, 1356

Ch Sto Antonio

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

04719-002

São Paulo

7 - DDD

6 - UF

SP

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

11

2111-2000

2111-2785

12 - DDD

13 - FAX

14 - FAX

15 - FAX

11

2111-2780

2111-2780

2111-2780

11 - TELEX

-

16 - E-MAIL

ri@netservicos.com.br
17 - DIRETOR BRASILEIRO

18 - CPF

SIM

606.399.897-72

18 - PASSAPORTE

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

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/2005

31/12/2005

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2006

31/12/2006

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

6 - CÓDIGO CVM

KPMG Auditores Independentes

04189-0

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pedro Augusto de Melo

011.512.108-03

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

BVBAAL

BVMESB

BVPR

BVES

BVPP

BVRG

BVRJ

BVST

X BOVESPA

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

1150 - Comunicação e Informática
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

Prestação de Serviços de Comunicação

NÃO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

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

Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

X Ações

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Debêntures Conversíveis em Ações

Notas Promissórias (NP)

Ações Resgatáveis

BDR

Partes Beneficiárias

Outros

X Debêntures Simples

DESCRIÇÃO

Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.

4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

2 - TÍTULO DO JORNAL

3 - UF

01

Valor Econômico

SP

02

Diário Oficial

SP

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

09/10/2006

623

624

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Sérgio Lourenço Marques

Cintia de Melo Moraes Palmeira

Stefan Alexander

José Ferreira Monteiro

Rossana Fontenele Berto

Gabriela Salomão Tavares

Augusto Cesar Roxo de Urzedo Rocha Filho

Luis Henrique Martinez Gonçalves

Juarez de Queiros Campos Júnior

Frederico Monteiro

Marcos da Cunha Carneiro

José Carlos Benjó

Carlos Henrique Moreira

Isaac Berensztejn

José Formoso Martínez

Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho

Mauro Szwarcwald

José Manuel Oliveira Carregal

João Adalberto Elek JR.

Mauricio Allvarenga Vergani

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

041.973.348-50

550.003.047-72

010.774.337-00

266.440.967-00

276.546.358-18

059.557.727-07

332.872.367-68

005.215.077-15

871.330.757-68

663.964.337-53

894.268.867-53

039.245.898-52

021.385.387-61

810.813.757-87

002.031.617-85

878.888.907-68

743.251.757-68

942.089.997-72

931.771.787-04

862.651.487-53

371.632.567-87

027.934.827-49

3 - CPF

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

DA ELEIÇÃO

4 - DATA

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

28/04/2007

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR

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

Jorge Luiz de Barros Nóbrega

02

* CÓDIGO:

Roberto Irineu Marinho

01

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR

02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

23

22

23

22

23

22

23

22

23

22

23

22

23

22

23

22

23

22

23

22

23

20

8 - CARGO
/FUNÇÃO

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Suplente)

Presidente do Conselho de Administração

7 - FUNÇÃO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

625

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Francisco Tosta Valim Filho

Leonardo P. Gomes Pereira

José Antônio G. Felix

25

26

27

140.448.620-87

606.399.897-72

355.827.150-53

601.518.037-49

627.416.247-04

3 - CPF

02/02/2005

02/02/2005

02/02/2005

28/04/2006

28/04/2006

DA ELEIÇÃO

4 - DATA

2 anos

2 anos

2 anos

28/04/2007

28/04/2007

1

1

1

2

2
NÃO

NÃO

5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR

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

Hélio Gustavo Villarim dos Santos

24

* CÓDIGO:

Ivan Magalhaes Júnior

23

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR

02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

19

12

10

23

22

8 - CARGO
/FUNÇÃO

Diretor de Operações

Diretor de Relações com Investidores

Diretor Presidente / Superintendente

Conselho de Administração (Suplente)

Conselho de Administração (Efetivo)

7 - FUNÇÃO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

626

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Charles Barnsley Holand

Martin Roberto Glogowsky

Antonio José Alves Júnior

Não há suplente eleito para o Sr Charles

Não há suplente eleito para o Sr Martin

Não há suplente eleito para Sr. Antonio

01

02

03

04

05

06

3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO

2 - PERMANENTE
SIM

1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO

SIM

02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

849.079.327-15

861.682.748-04

379.343.258-00

849.079.327-15

861.682.748-04

379.343.258-00

5 - CPF

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

12/07/2005

12/07/2005

12/07/2005

28/04/2006

28/04/2006

28/04/2006

DA ELEIÇÃO

6 - DATA

AGO 2006

AGO 2006

AGO 2006

AGO 2007

AGO 2007

AGO 2007

47

46

46

44

43

43

7 - PRAZO DO MANDATO 8 - CARGO
/FUNÇÃO

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

9 - FUNÇÃO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

628

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

é

629

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

630

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

.

631

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

632

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

633

634

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

1 - CLASSE

2 - QUANTIDADE (Unidade)

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

719.715

0,66

131.038.942

82,59

131.758.657

TOTAL

21/03/2005

14 - QUANTIDADE (Unidade)

13 - PERCENTUAL

RESTRITO

49,17

15 - PERCENTUAL

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

12 - QUANTIDADE (Unidade)

SIM

PREFERENCIAIS
11 - PERCENTUAL

0

10 - QUANTIDADE (Unidade)

0

ORDINÁRIAS

28/04/2006

2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

3 - PERCENTUAL

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

SIM

9 - EXISTE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

PN

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

AGO

1 - EVENTO BASE

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

635

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

0

0,00

1,51

9,06

999

998

997

1,62

0,66

0,00

109.320.070 100,00

TOTAL

719.715

OUTROS

0

AÇÕES EM TESOURARIA

1.771.726

0,00

9,87

158.667.398 100,00

113.129.059 71,30

0

15.661.460

17.909.883 11,29

EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES SA

0,00

7,54

0,00

0,00

007

0

11.966.996

0

0

BNDESPAR

39.517.144 36,15

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

9.902.712

DISTEL HOLDING S.A.

1.655.537

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA

55.753.236 51,00

GB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

11 - ¨%

3,70

0,62

0,00

6,51

6,68

267.987.468 100,00

113.848.774 42,48

0

17.433.186

17.909.883

51.484.140 19,21

9.902.712

1.655.537

55.753.236 20,80

10 - TOTAL DE AÇÕES
(Unidades)

15/3 - % PREFERENCIAIS

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Unidades)

7-%

006

004

003

002

001

15/1 - CLASSE

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Unidades)

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

01/08/2006

01/08/2006

01/08/2006

01/08/2006

01/08/2006

01/08/2006

SIM

33.530.486-0001/29

NÃO

00.383.281-0001/09

SIM

02.558.124-0001/12

SIM

00.065.376-0001/84

SIM

27.865.757-0001/02

SIM

04.527.900-0001/42

12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

3 - CPF/CNPJ

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

14 - CONTROLADOR

4 - NACIONALIDADE

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

5 - UF

Divulgação Externa

636

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

001999

001003

001002

001001

274.248.268 100,00

134.381.651 49,00

70.093.585 25,56

69.773.032 25,44

8,48

29/02/2000

12 - COMP.CAP.SOC.

70.093.585

8,52

TOTAL

548.496.534 100,00

822.744.802 100,00

682.878.185 83,00

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

0,00

01/02/2005

31/12/1997

GLOBO COMUNICAçãO E PARTICIPAçãO S.A.

69.773.032

DISTEL HOLDING S.A.

0,00

548.496.534 100,00

0

0

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

02.558.124-0001/12

27.865.757-0001/02

00.065.376-0001/84

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

Brasileira

Brasileiro

4 - NACIONALIDADE

RJ

RJ

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

GB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

637

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

001001999

001001007

001001006

001001005

001001004

001001003

001001002

001001001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.046.298 100,00

1

1

1

1

1

1

129.046.292 100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - COMP.CAP.SOC.

1

1

1

1

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

129.046.298 100,00

1

RONALDO TOSTES MASCARENHAS

0,00

PEDRO RAMOS DE CARVALHO

0,00

MAURO MOLCHANSKY

0,00

JOSé ROBERTO MARINHO

0,00

JOãO ROBERTO MARINHO

0,00

0,00

129.046.292 100,00

ROBERTO IRINEU MARINHO

0,00

31/12/1997

GLOBO COMUNICAçõES E PARTICIPAçõES S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

010.487.327-20

721.527.028-91

374.224.487-68

027.934.827-49

027.934.827-49

27.865.757-0001/02

3 - CPF/CNPJ

Brasileiro

Brasileira

brasileira

Brasileira

brasileira

brasileira

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

29/02/2000

DISTEL HOLDING S.A.

001001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

638

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

31/12/1997

GLOBO COMUNICAçõES E PARTICIPAçõES S.A.

001001001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

639

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

001002999

001002005

001002004

001002003

001002002

001002001

0,01

0,03

0,03

0,03

334.000 100,00

34

100

100

100

333.666 99,90

300

TOTAL

0,01

100

300

0,01

0,03

0,03

1.000.000 100,00

ROBERTO MARINHO

0,03

JOSé ROBERTO MARINHO

300

JOãO ROBERTO MARINHO

0,03

666.000 100,00

66

200

200

0,03

0,03

999.000 99,90

ROBERTO IRINEU MARINHO

665.334 99,90

200

12 - COMP.CAP.SOC.

31/12/1997

GLOBO RIO PARTICIPAÇOES E SERVIÇOS LTDA

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

007.806.777-49

374.224.487-68

027.934.827-49

027.934.827-49

03.290.630-0001/36

3 - CPF/CNPJ

brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

brasileira

4 - NACIONALIDADE

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

31/12/1997

GLOBO COMUNICAçãO E PARTICIPAçãO S.A.

001002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

640

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

1.150.339.500 100,00

001002001999

383.446.500 33,33

001002001003

383.446.500 33,33

001002001002

383.446.500 33,34

001002001001

766.893.000 33,34

766.893.000 33,33

1.150.339.500 100,00

TOTAL

383.446.500 33,33

2.300.679.000 100,00

766.893.000 33,33

JOSé ROBERTO MARINHO

383.446.500 33,33

JOãO ROBERTO MARINHO

383.446.500 33,34

ROBERTO IRINEIU MARINHO

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

374.224.487-68

027.934.827-49

027.934.827-49

3 - CPF/CNPJ

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

4 - NACIONALIDADE

RJ

RJ

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

31/12/1997

GLOBO RIO PARTICIPAÇOES E SERVIÇOS LTDA

001002001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

641

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/02/2005

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

001003

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

642

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA

002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

643

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

DISTEL HOLDING S.A.

003

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

644

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

5.619.209.000

1,10

13.694.395.000

0

2,66

0,00

512.480.332.000 100,00

004999

148.345.890.000 28,95

004007

004006

004005

230.452.628.000 44,97

004004

004002

114.368.210.000 22,32

004001

23/05/2005

10.090.117.000

1,02

23/05/2005

1.208.556.000

476.278.322.000 100,00

TOTAL

118.103.553.000 24,80

988.758.654.000 100,00

266.449.443.000 26,95

STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA.

272.531.835.000 27,56

OUTROS

0,25

0,12

233.113.733.000 23,58

AÇÕES EM TESOURARIA

0,56

23/05/2005

23/05/2005

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. S.A. DE C.V

0,94

258.837.440.000 54,34

1.208.556.000

2.661.105.000

205.364.970.000 20,77

NEW STARTEL PARTICIPAçõES LTDA

90.996.760.000 19,11

4.470.908.000

12 - COMP.CAP.SOC.

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNIÇÕES LTDA

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

02.570.353-0001/52

04.466.220-0001/66

02.570.352-0001/08

3 - CPF/CNPJ

MEXICANA

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

004

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

645

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

1

0,01

1.427.049.924 100,00

004001999

004001002

1.427.049.923 99,99

004001001

0

0

0

12 - COMP.CAP.SOC.

1.427.049.923 99,99

07/04/2005

0,00

TOTAL

0,00

0,01

1.427.049.924 100,00

1

07/04/2005

NEW STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA

0,00

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. SA DE C.V.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

03.236.149-0001/62

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

23/05/2005

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNIÇÕES LTDA

004001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

646

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

07/04/2005

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. SA DE C.V.

004001001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

647

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

07/04/2005

NEW STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA

004001002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

648

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

004002999

004002002

004002001

0,01

132.772.367 100,00

33.477.562

99.294.805 99,99

0

0

0

99.294.805 99,99

12 - COMP.CAP.SOC.

0,00

TOTAL

0,00

0,01

132.772.367 100,00

33.477.562

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. S.A. DE C.V

0,00

STARTEL PARTICIPAçõES LTDA

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

02.570.353-0001/52

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

23/05/2005

NEW STARTEL PARTICIPAçõES LTDA

004002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

649

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

23/05/2005

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. S.A. DE C.V

004004

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

650

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

7.699

0,01

3.987.201.881 100,00

004007999

004007002

3.987.194.182 99,99

004007001

0

0

0

12 - COMP.CAP.SOC.

3.987.194.182 99,99

0,00

TOTAL

0,00

0,01

3.987.201.881 100,00

7.699

07/04/2005

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

0,00

CONTROLADORA DE SERV. TELEC. S.A. DE C.V

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

02.570.352-0001/08

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

23/05/2005

STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA.

004007

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

651

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

07/04/2005

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

004007002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

652

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

006999

006001

1 100,00

1 100,00

0

0

0,00

TOTAL

0,00

BNDES

1 100,00

1 100,00

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

BNDESPAR

006

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

653

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

007999

007002

007001

1,00

5.737.806.245 100,00

57.990.761

5.679.815.484 99,00

0

0

0

0,00

TOTAL

0,00

OUTROS

0,00

1,00

5.737.806.245 100,00

57.990.761

5.679.815.484 99,00

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

01/08/2006

01/08/2006

12 - COMP.CAP.SOC.

02.558.124-0001/12

3 - CPF/CNPJ

BRASILEIRA

4 - NACIONALIDADE

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES SA

007

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

654

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

007001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

655

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

01/08/2006

OUTROS

007002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES

01/08/2006
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL
(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

7 - SUBSCRITO

(Unidades)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

(Reais Mil)

01

ORDINÁRIAS

ESCRITURAL

109.320.070

1.447.555.698

1.447.555.698

02

PREFERENCIAIS

ESCRITURAL

158.667.398

2.100.985.629

2.088.062.202

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

99

TOTAIS

267.987.468

3.548.541.327

3.535.617.900

656

657

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

3.474.272.185
3.548.541.327

09/12/2005

18/05/2006

12

3.387.408.498

10/05/2005

08

11

2.748.650.799

25/09/2002

07

3.388.615.744

2.723.523.667

25/09/2002

06

27/09/2005

2.191.044.909

15/08/2002

05

10

2.122.735.389

15/08/2002

04

3.388.419.059

1.525.239.629

31/08/2001

03

02/09/2005

1.525.123.857

02

09

1.506.125.410

07/02/2001

30/04/2001

(Reais Mil)

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

01

ALTERAÇÃO

1- ITEM 2 - DATA DA

115.772 Conversão de Debêntures

18.998.447 Conversão de Debentures

48.707.703 Conversão de Debentures

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

74.269.141 Subscricao Capitalizacao Agio

85.656.440 Subscrição Capitalização Agio

196.686 Subscrição por Plano de Opção

1.010.560 Subscrição por plano de opção

638.757.699 Subscrição Pública

25.127.132 Incorporação de Empresas

532.478.758 Subscrição em Bens ou Créditos

68.309.520 Conversão de Debêntures

597.495.760 Subscrição Pública

(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

86.187

14.479.416

37.663.719

65.148.370

97.336.864

561.960

2.887.315

1.825.022.166

35.895.903

760.683.940

97.585.029

853.565.372

(Unidades)

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

1,1400000000

0,8800000000

0,3500000000

0,3500000000

0,3500000000

0,0000000000

0,7000000000

0,7000000000

0,7000000000

0,0000000000

0,0000000000

0,0000000000

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO

3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO
ANTES DA APROVAÇÃO
DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Reais)
(Reais)

5 - QUANTIDADE DE AÇÕES
ANTES DA APROVAÇÃO
(Unidades)

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES
DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Unidades)

01

02/05/2002

2.811.252.860

281.125.286

02

28/04/2006

4.019.812.035

267.987.468

658

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE

2 - VALOR

(Unidades)

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais Mil)

0

5.000.000.000

30/10/2002

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE

3 - CLASSE

659

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Unidades)

660

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

0,00000

0,00

14 - CUMULATIVO

0,00000 NÃO

59,20 NÃO

0,00

40,80 NÃO

13 - R$/AÇÃO

29/04/2005

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO

NÃO

8 - TAG ALONG %

25,00

9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL

100,00 SIM

100,00

16 - CALCULADO SOBRE

RESTRITO

PLENO

15 - PRIORITÁRIO

2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

10% SUPERIOR A ORD

PREFERENCIAL

02

NÃO

ORDINÁRIA

01

12 - % DIVIDENDO

3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
DA AÇÃO
SOCIAL
VOTO

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO

1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

17 - OBSERVAÇÃO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

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

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais Mil)
ADMINISTRADORES

NÃO

3 - PERIODICIDADE

0

ANUAL

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2005

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2004

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2003

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

125.663

0

0

09

PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

0

-45.395

-268.387

661

662

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

01

NET SÃO PAULO LTDA

NET RIO S.A.

JONQUIL VENTURES LIMITED

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

10

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

08

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

07

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

04

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

02

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

(Unidades)

12.985 01/01/2003

62.059.084/0001-96
01/01/2005

46.019.311 01/01/2003

73.676.512/0001-46
01/01/2005

123.034.810 01/01/2003

31.963.481/0001-64
01/01/2005

1 01/01/2003

. . / 01/01/2005

641 01/01/2003

28.029.775/0001-09
01/01/2005

66.417 01/01/2003

65.697.161/0001-21
01/01/2005

14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

3 - CNPJ

7 - TIPO DE EMPRESA

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

01/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

4 - CLASSIFICAÇÃO

50,00

100,00

99,96

100,00

100,00

97,87

12.985

0,87
12.985

42.767.219

10,51
46.019.311

123.034.810

20,93
54.761.014

1

4,47
1

641

63,95
641

63.685

108,59
52.547

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
(Unidades)

(Unidades)

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa
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11

NET FRANCA LTDA

NET RECIFE LTDA

NET SÃO CARLOS S.A.

NET INDAIATUBA LTDA

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

18

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

17

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

16

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

14

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

13

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

(Unidades)

1 01/01/2003

95.853.263/0001-50
01/01/2005

1.747.986 01/01/2003

31.959.356/0001-80
01/01/2005

632.030 01/01/2003

58.393.695/0001-07
01/01/2005

561 01/01/2003

57.724.759/0001-34
01/01/2005

2.675.720 01/01/2003

08.828.469/0001-25
01/01/2005

3.097.554 01/01/2003

60.348.414/0001-38
01/01/2005

14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

3 - CNPJ

7 - TIPO DE EMPRESA

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
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31/12/2003

FECHADA COLIGADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

31/12/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

4 - CLASSIFICAÇÃO

26,94

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

8,60
921

1.747.986

0,07
4.045.524

477.288

0,34
632.030

561

0,78
561

2.675.720

1,33
2.675.720

3.097.554

1,21
3.097.554

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
(Unidades)

(Unidades)

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa
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IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Divulgação Externa
Data-Base - 31/12/2005

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

03

2 - Nº ORDEM

5º

3 - Nº REGISTRO NA CVM

CVM/SRE/DEB/2005/042

4 - DATA DO REGISTRO CVM

13/09/2005

5 - SÉRIE EMITIDA

1º

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PÚBLICA

8 - DATA DA EMISSÃO

15/10/2005

9 - DATA DE VENCIMENTO

15/10/2011

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

SEM PREFERENCIA

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais Mil)

10.000,00
650.000

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

65.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

65.000

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

0

(UNIDADE)

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
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Histórico da NET Serviços de Comunicação S.A.
A Multicanal Participações S.A., antiga denominação social da NET Serviços, foi
constituída em 1993, pelo senhor Antonio Dias Leite. A Multicanal iniciou suas operações
por meio da aquisição de diversas operadoras de televisão a cabo nas regiões Norte e
Centro-Oeste do Brasil. À medida que o negócio se desenvolveu, tornou-se necessário
encontrar sócios estratégicos que pudessem adicionar capital e expertise de programação.
Assim, ao longo de 1993 e 1994, dois novos sócios, Globopar e Ralph Partners II, se
juntaram ao sócio original, o senhor Antônio Dias Leite. Em 1996, cada um desses sócios
detinha 33,3% do capital votante da Companhia. Em outubro de 1996, a Multicanal listou
seus ADSs na Nasdaq. No final de 1997, o senhor Antonio Dias Leite vendeu sua
participação na Multicanal para a Globopar. No mesmo período, a Globopar adquiriu a
quase totalidade da participação acionária da Ralph Partners II e, subseqüentemente, as
revendeu para a União Comércio e Participações S.A., esta última subsidiária integral do
Banco Bradesco S.A. Após essa transação, os principais acionistas da Multicanal passaram
a ser a Globopar e a União Comércio e Participações S.A.
Em setembro de 1998, a Multicanal adquiriu, de sua acionista Globopar, outras
participações em operadoras de cabo, e alterou sua denominação social para Globo Cabo
S.A., denominação esta que foi alterada para NET Serviços de Comunicação S.A.,
conforme decisão dos acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária realizada em
2 de maio de 2002. Dentre as participações adquiridas da Globopar, destacam-se 50% de
participação acionária na Unicabo e o controle de três grandes operadoras de cabo no
Brasil: Net São Paulo Ltda., Net Rio S.A. e Net Brasília Ltda. Em 2000, a NET Serviços
continuou sua estratégia de crescimento através de aquisições, comprando a Net Sul, a
segunda maior operadora de cabo do País na época. Durante o ano de 2000, a NET Serviços
experimentou um significativo crescimento como resultado tanto da aquisição da Net Sul
quanto do crescimento da sua base de assinantes. O mesmo não ocorreu em 2001 e 2002
devido, principalmente, ao desaquecimento da economia brasileira.
Aquisições e Incorporações Recentes
A NET Serviços realizou as seguintes incorporações em 2000 a 2004:
Globotel: em 31 de agosto de 2001, a NET Serviços realizou a incorporação da sua
controladora Globotel Participações S.A. A Romapar, acionista da Globotel, recebeu, em
decorrência da incorporação, ações da NET Serviços, nas mesmas quantidades e espécies
das ações vertidas para a NET Serviços na incorporação, não resultando, dessa forma, em
aumento de capital da NET Serviços. A Incorporação foi realizada para aproveitamento
futuro do ágio existente na Globotel, em função de um aporte de capital com ágio que havia
sido realizado pela sua acionista, Romapar;
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Net Sul: em setembro de 2000, a NET Serviços incorporou a Net Sul, uma operadora de
televisão a cabo na Região Sul do Brasil, comprando ações da Caboparbs e de sua
controladora direta, Distel. A Net Sul era a segunda maior operadora de televisão a cabo no
país na época em que foi adquirida pela NET Serviços. A incorporação da Net Sul teve um
efeito significativo no escopo dos serviços de televisão por assinatura da NET Serviços. Em
31 de dezembro de 2002, a Net Sul representava 22% dos assinantes da NET Serviços e
17% do total de domicílios cabeados. A NET Serviços comprou a Net Sul através de
emissão de 124,0 milhões de ações ordinárias e 387,1 milhões de ações preferenciais,
registradas, na data da incorporação, pelo valor de livros de R$191,7 milhões;
VICOM: em julho de 2000, a NET Serviços realizou a incorporação da MDS
Telecomunicações Ltda., detentora de 100% da Vicom. A Vicom é uma companhia de
transmissão de dados que a NET Serviços incorporou mediante a emissão de 28,6 milhões
de ações preferenciais registradas, na data da incorporação, pelo valor de livros de R$17,0
milhões;
Unicabo: Em maio de 2000, a NET Serviços realizou a incorporação dos 50% restantes das
ações da Unicabo. A NET Serviços já possuía 50% das ações da Unicabo, sendo que os
outros 50% pertenciam à família Nogueira. A Unicabo é uma empresa holding que controla
e administra operadoras de cabo no interior do Estado de São Paulo. A NET Serviços
emitiu 40,0 milhões de ações preferenciais, registradas, na data da incorporação, pelo valor
de livros de R$1,0 milhão, além de capitalizar R$35,0 milhões em empréstimos concedidos
anteriormente à Unicabo. Assim, a NET Serviços capitalizou aproximadamente R$35,0
milhões de empréstimos que havia concedido à Unicabo.
Durante 2004, em continuidade ao processo de reestruturação societária aunciado em 2002,
a Companhia incorporou as controladas Televisão a Cabo Vindima Ltda., Vicom
Tecnologia Ltda., Jaguari Telecomunicações S.A, que se encontravam inativas. Em 2003,
incorporou as controladas Televisão a Cabo de Novo Hamburgo Ltda., Americapar
Participações Ltda., Net Sul Provedor de Acesso Ltda. e adquiriu a participação de 30% dos
sócios minoritários de sua controlada Net Anápolis.

Venda de participação Societária
Com o objetivo de fortalecer os segmentos de televisão por assinatura e banda larga, em 30
de agosto de 2004, a Companhia vendeu 100% das quotas representativas do capital social
da Vicom Ltda. para a Comsat Brasil Ltda.
Subsidiárias da NET Serviços
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A NET Serviços é uma empresa holding com participação societária em diversas
operadoras de televisão por assinatura, Internet e serviços de transmissão de dados. A
maioria das subsidiárias da NET Serviços foi constituída para obter as licenças expedidas
pelos municípios brasileiros. No total, as subsidiárias da NET Serviços possuem 46
licenças, das quais 43 são para prestação de serviços de televisão a cabo e 3 para licenças
de MMDS. A NET Serviços administra os negócios das subsidiárias cotidianamente, sendo
que estratégica, financeira e operacionalmente as empresas trabalham como se fossem uma
única companhia.
A tabela a seguir ilustra todas as subsidiárias operacionais da NET Serviços, em 31 de
dezembro de 2004 e 31 de dezembro 2005:
Percentual de participação no capital social
2005
2004
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte S.A.
CMA Participações S.A.
Dabny, LLC
Jonquil Ventures Ltd.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Cabodinâmica TV Cabo São Paulo S.A.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Bauru Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Goiania Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
Net Ribeirão Preto S.A.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda.
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
TV Cabo Criciúma Ltda.
TV Cabo de Chapecó Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Londrina Ltda.

99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
100,00
100,00
100,00
100,00
26,94
0,08
-

0,04
100,00
100,00
2,13
100,00
73,06
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00

86,00
100,00
99,99
50,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,08
0,01
-

13,62
46,60
2,13
36,99
99,62
99,62
99,62
99,62
99,62
99,54
99,62
99,62
99,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
99,99
100,00
100,00

50,00

-

50,00

-

Controle compartilhado
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.
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Vantagens Competitivas da NET Serviços
A NET Serviços acredita que suas principais vantagens competitivas são as seguintes:
Liderança no Mercado: A NET Serviços é a maior prestadora de serviços de televisão por
assinatura no Brasil. Em junho de 2006, os assinantes da NET Serviços totalizavam 63% do
total de assinantes de televisão a cabo no Brasil e 38% do total de assinantes de televisão
por assinatura, incluindo serviços de televisão a cabo, satélite e MMDS, conforme a
publicação PTS – Pay TV Survey nº 115. A NET Serviços atua em uma região demográfica
selecionada, está presente em 44 cidades que, segundo dados do IBGE, representam, em
agregado, 45,0% do PIB brasileiro e abrangem cerca de um terço dos domicílios de classes
A e B. A NET Serviços acredita que sua posição de liderança no mercado garante
vantagens em relação aos seus competidores no que diz respeito à obtenção de
programação, bem como proporciona a redução nos custos de manutenção da rede e
administração, tendo em vista o ganho de escala proporcionado pelo grande número de
assinantes;
Rede avançada: A NET Serviços construiu os principais trechos de sua rede em banda larga
e com capacidade para a bidirecionalidade na transmissão de sinais. Em setembro de 2006,
mais de 85% da rede da NET Serviços possuía capacidade igual ou superior a 550MHz e
39% dos domicílios cabeados eram bidirecionais. Tal fato permite que a NET Serviços
ofereça maior número de canais e serviços com melhor resolução em relação aos
concorrentes prestadores de serviços MMDS e à televisão aberta. Além disso, a moderna
infraestrutura de rede permite à NET Serviços introduzir serviços por meio de cabo digital,
incluindo canais adicionais, sinais de alta resolução, pacotes de programação de valor
adicionado, novos adicionais e mais opções de programação, tais como canais e áudio que
oferecerão uma diversidade de programação musical, Near video on demand e serviços
interativos;
Conteúdo superior: A NET Serviços acredita que sua programação e seu pacote de canais,
pela sua qualidade superior, constitui importante diferencial em seu mercado de atuação. O
contrato da NET Serviços com a Net Brasil garante à NET Serviços direito de
exclusividade na distribuição, por meio de cabo e MMDS nas cidades em que atua, da
programação da Globosat, a qual possui grande aceitação entre os assinantes;
Relacionamento com as Organizações Globo: As empresas das Organizações Globo, a
maioria das quais são controladas pela Globopar (controladora da NET Serviços), têm uma
participação significativa no segmento de mídia no Brasil, incluindo jornais, revistas,
televisão aberta, rádio, prestadores de serviço DBS e empresas de Internet, tais como
portais e provedores de acesso e conteúdo. O relacionamento com as Organizações Globo
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proporciona à NET Serviços acesso à programação, oportunidades de negócios e o uso da
marca NET.
Lançamento de Novos Produtos e Novos Canais – Net Digital e Net Fone via Embratel
No decorrer do 4º trimestre de 2004, a Net Serviços lançou a Net Digital. A Net Digital é o
serviço digital de TV a cabo, que permite funções extras em relação ao serviço analógico.
A Net Digital é oferecido atualmente nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre.
Desde o dia 15 de março de 2005, a Net passou a ser a única empresa de TV por assinatura
do mercado a contar com os canais Globosat, Telecine e HBO no Brasil, reforçando a
posição de liderança no segmento e que atua. . Com a assinatura do contrato, os clientes
NET podem contar com mais 10 novos canais, distribuídos nas grades analógica e digital.
Na NET Analógica há o pacote Premium, que conta com dois canais do grupo HBO: HBO
e HBO Plus. Os assinantes da NET Digital contarão com dois pacotes: Silver Digital - que
terá os canais HBO, HBO 2 e HBO Plus - e Gold Digital, que contempla todos os canais
que compõem o pacote HBO/MAX Digital, incluindo o Cinemax, HBO Family e Max
Prime.
Em março de 2006, a NET em parceria com a Embratel lançou um novo serviço de voz
(Net Fone Via Embratel) marcando a entrada da companhia no mercado de Triple Play
(oferta conjunta de serviços de vídeo, voz e dados).
Reestruturação de Capital da Emissora
Em 22 de março de 2005, a Net finalizou sua Reestruturação de Capital, a qual resultou no
reequacionamento de sua dívida financeira, que somava R$ 1.569,3 milhões, em 31 de
dezembro de 2004, e encontrava-se, em parte substancial, vencida e não paga. A
Reestruturação de Capital é a parte final de um processo iniciado em dezembro de 2002,
pelo qual a Emissora alcançou um programa de amortização de suas dívidas compatível
com sua geração de caixa, que possibilita a execução de sua estratégia de crescimento.
Por conseqüência da finalização da Reestruturação de Capital, em 30 de junho de 2005 o
endividamento financeiro da Net foi reduzido para R$ 630,0 milhões, sendo
aproximadamente 40,9% denominado em Dólares. Adicionalmente, os juros médios com
relação ao endividamento da companhia eram equivalentes a aproximadamente Taxa DI +
2% ao ano no caso de endividamento denominado em reais e a aproximadamente variação
cambial (Dólar – Real) + 7% ao ano no caso de endividamento denominado em Dólares.
No âmbito da Reestruturação de Capital, em 22 de março de 2005, a Net realizou o
pagamento de 40% do principal de sua dívida financeira e dos juros devidos calculados a
partir de 1 de julho de 2004, no montante aproximado de R$597,0 milhões. A Net realizou
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esse pagamento utilizando R$ 142,0 milhões de seu caixa, R$ 200,0 milhões captados por
meio de um empréstimo de curto prazo e R$ 255,0 milhões provenientes da subscrição e
integralização de ações da Net realizada pela Globopar e pela Telmex, em 21 de março de
2005, no âmbito de uma oferta privada de ações da Emissora. A Globopar também
integralizou ações da Net com créditos contra a Emissora no montante de R$ 64,0 milhões.
A oferta privada de ações foi encerrada no dia 20 de abril de 2005, sendo subscritas
735.702.026 ações ordinárias e 1.054.190.593 ações preferenciais ao preço de R$ 0,35 por
ação, incluindo as ações subscritas pela Globopar e Telmex. Os valores provenientes da
subscrição recebidos pela Net dos demais acionistas no decorrer do período da oferta
privada foram utilizados para o pagamento do empréstimo de curto prazo acima referido e
para o reforço do caixa da Net. Adicionalmente, em 09 de maio de 2005, a Net realizou um
leilão de sobras na Bovespa, vendendo 9.445.127 ações ordinárias e 25.684.250 ações
preferenciais ao preço unitário de R$ 0,51 e R$ 0,63 respectivamente. Os recursos foram
utilizados para efetuar um pré-pagamento aos credores que aderiram à Reestruturação de
Capital, no valor de aproximadamente R$ 53,0 milhões.
Em 15 de agosto de 2005 a Net emitiu debêntures simples no montante total de R$ 650
milhões. O valor da amortização será de 25% do valor total nas seguintes datas: 15 de
agosto de 2008, 15 de agosto de 2009, 15 de agosto de 2010 e 15 de agosto de 2011. Os
juros (CDI+1,5% a.a. ) serão pagos semestralmente nos meses de agosto e fevereiro, sendo
o último pagamento em 15 de agosto de 2011.
Também no âmbito da Reestruturação de Capital, a Globopar firmou uma série de acordos
com a Telmex e a Latam, subsidiária da Telmex, pelos quais a Telmex, por meio da Latam,
tornou-se um dos principais acionistas da Net.
Adicionalmente, imediatamente após a emissão privada de ações da Net, a Globopar (i)
transferiu 51% das ações ordinárias da Net para a GB, uma sociedade de propósito especial
constituída pela Globopar para ser controladora da Net; (ii) vendeu à Latam 49% das ações
com direito de voto e 100% das ações sem direito de voto de emissão da GB; e (iii) vendeu
à Latam 224.928.532 ações ordinárias da Net. Em 30 de junho de 2005, a Telmex detinha,
direta e indiretamente, 37.1% das ações representativas do capital social da Net. A
Globopar continua a deter o controle societário da Net, todavia a Telmex detém direito de
voto afirmativo relevante nos termos do Acordo de Acionistas Globopar e Telmex).
Em 24 de outubro de 2005, a Embratel Participações S.A concluiu a operação de aquisição
da Telmex do Brasil, através da incorporação da Latam do Brasil Participações S.A, sendo
assim a participação acionária de 37,1% do Capital da Net Serviços antes da Latam passa a
ser exercida pela Embratel Participações S.A, diretamente no capital da Net Serviços.
Em 9 de dezembro de 2005, mediante a RCA, foi homologado o aumento de capital da Net,
em razão da emissão de 39.706.606 ações ordinárias nominativas e 57.630.258 ações
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preferências nominativas, ambas subscritas ao preço unitário de R$ 0,88, representando um
aumento no Capital Social de R$ 85.656.440,32. As ações foram subscritas pelos acionistas
e integralizadas mediante a capitalização do beneficio fiscal detido pela Acionista
controladora Roma Participações Ltda. resultante da amortização do ágio incorporado, em
virtude da incorporação da Gobotel Participações S.A . (“ Globotel”).
Organograma
Diretoria Geral

Au ditoria

Direto ria E x ec utiva

Operaç ões

Diretoria E x ec utiva

Diretoria E x ec utiva

Direto ria E x ec utiva

F inanç as

R e g io n a l
S ã o P a u lo

R e g io n a l
R io d e J an e ir o

Cu s t o m e r Care

R e g io n a l
S ul

In f r a-e s t r u t u r a

T é c n o lo g ia d a
In f o r m a ç ão

R e g io n a l
C a m p in a s

Ombuds man

R e g io n a l
B e lo H o r iz o n t e

Marketing

Des envolvimento
Organizac ional

Diretoria E x ec utiva

J urídic o e R elaç ões
Ins tituc ionais

C o n t r o la d o r ia

In t e lig ê n c ia
M e r c a d o ló g ic a

R e m u n e r a ç ão /
A d m . P e s s o al

R e l. In s t it u ic io n a is
e R e g u lam e n taç ão

P la n . F in an . e
Des en v . Nov os
Ne g ó c io s

P rodu tos e
S e r v iç o s

D e s e n v o l v im e n t o
e C o m u n ic a ç ã o

C o n t e n c io s o

T e s o u r a r ia

P ro g ram aç ão

Qu alid a d e

C o n t r at o s

R e la ç õ e s c /
In v e s t id o r e s

C o m u n ic aç ã o
C o r p o r at iv a

CMO
Ge s t ã o M u d a n ç a

S u p o r t e às
Op e r a ç õ e s

S u p r im e n t o s /
L o g ís t ic a

In o v a ç ão e
D e s e n v o l v im e n t o

S o c ie t á r io

R ib e ir ão

Estrutura Acionária
A tabela abaixo apresenta a distribuição do capital social em 31/03/2006:
Acionistas
GB EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.ª
DISTEL HOLDING S.A.
EMPRESA BRASILEIRA DE
COMUNICAÇÕES S.A.
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
BNDESPAR
DEMAIS ACIONISTAS

Total

% de
Ações
Ordinárias

Nº de Ações
Preferenciais

% de Ações
Preferenciais

55.753.236

51,0%

0

0,0%

1.655.537

1,5%

0

0,0%

9.902.712
1.771.726

9,1%
1,6%

0
15.661.460

0,0%
9,9%

39.517.144
0
719.715

36,1%
0,0%
0,7%

11.966.996
17.909.883
113.129.059

7,5%
11,3%
71,3%

109.320.070

100%

158.667.398

100%

Nº de Ações
Ordinárias
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Eventos Subseqüentes
Em 11 de outubro de 2006, a Emissora e certos acionistas da Vivax celebraram
contratos, pelos quais a Emissora inicialmente se tornará uma acionista minoritária (com
participação correspondente a 36,7% do capital social total) e, subseqüentemente, adquirirá
o Controle da Vivax. Estes contratos ocorrerão em duas etapas diferentes, sendo que a
aquisição do Controle está sujeita a aprovação prévia da ANATEL.
Primeira Etapa: Aquisição de Participação Minoritária
A Emissora e a Horizon Telecom International LLC (“HTI”) celebraram um
“Contrato de Aquisição de Ações e Outras Avenças”, segundo o qual a HTI transferirá à
Emissora sua participação no capital social da Vivax. A HTI atualmente detém 36,7% do
capital total da Vivax, sendo 14,6% de forma direta e 22,1% de forma indireta, por meio de
sua participação minoritária na Brasil TV a Cabo Participações S.A. (“BTVC”). Com a
transferência, a Emissora passará a deter uma participação minoritária na Vivax,
equivalente a 36,7% do capital total da Vivax.
A referida transferência de participação minoritária se dará mediante a conferência
de ações de emissão da Vivax e da BTVC (de titularidade da HTI) ao capital social da
Emissora, como forma de integralização do aumento de capital aprovado pelos seus
acionistas, em assembléia geral extraordinária realizada em 30 de outubro de 2006. Será
assegurado aos atuais acionistas da Emissora o direito de preferência, a ser exercido no
prazo de 30 (trinta) dias.
O aumento de capital contempla a emissão de 1.355.713 ações ordinárias e
23.010.140 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$22,04, calculado com base na
média ponderada por volume de negociação, do preço de fechamento de negociação na
Bovespa das ações preferenciais de emissão da Emissora, nos 5 (cinco) últimos pregões,
imediatamente anteriores à assembléia geral extraordinária que aprovou o referido
aumento. A integralização das ações ordinárias deverá ocorrer em dinheiro, e a das ações
preferenciais poderá ocorrer (i) em ações de emissão da Vivax e da BTVC, detidas pela
HTI, ou (ii) em dinheiro, pelos acionistas da Emissora que exercerem seus direitos de
preferência.
Neste sentido, a Globo, a Embrapar e suas respectivas controladas detentoras de
participações na Emissora concordaram em ceder à HTI seus direitos de preferência, com
respeito às ações preferenciais. Em contrapartida, a Globo e a Embratel e as respectivas
controladas receberam da HTI o direito de preferência para a aquisição das ações de
emissão da Emissora, no caso de a HTI decidir vender as respectivas ações.
A HTI integralizará as ações a serem por ela subscritas durante o prazo do exercício
do direito de preferência mencionado acima. Assim, caso os acionistas minoritários da
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Emissora exerçam seus direitos de preferência, o dinheiro proveniente da subscrição por
esses acionistas deverá ser transferido para a HTI, o que gerará uma redução proporcional
na quantidade de ações de emissão da Emissora a ela atribuídas no âmbito do aumento de
capital social da Emissora. Nesta hipótese, a HTI receberá, pelas ações da Vivax e da
BTVC conferidas ao capital social da Emissora, parte em ações de emissão da Emissora e
parte em dinheiro. No caso de os acionistas minoritários não exercerem seus direitos de
preferência, a HTI receberá somente ações de emissão da Emissora, equivalentes a 7,9% do
capital total da Emissora.
Esta transferência de ações não muda o Controle da Emissora, exercido,
indiretamente, pela Globo e pela Família Marinho, e nem o Controle da Vivax, exercido,
indiretamente, pelo Sr. Fernando Norbert, atual acionista controlador da BTVC.
Segunda Etapa: Aquisição de Controle
Em 11 de outubro de 2006, a Emissora também celebrou um “Contrato de
Aquisição de Ações e Outras Avenças” com o Sr. Fernando Norbert e a BTVC, segundo o
qual estes se obrigam a vender a totalidade de suas ações de emissão da Vivax à Emissora.
Por meio desta segunda etapa, sujeita à aprovação da ANATEL, a Emissora adquirirá o
Controle da Vivax.
Para esta finalidade foram previstas 2 (duas) alternativas:
(a) aquisição do Controle e das ações que pertencem aos acionistas minoritários
da Vivax por meio da incorporação da totalidade das ações emitidas pela
Vivax ao patrimônio da Emissora, com a conversão da Vivax em uma
subsidiária integral da Emissora; ou
(b) transferência, pelo Sr. Fernando Norbert, de todas as ações emitidas pela
Vivax de sua propriedade para a Emissora, inclusive as ações detidas pela
BTVC, por meio de uma contribuição em bens, como parte de um aumento
de capital pelo qual a Emissora emitirá somente ações preferenciais.
A alternativa (a) acima deverá ser aprovada pelos acionistas da Emissora e da
Vivax, sendo assegurado aos acionistas dissidentes das deliberações de ambas as
Sociedades o direito de recesso, de acordo com o estabelecido na Lei das Sociedades por
Ações.
No caso da alternativa (b), será assegurado aos demais acionistas da Emissora o
direito de preferência na subscrição do aumento de capital, sendo que a Globo, a Embrapar
e suas respectivas controladas detentoras de participações na Emissora concordaram em
ceder ao Sr. Fernando Norbert seus direitos de preferência. Adicionalmente, na aquisição
direta por meio da alternativa (b), a Emissora deverá lançar uma oferta pública de ações
para adquirir todas as ações em circulação detidas pelos acionistas minoritários existentes
da Vivax, por meio da permuta das referidas ações por ações de emissão da Emissora.
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Independentemente da alternativa utilizada, assim como na implementação da
primeira etapa da aquisição da Vivax, a todos os seus acionistas será oferecida a mesma
relação de troca, sendo que cada uma de suas ações ordinárias ou preferenciais de emissão
da Vivax será permutada por 0,5678 ação preferencial emitida pela Emissora (não havendo,
portanto, pagamento em dinheiro pelas ações de emissão da Vivax).
Após a operação, o capital social da Vivax, composto por 50,9% de ações ordinárias
e 49,1% de ações preferenciais, será (i) no caso da alternativa (a), detido integralmente pela
Emissora; e (ii) no caso da alternativa (b), dividido da seguinte forma: 61,6% das ações
ordinárias e 20,4% das ações preferenciais serão detidos pela Emissora, e 38,4% das ações
ordinárias e 79,6% das ações preferenciais serão detidos pelos acionistas minoritários, sem
considerar a aderência dos minoritários à oferta pública formulada pela Emissora

Estratégias
A estratégia da Emissora consiste em tornar-se um provedor líder de entretenimento
e serviços de comunicação no Brasil, focando no mercado residencial. A Emissora tem
como objetivo manter sua posição como provedora líder de serviços de televisão paga do
Brasil e continuar a crescer em seu negócio de Internet em banda larga. Além disso, a
Emissora passou a apresentar uma oferta de voz, através de uma parceria com um de seus
acionistas, a Embratel. Isso é crucial em sua estratégia de desenvolver uma oferta de Triple
Play como parte de seu objetivo de longo prazo de ser uma companhia de multi-serviços.
A Emissora continuará a apoiar seu crescimento através da geração interna de fluxo
de caixa. A fim de atingir tais objetivos, a Emissora está realizando as seguintes iniciativas
comerciais e financeiras:
Iniciativas Comerciais
(c) Buscar crescimento acelerado no curto prazo. A Emissora concentra seus esforços
de marketing e vendas em sua base atual de clientes e nos clientes potenciais já
cabeados por sua rede. Por intermédio dessa abordagem dupla de marketing
dirigido, a Emissora espera estimular os atuais clientes a migrarem para pacotes de
programação de qualidade superior e a comprarem serviços de valor agregado, ao
mesmo tempo em que incentiva aqueles que ainda não assinam seus serviços a se
juntarem a sua base de assinantes.
(d) Dar continuidade ao crescimento do NET Vírtua. Desde 2003, a Emissora aumentou
seus investimentos no serviço de Internet em banda larga, que apresenta uma
rentabilidade marginal atraente. Os principais processos envolvidos na estrutura
operacional do NET Vírtua, incluindo o custo de seu link, o centro de atendimento a
clientes e a tecnologia de modem a cabo, são regularmente revisados. Desde o seu
lançamento, o “Portfólio Mega Flash” do NET Vírtua foi uma alavanca importante
para apoiar esse crescimento.
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(e) Dar continuidade ao lançamento do cabo digital. Em 2004, a Emissora começou a
oferecer serviços de televisão a cabo digital aos seus assinantes no Rio de Janeiro e
em São Paulo. Em 2006, a Emissora passou a oferecer estes serviços aos seus
assinantes em Porto Alegre. Isso permite que a Emissora aumente o número de
canais do tipo Pay per view e ofereça novos serviços, como canais de áudio, Near
Video On Demand e um guia de programação interativo.
Aumentar a oferta de Triple Play. Em 2006, a Emissora começou a oferecer serviços
de voz, o que marcou sua entrada no mercado de Triple Play. A Emissora objetiva aumentar
a quantidade de assinantes que utilizam um maior número de seus serviços, e, assim,
aumentar sua participação de carteira, em relação ao gasto dos seus clientes com
entretenimento e comunicação.
Oferecer produtos confiáveis e de alta qualidade, além de um serviço prestativo de
atendimento aos clientes. A Emissora considera-se uma prestadora de serviços e, por isso,
tem trabalhado muito para oferecer serviços de alta qualidade, além de alcançar certo grau
de satisfação dos clientes, tanto no que diz respeito aos serviços de televisão por assinatura
e de Internet em banda larga quanto em relação à maneira com que atende às consultas de
seus clientes.
Iniciativas Financeiras
Otimizar dispêndios de capital por intermédio de investimentos dirigidos. O plano
de investimentos de capital da Emissora tem como alvo os investimentos em ativos fixos
em áreas geográficas e em relação a serviços nos quais acredita que poderá alcançar um
maior retorno sobre os investimentos. De acordo com esse plano, por meio do qual a
Emissora faz uma análise nó-a-nó da rede, a Emissora direciona os gastos de capital para
determinadas partes da rede, prioritariamente para áreas urbanas de alta renda, onde espera
contar com uma maior demanda por serviços de banda larga e de televisão a cabo digital,
além de outros serviços avançados. A Emissora acredita que investimentos direcionados
permitem reduzir os investimentos de capital, ao mesmo tempo em que liberam recursos
suficientes para a modernização da rede, com o objetivo de tornar possível a oferta de
serviços de banda larga, de televisão a cabo digital e de serviços avançados ao seu públicoalvo.
Continuar a concentração de esforços em governança corporativa. Desde junho de
2002, as ações de emissão da Emissora estão registradas no Nível 2. A Emissora acredita
que a negociação de suas ações no Nível 2 oferece vários benefícios aos acionistas,
incluindo uma maior transparência e uma governança corporativa mais eficaz.
Consistentemente com essa abordagem, estabelece determinados direitos de voto com
relação às ações preferenciais, e oferece 100% de “tag-along” aos detentores das ações
ordinárias e preferenciais. A Emissora também tem tomado medidas para o cumprimento
integral da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, como a instalação de maneira permanente do
conselho fiscal, que é composto, exclusivamente, por membros independentes.
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Investimentos
Após a conclusão da Reestruturação de Capital, a Emissora decidiu buscar novas
oportunidades de crescimento. Com o êxito no desenvolvimento de novos canais de venda,
as taxas de crescimento vêm aumentando, desde a metade de 2005. A Emissora espera que
esse crescimento continue, e, conseqüentemente, aumente o número de assinantes de
televisão paga e Internet em banda larga, em 2006. Como a maior parte dos investimentos
está relacionada à aquisição e instalação dos assinantes, a Emissora espera aumentar o
investimento anual, totalizando, aproximadamente, R$350,0 milhões, em 2006.
Em decorrência da estabilidade da economia brasileira, de uma maior
previsibilidade do crescimento do mercado de usuários de Internet no Brasil e da
consolidação de sua plataforma digital, a Emissora está confortável em aumentar o nível de
bidirecionalidade da sua rede, nos próximos 12 (doze) meses, e em expandir
geograficamente a oferta de seus serviços digitais. Com isso, além dos investimentos
relacionados à captação de clientes, que é totalmente variável e respondeu por quase 90%
dos investimentos anuais. nos últimos 3 (três) anos. A Emissora deverá continuar a realizar
investimentos nesse sentido, para aumentar o atendimento por redes bidirecionais aos lares
de Classe A e B dentro da sua área de cobertura, e expandir o serviço digital para, ao
menos, 5 (cinco) outras cidades. Com essas medidas, a Emissora espera poder alongar de
modo sustentável o seu atual ciclo de crescimento.
Como resultado dessa decisão, e aproveitando-se de condições favoráveis no
mercado de capitais, a Emissora deverá aumentar seu nível de endividamento. A Emissora
acredita que esse endividamento terá um calendário de amortização mais longo e um custo
mais baixo que a divida atual. Com isso, o aumento da relação divida líquida sobre
EBITDA seria mantido dentro de limites gerenciáveis.
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Indústria de Televisão por Assinatura
O mercado de televisão por assinatura no Brasil
O sistema de televisão por assinatura é o serviço de telecomunicações destinado a distribuir
sons e imagens a assinantes. No Brasil, a implantação do mercado de televisão por
assinatura teve início há mais de quarenta anos, em função da necessidade de resolver um
problema puramente técnico: fazer com que o sinal das Nets de televisão localizadas na
cidade do Rio de Janeiro chegasse às cidades de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e outras,
situadas na Serra do Mar, com boa qualidade de som e de imagem. As cidades serranas
passaram a ser servidas por uma rede de cabos coaxiais que transportavam os sinais até os
domicílios depois de recebidos por antenas que funcionavam como uma espécie de
headend, instaladas no alto da serra. Apesar de se limitar aos canais de televisão aberta, os
usuários que desejassem o serviço pagavam uma taxa mensal, a exemplo do que ocorre
hoje com o moderno serviço de televisão por assinatura.
No final dos anos 80, surgiram as primeiras transmissões efetivas de televisão por
assinatura, com as transmissões da CNN, com notícias 24 horas por dia, e da MTV, com
videoclipes musicais. Funcionavam num processo normal de radiodifusão, transmitindo em
UHF, com canal fechado e codificado. Tais serviços foram o embrião para a implantação
do serviço de televisão por assinatura, cuja regulamentação constava de decreto do
presidente José Sarney, de 23 de fevereiro de 1988. Em 13 de dezembro de 1989, com a
Portaria nº 250 do Ministério das Comunicações, foi introduzida a televisão a cabo no País,
conhecida pela sigla DISTV – Distribuição de Sinais de Televisão por Meio Físico.
Em 1991, grandes grupos de comunicação ingressaram no setor, investindo em novas
tecnologias. O pioneirismo coube às Organizações Globo, que criaram a GloboSat, um
serviço de televisão por assinatura via satélite, na Banda C, que exigia grandes antenas
parabólicas para recepção dos sinais. O Grupo Abril, através da TVA, e outros grupos
importantes, como a RBS e o Grupo Algar, também ingressaram no mercado logo em
seguida.
Mesmo assim, até meados da década passada, a televisão por assinatura no Brasil ainda era
incipiente, sendo que em 1994 a base de assinantes era inferior a 500 mil. O custo da
mensalidade era elevado e a oferta dos serviços atingia número reduzido de cidades. O
novo sistema de televisão podia ser considerado um privilégio. Desde então, o mercado
brasileiro de televisão por assinatura observou profundo crescimento, tendo alcançado em
2000 o equivalente a 3,4 milhões de assinantes, o que corresponde a um crescimento de
750% em seis anos. Em dezembro de 2005, o número de assinantes atingiu
aproximadamente 4,1 milhões. Em termos de densidade, a televisão por assinatura no
Brasil passou de 6,2 assinantes por 100 domicílios, em 1998, para 6,5 em 1999, até atingir
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7,7 % em 2000. O gráfico a seguir mostra a evolução do número de assinantes de televisão
por assinatura no Brasil, de 1993 a 2005:
Evolução do Número de Assinantes no Brasil (em milhares):
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Fonte: Pay TV Survey

O ano de 2005 foi um ano de importantes conquistas para a Net Serviços de Comunicações
S.A. (Net Serviços). Essas podem ser constatadas concretamente sob vários aspectos e,
certamente, serão a base para a construção de uma empresa de serviços de comunicação e
lazer cada vez mais sólida ao longo dos próximos anos. Desenhamos uma nova estratégia
para a Companhia, que é baseada em consolidar níveis de excelência nos fundamentos do
negócio de TV por assinatura, identificamos opções reais de crescimento no curto/médio
prazo como a banda larga e queremos liderar uma possível consolidação na indústria no
médio/longo prazo.
A liderança entre as distribuidoras de sinais é das afiliadas da Net Brasil e, entre as
operadoras, da NET Serviços. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, a
participação de mercado (market share) dos grandes grupos de televisão por assinatura e a
participação de mercado das operadoras de televisão por assinatura no Brasil.
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Participação de Mercado dos Grandes Grupos:
Independentes
13%

Associadas
NeoTV
23%
Afiliadas Net
Brasil
64%

Fonte: Pay TV Survey nº 109 –Março de 2006
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Participação de Mercado das operadoras:
Outras
12%

Big TV
2%

Net Serviços
37%

TV Cidade
2%
Vivax
7%
TVA
7%

Directv
11%

Sky
22%

Fonte: Pay TV Survey nº 109 –Março de 2006

A maioria dos assinantes de televisão por assinatura encontra-se nas duas classes sócioeconômicas mais privilegiadas, de acordo com a classificação do IBGE. O gráfico abaixo
mostra o atual perfil dos assinantes distribuídos entre as classes A, B, C e D:

Perfil dos Assinantes:
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Fonte: PTS /IBOPE
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Tecnologias
Os principais sistemas de transmissão utilizados no mercado de televisão por assinatura
são: (i) o sistema de transmissão via cabo, (ii) o sistema de transmissão via satélite, ou
DBS; e (iii) o sistema MMDS.
Televisão via cabo:
O sistema de televisão via cabo permite a transmissão através de uma rede de cabos
coaxiais ou de fibra ótica, por meio dos quais o sinal das programadoras que chega ao
terminal centralizador (headend) é transmitido aos assinantes. A rede de cabos é estendida
até a televisão do assinante, passando por um decodificador instalado próximo ao aparelho
de televisão. O custo inicial de instalação e construção do sistema a cabo é elevado, sendo
que sua operação é economicamente viável somente em áreas densamente povoadas.
DBS:

O sistema DBS utiliza satélites que enviam sinais a antenas de recepção (satellite dishes)
instaladas em casas e prédios. Em comparação com os sinais de MMDS, que são
transmitidos localmente, a cobertura do sinal DBS alcança todo o país, sendo que as
licenças operacionais para o sistema DBS são concedidas para todo o território nacional.
Não obstante, o sistema DBS possui um custo de adesão alto para o assinante, exigindo que
cada aparelho de televisão tenha seu próprio decodificador digital. Os serviços de DBS
foram introduzidos no Brasil através da tecnologia em Banda C e Banda Ku, em 1991 e
1996, respectivamente. O sistema de Banda Ku permite a utilização de uma antena
parabólica, medindo 60 centímetros de diâmetro, que utiliza tecnologia digital que oferece
um maior número de canais e uma melhor qualidade de imagem e som.
MMDS:

O MMDS, ou wireless cable, é um sistema de transmissão por microondas que opera a
partir de um headend, que consiste em um receptor de satélite ou outro equipamento
similar. A programação é transmitida pelo headend para antenas localizadas em torres ou
altos de prédios que, por sua vez, retransmitem o sinal para uma pequena antena receptora
localizada na propriedade do assinante, onde os sinais de microondas são decodificados. O
MMDS exige uma linha de transmissão desimpedida, pois os sinais de microondas não
passam através de obstáculos físicos; no entanto, em alguns casos o bloqueio de sinal
poderá ser superado pelo uso de repetidores de baixa potência, os quais retransmitem o
sinal bloqueado. As transmissões de MMDS não podem ser recebidas em áreas de sombra
nas quais a transmissão por microondas é bloqueada pela topografia da região, obstáculos
físicos e construções. Em certas localidades, tais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
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Horizonte, devido à alta concentração de construções verticais e barreiras topográficas, a
qualidade de transmissão via MMDS apresenta uma clara desvantagem em relação ao
sistema de cabo.
O gráfico e a tabela a seguir mostram, respectivamente a divisão dos assinantes de TV por
assinatura no Brasil por tecnologia e a divisão dos assinantes de TV por assinatura por
número de assinaturas em dezembro de 2005:

Assinantes
(%) do Total
Crescimento no trimestre (%)

Cabo

MMDS

Satélite*

Total

2.462.873
60,3%
1,86%

230.511
5,6%
-1,79%

1.388.540
34,0%
2,48%

4.081.924
1,86%

* Inclui a estimativa da PTS para assinantes Tecsat
Fonte: Pay TV Survey nº 109–Março de 2006

Ambiente regulatório da indústria de televisão por assinatura no Brasil
No Brasil, o serviço de televisão por assinatura é prestado através dos sistemas de televisão
a cabo, MMDS e DTH, os quais são outorgados e regulamentados pela ANATEL, nos
termos da LGT, da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, dos Decretos nº 2.206, de 14 de
abril de 1997 e nº 2.196, de 08 de abril de 1997, bem como pela regulamentação aprovada
pelo Ministério das Comunicações e pela ANATEL. A partir da edição da LGT, as
atribuições do Ministério das Comunicações nessa área passaram para a ANATEL.
De acordo com a Lei nº 8.977/95 e o Decreto nº 2.206/97, uma operadora de serviço de
televisão a cabo deve obter concessão da ANATEL para poder fornecer os seus serviços
no Brasil. As concessões para exploração do serviço de televisão a cabo não têm caráter
de exclusividade em nenhuma área de prestação do serviço.
Contudo, a Lei Geral de Telecomunicações , editada posteriormente à Lei nº 8.977/95
e ao Decreto nº 2.206/97, inovou o ambiente regulatório dos serviços de
telecomunicações no Brasil e criou uma classificação dos serviços de telecomunicações
de acordo com a natureza jurídica de sua prestação. Nos termos da LGT, os serviços de
telecomunicações podem ser prestados no regime público ou no regime privado. Os
serviços prestados em regime público são explorados mediante concessão e os serviços
prestados em regime privado são explorados mediante outorga de autorização. A LGT
define “concessão” como a delegação a terceiros da prestação de serviços de
telecomunicações explorado no regime público, por prazo determinado, conforme
classificação determinada pelo Poder Executivo. Os serviços de telecomunicações
prestados em regime público impõe ao Poder Público as obrigações de assegurar a
universalização e continuidade na prestação dos serviços. O serviço telefônico fixo
comutado oferecido pelas empresas oriundas do Sistema Telebrás é um serviço de
telecomunicações prestado no regime público. Outros serviços de telecomunicações,
tais como o serviço móvel pessoal e os serviços de comunicação multimídia são
prestados no regime privado, através da celebração de um termo de autorização. A Lei
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nº 8.977, por ser anterior ao novo marco regulatório estabelecido para as
telecomunicações no Brasil não segue a classificação dos serviços levando em
consideração a natureza jurídica da sua prestação. Desta forma, embora em uma
primeira análise poderia haver o entendimento de que os serviços de televisão a cabo
são prestados no regime público, a ANATEL já demonstrou o entendimento, em análise
do procedimento específico, de que os serviços de TV a cabo, apesar da terminologia da
Lei nº 8.977, são considerados como explorados no regime privado.
Todavia, caso o serviço de TV a cabo possa ser caracterizado serviço de telecomunicações
prestado no regime público, conseqüentemente, os bens das operadoras de TV a cabo
poderiam vir a ser considerados como reversíveis para o Poder Público, deixando os
credores das operadoras de TV a cabo em uma posição desfavorável e eventualmente
incapazes de executar as dívidas das operadoras de TV a cabo por meio da penhora dos
bens utilizados na prestação de serviço de TV a cabo, uma vez que tais bens teriam que
permanecer vinculados à prestação do serviço de TV a cabo, fosse este pela própria
empresa ou por terceiro, em virtude da decretação de intervenção do Poder Público na
empresa. Por outro lado, sendo o serviço de TV a cabo entendido como um serviço de
telecomunicações prestado em regime privado, não há a vinculação legal dos bens à
exploração dos serviços de modo que a preocupação com a reversibilidade dos bens deixa
de existir.
Os serviços de MMDS são prestados em regime privado não estando portando os bens
utilizados na prestação do serviço a ela vinculados.
As concessões para a prestação do serviço de TV a cabo são outorgadas pela ANATEL
pelo prazo de 15 anos, podendo ser renovadas por períodos iguais e sucessivos. É
assegurada a renovação à operadora de televisão a cabo sempre que esta: (i) tenha cumprido
satisfatoriamente as condições da concessão; (ii) venha atendendo à regulamentação do
setor; (iii) concorde em atender as exigências técnicas e economicamente viáveis para a
satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à modernização do
sistema e (iv) manifeste expresso interesse na renovação, com antecedência de 24 meses ao
término do prazo da concessão. A renovação da concessão para operação de televisão a
cabo estará sujeita a realização de consulta pública e poderá estar sujeita ao pagamento pela
concessionária pelo direito de exploração do serviço, que deverá ser compatível com o
porte do serviço.
Apenas pessoas jurídicas de direito privado com sede no Brasil, que tenham como atividade
principal a prestação do serviço de televisão a cabo, e que tenham pelo menos 51% do
capital social com direito a voto pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos ou a sociedade sediada no País, cujo controle pertença a brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, podem receber a concessão para o serviço de televisão a
cabo. Somente na hipótese de manifesto desinteresse na prestação do serviço de televisão
por assinatura por empresas privadas em determinada região, a ANATEL poderá outorgar
concessão à concessionária local de telecomunicações – concessionária de serviço
telefônico fixo comutado – para que forneça os serviços de televisão a cabo.
As operadoras que forneciam serviços de televisão por assinatura amparadas por
autorizações de DISTV expedidas de acordo com a Portaria nº 250/89 puderam, por força
da Lei nº 8.977/95, e desde que estivessem aptas a tal, solicitar a conversão de suas
autorizações de DISTV em concessões para operação de serviço de televisão a cabo. Todas
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as autorizações de DISTV detidas pela Net foram convertidas em concessões para operação
de televisão a cabo em dezembro de 1996.
As concessões para a exploração de serviço de televisão a cabo são outorgadas por meio de
licitação realizada pela ANATEL, de acordo com o procedimento estabelecido pelo
Decreto nº 2.206/97. Para obter a concessão, o licitante deverá atender certas especificações
financeiras, técnicas e legais, além de informar detalhadamente seu plano para o sistema de
prestação dos serviços na respectiva região (projeto básico).
Uma vez outorgada a concessão, as operadoras de televisão a cabo têm o prazo de 18
(dezoito) meses, contados a partir da data de publicação do ato de outorga no Diário
Oficial, para concluir a etapa inicial de instalação do sistema e iniciar a prestação do
serviço aos assinantes. Esse prazo de 18 meses poderá ser prorrogado uma única vez, por
no máximo 12 (doze) meses, caso as razões apresentadas para tanto forem julgadas
relevantes pela ANATEL.
A transferência da concessão ou do controle acionário da concessionária depende da prévia
e expressa anuência da ANATEL, sob pena de caducidade da concessão, e somente poderá
ser efetuada após o início da operação comercial do serviço de televisão a cabo. Entretanto,
será autorizada, a qualquer momento, a transferência da concessão para empresa controlada
ou para a controladora da concessionária, por sucessão hereditária ou cisão, devendo a
ANATEL ser notificada de tal transferência dentro do prazo de 60 dias contados da data do
ato. A ANATEL deverá ser notificada também, dentro do prazo de 60 dias contados da data
do ato, sobre transferência de cotas ou ações representativas do capital social da
concessionária, que não resulte na mudança do controle da sociedade, ou quando houver
aumento do capital social com a alteração da proporcionalidade entre os sócios.
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A Lei nº 8.977/95 e o Decreto nº 2.206/97 regulam o conteúdo da programação e o acesso
aos sistemas de televisão a cabo. Além dos canais disponíveis para a livre programação da
operadora, esta deverá tornar disponíveis aos assinantes os seguintes canais obrigatórios :
(i) canais básicos de utilização gratuita; (ii) canais destinados à prestação eventual de
serviços; e (iii) canais destinados à prestação permanente de serviços. As operadoras de
televisão a cabo devem distribuir gratuitamente os seguintes canais básicos: (i) canais
destinados à distribuição da programação das empresas geradoras locais de radiodifusão de
sons e imagens em VHF ou UHF, abertos e não-codificados; (ii) um canal legislativo
municipal/estadual, voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões; (iii) um canal reservado para a Câmara
dos Deputados, para a documentação de seus trabalhos, especialmente a transmissão ao
vivo das sessões; (iv) um canal reservado para o Senado Federal para a documentação de
seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; (v) um canal universitário,
reservado para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no município ou
municípios da área de prestação do serviço; (vi) um canal educativo-cultural, reservado
para a utilização pelos órgãos que tratam de educação e cultura no governo federal e nos
governos estadual e municipal com jurisdição sobre a área de prestação do serviço; (vii) um
canal comunitário aberto para a utilização livre por entidades não governamentais e sem
fins lucrativos; e (viii) um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação
dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça.
A operadora de televisão a cabo deve reservar pelo menos dois canais para prestação
eventual de serviços, que são destinados à transmissão e distribuição eventual, mediante
remuneração, de programas como manifestações, palestras, congressos e eventos,
requisitados por qualquer pessoa jurídica. Trinta por cento da capacidade de serviços das
operadoras de televisão a cabo deve ser reservada para a prestação permanente de serviços
com programação pessoas jurídicas não controladas ou não coligadas à operadora de
televisão por assinatura. Os canais destinados à prestação eventual ou permanente serão
ofertados publicamente pelas concessionárias e os preços a serem cobrados pelas
operadoras pelo uso dos canais deverão ser justos e razoáveis, não discriminatórios e
compatíveis com as práticas usuais de mercado e com seus correspondentes custos.
Nos termos do Decreto nº 2.206/97 os canais de livre programação poderão ser utilizados
para oferecer programação da própria operadora, de coligadas, ou ainda programação
adquirida de outras programadoras escolhidas pelas operadoras. Todavia, nos acordos entre
as operadoras de televisão a cabo e as programadoras são vedadas a inclusão de disposições
que: (i) imponham condições que impliquem participação no controle ou requeiram algum
interesse financeiro na empresa programadora; (ii) obriguem a programadora a prever
direitos de exclusividade como condição para o contrato; ou (iii) restrinjam indevidamente
a capacidade de uma programadora não coligada à operadora de competir lealmente,
através de discriminação na seleção, termos ou condições do contrato de fornecimento do
programa.
A contratação pelas operadoras de televisão a cabo de programação gerada no exterior
deverá ser sempre realizada através de empresa localizada no território nacional. As
operadoras de televisão a cabo também são obrigadas a oferecer pelo menos um canal de
programação composta por obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras de produção
independente. O Decreto nº 2.206/97 também estabelece que a operadora deve tornar

685

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas expensas, dispositivo que
permita o bloqueio à livre recepção de determinados canais.
As operadoras também podem, de acordo com a Portaria nº 256/97, comercializar horários
para propaganda em canais que não sejam os canais básicos.
A operadora de televisão a cabo deverá oferecer o serviço ao público de forma não
discriminatória e a preços e condições justos, razoáveis e uniformes, assegurando o acesso
ao serviço, como assinante, a todos os que tenham suas dependências localizadas na área de
prestação do serviço, mediante o pagamento do valor correspondente à adesão e à
assinatura básica. Caso a ANATEL constate que o nível de competição no mercado de
televisão por assinatura é insuficiente, poderá regulamentar o preço a ser cobrado do
assinante referente à assinatura básica do serviço.
As concessões para prestação de serviço de televisão a cabo poderão ser cassadas pelas
ANATEL, após sentença judicial nesse sentido, quando a operadora incidir nas seguintes
infrações:
•

demonstrar incapacidade técnica, legal ou econômico-financeira para continuar
explorando o serviço;

•

submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas não qualificadas na forma da Lei
nº 8.977/95;

•

transferir, sem a prévia anuência da ANATEL, a qualquer título e por qualquer
instrumento, a concessão para execução do serviço ou o controle da entidade operadora;

•

não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de 18 (dezoito) meses,
prorrogável por mais 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do ato de outorga;
e

•

interromper, sem justificativa, a execução total ou parcial do serviço por prazo superior
a 30 (trinta) dias consecutivos, salvo quando tenha obtido autorização prévia da
ANATEL.

Em setembro de 1996, o Ministério das Comunicações emitiu a Portaria do Ministério das
Comunicações nº 1.086, que estabeleceu a Norma do Serviço de Televisão a Cabo nº 13/96.
A Norma 13/96 foi alterada e republicada como Portaria nº 256/97, a qual impõe restrições
ao número de áreas que podem ser servidas por uma única operadora de televisão a cabo,
incluindo suas coligadas. De acordo com tal norma, na fase inicial da implantação do
serviço de televisão a cabo no País, de forma a estimular o seu desenvolvimento em regime
de livre concorrência, cada entidade ou coligada somente poderá ter concessão para
explorar o serviço de televisão a cabo até os seguintes limites: (i) no máximo para 7 (sete)
áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a setecentos mil habitantes;
(ii) no máximo para doze áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a
trezentos mil e inferior a setecentos mil habitantes. Referidos limites se aplicam apenas às
áreas nas quais a operadora de televisão a cabo ou suas coligadas explorem o serviço sem
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competição com outras operadoras de televisão por assinatura, excluídos os serviços
distribuídos via satélite.
A Portaria do Ministério das Comunicações nº 256/97 concede à ANATEL poderes para
alterar ou eliminar os limites acima referidos, conforme requeira o interesse público. De
acordo com o Decreto nº 2.206/97, uma empresa será coligada de outra se uma detiver,
direta ou indiretamente, pelo menos 20% de participação no capital votante da outra, ou os
capitais votantes de ambas forem detidos, direta ou indiretamente, em pelo menos 20%, por
uma mesma pessoa ou empresa.
Metas de Qualidade
Em julho de 2005, a ANATEL adotou um Plano Geral de Metas de Qualidade para os
serviços de televisão por assinatura, estipulando metas na qualidade do serviço no
atendimento aos consumidores, na emissão de documentos de cobrança e na continuidade
da oferta de serviço. As empresas tem o prazo de 12 (doze) meses para se adaptarem às
regras.
A qualidade do serviço é auferida considerando o número de reclamações de usuários
recebido dividido pelo número total de assinantes do serviço, a conformidade no prazo de
instalação do serviço acordado entre as partes e a cessação de cobrança pelo serviço em 24
(vinte e quatro) horas da solicitação do assinante.
As metas de atendimento dos consumidores são medidas considerando o tempo de resposta
a reclamações dos clientes com solução (em até sete dias úteis), o tempo de espera máximo
de vinte minutos em caso de comparecimento ao centro de atendimento da prestadora e o
tempo de espera não superior a vinte segundos em caso de solicitação de intervenção de
telefonista, para sistemas de auto-atendimento.
Quanto à emissão de documento de cobrança, não deve haver um número de reclamações
maior do que 5 % (cinco por cento) no período entre 12 e 24 meses da publicação do Plano,
sendo este percentual reduzido para 2 % (dois por cento) após este período.
A continuidade de serviço é aferida pela resolução de problemas ligados à interrupção de
serviço em até 24 horas e pelo reparo de aparelhos de propriedade da prestadora necessários
para a prestação do serviço de telecomunicações em questão em até 24 horas.
A prestadora deve recolher todos os dados indicados acima até o dia 15 do mês subseqüente
ao mês em referência, e declará-los no SATVA (Sistema de Acompanhamento das
Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura). O não atendimento das Metas de
Qualidade sujeitará a empresa a aplicação de sanções nos termos de norma específica. A
Net acredita que conseguirá atender às metas de qualidade.
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Conteúdo
A Medida Provisória 2.228 de 6 de setembro de 2001 instituiu a cobrança da Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica (“Condecine”), que dispõe sobre a
veiculação, produção, licenciamento e distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas, inclusive no mercado de televisão por assinatura. Embora não seja o
contribuinte da Condecine o responsável pela exibição, transmissão ou veiculação,
responde solidariamente pelo seu pagamento.
Atualmente, o Congresso Nacional está discutindo uma série de Projetos de Lei, os quais,
caso sejam aprovados, promoverão uma sensível alteração no sistema regulatório dos
serviços de televisão por assinatura hoje em vigência. O processo legislativo relacionado a
muitos desses Projetos de Lei ainda se encontra em estágio preliminar e, portanto, não está
claro quais modificações, se realmente vierem a existir, serão ao final promulgadas.
No entanto, vale ressaltar, dentre esses Projetos de Lei, o Projeto de Lei do Senado nº 175,
de 19 de setembro de 2001, que visa a acabar com a atual limitação de 49% à participação
estrangeira no capital social votante de empresas prestadoras de serviços de televisão a
cabo. Conforme o referido Projeto de Lei, a manutenção dessa restrição com relação à
televisão a cabo não mais se justifica, tendo em vista que nenhum outro serviço de
telecomunicações tem qualquer limitação ao capital estrangeiro, nem os serviços
concorrentes diretos da televisão a cabo, como o MMDS e o DTH, nem mesmo o serviço
telefônico fixo comutado, considerado de interesse estratégico para o desenvolvimento
nacional e, por conseguinte, prestado em regime público e sujeito a garantias de existência
e continuidade oferecidas pelo próprio Governo.
Além disso, é importante destacar a criação em abril de 2005, por meio de um Decreto
Presidencial, de um Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de elaborar
anteprojeto de lei de regulamentação dos artigos 221 e 222 da Constituição Federal, que
tratam da Comunicação Social, bem como da organização e exploração dos serviços de
comunicação social eletrônica. Espera-se que este grupo de trabalho elabore uma minuta de
projeto de lei de comunicação social eletrônica que regulará o provimento de conteúdo em
diversos meios, inclusive pelos serviços de televisão por assinatura.
Em 10 de novembro de 2004 começou a tramitar no Senado Federal a Proposta de Emenda
Constitucional nº 55 (“PEC 55”) que visa modificar o artigo 222 da Constituição Federal.
De acordo com a PEC 55 as empresas de acesso à Internet ou que explorem a produção,
programação ou o provimento de conteúdo de comunicação social eletrônica dirigida ao
público brasileiro por qualquer meio serão incluídas no rol das empresas cuja propriedade
deverá ser privativa de (i) brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou (ii)
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras, com sede no Brasil e com no mínimo
70% do capital total e do capital votante pertencentes, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos. A PEC 55 estabelece um prazo de dois anos
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para as empresas se adaptarem à nova regra. O Projeto de Lei nº 4209, de 06 de outubro de
2004 (“PL 4209”), de autoria do Deputado Luiz Piauhylino, está atualmente sob apreciação
da Câmara dos Deputados e tem objeto similar ao da PEC 55. Não há como prever se a
PEC 55 e o PL 4209 serão aprovados e que, caso aprovados, seus termos e condições
seriam os mesmos dos seus respectivos projetos.
A Lei nº 3.449, do Distrito Federal, entrou em vigor em 7 de outubro de 2004, e desobriga
o consumidor do pagamento de tarifas e taxas de consumo mínimas ou de assinatura básica,
cobradas no Distrito Federal por, entre outras, concessionárias de TV a cabo. Esta Lei já
está sendo judicialmente contestada por empresas de telefonia fixa, com liminares
favoráveis. A Net acredita que esta lei não é aplicável às suas operações e pretende
defender-se em juízo neste sentido se necessário, pois o serviço que oferece tem um preço
fixo de acordo com o pacote de canais escolhido e não varia de acordo com o uso.
MMDS
De forma geral, a regulamentação do serviço de distribuição de sinais multiponto
multicanal (MMDS), em especial o Decreto nº 2.196, de 8 de abril de 1997 e a Norma nº
002/94, aprovada com nova redação pela Portaria do Ministério das Comunicações nº
254/97 contém dispositivos similares à regulamentação do serviço de televisão a cabo,
embora via de regra bem menos detalhados. Entre as diferenças regulamentares do serviço
de MMDS, destacam-se: (i) a prestação do serviço é outorgada pela ANATEL por meio de
autorização, e não concessão, à empresas constituídas segundo as leis brasileiras, com sede
e administração no País, em que a maioria das cotas ou ações com direito a voto pertença a
pessoas naturais residentes no Brasil ou a empresas constituídas sob as leis brasileiras e
com sede e administração no País; e (ii) as permissões são outorgadas por prazo
indeterminado, no entanto a radiofreqüência associada à prestação do serviço é outorgada
pelo prazo de quinze anos e (iii) não existe qualquer regulamentação de conteúdo de
programação, ou de canais com destinação pré-estabelecidas. Essas diferenças também
ocorrem no serviço DTH.
Serviços de Transmissão de Dados em Alta Velocidade
O Decreto nº 2.206/97 e a Resolução nº 190, emitida em 29 de novembro de 1999,
determinam que as operadoras de televisão por assinatura, além de fornecer sinais de áudio
e vídeo em suas redes de cabos, assegurem o uso de suas redes para o provimento de
serviço de valor adicionado, incluindo o acesso rápido aos provedores de serviços de
Internet que permitem a transmissão de diversos tipos de dados. De acordo com a
Resolução nº 190, as operadoras de televisão por assinatura não podem diretamente prover
serviços de valor adicionado, devendo fazê-lo, caso seja de seu interesse, por meio de
empresa constituída exclusivamente para esse fim. Os provedores de serviço de valor
adicionado têm direito ao uso das redes das operadoras de televisão por assinatura, de
forma não discriminatória e a preços e condições justos, razoáveis e isonômicos. Além do
mais, os provedores de televisão por assinatura somente podem tornar disponível o acesso
aos serviços de valor adicionado aos seus assinantes.
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Serviços de Comunicação Multimídia
A Anatel criou o Serviço de Comunicação Multimídia, ou SCM, através da Resolução nº
272, datada de 9 de agosto de 2001.
O SCM é um serviço de telecomunicações fixo que permite a oferta de capacidade de
transmissão, emissão e recepção de informação multimídia em formatos de sinais de áudio,
vídeo, dados, voz e outros sons, imagens, textos e de outras naturezas, para assinantes
dentro de uma mesma área de prestação do serviço, utilizando qualquer meio para tal. O
SCM é distinto de, e não pode ser ofertado com características de, telefonia fixa, de Serviço
de Comunicação Eletrônica de Massa (radiodifusão, televisão à cabo, MMDS e DTH).
De acordo com a Resolução nº 272, provedores de SCM são autorizados a oferecer seus
serviços a qualquer pessoa física ou jurídica localizada na área de prestação do serviço
especificada no seu termo de autorização. Portanto, operadoras de TV a cabo poderiam
requisitar da Anatel uma autorização para oferecer SCM e oferecer serviços de dados em
alta velocidade (broadband), não apenas para seus assinantes de TV a cabo, mas a
quaisquer pessoas localizadas dentro da área de prestação do SCM.
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Devido às características do serviço oferecido pelas operadoras da NET Serviços, não há
uma sazonalidade definida nos seus negócios.
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Tecnologia da Rede
A televisão por assinatura utiliza rede de radiodifusão, utilizando-se de freqüências de rádio
para transmissão que passam em cabos de fibra óptica e/ou cabos coaxiais para transmitir
vários canais com imagem, som e dados entre a central e o assinante. Um sistema de cabos
consiste basicamente de três grandes partes:
•

Headend: ponto inicial do sinal da programação na rede. Um headend geralmente
inclui receptor de sinais via satélite, módulos, amplificadores, vídeo-cassetes, entre
outros. Os headends da NET Serviços recebem a programação via satélite e depois
amplificam, processam e alimentam o sinal em cabos que servem aos assinantes;

•

Rede de distribuição: consiste em cabos de fibra óptica e cabos coaxiais. Um sinal
trafega, na maior parte do tempo, nos cabos de fibra óptica, até atingir um nó, onde
o sinal é transferido para os cabos coaxiais menores, que necessitam de
amplificadores e ficam menores na medida em que se aproximam do assinante,
terminando no cabo final de conexão com o assinante;

•

Aparelho receptor (decodificador): permite ao assinante receber os sinais.

A figura a seguir ilustra a transmissão de sinais via cabo:

Headend

Fibra óptica
Amplificador

Nó óptico

Domicílio cabeado

Cabo coaxial

Rede de Cabos

A atual engenharia da rede da NET Serviços utiliza um dos mais avançados métodos de
design e tecnologia disponíveis no mercado, incluindo o uso de cabos de fibra óptica. Os
headends da NET Serviços enviam sinais luminosos por meio de cabos ópticos para uma
determinada área, denominada nó. Nesse nó, o receptor óptico traduz os sinais luminosos
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em sinais elétricos, transmitindo-os por meio de amplificadores e dos cabos coaxiais. Tais
cabos coaxiais são, então, divididos em cabos individuais, que entram nos domicílios de
cada um dos assinantes, que por sua vez são equipadas com decodificadores ou Cable
Modems para receber os sinais transmitidos por meios dos cabos.
A rede da Companhia é formada por cabos com capacidades de 450 MHz, 550 MHz e 750
MHz, sendo que a maior parte possui capacidade de, pelo menos, 550 MHz, capacidade
essa que permite aos assinantes terem acesso a vários serviços diferenciados, incluindo Pay
per view e acesso à Internet.
Em 31 de dezembro de 2005, a rede de cabos da NET Serviços totalizava 35.922
quilômetros; a tabela abaixo demonstra a porcentagem de domicílios com televisão por
assinatura e a capacidade de transmissão indicada:

Porcentagem
26%
58%
16%

Capacidade de Transmissão
750 MHz
550 MHz
450 MHz

Em 31 de dezembro de 2005, a NET Serviços havia codificado o sinal de aproximadamente
52% dos domicílios que servia, com o objetivo de reduzir a pirataria e permitir o acesso à
serviços como Pay per view.
Ainda em 31 de dezembro de 2005, a NET Serviços empregava tecnologia bidirecional
para 2,5 milhões de domicílios cabeados. Atualmente, essa tecnologia viabiliza a oferta do
serviço Vírtua de acesso à Internet para esses domicílios, pois permite ao usuário enviar
dados de seu computador para a rede. Com a introdução de serviços interativos, a
bidirecionalidade permitirá à NET Serviços disponibilizar duas funções ao assinante:
transmitir o programa específico que este requisitou e a utilização do controle remoto para
requisitar programas específicos para a operadora.
A rede da NET Serviços consistia, em 31 de dezembro de 2005, em 2.883 nós que podiam
alimentar, aproximadamente, 2.300 domicílios por nó. Cada nó é alimentado por 16 fibras.
Essa arquitetura permite uma futura migração para 500 domicílios por nó e é projetada para
criar uma plataforma que ofereça serviços como Pay per view e Near vídeo on demand. A
plataforma poderá ser utilizada para oferecer outros serviços na medida em que se tornem
economicamente viáveis, o que já está sendo feito na conexão banda larga de acesso à
Internet (Vírtua).
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A rede de cabos da Companhia é predominantemente aérea, através de cabos sustentados
por postes. A NET Serviços obtém permissão para utilização dos postes através de
contratos com companhias elétricas de cada região. As companhias elétricas são geralmente
obrigadas a permitir o uso dos postes pela NET Serviços, e as taxas que a NET Serviços
paga pela utilização dos postes é regulamentada pelo Governo. Em Belo Horizonte, a rede
de cabos da NET Serviços incorpora cabos de fibra óptica alugados da Telemar Norte Leste
S.A., operadora brasileira de serviço de telefonia fixa comutado. A NET Serviços é
obrigada a pagar para a Telemar uma porcentagem de suas receitas em Belo Horizonte, por
conta desse aluguel da rede.
A NET Serviços acredita que a utilização de cabos aéreos facilita a localização e o conserto
dos mesmos. Os problemas mais freqüentes que a NET Serviços enfrenta são relacionados
a acidentes automobilísticos em áreas urbanas e deterioração dos cabos.
Cada um dos sistemas de cabo de cada cidade em que a NET Serviços opera utiliza um
headend, com algumas exceções. Por exemplo, o sistema de São Paulo é servido por dois
headends e seis sites hub, enquanto o sistema do Rio de Janeiro é formado por três
headends.
MMDS

Além da rede de cabos tradicionais, a NET Serviços também tem um sistema em MMDS
que opera em Porto Alegre, Curitiba e Recife, com aproximadamente 24 mil assinantes em
31 de dezembro de 2004. MMDS é um sistema de transmissão por microondas que opera a
partir de um headend. A programação é transmitida pelo headend para uma antena
localizada em uma torre ou no alto de um prédio, que, por sua vez, retransmite o sinal para
uma pequena antena receptora localizada na residência do assinante, onde os sinais de
microondas são decodificados.
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Produtos e Serviços
A NET Serviços oferece aos seus clientes serviços de televisão por assinatura e
programação, bem como novos e avançados serviços em banda larga, tais como, acesso
rápido à Internet e transmissão de dados corporativos. A NET Serviços planeja melhorar
continuamente os serviços que oferece, aumentando o número de programas e incluindo, na
medida em que se tornem viáveis, novos e avançados produtos e serviços. Em 31 de
dezembro de 2005, a NET Serviços tinha, aproximadamente, (i) 1,54 milhão de assinantes
de televisão por assinatura, (ii) 366.456 assinantes da Internet banda larga (Vírtua).
A maioria dos assinantes de televisão por assinatura encontra-se nas duas classes
sócio-econômicas mais altas, de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE). As classes A e B são especialmente interessantes porque a
NET Serviços acredita que possam representar uma boa demanda para os serviços de
Internet e para sua televisão premium.
Em relação ao Vírtua, após o seu lançamento em abril de 2000, a base de assinantes
desse serviço cresceu consideravelmente, passando de 1.700 assinantes logo após o
lançamento para 91.474 assinantes em 31 de dezembro de 2003 , 188.820 assinantes em 31
de dezembro 2004 e 366.456 assinantes em 31 de dezembro de 2005. Entre os assinantes do
Vírtua estão incluídos clientes residenciais e pequenas empresas.

Televisão por Assinatura
Atualmente, a maioria das operações da NET Serviços está relacionada à prestação
de serviços de televisão por assinatura. A NET Serviços oferece os serviços de televisão
por assinatura sob a marca NET, utilizando a sua rede de cabos e, em menor número,
oferece serviços através de MMDS. A NET Serviços opera em 44 cidades no Brasil,
incluindo algumas das mais importantes áreas metropolitanas, tais como São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
Pacotes de Programas da NET Serviços
A NET Serviços oferece os seus serviços de televisão por assinatura em seis pacotes
de programação, os quais fornecem aos seus clientes uma variedade de preços e canais.
Historicamente, os assinantes têm preferido os pacotes de maior valor agregado, que
oferecem maior número de canais em relação aos pacotes básicos.
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Os pacotes de programação da NET Serviços são comprados pelos assinantes
juntamente com outros canais que a NET Serviços é obrigada a fornecer. Entre esses canais
obrigatórios estão incluídos os canais gratuitos, disponíveis especificamente na área de
serviço onde um assinante reside, e seis canais governamentais obrigatórios, disponíveis
para todo o País. Abaixo estão relacionados os pacotes de programação que a NET Serviços
oferece aos seus assinantes.
•

Pacote Top: A categoria Top envolve os pacotes Digitais (Gold Digital, Silver
Digital e Advanced Digital) e o pacote Premium . Esses pacotes estão focados nas
Classes A e B, as quais têm maior possibilidade sócio-econômica em adquirir
serviços mais caros, tais como Pay per view e acesso rápido à Internet. É estratégia
da NET Serviços encorajar os assinantes dos outros pacotes a migrarem para o
Pacote Top. O valor da mensalidade em maio de 2006 ficou entre R$ 144,90 e
R$ 179,90.

•

Pacote Intermediário (Master): O Pacote Master é o produto da NET Serviços de
médio alcance, destinado à Classe B. O valor da mensalidade em maio de 2006
ficou entre R$ 76,90 e R$ 91,90.

•

Pacote Básico (Standard): O Pacote Standard da NET Serviços oferece aos
assinantes um serviço básico de televisão por assinatura, direcionado a indivíduos
de baixa renda. O valor da mensalidade em maio de 2006 ficou entre R$ 49,90 e
R$ 64,90.
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Novos Produtos
A partir do dia 15 de março de 2005, a Net Serviços passou contar com os canais
HBO no Brasil. A intenção com a aquisição foi reforçar sua posição de liderança no
segmento de TV por assinatura, incrementar sua grade de programação e satisfazer ainda
mais aos seus clientes.
Com a assinatura do contrato, os clientes da Net Serviços poderão contar com dez
novos canais, distribuídos nas redes analógica e digital. Na opção analógica há o pacote
Premium, que conta com dois canais do grupo HBO, o HBO e HBO Plus. Os assinantes da
NET Digital contarão com dois pacotes,o Silver Digital, que conterá os canais HBO, HBO
2 e o HBO Plus, e o Gold Digital, que contempla todos os canais que compõem o pacote
HBO/MAX Digital, que proporciona ao assinante maior variedade na programação e maior
qualidade de transmissão.
O HBO/MAX Digital conta com todas as 10 opções de canais, HBO, HBO Plus,
HBO Family, Cinemax e Max Prime. Com conteúdo inovador e boas opções de programas
24 horas por dia, este pacote conta ainda com a tecnologia digital Dolby Surround 5.1, que
possibilita uma imagem mais nítida e melhor qualidade de áudio;
Em 21 de março de 2006, a NET em parceria com a Embratel lançou o serviço de
voz NET Fone Via Embratel. O novo produto é dirigido ao mercado residencial e
complementa as ofertas da companhia, líder em TV por assinatura e banda larga via cabo.
Inicialmente o serviço será oferecido para São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília. As duas companhias
pretendem ampliar, gradativamente a área de cobertura para as demais regiões do Brasil. O
NET Fone via Embratel funciona como uma linha telefônica convencional e permite que os
usuários efetuem ligações locais, interurbanas e internacionais para qualquer aparelho fixo
ou celular, com tarifas cobradas em minutos e não em pulsos, o que facilita o controle de
gastos. Para utilizá-lo, os usuários necessitam de um terminal adaptador (eMTA), que
conecta o telefone aos cabos da NET. Esse terminal será cedido em comodato a todos que
optarem pela contratação do serviço.

Alternativas de Pay per view
Além dos programas listados acima, a NET Serviços oferece também os canais
Premiere 1, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4 e Premiere 5 como alternativas de
programas Pay per view, incluindo uma variedade de eventos esportivos, concertos
musicais com artistas nacionais e internacionais e filmes diversos. Os eventos esportivos
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incluem direito de transmissão do campeonato brasileiro de futebol e outros campeonatos
regionais.
As receitas da NET Serviços com programas Pay per view são sazonais,
concentradas na temporada de futebol, e responderam por aproximadamente 3,7% da
receita total da NET Serviços em 2005. A NET Serviços espera que sua receita com os
serviços Pay per view cresça no futuro, particularmente quando a NET Serviços oferecer
serviços interativos na sua rede, permitindo aos assinantes escolherem as seleções do Pay
per view diretamente por meio do controle remoto de seus decodificadores.
Acesso rápido à Internet
Em abril de 2000, a NET Serviços lançou o Vírtua, conexão via banda larga para
acesso rápido à Internet. O Vírtua é o quarto maior provedor banda larga do Brasil. Em 31
de dezembro de 2005, o Vírtua estava disponível para as seguintes cidades brasileiras: São
Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, e Florianópolis, atingindo aproximadamente 2,5
milhões de domicílios e servindo aproximadamente 366.456 assinantes residenciais.
Vendas e Marketing
Ao construir sua rede e fazer o marketing de seus serviços e produtos, a Net
Serviços manteve seu foco nas classes A e B de assinantes residenciais, as quais têm maior
renda disponível para adquirir seus serviços, principalmente os de maior valor agregado.
Para aumentar a penetração dos serviços utilizados por seus clientes, a Net utiliza técnicas
coordenadas de marketing, como central de atendimento ao cliente, campanhas em
televisão local e nacional, jornais, rádio, outdoor e eventos esportivos.
A Net Serviços tem uma equipe central que supervisiona suas estratégias de venda e
de marketing dos produtos para cidades localizadas nas seis regiões em que atua,
monitorando constantemente a satisfação dos assinantes, a competição, os preços e serviços
preferidos, a fim de responder prontamente aos anseios de seus assinantes.
A estratégia de marketing da Net Serviços, no longo prazo, consiste em aumentar a
sua penetração e a sua receita por domicílio. A Net acredita que os seus assinantes poderão,
após habituar-se à televisão a cabo, passar a utilizar a rede de cabos como o meio preferido
para a distribuição de diversos serviços. Para alcançar tais objetivos, a Net utiliza as
seguintes estratégias:
•

Utilização de marketing direcionado baseado em pesquisas, incluindo o foco nos
assinantes das classes A e B para a introdução de novos serviços de maior valor
agregado, tais como o Vírtua e Pay per view;
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•
•
•

estruturação de pacotes de programação que propiciem melhor combinação de
lazer e informações para seus assinantes;
promoção para a venda de serviços premium e pacotes voltados para nichos de
mercado com uma relação atraente de custo/benefício; e
promoção das marcas Net e Vírtua para criar fidelidade nos assinantes.

Durante o ano de 2004 e 2005, aproximadamente 48% e 52%, respectivamente, das
vendas foram efetuadas através de serviços terceirizados. A Net Serviços também utiliza
uma série de outros métodos para contatar potenciais clientes, incluindo telemarketing,
Internet, vendas porta-a-porta e e-mails. Cada uma dessas técnicas de marketing procura
minimizar os custos da Net Serviços na aquisição de novos clientes.
Abaixo estão os principais produtos e serviços oferecidos pela Emissora aos seus
assinantes:
NET CLUBE: Em fevereiro de 2003, foi lançado o Net Clube, um programa de
fidelidade que recompensa o assinante, estimulando-o na utilização e na compra dos
serviços oferecidos pela Emissora. Através de um Programa de Pontuação, o cliente
acumula pontos que podem ser trocados por produtos NET, como, por exemplo, eventos de
Pay per view ou canais a la carte, e concorre a sorteios mensais de semestralidades e
anuidades grátis. Além disso, o associado obtém descontos em redes de farmácia, locação
de veículos e garante, através de um seguro incluso, programação gratuita de 3 meses em
casos de desemprego ou invalidez temporária ou 24 meses para os familiares em caso de
falecimento do assinante.
Canal NET TV: Em parceria com a finalizadora Casablanca, a Net Serviços
reformulou o canal NET TV (canal 37 do line up), veículo que informa o assinante sobre a
grade de programação da Net. O novo canal permite ao assinante conhecer a programação
de forma muito mais dinâmica, moderna e fácil de consultar, com significativo ganho de
qualidade visual e editorial. O canal NET TV traz ainda dicas para o assinante sobre os
serviços, produtos e promoções, além de informações meteorológicas. Outra novidade é a
participação do Mascote da Net, que fará aparições no canal e será um elemento de
identificação entre a Companhia e seus assinantes, podendo inclusive vir a ser licenciado
futuramente.
Revista Monet/Superguia de Programação: A antiga Revista da Net e o guia de
programação foram reformulados, e desde abril de 2003, a Emissora oferece aos seus
assinantes a Revista Monet e um Superguia de toda sua programação. A revista Monet
contém cerca de 80 páginas, impressas em papel de primeira qualidade, através das qual o
leitor tem acesso, mensalmente, desde entrevistas até indicações dos melhores restaurantes
e hotéis. Além disso o assinante tem pautas sobre culinária, decoração tendências e estilo,
de forma quase didática. Nessa mesma linha os clientes também são informados sobre
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lançamentos de livros, filmes, dvds, jogos e do mercado musical. O Superguia é composto
por mais de 100 páginas coloridas com as grades de todos os canais e editorial com os
principais destaques da programação fornecida.
Site: O site da Net Serviços (www.net.tv.br) funciona como um portal de
informações, serviços e e-commerce oferecendo recursos que facilitam a navegação e
proporcionam maior comodidade aos visitantes. Através do site, o assinante pode fazer
consultas on-line sobre seu extrato, fazer pagamentos e adquirir assinaturas e Pay per view
em tempo real.
Net Educação: Em dezembro de 2003 a Net Serviços iniciou o projeto “Net
Educação”, um amplo programa de responsabilidade social, com ênfase na capacitação dos
professores de ensino médio e fundamental de escolas. O Net Educação, que foi
implementado em janeiro de 2004, conta com o apoio da Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo. O programa contempla a instalação de pontos de TV por Assinatura nas escolas
participantes do projeto, o apoio pedagógico através de um portal da internet
(www.neteducacao.tv.br ) e a transmissão de um programa educativo por meio de um canal
da Companhia.
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Competição
A NET Serviços compete com a televisão aberta, outros operadores de televisão por
assinatura e outras formas de entretenimento em geral, incluindo a Internet. A NET
Serviços acredita que novas formas de concorrência possam surgir com o contínuo avanço
tecnológico verificado em seu mercado de atuação. Além disso, na medida em que a NET
Serviços expande sua área de atuação para outros serviços, tais como telefone a cabo e
serviços interativos, a NET Serviços irá enfrentar competição dos respectivos provedores
de cada um desses tipos de serviço.
Abaixo seguem os principais concorrentes da NET Serviços, divididos por mercados de
atuação.
Televisão Aberta
A televisão aberta continua a ser a forma de mídia dominante no Brasil. O Brasil é o maior
mercado de televisão aberta da América Latina, com aproximadamente 41 milhões de
domicílios com televisão (de acordo com a ABTA). As televisões abertas não envolvem o
pagamento de mensalidade pelos telespectadores e a maior parte da programação de
televisão aberta no Brasil é transmitida por seis redes privadas nacionais e uma rede
governamental. Estas redes nacionais de televisão utilizam um ou mais satélites para
retransmitir os seus sinais, que podem ser recebidos por mais de 99% da população
brasileira.
DBS
O Sistema DBS utiliza satélites de média e grande potência para transferir os sinais para as
antenas instaladas nos domicílios, hotéis e outros prédios. Ao contrário dos sinais MMDS,
que são transmitidos localmente, um satélite DBS pode transmitir os seus sinais para
grandes áreas geográficas. A tecnologia DBS da Banda Ku, que oferece um maior número
de canais, bem como uma melhor qualidade de imagem se comparada com a tecnologia da
Banda C que foi substituída, representa atualmente 100% de todos os serviços DBS no
Brasil.
Como no caso dos serviços via MMDS, estabelecer um sistema DBS é mais barato do que
construir uma rede de televisão a cabo. Essa aparente vantagem competitiva é contra
balanceada por vários fatores adversos. Geralmente, o sistema DBS tende a ter
mensalidades mais caras do que aquelas cobradas pelas televisões a cabo. Além disso, o
sistema DBS requer que o assinante adquira um aparelho especial para recepção dos sinais,
o que nem sempre é possível em áreas densamente habitadas.
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Três provedores de sistema DTH operam atualmente no Brasil, sendo que, em 31 de
dezembro de 2005, de acordo com a revista Pay TV Survey nº109, a Sky era a maior
operadora deste sistema, com aproximadamente 898 mil assinantes, que correspondiam a
22% de participação no mercando de televisão por assinatura. A Galaxy Brasil Ltda. é a
segunda maior operadora de DTH do Brasil, com aproximadamente 449 mil assinantes e
oferece seus serviços de Banda KU e opera sob a marca DirecTV.
Em outubro de 2004, o The News Corporation Limited e a Globopar, quotistas indiretos da
Sky e The DirecTV Group, Inc., que detém 86% da DirecTV Latin América LLC
anunciaram a fusão da Sky e da Galaxy Brasil Ltda., com a Sky remanescendo. Após a
consumação da operação, e sem considerar eventuais investimentos adicionais, espera-se
que a DirecTV detenha aproximadamente 72% da sociedade, detendo o controle e a
gerência da sociedade, enquanto a Globopar deterá 28% e terá alguns direitos minoritários
de governança. O fechamento desta transação está sujeita a obtenção das aprovações
necessárias pelos órgãos regulatórios, como CADE e ANATEL.
A NET Serviços acredita que o sistema DBS tem sido sua principal concorrente na
prestação de serviços de televisão por assinatura.

Outros Operadores de Televisão a Cabo
De acordo com a ABTA, existem aproximadamente 70 operadoras de televisão a cabo no
Brasil, servindo aproximadamente 2,3 milhões de assinantes. De acordo com a legislação
brasileira, as licenças de televisão por assinatura numa localidade específica não são
exclusivas. Em alguns mercados, como São Paulo, as áreas de licença da NET Serviços
estão sobrepostas às áreas de serviço de outras licenças, o que se denomina overbuilding.
Existe overbuilding nos sistemas de cabo em São Paulo, Curitiba e Florianópolis, cidades
em que a NET Serviços compete com a TVA; em Pelotas e Rio Grande do Sul, onde a NET
Serviços compete com a Adelphia, e em Santos, onde a NET Serviços compete com a
Vivax. A NET Serviços também compete em Belo Horizonte com uma rede operada pela
W@y Brasil.
A maior concorrente de televisão a cabo da NET Serviços é a TVA, que fornece serviços de
televisão por assinatura utilizando as tecnologias de cabo e MMDS (descrita abaixo). A
TVA oferece serviços de televisão a cabo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba e Florianópolis, sendo que nas três primeiras oferece também os serviços de
televisão por assinatura através de MMDS. Em 31 de dezembro de 2005, as operações de
cabo da TVA representavam 7% do total de assinantes de televisão por assinatura do Brasil.
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MMDS
Os serviços de televisão por assinatura utilizando tecnologia MMDS começaram a ser
disponibilizados no Brasil em 1991, com o objetivo inicial de servir as maiores áreas
urbanas do País. Em 31 de dezembro de 2005, a tecnologia MMDS representava
aproximadamente 6% do total de assinantes de televisão por assinatura no Brasil. A TVA é
a operadora líder em MMDS no Brasil, fornecendo os serviços para as cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A NET Serviços opera MMDS apenas em Recife, Curitiba
e Porto Alegre, onde existem outras operadoras de televisão por assinatura que utilizam
MMDS.
Construir um sistema com a tecnologia MMDS requer menos investimentos do que
construir uma rede de cabos. Por um lado, esse custo inicial mais baixo pode representar
uma vantagem competitiva para as operadoras de MMDS no que se refere ao mercado de
televisão por assinatura. No entanto, tal vantagem competitiva não se aplica em áreas de
maior densidade demográfica, pois o MMDS geralmente requer uma linha de visão
desimpedida para transmitir seus sinais, em microondas, que acabam por não passar através
de obstruções. Dessa forma, sinais transmitidos por meio da tecnologia MMDS podem não
ser recebidos em áreas nas quais tais sinais sejam bloqueados por prédios e outros objetos
físicos. Uma alternativa para as operadoras de MMDS para contornar tal problema consiste
na retransmissão de sinais por retransmissores de baixa potência, instalados
estrategicamente em locais com muitos obstáculos. Ademais, o MMDS tem a desvantagem
de ter uma capacidade limitada para inclusão de canais, além da baixa qualidade e da baixa
confiabilidade do seu sinal.
Em cidades-chave que representam mercados muito relevantes para a indústria de televisão
por assinatura, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por existir uma grande
concentração de prédios altos e barreiras topográficas, o sistema MMDS está em
desvantagem em relação ao cabo no que se refere à transmissão de canais de televisão para
seus respectivos assinantes.

Os gráficos a seguir demonstram, respectivamente, a distribuição de assinantes por
tecnologia e a participação de mercado (market share) das operadoras de televisão por
assinatura no Brasil:

704

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

Distribuição dos assinantes por tecnologia:
MMDS
6%
Satélite
34%
Cabo
60%

Participação de Mercado das operadoras:

TV Cidade
2%

Big TV
2%

Mais TV
1%

Outras
11%
Net Serviços
37%

Vivax
7%
TVA
7%
DirecTV
11%

Sky
22%

Fonte: Pay TV Survey nº 109 –dezembro de 2005

Acesso rápido à Internet

Atualmente, o serviço de acesso rápido à internet no Brasil é oferecido principalmente por
companhias operadoras de televisão por assinatura e companhias telefônicas. Os
provedores de serviços de banda larga com os quais o Vírtua compete incluem o Speed,
serviço oferecido pela Telefônica, o BR Turbo, que é oferecido pela Brasil Telecom, o
Velox, oferecido pela Telemar e o Internet Rápida TVA, que é oferecida pela TVA. A
Telefônica compete com a Net em São Paulo, Santos, Campinas e Sorocaba, já a Brasil
Telecom compete com a Net em Porto Alegre, Brasília, Florianópolis e Curitiba, a Telemar
compete com a Net em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro e a TVA compete em São Paulo
e no Rio de Janeiro. De acordo com o Teleco, um site da internet que fornece dados
referentes a telecomunicação, em
31 de dezembro de 2005 o Speed possuía
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aproximadamente 1.270 mil assinantes, a Brasil Telecom 1.014 mil, a Telemar possuía
805.000 e a TVA aproximadamente 44.000 assinantes.
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Relatório de Marcas

Marca: MULTICANAL (nominativa)
Registro No. 816 442 991
Data da Concessão: 20.07.1993
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.

Marca: MULTICANAL (nominativa)
Registro No. 816 794 030
Data da Concessão: 31.05.1994
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
Classe Nacional 41.20/40 - Entretenimento

Marca: MULTICANAL (mista)
Registro No. 817 909 346
Data da Concessão: 31.06.1996
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.
Status: Este registro é válido até 31 de junho de 2006.
Marca: MULTICANAL (mista)
Registro No. 818 776 722
Data da Concessão: 02.06.1998
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
Classe Nacional 41.20 - Entretenimento
Status: Este registro é válido até 2 de junho de 2008.

Marca: MULTICANAL (mista)
Registro No. 818 776 730
Data da Concessão: 02.06.1998
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.
Status: Este registro é válido até 2 de junho de 2008.

Marca: MULTICANAL (mista)
Pedido de Registro No. 817 909 354
Data do Depósito: 06.07.1994
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
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Classe Nacional 41.20 - Entretenimento

Marca: MULTICANAL (mista)
Pedido de Registro No. 820 280 267
Data do Depósito: 25.08.1997
Titular: Multicanal Telecomunicações S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.
Marca: VIRTUA (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 749
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Data do Depósito: 22.09.1998
Classe Nacional 09.35/40/45 - Aparelhos de comunicação e seus componentes; discos e
fitas; aparelhos e instrumentos cinematográficos e óticos.
Marca: VIRTUA (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 757
Data do Depósito: 22.09.1998
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação em geral, excluindo serviços de Internet.
Marca: VIRTUA (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 765
Data do Depósito: 22.09.1998
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de acesso e provedor de Internet e demais serviços
ligados à Internet.
Marca: VIRTUA (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 773
Data do Depósito: 22.09.1998
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 41.20/40 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de
espetáculo artístico, desportivo e cultural.
Marca: VIRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 821 129 462
Data do Depósito: 21.06.1999
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação, publicidade e propaganda; serviços de
acesso e provedor de Internet e demais serviços ligados à Internet.
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Marca: VIRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 821 129 470
Data do Depósito: 21.06.1999
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 41.20/40 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de
espetáculo artístico, desportivo e cultural.
Marca: VIRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 821 172 9462
Data do Depósito: 21.06.1999
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 38.10 – Serviços de comunicação, publicidade e propaganda, serviços de
acesso e provedor de internet e demais serviços ligados a internet.
Marca: VIRTUA PRIVATE NET
Pedido de Registro No. 822 464 985
Data do Depósito: 18.02.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de espetáculo
artístico, desportivo e cultural.
Marca: VIRTUA PRIVATE NET
Pedido de Registro No. 822 464 993
Data do Depósito: 18.02.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Serviços de telecomunicações.
Marca: VÍRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 822 622 955
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 9 - Aparelhos de comunicação e seus componentes; discos e fitas;
aparelhos e instrumentos cinematográficos e óticos.
Marca: VÍRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 822 622 963
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de espetáculo
artístico, desportivo e cultural.
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Marca: VÍRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 822 622 971
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: VÍRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 822 622 980
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de espetáculo
artístico, desportivo e cultural.
Marca: VÍRTUA (mista)
Pedido de Registro No. 822 622 998
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: VIRTUA GERAÇÃO DIGITAL (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 626 195
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: VIRTUA GERAÇÃO DIGITAL (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 626 209
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de espetáculo
artístico, desportivo e cultural.
Marca: GERAÇÃO DIGITAL VIRTUA (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 626 217
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: GERAÇÃO DIGITAL VIRTUA (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 626 217
Data do Depósito: 10.04.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
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Classe Internacional 41 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de espetáculo
artístico, desportivo e cultural.
Marca: VIRTUACOM (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 781
Data do Depósito: 22.09.1998
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 09.35/40/45 - Aparelhos de comunicação e seus componentes; discos e
fitas; aparelhos e instrumentos cinematográficos e óticos.
Marca: VIRTUACOM (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 790
Data do Depósito: 22.09.1998
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação em geral
Marca: VIRTUACOM (nominativa)
Pedido de Registro No. 821 101 803
Data do Depósito: 22.09.1998
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional 41.20/40 - Serviços de diversão e entretenimento; organização de
espetáculo artístico, desportivo e cultural.
Marca: NET TV DIGITAL (nominativa)
Pedido de Registro No. 826 219 543
Data do Depósito: 27.01.2004
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional: Entretenimento, divertimento e lazer, produção de programas de televisão;
espetáculos de entretenimento pela televisão; produção de filme.
Marca: NET TV DIGITAL (nominativa)
Pedido de Registro No. 826 219 527
Data do Depósito: 27.01.2004
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional: Entretenimento, divertimento e lazer, produção de programas de televisão;
espetáculos de entretenimento pela televisão; produção de filme.
Marca: NET EDUCAÇÃO (nominativa)
Pedido de Registro No. 826 230 423
Data do Depósito: 28.01.2004
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
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Classe Nacional: transmissão de mensagens e imagens recebidas por computador;
comunicação por meio de terminais por computador; correio eletrônico.
Marca: NET EDUCAÇÃO (nominativa)
Pedido de Registro No. 826 230 431
Data do Depósito: 28.01.2004
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Nacional: transmissão de mensagens e imagens recebidas por computador;
comunicação por meio de terminais por computador; correio eletrônico.
Marca: BANDA LARGA (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 524 805
Data do Depósito: 03.03.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: BANDA LARGA (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 524 791
Data do Depósito: 03.03.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Entretenimento
Marca: INTERNET BANDA LARGA (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 524 813
Data do Depósito: 03.03.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Entretenimento
Marca: INTERNET BANDA LARGA (nominativa)
Pedido de Registro No. 822 524 821
Data do Depósito: 03.03.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: SOS RESIDENCIAL 24 HORAS (nominativa)
Pedido de Registro No. 823 020 126
Data do Depósito: 27.07.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 41 - Entretenimento.
Marca: SOS RESIDENCIAL 24 HORAS (nominativa)
Pedido de Registro No. 823 020 134
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Data do Depósito: 27.07.2000
Titular: Net Serviços de Comunicação S.A.
Classe Internacional 38 - Telecomunicações.
Marca: GLOBO CABO
Pedido de Registro No. 821 004 107
Data do Depósito: 20.08.1998
Titular: Distel Holding S.A.
Classe Nacional 41.20/40 - Entretenimento.
Marca: GLOBO CABO
Pedido de Registro No. 821 004 115
Data do Depósito: 20.08.1998
Titular: Distel Holding S.A.
Classe Nacional 40.60 - Serviços de estúdio cinematográfico, fonográfico e fotográfico.
Marca: GLOBO CABO
Pedido de Registro No. 821 004 123
Data do Depósito: 20.08.1998
Titular: Distel Holding S.A.
Classe Nacional 38.10 - Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.
Marca: GLOBO CABO
Pedido de Registro No. 821 004 131
Data do Depósito: 20.08.1998
Titular: Distel Holding S.A.
Classe Nacional 09.35/40/45 - Aparelhos de comunicação e seus componentes; discos e
fitas; aparelhos e instrumentos cinematográficos e óticos.
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Relatório da Administração 2005

Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Assinantes, Fornecedores de serviços e
produtos, Comunidade Financeira e à Sociedade em geral o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Net Serviços de Comunicação S.A. (“Net Serviços” ou
“Companhia”) referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2005,
acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes.
O ano de 2005 certamente foi um marco histórico na vida da Companhia. Dentro da nossa
estratégia de construir uma empresa de serviços de comunicação e lazer via cabo cada vez mais
sólida, tomamos algumas decisões chaves nessa direção.
Primeiramente, formalizamos a re-estruturação de capital da Companhia em março de 2005. Neste
sentido, a própria geração interna de caixa sustentará nosso crescimento, independentemente dos
mercados financeiros.
Além disso, os benefícios de concentrarmos os recursos apenas nos nossos clientes e esforços
nos mercados em que servimos foram claros. Pelo terceiro ano consecutivo, estamos mostrando
um resultado não só forte, mas também consistente com o que planejamos.
Em 2005 a Companhia gerou um Lucro Líquido de R$ 126 milhões, uma melhora significativa
quando comparado ao prejuízo líquido de R$ 45 milhões em 2004. Apesar de terem ocorrido
eventos extraordinários nesse exercício, sendo sua maioria ligados a re-estruturação de capital
com impacto positivo nesse resultado, pela primeira vez o resultado operacional teve uma
importante contribuição positiva. Ao analisarmos o EBIT (lucro antes de despesas financeiras e
impostos) observamos que o mesmo aumentou 80%, passando de R$ 133 milhões em 2004 para
R$ 239 milhões em 2005.
Nesse período de 12 meses, adicionamos 121 mil novos assinantes de TV por assinatura e
178 mil novos assinantes de banda larga, o que significou um crescimento da base de assinantes
de TV por assinatura e de banda larga de 9% e 94% no ano, respectivamente. Para compensar as
taxas de desconexão, normais nessa indústria, tivemos que vender 406 mil assinaturas de TV por
assinatura e 285 mil de banda larga em igual período para atingir esse crescimento.
A qualidade das nossas vendas continuou excelente. As taxas de desconexão de ambos serviços
continuam abaixo de 15% ao ano, comprovando que os investimentos necessários para aquisição
dos novos clientes proporcionam um retorno tangível. Uma das maneiras de constatarmos isso é
um crescimento superior a 18% em 2005 do nosso EBITDA (lucro antes de despesas financeiras,
impostos, depreciação e amortização).
Esses resultados foram bem entendidos pelos investidores e ao final do exercício, o valor de
mercado da nossa Companhia atingiu R$ 4,2 bilhões, patamar superior em 223% em comparação
ao valor de mercado de R$ 1,3 bilhão em 31/12/04.
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Após apresentarmos essa visão geral do ano, gostaríamos de destacar alguns pontos:
•

Como parte da nossa re-estruturação, emitimos 97.336.864 novas ações através de uma
oferta de direitos para nossos Acionistas existentes na época. Com isso, oferecemos aos
Acionistas em geral uma opção para participarem mais ativamente do nosso crescimento
em 2005 e no futuro. Naquela ocasião, nosso Acionista controlador, as Organizações
Globo, exerceu totalmente seus direitos e vendeu então parte da sua participação para a
Telmex. A vinda da Telmex, que como sabemos é a maior empresa de telecomunicações
da América Latina, trouxe para a Companhia um novo Acionista estratégico, com expertise
complementar ao Acionista controlador. Isso já está se traduzindo em realizações práticas,
pois como anunciamos recentemente, a Net Serviços e Embratel já assinaram um contrato
na qual a primeira, em breve, irá começar a oferecer a seus assinantes um serviço de voz
sobre o protocolo de internet (VOIP) usando a tecnologia da segunda.

•

Nossa missão de “Ser a melhor opção em multiserviços, via cabo, na conexão das
pessoas com o mundo” dirigiu nossos passos no dia-a-dia. Nosso portifólio de produtos
está amplo e atraente. Em TV por assinatura, consolidamos ainda mais nossa posição
oferecendo 10 canais da família HBO, o canal Disney e 3 novos canais da Fox. Com isso
fortalecemos, entre outros, nossos produtos nos segmentos filme e infantil e demos passos
importantes na consolidação do produto digital. Na Banda Larga, fomos os primeiros a
lançar as velocidades de 2 Megabits por segundo e acima via a família Mega Flash para o
nosso produto, o VIRTUA. Isso trouxe para o consumidor brasileiro um produto de Banda
Larga com características de mercados líderes nesse segmento, tornando o Virtua um
produto ainda maior em termos de estatura e credibilidade.

•

Tudo isso foi atingido com o apoio de uma equipe gerencial estável onde as mudanças
foram mínimas. As pessoas continuam comprometidas, sinergias são criadas e esperamos
que vocês tenham tido a oportunidade de sentir isso ao ver a nossa campanha publicitária
onde mostramos, com o apoio dos nossos colaboradores, que o “Mundo é realmente dos
NETs”.

A maior parte das operações atingiu todas as metas estabelecidas pelo Conselho de
Administração. Assim no resultado consolidado, que é o parâmetro para as metas do Plano de
Participação no Resultado estabelecidas pelo Conselho de Administração, obtivemos um índice de
98% de cumprimento destas metas. Como divulgamos no meio de 2005, quando identificamos
junto com nosso Conselho de Administração possíveis oportunidades de crescimento mais
acelerado, revisamos nossas metas para o período a se encerrar em dezembro de 2006, dando
continuidade ao crescimento desejado por nossos Acionistas no médio prazo.
Assim, entramos 2006 com uma visão de futuro clara em termos do que deve ser feito, conscientes
dos desafios que o mercado vai nos impor, mas com uma equipe gerencial alinhada com as
demandas dos acionistas de criação de valor, através da maximização das oportunidades de
crescimento. Estamos realizando isso com investimentos sustentados por medidas de retorno
visíveis. Ao mesmo tempo, continuamos com o nosso desafio de criar dentro da Companhia uma
cultura de empresa de serviço onde a qualidade do atendimento ao cliente nas suas diversas fases
de relacionamento conosco será uma referência no mercado.
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1. Desempenho Operacional

Para atingirmos nossos objetivos, fortalecemos a área comercial da Companhia. Esse movimento
está se traduzindo no desenvolvimento de novos canais de venda, na continua melhora do uso da
mídia e na agilidade na administração de promoções, focando acima de tudo na qualidade do que
oferecemos.
Em TV por assinatura, encerramos o ano com 1.540 mil assinantes, com um crescimento de
35% nas vendas brutas em relação a 2004 e uma taxa de desconexão de 13,8%. Embora haja
uma ligeira tendência de crescimento nessa taxa, consideramos esse fato normal, dada as nossas
taxas de crescimento nos últimos trimestres que culminaram em um crescimento da base de
assinantes de TV por assinatura de 9% nos últimos 12 meses. Esse crescimento foi bem acima do
crescimento da economia e se explica muito mais por estarmos com uma atividade focada de
vendas, com as promoções e os produtos mais adequados ao nosso público, com metas claras de
qualidade nos diversos processos, do que propriamente por uma melhora na renda disponível da
classe média.
PTV – Assinantes Conectados

PTV – Vendas Brutas e Churn

(em milhares)

(em milhares)
1.540

12,8%

13,8%
406

301

1.419

2004

2005

2004
Vendas Brutas

2005
Churn rate%

Na Banda Larga, também tivemos um resultado expressivo, finalizando o ano com
367 mil assinantes. Após crescer a base de assinantes em 106% em 2004 e conseqüentemente
termos uma base inicial muito maior ao final de 2004, conseguimos fazer 285 mil vendas em 2005,
o que representou um crescimento nas vendas de 97%. Fizemos isso sem aumentar o número de
cidades onde atuamos e mantendo a taxa de desconexão em níveis bastante aceitáveis, abaixo de
14%. Nosso produto, o VIRTUA, é cada vez mais reconhecido pela sua confiança e por estar
atendendo as necessidades dos nossos assinantes.
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Banda Larga – Vendas Brutas e Churn
(em milhares)

Banda Larga – Assinantes Conectados
(em milhares)

12,0%

13,9%
285

367

189

145

2004

2004
Vendas Brutas

2005

2005

Churn rate%

Oferecer para nosso assinante produtos complementares como TV por assinatura e banda larga
de uma só vez e com um nível de atendimento uniforme nos deu uma vantagem competitiva em
2005. A possibilidade de oferecer também um serviço de voz junto com a Embratel em 2006 deve
fortalecer nossa cesta de produtos e nosso desafio será entregar essa cesta para nossos
assinantes com a qualidade que eles merecem e esperam da nossa Companhia.

2. Desempenho Financeiro e Liquidez

Ao final do exercício de 2005 tínhamos Ativos Totais de R$ 2,3 bilhões no nosso balanço, uma
alta de 4% em relação a 2004. Essa alta ocorreu devido ao aumento dos níveis de caixa que hoje
representam 17% do total de ativos.
Em 31/12/05 a Companhia tinha R$ 403 milhões em Caixa, montante suficiente para cobrir 97%
de todo seu passivo circulante e 51% da dívida total. Se somarmos ao caixa o contas a receber de
assinantes, as disponibilidades sobem para R$ 485 milhões, fazendo com que o passivo circulante
seja coberto em 1,2 vezes.
No lado do Passivo, temos um total de R$ 1,7 bilhão. Desse, o principal componente é a dívida
bruta da Companhia no valor de R$ 789 milhões, que incluem R$ 48 milhões de juros
contabilizados. O restante da dívida tem dois componentes: R$ 91 milhões que serão pagos em
abril de 2006 e R$ 650 milhões correspondentes às debêntures emitidas em setembro de 2005,
que tiveram como finalidade refinanciar 100% da divida re-estruturada. O montante principal dessa
debênture começará a ser amortizado em 2008 e sua totalidade só vencerá em 2011, expurgando
qualquer pressão no fluxo de caixa da empresa nos próximos 24 meses. Neste período, a
Companhia pode crescer de forma sustentável, aproveitando todas as oportunidades atraentes que
venham a surgir.
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Dívida Líquida / EBITDA
3,3

0,9

2004

2005

Outro componente relevante do nosso passivo são as Contingências que somam
R$ 620 milhões. Esse valor, se excluído o efeito de correção monetária e da transferência do IOF
sobre a dívida, diminuiu em R$ 34 milhões ou 7% em relação à 2004 e reflete decisões prudentes
da Companhia feitas entre 2001-2002 para fortalecer o balanço.
O Patrimônio Líquido, que era negativo em R$ 208 milhões em 2004, está agora positivo em
R$ 621 milhões, devido tanto às emissões de ações realizadas em 2005 como também ao lucro
líquido do exercício de R$ 126 milhões.
A Receita Bruta no exercício de 2005 totalizou R$ 2,0 bilhões, 15% superior ao do exercício
anterior. Adicionalmente, se excluirmos as receitas da Vicom dos 8 primeiros meses de 2004, esse
crescimento teria sido de 18%. O crescimento das bases de assinantes tanto de TV por Assinatura
como de Banda Larga e uma consistente receita de Pay-per-View, contribuíram para esse
crescimento.
Receita Bruta (R$ milhões)

1968

1674

2004

2005

Os Custos Operacionais de R$ 795 milhões subiram 13% no período, devido a sua característica
variável de refletir o crescimento da base de assinantes. Entretanto ao analisarmos os custos como
percentual da receita líquida, eles caíram de 50,4% para 49,9% em 2005.
As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas cresceram 10%, refletindo o aumento das
Despesas com Vendas que estão adequadas ao crescimento apresentado pela Companhia.
Com esse crescimento de receitas sob um cenário cauteloso de custos e despesas, o EBITDA
atingiu R$ 450 milhões, representando um crescimento de 20% em relação a 2004. O EBIT
atingiu R$ 239 milhões, 80% superior ao nível de 2004.
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EBITDA (R$ milhões)

450

377

2004

2005

Reconhecemos Créditos Fiscais no montante de R$ 107 milhões em 2005. Esses créditos fiscais
foram apurados com base na projeção de resultados futuros e trazidos a valor presente pela taxa
média de custo de capital da Companhia de acordo com a Instrução CVM nº 371. As projeções
foram fundamentadas com base em uma expectativa de geração de lucro tributável, determinado
por estudo técnico e derivado do plano de negócios de longo prazo da, devidamente aprovado pelo
Conselho de Administração.
Podemos dizer que o fortalecimento operacional da empresa teve pela primeira vez um efeito
importante no Lucro Líquido do exercício que foi de R$ 126 milhões, que foi uma melhora
expressiva quando comparado com o prejuízo líquido de R$ 45 milhões do exercício de 2004. Em
2005, embora tenha havido eventos extraordinários durante o período, como: i) o reconhecimento
do perdão das multas das dívidas em R$148 milhões e dos créditos fiscais de R$ 107 milhões; ii)
custos associados a renegociação das dívidas de R$ 92 milhões e; iii) despesas financeiras que
não deverão ocorrer no futuro, de cerca de R$ 34 milhões, uma vez que o benefício da redução da
dívida e seu custo incidiram somente parcialmente no ano; o fortalecimento do EBIT faz com que
tenhamos um indicativo der que foi dado um grande passo rumo à lucratividade consistente de
longo prazo.
Nossos investimentos (Capex) no ano foram de R$ 189 milhões, sendo que mais de 70% dos
mesmos foram diretamente ligados ao crescimento da base, ou seja, totalmente variáveis. Em
2004, os investimentos haviam sido de R$ 123 milhões.
CAPEX (R$ milhões)

189
123

2004

2005
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3. Mercado de Capitais

Em 2005, nossa ação preferencial (NETC4) teve o melhor desempenho no Índice da Bolsa de
Valores de São Paulo (IBOVESPA). Sua valorização foi de 149% no ano de 2005. O preço da
nossa ação preferencial subiu de R$ 0,43 em 31/12/04 para R$ 1,07 em 31/12/05. Na Nasdaq o
preço da ADR também acompanhou a tendência de alta, saindo de US$ 2,27 em 31/12/2004 para
US$ 4,58 em 31/12/2005. Esse preço se traduz em um valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, 223%
superior ao valor de mercado em 31/12/04.
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O volume médio diário das transações na Bovespa com as ações continua sólido, tendo sido de
R$ 35 milhões nos últimos 3 meses e de R$ 26 milhões nos últimos 12 meses, superior em 290% e
126%, respectivamente, quando comparados a iguais períodos de 2004. Na Nasdaq, o volume
médio diário dos últimos 3 meses das transações com ADR´s teve um aumento significativo,
saindo de US$ 31 mil em 2004 para US$ 568 mil em 2005.
No que se refere ao desempenho da ação, deve ser considerado que existe uma série de eventos
que não são controlados pela gerência e que a performance passada nada significa em termos do
que pode acontecer no futuro. No entanto, a Companhia acredita que essa performance está muito
relacionada com a estratégia que os acionistas desenharam para a Companhia e na forma pela
qual a gerência tem implementado esse plano no seu dia a dia, entregando resultados consistentes
e previsíveis.
Em termos de dívida, em setembro de 2005, como já mencionado, aproveitamos o momento
favorável do mercado de capitais e emitimos R$ 650 milhões em debênture local, ou seja, a
totalidade necessária para refinanciar a divida re-estruturada. Com essa emissão, eliminamos a
exposição cambial, diminuímos o custo da dívida em moeda local e alongamos o prazo médio de
vencimento. Além disso, eliminamos todo e qualquer impedimento que havia no sentido de
restringir um possível crescimento mais rápido da Companhia nos próximos anos, em detrimento
de direcionar caixa para pagamento de dívidas.
Nesse contexto de tendência positiva, a S&P revisou para cima o rating da Companhia em agosto
de 2005 para brBBB+ com tendência positiva na escala nacional e manteve o rating corporativo em
B+ na escala global.
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4. Governança Corporativa

Continuamos no processo de nos prepararmos para atender aos requerimentos da lei Sarbanes–
Oxley no final de 2006 no que se refere a qualidade dos controles internos. Independentemente da
lei, identificamos nesse processo uma oportunidade de implementar uma rotina com mecanismos
contínuos de melhorar os controles existentes e ainda de implementar novos controles, sempre
que julgarmos necessários. Acreditamos que essa visão gerencial é fundamental no sentido de
apoiar o ritmo de crescimento que estamos tendo na Companhia principalmente nos últimos 24
meses e que deve continuar no futuro próximo. Em termos da qualidade das Demonstrações
Financeiras, 2005 foi o terceiro ano que o Diretor Geral e o Diretor Financeiro certificaram a
qualidade e integridade das mesmas.
Nosso Comitê de Divulgação, implementado em 2003 está totalmente consolidado e isso tem
claramente fortalecido nossos processos de divulgação e transparência. Em 2005, a Companhia
ganhou dois prêmios, um da revista Institutional Investor e outro da APIMEC-RJ onde as medidas
de transparência adotadas foram diretamente reconhecidas. Além disso, o International Finance
Corporation (IFC) e a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE)
escolheram a Net Serviços como exemplo de governança na América Latina e a convidaram para
ser membro permanente de um fórum consultivo de empresas que discutem e analisam questões
práticas desse assunto junto a investidores e órgãos regulatórios do mercado financeiro.
Ainda em 2005, implementamos um Conselho Fiscal permanente que exerce também as funções
de Comitê de Auditoria, conforme os requisitos internacionais. Esse Conselho, que já vinha
trabalhando de forma atuante em 2004, no que chamamos de período de transição, passou a ser
formal. Ele é composto por 3 membros, 100% independentes, sendo 1 eleito em Assembléia de
Acionistas pelos acionistas minoritários.
Esse Conselho Fiscal tem trabalhado com grande sinergia com o Conselho de Administração nas
áreas que lhe compete, o que tem agilizado certas decisões importantes da Companhia como a
administração dos Auditores e a revisão e aprovação das Demonstrações Financeiras.
O Conselho de Administração após a re-estruturação de capital e a chegada do novo sócio
estratégico, tem agora 12 membros, sendo 7 das Organizações Globo, 4 da Telmex e 1 eleito
pelos outros acionistas. Esse Conselho é apoiado por um Comitê Executivo e um Comitê
Financeiro.
Continuamos nosso compromisso de tratar de forma exemplar nossos Acionistas Minoritários.
Temos um relacionamento planejado e formal: realizamos reuniões trimestrais regularmente com
as diversas associações de profissionais financeiros, estivemos presentes em 5 conferências de
investidores institucionais tanto no Brasil quanto no exterior e respeitamos os diversos períodos de
silêncio. Estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas levantadas pelos nossos
investidores existentes e potenciais e pelos 15 analistas independentes que hoje cobrem a
Companhia.
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Nosso principal foco social continua voltado à educação através do nosso projeto, já premiado pela
UNESCO em 2004, o “NET EDUCAÇÃO” em parceria com as diversas secretarias de educação
dos diferentes estados. Se temos como objetivo que o Mundo Seja dos NETs e que Net Serviços
também eduque, divirta e emocione as pessoas, queremos estar nas salas de aula transmitindo
nossos programas e dando suporte pedagógico aos pais, alunos e pedagogos por meio do website
www.neteducacao.tv.br
Nosso projeto atende 2.000 escolas, número superior em 150% a dezembro de 2004, capacitando
mais de 2.000 professores, através da realização do Fórum NET Educação e atinge mais de 2
milhões de alunos do ensino médio e fundamental através da instalação de pontos de TV a cabo
nas salas de aula.

6. Recursos Humanos

Sendo uma empresa de serviços onde o cliente é a nossa razão de existir e a fonte de criação de
valor para a o Acionista, ter uma equipe de colaboradores comprometida e treinada é fundamental.
Encerramos o ano com um total de 4.181 colaboradores, um crescimento de 30% em relação a
2004. Esse crescimento foi concentrado nas áreas de vendas e instalações, representando um
componente quase que 100% variável e sustentando pela estratégia crescimento acelerado da
Companhia.
Para alinhar todos na mesma missão, continuamos com 2 planos de remuneração que envolvem
participação direta nos resultados da Companhia.
O primeiro desses planos, o Plano de Participação no Resultado (PPR) trata dos resultados do ano
e consiste de um bônus de até 2 salários para todos os colaboradores e um bônus complementar
para um número selecionado de gerentes e diretores que tem uma interferência específica em
suas respectivas áreas, no sentido de criar sinergias para que a empresa como um todo alcance
seus objetivos.
O segundo plano, que é complementar ao primeiro, atinge um número selecionado de diretores e
gerentes e visa mantê-los na organização até pelo menos o final de 2006. A compensação
referente a esse plano está sendo diferida e deverá ser paga somente no início de 2007, caso as
metas estabelecidas de crescimento acelerado para o período de 18 meses, que se iniciou em
julho de 2005, sejam atingidas.
Acreditamos que esses 2 planos complementares sejam fatores importantes na medida que
diminuem o risco de implementação das metas. Também já há evidência, após 3 anos de
resultados operacionais extremamente consistentes e em linha com as demandas dos Acionistas,
que esses planos alinham de forma importante a gerência e os acionistas.
Em 2005 investimos R$ 1,7 milhão em treinamento, valor 68% superior a 2004.
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7. Relacionamento com os Auditores Independentes

Os trabalhos de auditoria em contabilidade brasileira foram realizados pela KPMG, empresa que
prestou serviços não relacionados à auditoria nesse exercício nas áreas de revisão de trabalhos
fiscais e tributários e totalizaram R$ 180 mil, ou 18% do total dos honorários.
Os trabalhos de auditoria em contabilidade americana foram prestados pela Ernst & Young. Os
serviços não relacionados à auditoria de balanço realizados pela Ernst & Young referem-se a
análise tributária na reestruturação da dívida e totalizaram R$ 276 mil, ou 28% do total dos
honorários.
Esses serviços foram realizados em prazo inferior a um ano e a Companhia tem como
procedimento solicitar que a realização dos mesmos seja feita por equipes distintas daquela
responsável pelo serviço de auditoria. Todos esses serviços, como requeridos são devidamente
aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa que no nosso caso também realiza as funções de
Comitê de Auditoria dentro do exigido pelas leis americanas.

8. Agradecimentos

Como mencionamos, 2005 foi um marco para a empresa. Após 3 anos de crescimento
consecutivo, mostramos que nosso negócio é viável no longo prazo e que podemos gerenciá-lo
mais independentemente das condições macro econômicas brasileiras, desde que tenhamos a
estrutura de capital correta e nossos investimentos sejam focados no crescimento, o que os
tornam primariamente variáveis e com retorno visível.
É claro também que para atingirmos nossos objetivos de curto/médio prazo e entregarmos
resultados consistentes com a nossa missão temos que continuamente dar atenção à qualidade do
serviço prestado. Somos uma empresa de SERVIÇOS onde nada faz sentido se não for resolvido
dentro da perspectiva do cliente final. É para esse assinante, que muitas vezes também é nosso
Acionista e/ou Fornecedor e que nos acompanha de perto durante uma grande parte de seu dia,
que temos que prestar atenção.
Estamos no processo evolutivo de mudança cultural em todos os níveis da organização para
fazermos isso cada vez melhor. Queremos que em 2006 sejamos antes de tudo uma Companhia
onde nossos Assinantes, Acionistas e Fornecedores tenham juntamente com nossos
colaboradores orgulho de fazer parte do “Mundo dos NETS”.
A todos aqueles que nos relacionamos em 2005, agradecemos o apoio recebido e esperamos
contar mais uma vez com vocês nessa etapa desafiadora de crescimento que será 2006.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2006

A Administração
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Posição Acionária em 31/12/2005
Acionista
Controlador

Ações Ordinárias
1,602,429,762

%
99.3%

Ações Preferenciais
385,893,930

%
16.5%

Total
1,988,323,692

%
50.3%

Administradores
Cons. de Administração
Diretoria

24
0

0.0%
0.0%

2,000
165,531

0.0%
0.0%

2,024
165,531

0.0%
0.0%

Conselho Fiscal

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Ações em Tesouraria

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

10,795,316

0.7%

1,955,377,102

83.5%

1,966,172,418

49.7%

1,613,225,102

100%

2,341,438,563

100%

3,954,663,665

100%

10,795,340

0.7%

1,955,544,633

83.5%

1,966,339,973

49.7%

Outros Acionistas
Total

Ações em Circulação no
Mercado
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Posição Acionária em 31/12/2004
Acionista
Controlador

Ações Ordinárias
813,619,346

%
98,2%

Ações Preferenciais
648,394,782

%
54%

Total
1,462,014,128

%
72,1%

Administradores
Cons. de Administração
Diretoria

12
0

0.0%
0.0%

3500
0

0.0%
0.0%

3512
0

0.0%
0.0%

Conselho Fiscal

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Ações em Tesouraria

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Outros Acionistas

14,751,975

1,8%

552,085,905

46%

566,837,880

27,9%

Total

828,371,333

100%

1,200,484,187

100%

2,028,855,520

100%

Ações em Circulação no
Mercado

14,751,987

1,8%

552,089,405

46%

566,841,392

27,9%

FATORES DE RISCO
Fatores Macroeconômicos
Economia Brasileira
Todas as operações e clientes da Emissora encontram-se no Brasil e, por este motivo, os resultados das
operações e a condição financeira da Emissora dependem do nível de atividade da economia brasileira,
incluindo a taxa de crescimento econômico e o seu impacto na demanda dos serviços prestados pela Emissora.
A economia brasileira tem sofrido intervenções freqüentes por parte do governo brasileiro, que por vezes
efetua drásticas mudanças políticas e econômicas. As medidas do governo para controlar a inflação e
implementar suas políticas macroeconômicas, por exemplo, têm freqüentemente envolvido controles de preço
e de salário, desvalorização cambial, controle de capitais, restrições à importação, entre outras medidas. Os
negócios, situação financeira, resultados operacionais e os valores mobiliários da Emissora no mercado
podem ser afetados adversamente por mudanças no sistema tributário e de controle cambial, assim como por
outros fatores políticos, sociais e econômicos tais como:
•

flutuação da taxa de câmbio;

•

inflação;
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•

volatilidade de preços;

•

variação das taxas de crescimento econômico interno;

•

instabilidade social;

•

aumento da taxa de juros;

•

controle cambial e restrições nas remessas externas;

•

racionamento de energia elétrica;

•

política monetária;

•

liquidez dos mercados de capitais e de crédito locais;

•

política fiscal; e

•

outros fatores políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que afetem o Brasil.

Impactos da Inflação
Até um passado recente, o Brasil experimentou altas taxas de inflação, tendo as taxas anuais de inflação
durante os últimos doze anos alcançado 1.174,7% em 1992, 2.567,3% em 1993 e 1.246,6% em 1994 de
acordo com o IGP-M. A inflação e certas medidas governamentais adotadas com o intuito de controlá-la
tiveram efeitos negativos consideráveis na economia brasileira. Desde 1994, quando o governo brasileiro
introduziu o real como moeda oficial do Brasil, em substituição ao cruzeiro real, as taxas de inflação têm sido
significativamente inferiores àquelas experimentadas em períodos anteriores. Entretanto, pressões
inflacionárias ainda persistem e ações tomadas para controlar a inflação, somadas à especulação do mercado a
respeito das futuras medidas governamentais, têm periodicamente contribuído para uma maior incerteza
econômica e alta volatilidade dos mercados de capitais brasileiros. A inflação apurada pelo IGP-M foi de
10,0%, 10,4%, 25,3%, 8,7%, 12,4% e 1,2% para os anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005,
respectivamente. Os preços, por sua vez, quando apurados pelo IPCA, foram inflacionados em 7,7%, 12,5%,
9,3%, 7,6% e 5,7% nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente.
O aumento das taxas de inflação no país poderá provocar a adoção de políticas anti-inflacionárias pelo
governo, as quais podem causar desaceleração no nível de atividade econômica, gerando conseqüências
negativas para os negócios da Emissora, sua condição financeira e seus resultados. Além disso, tais políticas
podem contribuir significativamente para a insegurança econômica do Brasil e para aumentar a volatilidade
no mercado de capitais brasileiro.
Desvalorização do Real
Embora o Real tenha valorizado aproximadamente 11,8% em relação ao Dólar em 2005, a moeda brasileira
tem historicamente sofrido desvalorizações freqüentes frente ao Dólar. Apesar de as receitas da NET serem
denominadas em reais, uma parcela substancial dos investimentos, incluindo equipamentos de rede, são
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denominados em Dólar. Dessa forma, dependendo do nível de desvalorização do real frente ao Dólar, a
Emissora pode ter um impacto negativo em seus resultados.
Mercado Emergente
Investidores estrangeiros geralmente consideram o Brasil um mercado emergente. Como conseqüência, as
condições econômicas e de mercado de capitais de países emergentes, principalmente daqueles localizados na
América Latina, exercem influência na percepção dos investidores acerca do Brasil e em sua avaliação acerca
dos valores mobiliários emitidos por empresas brasileiras.
Nos períodos de maior apreensão dos investidores quanto aos riscos inerentes aos mercados emergentes,
ocorreu saída de montante significativo de Dólares do Brasil e as empresas brasileiras tiveram que enfrentar
custos mais altos para captar recursos, tanto internamente quanto no exterior e muitas vezes não conseguiram
acessar os mercados de capitais internacionais e doméstico.
No futuro, a Emissora poderá precisar recorrer aos mercados de capitais internacionais e domésticos para
levantar financiamentos de longo prazo para futuros investimentos. Uma crise ou deterioração econômica em
outros mercados emergentes poderá ter um efeito adverso na capacidade da Emissora de captar recursos, ou
ainda, na capacidade da Emissora de captar recursos a uma taxa de juros razoável, bem como pode influenciar
negativamente o valor de mercado das Debêntures. Não há como assegurar que os mercados de capitais
permanecerão abertos às empresas brasileiras e que a percepção de risco inerente ao investimento em
empresas brasileiras não aumentará, afetando de forma adversa o valor de mercado das Debêntures.
Fatores de Risco Setoriais
Setor de Atuação Altamente Competitivo
A indústria de televisão no Brasil é altamente competitiva. A Emissora atualmente compete com:
•

Outras operadoras de sistemas de televisão a cabo em sete das quarenta e quatro cidades em que a
Emissora opera, incluindo as cidades de São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte;

•

Prestadores de Serviços de televisão por assinatura do tipo DTH, os quais, são oferecidos no Brasil
por empresas brasileiras e por consórcios internacionais. Para maiores informações ver seção
“Atividades – Concorrência”;

•

As emissoras brasileiras de televisão aberta e suas afiliadas locais; e

•

As operadoras do sistema MMDS.

No que tange ao serviço de acesso à Internet em alta velocidade, o Vírtua enfrenta significativa competição
de provedores, principalmente concessionárias de telefonia fixa que utilizam a tecnologia ADSL.
A Emissora compete também com cinemas, teatros, locadoras de vídeo e outros provedores de serviços de
entretenimento e atividades de lazer em geral. Vários concorrentes da Emissora têm melhor acesso a recursos
financeiros, inclusive recursos financeiros de seus acionistas. Conseqüentemente, a Emissora poderá não
conseguir competir com sucesso contra seus concorrentes e qualquer falta de recursos poderá ter um efeito
adverso sobre os resultados operacionais, a condição financeira e os negócios da Emissora.
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Aumento de Custo da Programação da Emissora
A programação tem sido, e a NET acredita que continuará sendo, a maior despesa operacional da Companhia,
correspondendo a 37,3%, 33,4%, 31,0% e 30,3% das receitas líquidas operacionais em 2002, 2003, 2004 e
2005, respectivamente. De acordo com a legislação brasileira, as mensalidades cobradas pela NET somente
podem sofrer aumento a cada doze meses, devendo o aumento ser limitado à inflação verificada no período.
No caso de elevação desses custos, a NET poderá não conseguir repassar esses aumentos para seus assinantes,
o que poderá afetar adversamente os negócios da Companhia.
Historicamente, os contratos de fornecimento de conteúdo de programação eram denominados em Dólar.
Durante 2003, a Net iniciou negociações com os fornecedores de conteúdo, por meio da NET Brasil, para
aditar os contratos de programação para que os encargos deles decorrentes passassem a ser denominados em
Reais ao invés de Dólares, evitando, assim, o impacto da desvalorização do Real frente ao Dólar nos custos
com a programação. Ao final de 2005, a maior parte dos fornecedores, representativos de aproximadamente
85% dos custos de programação, concordaram em fixar o preço da venda dos conteúdos em Reais. Entretanto,
outros programadores que representam aproximadamente 15% dos custos de programação da NET ainda
discutem com a NET a questão da mudança do indexador de reajuste dos contratos de programação. Caso
estas negociações remanescentes não se efetivem com sucesso ou caso haja desvalorização do Real frente ao
Dólar anteriormente à formalização dos contratos remanescentes, o fluxo de caixa e as margens operacionais
da NET poderão ser adversamente afetados.
Novos Serviços e Avanços Tecnológicos
A Emissora encontra-se em processo de introdução de novos serviços no mercado brasileiro, tais como
televisão por assinatura digital e Near Video on Demand, bem como de maturação de serviços de acesso à
Internet. A Emissora não pode garantir, contudo, que a demanda por esses novos serviços será suficiente para
cobrir os custos de desenvolvimento e marketing desses serviços.
Além disso, a indústria de televisão paga se sujeita e deve continuar a se sujeitar a mudanças rápidas e
significativas de tecnologia. Os efeitos de mudanças tecnológicas podem exigir que a Emissora realize
dispêndios de capital relevantes com o desenvolvimento ou implementação de novos sistemas, para evitar a
obsolescência do sistema da Emissora. Os recursos necessários para a realização de tais dispêndios de capital
podem não estar disponíveis para a Emissora, o que pode afetar negativamente os seus negócios e resultados.
Finalmente, a maioria dos serviços prestados pela Emissora também será oferecida, no futuro, por seus
concorrentes. Caso a Emissora não acompanhe as mudanças tecnológicas ou não introduza e comercialize
esses serviços tão rapidamente quanto seus concorrentes, sua capacidade de gerar receitas significativas
derivadas desses serviços poderá ser prejudicada significativamente.
Aumentos da Taxa Churn
A capacidade da Emissora de gerar receita com os serviços de televisão por assinatura depende de sua
capacidade de conquistar e manter assinantes, o que demanda custos fixos significativos, tais como as taxas
de programação que a Emissora tem que pagar para obter pacotes de programação atrativos e gastos com
propaganda. Adicionalmente, para cada novo assinante conectado à sua rede, a Emissora incorre em vários
custos, particularmente em relação à instalação de equipamentos, despesas de marketing e comissão de
vendas, alguns dos quais podem não ser recuperados. A Emissora calcula a Taxa Churn utilizando o número
líquido de assinantes desconectados (desconexões menos reconexões) em determinado período, dividido pela
média do número de assinantes conectados no mesmo período. Tendo em vista que a adesão de um novo
assinante representa elevados custos fixos para a Emissora, a Taxa Churn pode gerar um efeito adverso em
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suas receitas e em sua lucratividade. A Emissora não pode assegurar que a Taxa Churn não aumentará no
futuro, sendo que tal crescimento poderá afetar adversamente seus resultados (Ver seção “Atividades - Taxa
Churn” deste Prospecto).
Outorga de Novas Licenças pela ANATEL e Renovação das Licenças da Emissora
A Emissora opera seus serviços de televisão a cabo com base em concessões outorgadas pela União Federal,
por intermédio do Ministério das Comunicações, em 05 de dezembro de 1996, as quais são válidas por um
período de 15 (quinze) anos e seus serviços de MMDS sob Licenças. As Licenças são outorgadas para a
Emissora em caráter não exclusivo. Atualmente, a ANATEL pode outorgar Licenças para competidores nas
mesmas áreas de operação da Emissora. Assim, competidores podem vir a construir suas redes nas áreas de
operação da Emissora. A existência de mais de uma operadora de cabo na mesma área é denominada
overbuilding, sendo que situações de overbuilding são verificadas em 7 (sete) cidades em que a Emissora
atua. Situações de overbuilding poderão afetar adversamente o crescimento, a condição financeira e os
resultados operacionais da Emissora ao aumentarem a concorrência ou ao criarem concorrência em áreas
cobertas pela Emissora. Caso a ANATEL venha a conceder novas Licenças para competidores nas mesmas
áreas de operação da Emissora, tal fato poderá afetar adversamente o crescimento da Emissora, bem como sua
condição financeira e seus resultados operacionais.
Adicionalmente, as Licenças mantidas pela Emissora estão sujeitas a renovações periódicas, as quais
sujeitam-se ao atendimento de certas condições, principalmente no que se refere à capacidade técnica,
financeira e jurídica da Emissora para operar os sistemas objeto das Licenças. No caso das concessões de TV
a cabo, a ANATEL poderá buscar, judicialmente, a cassação das concessões outorgadas à Emissora caso
esta não mantenha capacidade técnica, financeira e jurídica para operar os sistemas objeto das concessões. A
Emissora não pode garantir que terá as condições necessárias para manter a regularidade da prestação de seus
serviços, o que poderá fazer com que a ANATEL busque a revogação de uma ou mais concessões da
Emissora. A perda de concessão pela Emissora pode causar um impacto negativo relevante nos negócios da
Emissora, especialmente em sua condição financeira e seus resultados operacionais.
Mudanças na Regulamentação do Setor de Televisão por Assinatura
Praticamente todas as atividades de televisão por assinatura são regulamentadas pela ANATEL. A
regulamentação cobre os tópicos da indústria de televisão por assinatura, Licenças, acesso comercial,
propaganda comercial, investimento estrangeiro, dentre outros, incluindo as seguintes disposições:
•

limites ao número de Licenças que podem ser detidas por uma única operadora e suas coligadas;

•

proibição à livre transferência das Licenças para prestação de serviços de televisão por assinatura
sem a prévia aprovação da ANATEL;

•

obrigação das operadoras de televisão a cabo veicularem certos canais básicos de operação gratuita e
determinados conteúdos estipulados em lei;

•

a vinculação do fornecimento de serviços de Internet banda larga pelos operadores de televisão por
assinatura para seus assinantes do serviço de televisão; e

•

vedação à atuação das operadoras de TV por assinatura para oferecimento direto do serviço de
provimento de serviços de Internet
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De acordo com a legislação brasileira, os contratos celebrados entre a Emissora e seus assinantes somente
permitem reajuste das mensalidades a cada 12 meses e proporcionalmente à inflação.
Adicionalmente, a legislação aplicável prevê que apenas empresas privadas, regularmente constituídas sob as
leis do Brasil, com sede no Brasil e com 51% do capital social com direito a voto detido por brasileiros natos,
naturalizados há mais de 10 (dez) anos ou por empresa sediada no Brasil e cujo controle pertença a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, podem receber concessões para a exploração dos serviços de
televisão a cabo. A legislação aplicável não impõe restrição ao capital social de empresas prestadoras de
serviços de MMDS
Os aspectos da legislação aplicável à Emissora podem ser alterados por meio da promulgação de novas leis e
regulamentos. Eventuais mudanças na estrutura regulatória brasileira poderão afetar adversamente os
resultados operacionais da Emissora e sua condição financeira.
Serviços de Acesso à Internet
O plano de negócios da Emissora depende em parte do crescimento contínuo do Vírtua, sendo certo que este
crescimento está diretamente relacionado ao grau de utilização da Internet no Brasil. Atualmente, apenas um
pequeno número de residências tem acesso à Internet no Brasil. Se o uso da Internet, mais especificamente do
tipo banda larga, deixar de crescer, diminuir ou afastar-se das novas tecnologias nas quais a Emissora vem
investindo, os negócios da Emissora poderão ser negativamente afetados.
A indústria da Internet enfrenta ainda uma série de incertezas, as quais incluem, mas não se limitam, à falta de
acesso a computadores; à falta de tecnologia de segurança confiável, questões de privacidade, preocupações
com a segurança nas transações e transmissões confidenciais de informações pela Internet, evolução de
padrões industriais que podem tornar certos serviços obsoletos, qualidade de serviços inconsistente,
regulamentação governamental restritiva; infra-estrutura de rede e risco de falhas no sistema, como, por
exemplo, ataques de vírus, incertezas relacionadas a direitos de propriedade industrial e outras questões
legais, falhas na infra-estrutura da Internet, como modems e servidores para atender ao crescimento de uso da
rede, dependência de parceria com provedores de serviços de Internet e ajuizamento de ações de
responsabilidade contra os provedores de Internet em decorrência de ataques de vírus aos computadores e
falhas na segurança. Qualquer um desses fatores ou outros não mencionados poderão afetar negativamente a
capacidade da Emissora em vender os serviços do Vírtua, ou outros serviços de Internet que venham a ser
oferecidos pela Emissora no futuro. Além disso, o Vírtua enfrenta forte competição no mercado brasileiro,
principalmente por parte de companhias ligadas à concessionárias de telefonia fixa , o que, por conseqüência,
poderá afetar negativamente seus resultados. (Ver seção “Setor de Atuação Altamente Competitivo” deste
Prospecto)
Tributos Adicionais para Utilização da Rede de Cabos
A partir do ano de 1999, diversos municípios brasileiros, nos quais encontram-se aproximadamente 75% dos
assinantes da Emissora, passaram a promulgar leis ou decretos municipais, conforme o caso, visando a
cobrança de tributo para o uso das vias públicas, inclusive a implantação, instalação e passagem pelo subsolo
de cabos de fibra óptica e coaxiais. A Emissora propôs, em cada uma destas localidades, quais sejam, São
Paulo, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Anápolis, Campinas, Florianópolis, Criciúma, São Carlos, Indaiatuba,
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Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande, ações judiciais para discutir a constitucionalidade e a
legalidade da instituição de referido tributo. Esses tributos são aplicáveis a empresas de telecomunicação e de
cabo.
O valor médio mensal do tributo é calculado por metro de cabo instalado, conforme a localidade, sendo que a
Emissora possui aproximadamente 18.659 quilômetros de cabos instalados nestes municípios onde foram
instituídos os tributos. Assim, caso os Tribunais venham a entender ser cabível a cobrança de referido tributo
pelos municípios, a Emissora deverá passar a recolhê-los, bem como recolhê-los retroativamente, o que
poderá prejudicar as atividades da Emissora. Ainda, existe a possibilidade de outros municípios iniciarem a
cobrança do mesmo tributo, o que poderá afetar adversamente as receitas da Emissora. Ver a seção
“Contingências Judiciais e Administrativas – Processos Fiscais” deste Prospecto.
Transferência da rede de cabos da Emissora para o sub-solo
O Prefeito do Município de São Paulo sancionou a Lei Municipal nº 14.023, de 8 de julho de 2005, a qual
exige que os fios e cabos (inclusive os de rede elétrica, de telecomunicações e de TV a cabo) instalados em
postes sejam transferidos para o subsolo. O projeto da referida Lei previa o prazo de 5 (cinco) anos para a
transferência dos fios e cabos para o subsolo, todavia o respectivo artigo foi vetado pelo Prefeito do
Município de São Paulo, ficando a questão pendente de futura regulamentação. Atualmente, quase 100% da
rede da Emissora no Município de São Paulo encontra-se instalada em postes. Caso a Emissora seja obrigada
a transferir os cabos de sua rede para o subsolo em curto prazo, os investimentos necessários para tanto
poderiam impactar negativamente os seus negócios. Adicionalmente, a Emissora não pode assegurar que
outros municípios não aprovarão leis similares a Lei nº 14.023. Caso outros municípios aprovem leis similares
e a Emissora seja compelida a transferir parte significante de sua rede de cabos para o subsolo, os
investimentos necessários para tanto poderiam afetar adversamente os resultados da Emissora.
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Pirataria
Pirataria é a conexão à rede da Emissora e utilização dos serviços da Emissora sem a devida contratação e
remuneração da Emissora. No Brasil, é grande o índice de pirataria por força da condição econômica precária
de grande parte da população. A Emissora tem historicamente tomado medidas contra a pirataria,
principalmente por meio de codificação dos sinais em sua rede. Atualmente cerca de 56% da rede da
Emissora encontra-se codificada. A pirataria implica na potencial perda de receita da Emissora, assim como o
combate a pirataria acarreta custos para a Emissora. Adicionalmente, a Emissora não pode assegurar que toda
a sua rede será codificada e/ou que sua codificação será totalmente eficaz.
Natureza do Regime Jurídico de Prestação dos Serviços de TV a Cabo
Existe controvérsia quanto à determinação do regime jurídico dos serviços de TV a cabo, os quais poderiam
ser considerados públicos ou privados. Caso os serviços de TV a cabo sejam eventualmente considerados
como sendo um serviço público, os ativos vinculados às operações de TV a cabo serão considerados bens
reversíveis ao poder concedente, ou seja, do governo brasileiro em hipóteses específicas. Assim, na hipótese
de eventualmente prevalecer o entendimento de que o serviço de prestação de TV a cabo é um serviço, a
penhora de ativos da Emissora em processo de execução judicial, para fins de pagamento de obrigações
devidas a seus credores, seria inviabilizada.
Riscos relacionados à Emissora
Restrições Contratuais (“Covenants”)
Os atuais contratos financeiros da Emissora e a Escritura de Emissão contêm obrigações (“covenants”) que
restringem a capacidade da Emissora, dentre outros, incorrer em novos endividamentos ou alienar seus ativos.
Nesse passo, conforme os termos da Escritura de Emissão, a Emissora estará obrigada a observar e manter
certos índices financeiros, incluindo um índice de dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2,5x e um índice de
EBITDA sobre despesas líquidas com juro superior a 1,5x. A infringência das obrigações (“covenants”) dos
contratos financeiros ou da Escritura de Emissão faculta aos respectivos credores o direito de declararem seus
créditos antecipadamente vencidos.
Caso a Emissora, seja para fins de implementação de sua estratégia de negócios ou para atender necessidades
não anteriormente previstas, precise recorrer a novos endividamentos significativos ela poderá encontrar-se
impedida de fazê-lo ou poderá ser obrigada a pré-pagar suas dívidas financeiras à época existentes, fato que
poderá afetar adversamente os negócios e resultados da Emissora.

Prejuízos Futuros
A Emissora apresentou prejuízos no montante de aproximadamente R$ 1.125,4 milhões, R$ 268,4 milhões e
R$ 45,4 milhões, nos exercícios sociais de 2002, 2003 e 2004, respectivamente. Em 2005, a NET registrou
um lucro líquido de R$ 125,7 milhões. A Emissora poderá apresentar prejuízos em futuros exercícios sociais,
o que pode causar um impacto negativo adverso na continuação de seus negócios, na sua capacidade de
realizar pagamentos relativos às Debêntures e no valor de mercado das Debêntures.
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Mudança de Controle
Possíveis mudanças no controle da Emissora, bem como eventual alteração na administração da Emissora
decorrente de tais mudanças podem afetar a condução dos negócios da Emissora e impactar negativamente
sobre seus resultados e suas condições financeiras.
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Outros Negócios dos Acionistas
A Globopar e a Telmex, conjuntamente, detém, direta ou indiretamente, aproximadamente 99% das ações
ordinárias da Emissora. O controle indireto da Emissora é detido pela Globopar, todavia a Telmex, nos termos
do Acordo de Acionistas Globopar e Telmex, tem poderes de veto significantes. (Ver seção “Composição do
Capital Social –Acordo de Acionistas” para maiores informações.)
A Globopar e a Telmex têm participação em companhias que atualmente competem ou podem vir a competir
com a Emissora, inclusive (i) a participação da Globopar e da Família Marinho na Sky, fornecedora de
televisão paga via satélite, e em diversas empresas de televisão aberta; e (ii) a participação da Telmex na
Embratel Participações S.A. Assim, a Globopar e a Telmex, por força dos seus outros negócios, poderão
preterir a Emissora em suas decisões estratégicas e de investimentos, o que poderá impactar adversamente
seus negócios.
Pendências Judiciais
A Emissora e suas subsidiárias são partes em diversas ações judiciais em decorrência de suas atividades
regulares. Os processos têm natureza basicamente tributária, trabalhista e cível. Não há como assegurar que as
decisões finais serão favoráveis à Emissora e resultados negativos poderão afetar adversamente a situação
financeira da Emissora, especialmente na hipótese de os valores provisionados não serem suficientes para
cobrir os valores de eventuais condenações. Além disso, a Emissora não pode assegurar que na hipótese de
uma decisão final negativa, os autores permitirão, ou a legislação aplicável permitirá, que a Emissora pague o
montante estipulado pela respectiva sentença em um período razoável. Caso a Emissora obtenha decisões
desfavoráveis e seja forçada a pagar um valor de grande monta ao longo de um período curto, seu fluxo de
caixa e negócios poderão ser afetados de modo substancial e negativo. Ver seção “Contingências Judiciais e
Administrativas”.
Contingências
Os encargos tributários e as contribuições são de responsabilidade de apuração e recolhimento da Emissora,
estando seus registros fiscais sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais
variados, conforme legislação em vigor. A Emissora não pode assegurar que o resultado de eventuais exames
realizados pelas autoridades terá entendimento convergente com as práticas adotadas pela Emissora. A
Emissora realiza provisões para potenciais contingências. Caso essas contingências eventualmente venham a
ser tornar obrigações de pagamento e a Emissora seja compelida a realizar pagamentos de valores de grande
monta ao longo de um período curto, seu fluxo de caixa poderá ser afetado negativamente, em particular se as
provisões constituídas vierem a ser substancialmente menor do que tais obrigações. Ver seção “Contingências
Judiciais e Administrativas”.
Dependência de Administradores de Especial Importância
Os negócios da Emissora são geridos por um pequeno número de administradores de especial importância. A
perda de qualquer desses administradores pode afetar negativamente os negócios da Emissora. Além disso, o
sucesso da Emissora depende de sua capacidade de conseguir atrair, contratar e manter mão-de-obra com
qualificações técnicas, específicas, gerenciais e administrativas. A competição por executivos qualificados é
intensa no Brasil e geralmente há um número limitado de pessoas que possuem experiência no setor de
atuação da Emissora. A Emissora não pode garantir que conseguirá manter ou contratar pessoal qualificado.
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Qualquer dificuldade da Emissora em manter esses profissionais ou em contratar novos administradores
poderá afetar negativamente os negócios da Emissora. A Emissora não pode garantir que conseguirá manter
os membros de alto escalão, integrar novos administradores ou recrutar pessoal qualificado no futuro.
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
Riscos relacionados à Emissão e às Debêntures
Ausência de Liquidez no Mercado Secundário das Debêntures
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta baixa liquidez, e não há
nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado de negociação das Debêntures que permita aos
Debenturistas sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento.
Validade da Estipulação da Taxa DI
A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula que sujeita o
devedor ao pagamento de juros de acordo com a taxa divulgada pela ANBID/CETIP. De acordo com os
acórdãos que deram origem a esta Súmula, a ANBID e a CETIP são entidades de direito privado, destinadas à
defesa dos interesses de instituições financeiras. Apesar de não vincular as decisões do Poder Judiciário,
existe a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a referida Súmula ser aplicada pelo Poder Judiciário
para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das Debêntures. Nesse caso, um novo
índice deverá ser determinado pelo Poder Judiciário, podendo representar remuneração inferior à Taxa DI,
prejudicando a rentabilidade das Debêntures.
As obrigações da Emissora, constantes da Escritura de Emissão, estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que ensejam o vencimento antecipado das obrigações da
Emissora com relação à Emissão, tais como pedido de recuperação judicial ou falência pela Emissora, o não
cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão e redução do capital social da Emissora. Não há
garantias de que a Emissora disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das
Debêntures na hipótese de ocorrência de eventual vencimento antecipado de suas obrigações, o que poderá
acarretar em um impacto negativo relevante aos debenturistas (para maiores informações, ver a Escritura de
Emissão constante do Anexo VII a este Prospecto).
Ademais, o vencimento antecipado das Debêntures pode (i) ser declarado em caso de descumprimento ou
vencimento antecipado de outras obrigações da Emissora ou (ii) dar causa a vencimento antecipado de outros
contratos financeiros celebrados pela Emissora, o que resultaria em pagamentos concomitantes pela Emissora.
Nesta hipótese, a Emissora provavelmente não terá recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas
vencidas antecipadamente.
Eventual rebaixamento na classificação de risco desta Emissão poderá acarretar em perda de valor de
mercado e redução de liquidez das Debêntures na negociação no mercado secundário.
A classificação de riscos desta Emissão leva em consideração certos fatores relativos à Emissora, tais como sua
condição financeira, sua administração e seu desempenho. São analisadas, também, as características da própria
Emissão, as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores político-econômicos que podem afetar a Emissora .
Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos
financeiros, tais como pagamento do principal e juros dentro do prazo estipulado, e as conseqüências de uma eventual
inadimplência. Em 19 de agosto de 2005, a Standard & Poor’s classificou o risco da presente Emissão como sendo
brBBB+. Em março de 2006, a S&P novamente revisou para cima o rating da NET Serviços passando de
brBBB+/positivo para brA/estável na escala nacional e de B+/positivo para BB-/estável na escala global. A agência de
risco de crédito Moody´s, por sua vez, divulgou em maio de 2006 o rating da NET Serviços, com revisão para cima na
escala global (B3 para B1) e Baa2 na escala nacional. Na hipótese de rebaixamento da classificação de risco desta
Emissão durante a vigência das Debêntures, poderá ocorrer uma perda de liquidez desses títulos no mercado
secundário, bem como a redução do seu valor de mercado.
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirirem valores mobiliários por meio de ofertas
públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos a determinadas classificações de risco. Assim, o
rebaixamento da classificação de risco das Debêntures pode obrigar esses investidores a alienar, no mercado
secundário, as Debêntures que detenham, gerando um excesso de oferta e diminuição do valor das Debêntures
no mercado secundário.
O rebaixamento da classificação de risco da Emissão poderá também impactar significativa e negativamente
a capacidade de a Emissora eventualmente recorrer ao mercado de valores mobiliários para obtenção de
recursos, seja para implementação de sua estratégia de negócios ou para a obtenção de capital de giro, o que
poderia afetar adversamente os negócios e resultados da Emissora.
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14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

Investimentos

Os principais itens de investimentos da NET Serviços são:
• Instalação dos serviços aos assinantes, incluindo a compra de
decodificadores;
• Atualização dos sistemas existentes, tendo em vista o aperfeiçoamento
tecnológico e o aumento da amplitude da rede, que permitirá à NET Serviços oferecer
canais adicionais e novos serviços;
• Construção e mapeamento da sua rede de cabos, que inclui custos de
construção relacionados à instalação da infra-estrutura da rede de cabos em unidades
múltiplas habitacionais, ou MDUs, e reconstrução de parte da rede da NET Serviços
para permitir a bidirecionalidade de sinais; e
• Construção e modernização da rede de banda larga, que inclui os custos
relacionados à instalação de modem, infra-estrutura de banda larga em MDUs e
reconstrução de parte da rede para permitir a bidirecionalidade de sinais, incluindo o
centro de dados.
Os investimentos totais em 2005 somaram R$ 188,6 milhões, ou seja, 53% superior
ao registrado em 2004. Essa evolução é explicada principalmente pelo aumento dos gastos
com aquisição de equipamentos (decoders e cable modems) relacionados com a estratégia de
forte crescimento da base de assinantes, principalmente em banda larga. De fato, a maior
parte dos investimentos realizados em 2005, cerca de 60%, foi destinada à instalação de
assinantes.

CAPEX

CAPEX/EBITDA (%)
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15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS

Aspectos Ambientais
A NET Serviços acredita que está cumprindo a legislação e regulamentação ambientais em
vigor, não tendo conhecimento de qualquer violação à legislação ambiental pertinente por
sua parte. A NET Serviços atualmente não é parte em qualquer processo administrativo ou
judicial que envolva responsabilidades relativas a danos ambientais.
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO

3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO
LÍQUIDO

LÍQUIDO

5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADO 7 - VL. TOTAL AÇÕES
(Reais Mil)

(Reais Mil)

8 - OBSERVAÇÃO

01

TRABALHISTA

02

FISCAL/TRIBUTÁRIA

03

OUTRAS

4,00

0,00

25.132

25.257

91,70

0,00

569.879

230.135

4,00

0,00

25.024

20.894
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

Transações Relevantes com Partes Relacionadas

Contratos de Programação com a Net Brasil
Anteriormente a 27 de junho de 2004, toda a programação exibida pelos canais de
televisão por assinatura da NET Serviços era fornecida por meio do contrato de comissão
mercantil firmado com a Net Brasil S.A., que comprava e vendia programação de televisões
brasileiras e internacionais. O contrato de Comissão Mercantil, Prestação de Serviços,
Licenciamento de Marca e outras Avenças celebrado em 14 de maio de 1996, com a Net
Brasil S.A., empresa controlada pela Distel Holding S.A. com prazo de vigência de 5 anos,
prorrogável por igual período, até o limite de 25 anos, tinha como finalidade constituir a
Net Brasil S.A. como comissária para, em nome próprio, negociar e contratar junto a
produtores e fornecedores de programação audiovisual, dentro e fora do país, a aquisição
do direito de exibição de programação em grande escala, obtendo assim melhores
condições de preço e pagamento. O contrato estabelecia exclusividade no fornecimento de
programação nas localidades em que a NET Serviços atuava. Pelo mesmo Contrato de
Comissão Mercantil, Prestação de Serviços, Licenciamento de Marcas e outras Avenças, a
Net Brasil cedeu à Net Serviços de Comunicação S.A., gratuitamente, o direito de
utilização da marca Net, pelo prazo de vigência do referido contrato, autorizada a sua
veiculação exclusivamente nos instrumentos destinados a publicidade para venda do
serviço de TV a cabo. O referido contrato tem ainda, por objeto, a prestação de serviços de
gerenciamento das operações de TV a cabo, inclusive assessoramento em treinamento
técnico e mercadológico, tecnologia em telemarketing e atendimento a assinantes e
administração de negócios.
Em 27 de junho de 2004 a Companhia renegociou com a Net Brasil S.A, empresa
controlada pela Distel Holding S.A, as condições de aquisição de programação e valores de
comissão, através de novo contrato. A Net Brasil S.A . permanece como comissária para,
em nome próprio negociar e contratar junto a produtores e fornecedores de programação
audiovisual a aquisição de conteúdo brasileiro, obtendo assim melhores condições de preço
e pagamento.
O novo contrato estabelece que todos os direitos e obrigações previstos nos
contratos de aquisição de programação de conteúdo brasileiro ainda vigentes, firmados
entre a Net Brasil S.A . e os respectivos fornecedores de programação continuem de pleno
direito até o término de seu prazo de validade. Adicionalmente, os contratos de aquisição de
programação de conteúdo internacional existentes, desde já são reconhecidos e aceitos pela
Companhia que se obriga a cumprir integralmente os seus termos e condições existentes até
o seus respectivos vencimentos quando serão negociados diretamente entre a Companhia e
as programadoras. O referido contrato tem vigência de 10 anos e é renovável
automaticamente por iguais períodos.
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

Os valores e condições dos contratos de programação junto às empresas
relacionadas às organizações Globo são realizados em preços e condições usuais de
mercado.
Grande parte da programação comprada da Net Brasil é produzida pela Globosat,
afiliada à NET Serviços. A Globosat é a produtora da maior parte da programação em
língua portuguesa exibida pelos canais de televisão por assinatura, tais como SportTV,
GNT, Globo News, Shoptime, Multishow, Futura e Canal Brasil. A Globosat também
compra programação de terceiros. De acordo com o contrato celebrado com a Net Brasil, a
NET Serviços tem exclusividade na distribuição da programação da Globosat, nas suas
áreas de atuação com exceção da Net Sat (Sky), que distribui essa programação via sistema
DBS.
As obrigações da NET Serviços com a Net Brasil são consideradas transações
negociais normais, e são classificadas como “Contas para pagamento às Programadoras”
entre as obrigações atuais.
Guia de Programação e Revista
O Guia de Programação e a Revista NET TV (que desde abril/03 passou a se
chamar Revista Monet) é produzido pela Editora Globo S.A., empresa controlada pela
Globo Comunicações e Participações S.A. (Globopar).
Serviço de Voz
A NET, em parceria com a Embratel, lançou em março de 2006 o NET Fone Via
Embratel. O novo serviço de voz, dirigido ao mercado residencial, marca a entrada da NET
no mercado de Triple Play (oferta conjunta de serviços de vídeo, voz e dados). A NET é a
responsável pela gestão operacional do serviço enquanto a Embratel responde pelos
investimentos necessários em infraestrutura. De acordo com o modelo de negócio
aprovado, NET e Embratel repartirão os resultados operacionais do serviço de voz.
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
CNPJ 00.108.786/0001-65
NIRE 35.300.177.240

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1º - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. é uma sociedade anônima que se
regerá pelo presente estatuto e pela legislação aplicável.
Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e
pode, por deliberação do Conselho de Administração, transferir o endereço da sede social
da Companhia, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de
representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Art. 3º - A Companhia tem por objetivo a participação no capital de outras sociedades que
atuem (a) na distribuição local de sinais de TV paga, bem como no provimento de acesso
para seus assinantes a serviços de valor adicionado; (b) na prestação de outros serviços de
telecomunicações; (c) em qualquer outra modalidade de distribuição de sinais de qualquer
espécie, através de sua rede local, e (d) na produção dos seus próprios canais locais. Tem
também, por objetivo, a prestação de todos os serviços, às suas subsidiárias, inseridos no
contexto de apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo. A Companhia
poderá, ainda, participar em outras sociedades que tenham as mesmas atividades, assim
como acessórias a estas, as de importação, exportação e representação.
Art. 4º - O prazo de duração será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5º - O Capital Social é de R$3.474.272.185,28 (três bilhões, quatrocentos e setenta e
quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito
centavos), dividido em 107.548.340 (cento e sete milhões, quinhentas e quarenta e oito mil
e trezentas e quarenta) ações ordinárias e 156.095.904 (cento e cinquenta e seis milhões,
noventa e cinco mil e novecentas e quatro) ações preferenciais, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal. O Capital Social poderá ser aumentado até
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), independentemente de alteração estatutária,
na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração,
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que fixará as condições de emissão, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei
nº 6.404/76.
Parágrafo Primeiro – As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas
seguintes matérias: (a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b)
avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; (c)
escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico das ações da
Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, deste Estatuto; e (d) alteração ou revogação de
dispositivos deste Estatuto Social que resultem no descumprimento, pela Companhia, das
exigências previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa – Nível 2 (doravante denominado “Regulamento do Nível 2”),
instituído pela Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”).
Parágrafo Segundo - As ações preferenciais também terão direito de voto no que diz
respeito à aprovação de contratos entre a Companhia e seu acionista controlador,
diretamente ou através de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista
controlador tenha interesse, sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou
estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembléia Geral.
Parágrafo Terceiro – Às ações preferenciais é assegurado (i) o recebimento de dividendos
em dinheiro 10% (dez por cento) maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; (ii) a
prioridade no reembolso em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio, pelo valor
patrimonial; e (iii) o tratamento igualitário àquele dado aos acionistas que exerçam o poder
efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”), na
hipótese de alienação desse Poder de Controle, nos termos do artigo 27, caput, deste
Estatuto.
Parágrafo Quarto – As ações preferenciais, por não terem dividendos fixo ou mínimos, não
adquirirão o exercício do direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, sendo
inaplicável o disposto no parágrafo 1º do artigo 111 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Quinto – As ações preferenciais participarão em igualdade de condições com as
ações ordinárias na distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3 (dois terços)
do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a
proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais.
Parágrafo Sexto – A emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da
Lei, poderá excluir o direito de preferência na subscrição, ou reduzir o prazo mínimo legal.
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Parágrafo Sétimo – A Companhia poderá, por deliberação da Assembléia Geral, outorgar
opção de compra de ações em favor dos administradores e empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle.
Parágrafo Oitavo – As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de
depósito, em nome de seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, sob a forma de ações escriturais, sem a emissão de certificados,
podendo o Conselho de Administração fixar prazo para que os acionistas apresentem os
certificados de ações em circulação para cancelamento e correspondente conversão em
ações escriturais. A Companhia ou a instituição depositária das ações poderá cobrar dos
acionistas o custo dos serviços de emissão de certificados ou transferência da propriedade
das ações, observados os limites legais e regulamentares, conforme previsto nos artigos 34
e 35 da Lei nº 6.404/76 e seus respectivos parágrafos.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 6º - A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto
social da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento, a qual deverá ser convocada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência.
Art. 7º - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração e, em sua falta ou impedimento, por um outro membro do Conselho de
Administração, ou ainda na falta destes por qualquer dos diretores da Companhia presentes.
Parágrafo Único – O Presidente da Assembléia escolherá um ou mais secretários.
Art. 8º - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua
competência, previstas em lei.
Art. 9º - A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais
exigirem o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto,
sendo de competência da Assembléia Geral deliberar sobre as seguintes matérias: (i)
prestação de fiança, aval ou outra garantia em favor de terceiros não integrantes do grupo
de empresas controladas e coligadas da Companhia (entendidas como coligadas apenas as
Sociedades em que a Companhia e suas controladas participem do capital com mais de 10%
(dez por cento), excluídas aquelas que participem do capital da Companhia e/ou de suas
controladas); (ii) cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia mantido
perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) descontinuidade das práticas
diferenciadas de governança corporativas do Nível 2 (saída do Nível 2 da BOVESPA); e
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(iv) escolha da empresa especializada, dentre aquelas indicadas pelo Conselho de
Administração, responsável por elaborar o laudo de avaliação econômica do valor das
ações da Companhia, para fins das ofertas públicas de que tratam o Capítulo VIII e o
Capítulo IX deste Estatuto.
Parágrafo único - A escolha da instituição ou empresa especializada de que trata o item (iv)
deste artigo 9º é de competência privativa da assembléia geral, a partir da apresentação,
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se
computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independente da espécie ou classe,
o direito a um voto, ser tomada pela maioria de votos dos acionistas representantes das
ações em circulação de emissão da Companhia presentes nesta deliberação, que se instalada
em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do total de ações em circulação, ou que se instalada em
segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas
representantes das ações em circulação. Para fins da deliberação prevista neste parágrafo
único, entende-se como ações em circulação aquelas emitidas pela Companhia, excetuadas
as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas vinculadas ao acionista controlador,
por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.
CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Art. 10 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria.
Parágrafo Primeiro – Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no Livro
de Atas das Reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, dos
quais deverá constar declaração desses de que (i) tomaram conhecimento dos acordos de
acionistas devidamente registrados na sede da Companhia, mencionados no art. 38 deste
estatuto, e (ii) obrigam-se a observar o teor integral dos mesmos.
Parágrafo Segundo – A posse dos administradores estará condicionada à prévia subscrição
do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Nível 2 da
BOVESPA.
Parágrafo Terceiro – A Assembléia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores, que será distribuída de acordo com o disposto no artigo 15, inciso V, deste
Estatuto.
Art. 11 – O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 09 (nove) e, no
máximo 12 (doze) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de seus membros Conselheiros Independentes, tal como definido no
Regulamento do Nível 2, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral e por ela
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destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 01 (um) ano, permitida a
reeleição.

Parágrafo Único – Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a
assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio.
Art. 12 – O Conselho de Administração terá um Presidente, que será eleito por maioria dos
votos de seus membros imediatamente após a sua posse.
Parágrafo Único – A substituição do Presidente do Conselho de Administração obedecerá o
mesmo critério estabelecido para sua eleição, nos termos do caput deste artigo.
Art. 13 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente pelo menos uma vez a
cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de qualquer
um de seus membros, através de carta, telegrama, fax ou pessoalmente, a qual deverá ser
feita com um prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência.
Art. 14 – O Conselho de Administração instalar-se-á, funcionará e deliberará validamente
pelo voto favorável da maioria de seus membros eleitos.
Parágrafo Único – As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será
assinada pelos presentes.
Art. 15 – Compete ao Conselho de Administração:
I – fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, política e
objetivos básicos, para todas as áreas principais de atuação da Companhia e de suas
controladas;
II – aprovar os planos de negócios da Companhia e de controladas, os orçamentos anuais,
os planos de investimentos, abrangendo todos os programas de expansão da Companhia e
de suas controladas, a política e os planos financeiros, juntamente com regras sobre nível de
endividamento e outros compromissos relativos a endividamento e à Companhia, incluindo
condições para contratar novas dívidas e a política de hedge adotada pela Companhia;
III – eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
IV – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
sobre quaisquer outros atos;
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V – atribuir, no montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os
honorários mensais, a cada um dos membros da Administração da Companhia;
VI – atribuir aos membros da Administração a sua parcela de participação nos lucros
apurados em balanços levantados pela Companhia, inclusive intermediários, respeitadas as
limitações e disposições estatutárias e legais;
VII – manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria, e autorizar
a distribuição de dividendos intermediários e, se distribuídos estes com base em resultados
apurados em balanço intermediário, fixar a participação nos lucros que farão jus os
administradores;
VIII – escolher e destituir os auditores independentes;
IX – convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente ou por exigência legal ou
estatutária;
X – fixar o voto a ser dado pela Companhia nas Assembléias Gerais e aprovar previamente
alterações contratuais das Sociedades em que participe como sócia, Acionista ou Quotista,
inclusive aprovando a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas
a serem eleitos com o voto dos representantes da Companhia, respeitado sempre o disposto
no parágrafo único do artigo anterior;
XI – submeter à deliberação da Assembléia Geral proposta de alteração deste Estatuto;
XII – estabelecer os critérios gerais de remuneração da administração e dos funcionários de
escalão superior (como tal entendidos os superintendentes ou ocupantes de cargos de
direção equivalentes) de sociedade em que a Companhia houver efetuado investimento ou
das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia;
XIII – fixar a política de remuneração e de benefícios (benefícios indiretos, participação no
lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários em geral da Sociedade em que a
Companhia houver efetuado investimento ou das Companhias controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia, ou coligadas às suas controladas, respeitado o que estiver
previsto nos acordos existentes;
XIV – tomar decisões relativas à política de investimentos da Companhia e das Sociedades
em que a Companhia houver efetuado investimento ou das Companhias controladas, direta
ou indiretamente, pela Companhia ou coligadas às suas controladas;
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XV – decidir sobre a estrutura de capital da Companhia e das Sociedades em que a
Companhia houver efetuado investimento ou das Companhias controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia, ou coligadas à mesma ou às suas controladas;
XVI – escolher o executivo principal da Companhia e das Sociedades em que a Companhia
houver efetuado investimento ou das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela
Companhia, ou coligadas à mesma ou às suas controladas;
XVII – designar um dos membros da Diretoria para representar a Companhia em atos e
operações no País ou no Exterior, ou autorizar que seja constituído um procurador apenas
para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução do Conselho ser
arquivada na Junta Comercial, se necessário;
XVIII – autorizar a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação, observadas as
disposições legais pertinentes;
XIX – aprovar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia
real;
XX – definir e apresentar à Assembléia Geral a lista tríplice de empresas especializadas em
avaliação econômica de empresas, para a preparação do laudo de avaliação das ações da
Companhia pelo valor econômico de que trata o artigo 33 deste Estatuto;
XXI - aprovar a celebração de contratos entre a Companhia e acionista controlador, partes
direta ou indiretamente controladas ou controladoras de acionista controlador;
XXII – aprovar política de contratação envolvendo acionista controlador, partes direta ou
indiretamente controladas ou controladoras de acionista controlador;
XXIII – aprovar a celebração, pela Companhia, de contratos de conteúdo e de programação,
bem como a manutenção ou renovação desses contratos.
Art. 16 – A Diretoria será composta de no mínimo 03 (três) e no máximo 04 (quatro)
Diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e
por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Geral, um Diretor Financeiro, um
Diretor de Operações e um Diretor sem designação específica, cujo título e funções serão
definidos pelo Conselho de Administração quando da sua eleição, todos com mandato de
02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
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Parágrafo Primeiro – As atribuições dos Diretores serão especificadas pelo Conselho de
Administração que também estabelecerá a remuneração fixa de cada membro da Diretoria e
distribuirá, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembléia Geral.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular,
caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto,
fixando, em quaisquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos.
Parágrafo Terceiro – Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei, o Estatuto
Social e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia.
Parágrafo Quarto – Os mandatos serão sempre assinados por 02 (dois) Diretores e
outorgados para fins específicos ou por prazo determinado, não excedente de um ano, salvo
os que contemplarem os poderes da cláusula ad judicia.
Parágrafo Quinto – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos uma
vez a cada mês e a convocação cabe ao Diretor Geral, que também presidirá a reunião.
Parágrafo Sexto – A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem a
maioria dos membros da Diretoria.
Parágrafo Sétimo – As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em
livro próprio.
Parágrafo Oitavo – A Diretoria terá competência para deliberar sobre a emissão, pela
Companhia, de Notas Promissórias (“commercial papers”), a serem negociadas no Brasil
ou no Exterior.
Art. 17 – Compete especificamente ao:
I-

Diretor Geral

a) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e
orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da
Companhia e de suas empresas controladas, promovendo a sua execução nos termos
aprovados;
b) Formular as estratégias e diretrizes da Companhia, bem como estabelecer critérios para
a execução das deliberações da Assembléia Geral e do Conselho de Administração,
com a participação dos demais Diretores;
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c) exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia;
d) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas
reuniões;
e) exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração.
II-

Diretor de Operações:

a) conduzir e gerenciar todas as atividades operacionais da Companhia com a colaboração
dos demais Diretores;
b) Formular, em conjunto com o Diretor Geral, as estratégias e diretrizes operacionais da
Companhia;
c) exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração;
d) substituir o Diretor Geral em suas ausências ou impedimentos temporários.
Art. 18 – Competem aos demais Diretores as atribuições específicas que lhe forem
conferidas pelo Conselho de Administração.
Art. 19 – Todos os atos que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou
dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos se tiverem:
I)
II)
III)

A assinatura conjunta de dois membros da Diretoria;
A assinatura conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da
Companhia;
A assinatura conjunta de dois procuradores da Companhia.

Parágrafo Único – A Companhia será representada isoladamente por quaisquer dos
membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento
de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal.
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CAPÍTULO V – CONSELHO FISCAL
Art. 20 - A Companhia terá um Conselho Fiscal permanente, eleito e instalado pela
assembléia geral, que será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros
efetivos, e suplentes em igual número, pessoas naturais, residentes no País, diplomados em
curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos,
cargo de administrador de empresa ou de Conselheiro Fiscal, dentre os quais, pelo menos 1
(um) especialista financeiro.
Parágrafo primeiro - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus
cargos até a primeira assembléia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo
ser reeleitos.
Parágrafo segundo - Não poderão ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas
enumeradas nos parágrafos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, membros de órgãos de
administração e empregados da Companhia ou de Sociedade controlada ou do mesmo
grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Companhia.
Parágrafo terceiro - Os membros do Conselho Fiscal serão empossados mediante assinatura
do termo de posse lavrado no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, do qual deverá
constar declaração destes de que (i) tomaram conhecimento dos acordos de acionistas
devidamente registrados na sede da Companhia, mencionados no art. 37 deste estatuto, e
(ii) obrigam-se a observar o teor integral dos mesmos.
Parágrafo quarto - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal aludido no
Regulamento do Nível 2 da BOVESPA.
Parágrafo quinto - O Conselho Fiscal terá um Presidente, que será eleito por maioria dos
votos de seus membros imediatamente após a sua posse.
Art. 21 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, assim como o orçamento anual,
serão aprovados pela assembléia geral que os eleger.
Art. 22 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês, e
extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos seus
membros e nos casos previstos em lei e neste estatuto, mediante convocação, através de
mensagem eletrônica com 7 (sete) dias de antecedência, feita pelo Presidente do Conselho
Fiscal ou por quaisquer dos membros na forma prevista no seu Regimento Interno.
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
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I)

propor ao Conselho de Administração a indicação de auditores independentes e do
responsável pela auditoria interna da Companhia, assim como fiscalizar as suas
atividades nos termos deste Estatuto em conjunto com a Administração da
Companhia;

II)

emitir parecer sobre as políticas e o plano anual de auditoria da Companhia,
apresentados pelo responsável pela auditoria interna da Companhia, bem como
sobre a sua execução;

III)

acompanhar os resultados da auditoria interna da Companhia e identificar, priorizar
e propor ao Conselho de Administração ações a serem acompanhadas junto à
Diretoria;

IV)

supervisionar os trabalhos dos auditores independentes;

V)

estabelecer procedimentos para receber, manter e endereçar reclamações e
acusações sobre práticas contábeis, controles internos contábeis e problemas na
auditoria, incluindo procedimentos que permitam a apresentação de reclamações e
acusações confidenciais e anônimas feitas por empregados da Companhia sobre
práticas contábeis questionáveis e problemas na auditoria;

VI)

escolher consultor externo para auxiliar na apuração de fato cujo esclarecimento
seja necessário ao melhor desempenho de suas funções, fixando os honorários,
dentro de níveis razoáveis, vigentes na praça e compatíveis com a dimensão
econômica da Companhia, os quais serão pagos por esta;

VII)

reunir-se, ao menos trimestralmente, com os auditores independentes para obter
esclarecimentos ou informações, e a apuração de fatos específicos;

VIII) zelar pelo cumprimento do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
IX)

assistir a implementação ou alteração das práticas contábeis da Companhia;

X)

fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

XI)

opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da
assembléia geral;

XII)

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
assembléia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures
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ou bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
XIII) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da
Companhia, à assembléia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e
sugerir providências úteis à Companhia;
XIV) convocar a assembléia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por
mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem
motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias que
considerarem necessárias;
XV)

analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente pela Companhia;

XVI) examinar as demonstrações financeiras do exercício e sobre elas opinar;
XVII) exercer as atribuições conferidas neste capítulo, durante a liquidação, tendo em vista
as disposições especiais que a regulam;
XVIII) assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, em que se
deliberar sobre: (i) o relatório anual da administração da Companhia (ii) a
modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição,
planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos,
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia, e (iii) demonstrações
financeiras do exercício social.

CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS
Art. 24 – O exercício social terá a duração de um ano e terminará no último dia do mês de
dezembro de cada ano.
Art. 25 – Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na escrituração
mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei.
Parágrafo Primeiro – O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de
balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores e aprovar a
distribuição de dividendos com base nos lucros apurados.
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Parágrafo Segundo – A qualquer tempo o Conselho de Administração também poderá
deliberar a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Art. 26 – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação,
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.
Parágrafo Primeiro – Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo,
será calculada a participação estatutária dos administradores, até o limite máximo legal.
Parágrafo Segundo – Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o
parágrafo anterior, destinar-se-á: a) 5% (cinco por cento) para Reserva Legal, até atingir
20% (vinte por cento) do capital social integralizado; b) 25% (vinte e cinco por cento), após
os ajustes de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para pagamento de dividendo
obrigatório a todos os seus acionistas, respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º do
presente Estatuto.
Parágrafo Terceiro – Atendida a distribuição prevista no parágrafo anterior, o saldo, por
proposta do Conselho de Administração e aprovação da Assembléia Geral, será destinado a
uma reserva suplementar para reforço de capital de giro e para apropriação futura ao
Capital Social. O saldo desta reserva não excederá o equivalente ao capital social.

CAPÍTULO VII – DA ALIENAÇÃO DO PODER DE CONTROLE
Art. 27 – A alienação de ações que assegurem ao acionista controlador o Poder de Controle,
tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a
efetivar uma oferta pública de aquisição das ações de todos os demais acionistas da
Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Nível 2 da BOVESPA, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao acionista alienante.
Parágrafo Primeiro - Há presunção relativa de titularidade do Poder de Controle em relação
a pessoa ou ao grupo de pessoas vinculados por acordo de acionistas ou sob controle
comum (Grupo de Acionistas) que seja titular de ações que lhes tenham assegurado a
maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais de
acionistas da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegure a maioria
absoluta do capital votante da Companhia.
Parágrafo Segundo - A negociação de ações entre os membros do Grupo de Acionistas que
exerçam o Poder de Controle, mesmo que implique a consolidação do Poder de Controle
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em apenas um acionista, não constitui transferência do Poder de Controle, não dando causa,
portanto, à obrigação de realizar oferta pública nos termos do caput deste artigo.
Parágrafo Terceiro - No caso de aquisição de ações pertencentes a um ou mais acionistas do
Grupo de Acionistas que exerçam o Poder de Controle por terceiro, a oferta pública
prevista no caput deste artigo somente será exigida a partir da aquisição do número de
ações necessário ao exercício do Poder de Controle.
Parágrafo Quarto – Na hipótese de o Poder de Controle da Companhia ser exercido por
mais de um acionista, a obrigação prevista no caput deste artigo não será exigida caso o
adquirente passe a deter o Poder de Controle em conjunto com o(s) outro(s) acionista(s) que
já exercia(m) o Poder de Controle, mas não detenha os votos necessários para o exercício
individual do Poder de Controle.
Parágrafo Quinto - Para fins do disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, entende-se
como número de ações e/ou votos necessários para o exercício do Poder de Controle, o
percentual equivalente ao quorum qualificado para deliberações estabelecido em acordo de
acionistas arquivado na sede da Companhia.
Art. 28 – A oferta pública de aquisição de ações, referida no artigo 27 deste Estatuto,
também será exigida quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venha a
resultar na alienação de ações que assegurem o Poder de Controle da Companhia.
Parágrafo Único – A verificação da ocorrência da transferência do Poder de Controle nos
termos deste artigo será feita com base no disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo
27.
Art. 29 – Observado o disposto no parágrafo único deste artigo, a oferta pública de
aquisição de ações referida no artigo 27 será exigida, ainda, em caso de alienação do
controle do acionista controlador da Companhia para terceiro. Nessa hipótese, o acionista
controlador ficará obrigado a declarar à BOVESPA o valor atribuído à Companhia, pela
alienação do seu Poder de Controle, enviando ainda a documentação que comprove esse
valor.
Parágrafo Único - A verificação da ocorrência da transferência do Poder de Controle nos
termos deste artigo será feita com base no disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo
27.
Art. 30 - O acionista que possuir ações da Companhia e que vier a adquirir o seu Poder de
Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o acionista
controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a (i) efetivar oferta
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pública nos termos do artigo 27 deste Estatuto Social, e (ii) ressarcir os acionistas de quem
tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da alienação de
Controle da Companhia, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao acionista
controlador que detinha o Poder de Controle da Companhia e o valor pago em bolsa, pelas
ações da Companhia neste período, devidamente atualizado.
Parágrafo Único - A verificação da ocorrência da aquisição do Poder de Controle nos
termos deste artigo será feita com base no disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo
27.
CAPÍTULO VIII – DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
COMPANHIA ABERTA
Art. 31 – Sem prejuízo das disposições legais e regulamentares, o cancelamento de registro
da Companhia como companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM
deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações e deverá ter como preço
mínimo, obrigatoriamente, o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado em laudo de avaliação por empresa especializada, mediante a utilização de
metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela
CVM.
Parágrafo Único – O cancelamento deverá ser precedido de Assembléia Geral
Extraordinária em que se delibere especificamente sobre tal cancelamento.
Art. 32 - Quando for informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de
registro de companhia aberta, o Ofertante deverá divulgar o valor máximo por ação ou lote
de mil ações pelo qual formulará a oferta pública.
Parágrafo Primeiro – A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo
de avaliação a que se refere o artigo 31 não seja superior ao valor divulgado pelo Ofertante.
Parágrafo Segundo – Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja
superior ao valor informado pelo Ofertante, a decisão referida no caput deste artigo ficará
automaticamente cancelada, , exceto se o Ofertante concordar expressamente em formular a
oferta pública pelo valor apurado no laudo de avaliação, devendo o Ofertante divulgar ao
mercado a decisão que tiver adotada.
Art. 33 – O laudo de avaliação deverá ser elaborado por empresa especializada, com
experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou acionista controlador, bem como satisfazer os demais requisitos
legais. Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo Ofertante,
conforme previsto no caput do artigo 31.
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CAPÍTULO IX – SAÍDA DO NÍVEL 2
Art. 34 – Caso os acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral Extraordinária
aprovem a saída da Companhia do Nível 2 da BOVESPA, o acionista controlador da
Companhia deverá efetivar uma oferta pública de aquisição de ações por valor apurado nos
termos do artigo 31 deste Estatuto Social, (i) na hipótese de a saída da Companhia do Nível
2 ocorrer para que suas ações passem a ser registradas para negociação fora do Nível 2, ou
(ii) em conseqüência de operação de reorganização societária, na qual as ações da
companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Nível 2.
Parágrafo Primeiro – A oferta pública prevista neste artigo observará, no que for cabível, as
regras de oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM,
nos termos dos artigos 31, 32 e 33 deste Estatuto.
Parágrafo Segundo – O acionista controlador da Companhia estará dispensado de proceder
à oferta pública prevista neste artigo na hipótese de a saída da Companhia do Nível 2
ocorrer em função da listagem de suas ações para negociação no Novo Mercado da
BOVESPA.
CAPÍTULO X – LIQUIDAÇÃO
Art. 35 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de
deliberação da Assembléia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração nomeará o liquidante e as formas e
diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

CAPÍTULO XI – JUÍZO ARBITRAL
Art. 36 – A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os membros do Conselho
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº
6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, do Regulamento de Arbitragem da
Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2.
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CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de três anos,
contado da data em que tenham sido postos à disposição do Acionista e reverterão em favor
da Companhia.
Art. 38 – Os acordos de acionistas devidamente registrados na sede da Companhia que,
dentre outras disposições, estabeleçam cláusulas e condições para alienação de ações de
emissão da Companhia, disciplinem o direito de preferência ou regulem o exercício do
direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e por sua Administração.
Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão
válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados
nos livros de registro da Companhia e nos certificados de ações, se emitidos. Os
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da
Assembléia Geral ou das reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, deverá
declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou pelo conselheiro em contrariedade
com os termos de tais acordos, ou ainda, no caso de ausência ou abstenção de acionistas ou
conselheiros, os outros acionistas prejudicados ou conselheiros eleitos pelos acionistas
prejudicados poderão votar com as ações ou votos pertencentes aos acionistas ou
conselheiros ausentes ou omissos, conforme o caso, nos termos do art. 118, parágrafos 8° e
9º da Lei nº 6.404/76.
Art. 39 – A Companhia observará os procedimentos de política interna de auto-regulação
em relação à negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Art. 40 – Fica expressamente vedada a emissão de Partes Beneficiárias pela Companhia.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo – SP, 28 de abril de 2006.
Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
Presidente

André Müller Borges
Secretário
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CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SÃO PAULO LTDA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

816.881

788.787

650.871

1.01

Ativo Circulante

121.675

97.606

75.638

1.01.01

Disponibilidades

68.648

56.133

30.813

1.01.02

Créditos

26.040

21.175

38.863

1.01.03

Estoques

8.795

6.647

1.194

1.01.04

Outros

18.192

13.651

4.768

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

244.739

215.821

36.262

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

129.548

149.713

28.156

1.02.02.01

Com Coligadas

129.548

149.713

28.156

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

115.191

66.108

8.106

1.03

Ativo Permanente

450.467

475.360

538.971

1.03.01

Investimentos

0

0

312

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

312

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

271.476

257.168

276.124

1.03.03

Diferido

178.991

218.192

262.535
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SÃO PAULO LTDA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 01/12/2003

816.881

788.787

650.871

82.304

82.811

111.475

Empréstimos e Financiamentos

0

0

2.437

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

42.423

59.763

73.624

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

3.151

503

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

5.213

20

0

2.01.06

Provisões

16.265

13.715

15.834

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

4.961

1.692

0

2.01.08

Outros

10.291

7.118

19.580

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

59.942

98.218

88.380

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

14.753

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

59.496

52.283

40.986

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

326

45.935

0

2.02.05

Outros

120

0

32.641

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

674.635

607.758

451.016

2.05.01

Capital Social Realizado

607.758

768.177

737.254

2.05.02

Reservas de Capital

0

511

511

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

66.877

(160.930)

(286.749)
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1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
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CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SÃO PAULO LTDA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3.02

Deduções da Receita Bruta

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01
3.06.02

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 01/12/2003

660.471

554.746

506.654

(125.837)

(98.801)

(94.526)

534.634

455.945

412.128

(306.267)

(261.311)

(232.253)

228.367

194.634

179.875

(137.425)

(71.905)

(125.598)

Com Vendas

(53.027)

(39.361)

(24.654)

Gerais e Administrativas

(38.822)

(30.115)

(29.161)

3.06.03

Financeiras

(48.267)

10.238

(19.993)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

24.426

20.050

8.828

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(72.693)

(9.812)

(28.821)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

(125)

(1.391)

0

3.07

Resultado Operacional

90.942

122.729

54.277

3.08

Resultado Não Operacional

(6.109)

(1.520)

(2.174)

3.08.01

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

(6.109)

(1.520)

(2.174)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

84.833

121.209

52.103

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(3.276)

146

(5.144)

3.11

IR Diferido

(8.570)

4.464

(44.974)

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

72.987

125.819

1.985

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO
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7.088

0

1.279

(4.272)

(11.276)

(53.069)

52.547

66.417

63.685

1.388,98510

1.894,37945

31,16904

764

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

607.758

0

0

0

0

0

(160.419)

0

768.177

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

(511)

0

511

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET SÃO PAULO LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.877

(6.110)

0

72.987

0

0

160.930

0

(160.930)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

674.635

(6.110)

0

72.987

0

0

0

0

607.758

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa
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2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

768.177

0

0

0

0

0

30.923

0

737.254

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

511

0

0

0

0

0

0

0

511

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET SÃO PAULO LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(160.930)

0

0

125.819

0

0

0

0

(286.749)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

607.758

0

0

125.819

0

0

30.923

0

451.016

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

766

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

737.254

0

0

0

0

0

446.939

0

290.315

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

511

0

0

0

0

0

(51)

0

562

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 01/12/2003 (Reais Mil)

NET SÃO PAULO LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(286.749)

0

0

1.985

0

0

51

0

(288.785)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

451.016

0

0

1.985

0

0

446.939

0

2.092

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET RIO S.A.
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

632.222

458.285

379.804

Ativo Circulante

45.706

111.309

71.837

1.01.01

Disponibilidades

15.491

85.026

45.131

1.01.02

Créditos

7.776

3.896

23.538

1.01.03

Estoques

9.169

8.407

765

1.01.04

Outros

13.270

13.980

2.403

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

154.061

174.172

130.279

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

21.847

36.751

15.055

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

132.214

137.421

115.224

1.03

Ativo Permanente

432.455

172.804

177.688

1.03.01

Investimentos

252.058

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

164.773

161.125

170.002

1.03.03

Diferido

15.624

11.679

7.686

767

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET RIO S.A.
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2005

632.222

4 - 31/12/2004

458.285

5 - 31/12/2003

379.804

2.01

Passivo Circulante

123.809

92.015

113.035

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

0

16.000

19.933

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

23.418

38.829

51.351

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

10.395

2.01.05

Dividendos a Pagar

2.01.06

Provisões

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.01.08

Outros

2.02
2.02.01

7.416

8.080

15.747

13.177

0

4.042

3.866

2.743

68.092

8.483

0

5.094

3.580

28.613

Passivo Exigível a Longo Prazo

111.102

54.665

56.312

Empréstimos e Financiamentos

0

0

55.308

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

68.649

54.477

1.004

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

42.287

32

0

2.02.05

Outros

166

156

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

397.311

311.605

210.457

2.05.01

Capital Social Realizado

270.472

270.472

270.472

2.05.02

Reservas de Capital

211

211

211

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

126.628

40.922

(60.226)

768

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET RIO S.A.
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

450.662

395.076

352.694

3.02

Deduções da Receita Bruta

(82.859)

(84.673)

(81.324)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

3.05

Resultado Bruto

164.014

137.368

125.437

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(58.904)

(50.865)

(86.598)

3.06.01

Com Vendas

(24.159)

(18.844)

(12.326)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(30.620)

(29.453)

(21.624)

3.06.03

Financeiras

(34.993)

(11.118)

(27.710)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

17.824

10.661

0

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(52.817)

(21.779)

0

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

0

11.065

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(5.244)

(2.515)

(24.938)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

Receitas

3.08.02

Despesas

3.09

367.803

310.403

271.370

(203.789)

(173.035)

(145.933)

36.112

0

0

105.110

86.503

38.839

(1.314)

615

1.217

0

615

1.217

(1.314)

0

0

Resultado Antes Tributação/Participações

103.796

87.118

40.056

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(26.691)

(25.057)

(2.308)

3.11

IR Diferido

11.625

54.588

(24.406)

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

88.730

116.649

13.342

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

769

641

641

641

138.424,33697

181.979,71919

20.814,35257

770

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

270.472

0

0

0

0

0

0

0

270.472

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

212

0

0

0

0

0

0

0

212

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET RIO S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

126.627

85.706

0

0

0

0

0

0

40.921

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

(88.730)

0

88.730

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

397.311

(3.024)

0

88.730

0

0

0

0

311.605

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

771

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Juros sobre Capital próprio

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.08

5.09

270.472

0

0

0

0

0

0

0

0

270.472

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

211

0

0

0

0

0

0

0

0

211

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET RIO S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.921

0

(15.502)

(15.502)

0

0

0

116.649

0

(60.226)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

311.604

0

(15.502)

(15.502)

0

0

0

116.649

0

210.457

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

772

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

0

541

270.472

0

0

0

0

0

269.931

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

211

0

0

0

0

0

0

0

211

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

NET RIO S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(60.226)

0

0

13.342

0

0

0

0

(73.568)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

210.457

0

0

13.342

0

0

269.931

0

(72.816)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

JONQUIL VENTURES LIMITED
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

27.742

198.558

198.806

Ativo Circulante

762

2.712

2.908

1.01.01

Disponibilidades

762

2.712

2.908

1.01.02

Créditos

0

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

0

1.01.04

Outros

0

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

26.980

195.846

195.898

1.02.01

Créditos Diversos

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

1.02.02.01
1.02.02.02

0

0

0

6.291

14.779

16.087

Com Coligadas

0

0

0

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

20.689

181.067

179.811

1.03

Ativo Permanente

0

0

0

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

0

0

0

1.03.03

Diferido

0

0

0

773

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

JONQUIL VENTURES LIMITED
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

27.742

198.558

198.806

Passivo Circulante

0

0

0

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

0

0

0

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

0

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

0

0

0

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

0

164.473

164.459

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

0

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

164.473

164.459

2.02.05

Outros

0

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

27.742

34.085

34.347

2.05.01

Capital Social Realizado

2

2

2

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

27.740

34.083

34.345

774

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

JONQUIL VENTURES LIMITED
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

0

0

0

3.02

Deduções da Receita Bruta

0

0

0

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

0

0

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

0

0

3.05

Resultado Bruto

0

0

0

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(6.343)

(262)

15.462

3.06.01

Com Vendas

0

0

0

3.06.02

Gerais e Administrativas

0

0

0

3.06.03

Financeiras

(6.343)

(262)

15.462

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04
3.06.05

16.940

28.182

20.246

(23.283)

(28.444)

(4.784)

Outras Receitas Operacionais

0

0

0

Outras Despesas Operacionais

0

0

0

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

0

0

3.07

Resultado Operacional

(6.343)

(262)

15.462

3.08

Resultado Não Operacional

0

0

0

3.08.01

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

0

0

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

(6.343)

(262)

15.462

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

0

0

0

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

(6.343)

(262)

15.462

1

1

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO

1
15.462.000,00000

PREJUÍZO POR AÇÃO

(6.343.000,00000)

775

(262.000,00000)

776

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

3 - CAPITAL SOCIAL

2

0

0

0

0

0

0

0

2

CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

JONQUIL VENTURES LIMITED

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.740

0

0

(6.343)

0

0

0

0

34.083

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

27.742

0

0

(6.343)

0

0

0

0

34.085

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

777

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

3 - CAPITAL SOCIAL

2

0

0

0

0

0

0

0

2

CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

JONQUIL VENTURES LIMITED

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.083

0

0

(262)

0

0

0

0

34.345

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

34.085

0

0

(262)

0

0

0

0

34.347

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

778

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

3 - CAPITAL SOCIAL

2

0

0

0

0

0

0

0

2

CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

JONQUIL VENTURES LIMITED

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.965

0

0

15.462

0

0

0

0

19.503

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

34.967

0

0

15.462

0

0

0

0

19.505

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

246.957

249.011

180.113

1.01

Ativo Circulante

102.242

69.735

44.246

1.01.01

Disponibilidades

42.670

39.574

22.740

1.01.02

Créditos

10.806

9.296

6.482

1.01.03

Estoques

3.534

2.428

336

1.01.04

Outros

45.232

18.437

14.688

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

61.618

72.840

23.908

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

8.760

0

18.467

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

18.467

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

8.760

0

0

1.02.03

Outros

52.858

72.840

5.441

1.03

Ativo Permanente

83.097

106.436

111.959

1.03.01

Investimentos

2.321

16.143

14.235

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

75.715

87.231

95.119

1.03.03

Diferido

5.061

3.062

2.605

779

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

246.957

249.011

180.113

37.992

151.181

131.668

Empréstimos e Financiamentos

0

112.481

98.343

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

13.163

18.481

20.299

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

0

0

2.652

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

9.603

5.846

2.249

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

15.226

14.373

8.125

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

78.953

640.531

614.115

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

77.174

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

1.690

559.021

535.820

2.02.05

Outros

89

81.510

78.295

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

130.012

(542.701)

(565.670)

2.05.01

Capital Social Realizado

655.695

109.029

109.029

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(525.683)

(651.730)

(674.699)

780

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

139.453

116.655

97.837

3.02

Deduções da Receita Bruta

(25.684)

(21.141)

(17.401)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

113.769

95.514

80.436

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(75.493)

(50.874)

(43.859)

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

Receitas

3.08.02

Despesas

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

3.10
3.11
3.12

38.276

44.640

36.577

2.332

(24.602)

(44.720)
(3.004)

(7.657)

(5.912)

(15.450)

(15.319)

(8.358)

23.388

(11.051)

(12.525)

39.051

8.498

7.227

(15.663)

(19.549)

(19.752)

0

0

0

(938)

(11.459)

(20.798)

2.989

19.139

(35)

40.608

20.038

(8.143)

70.876

364

8.010

0

0

0

0

0

0

111.484

20.402

(133)

Provisão para IR e Contribuição Social

(9.235)

(6.457)

(7.357)

IR Diferido

23.798

12.392

9.185

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

126.047

26.337

1.695

54.761.014

123.034.810

123.034.810

2,30177

0,21406

0,01378

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

781

782

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

655.695

0

0

0

0

0

546.666

0

109.029

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(525.683)

0

0

126.047

0

0

0

0

(651.730)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

130.012

0

0

126.047

0

0

546.666

0

(542.701)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

783

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

109.029

0

0

0

0

0

0

0

109.029

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(651.730)

0

0

26.338

0

0

0

0

(678.068)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(542.701)

0

0

26.338

0

0

0

0

(569.039)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

784

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

109.029

0

0

0

0

0

0

0

109.029

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

MULTICANAL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(674.699)

0

0

1.695

0

0

0

0

(676.394)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(565.670)

0

0

1.695

0

0

0

0

(567.365)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

529.051

476.358

370.741

1.01

Ativo Circulante

211.053

135.099

88.574

1.01.01

Disponibilidades

147.200

80.310

64.058

1.01.02

Créditos

32.156

31.783

8.240

1.01.03

Estoques

6.423

5.870

1.056

1.01.04

Outros

25.274

17.136

15.220

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

137.906

139.131

35.348

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

137.906

139.131

35.348

1.03

Ativo Permanente

180.092

202.128

246.819

1.03.01

Investimentos

28.231

38.130

48.867

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

140.102

154.288

186.955

1.03.03

Diferido

11.759

9.710

10.997

785

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2005

529.051

476.358

370.741

2.01

Passivo Circulante

206.574

363.926

350.591

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

112.964

265.351

279.877

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

28.134

37.417

56.667

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

15.767

8.734

5.285

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

0

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.205

10.812

0

2.01.08

Outros

47.504

41.612

8.762

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

257.171

82.727

110.627

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

51

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

108.513

71.190

72.291

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

145.129

5.131

28.263

2.02.05

Outros

3.529

6.406

10.022

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

65.306

29.705

(90.477)

2.05.01

Capital Social Realizado

460.193

460.193

427.672

2.05.02

Reservas de Capital

15

15

15

2.05.03

Reservas de Reavaliação

4.522

14.494

24.465

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(399.424)

(444.997)

(542.629)

786

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

395.762

343.234

290.298

3.02

Deduções da Receita Bruta

(82.277)

(63.399)

(50.842)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01
3.06.02

313.485

279.835

239.456

(187.823)

(177.859)

(171.892)

125.662

101.976

67.564

(104.470)

(57.002)

(50.941)

Com Vendas

(18.878)

(14.621)

(14.496)

Gerais e Administrativas

(45.145)

(33.615)

(27.065)

3.06.03

Financeiras

(33.034)

4.293

13.999

3.06.03.01

Receitas Financeiras

6.601

6.601

0

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(39.635)

(2.308)

0

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

2.485

0

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(9.898)

(13.059)

(23.379)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

Receitas

3.08.02

Despesas

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

3.11

IR Diferido

3.12

0

0

0

21.192

44.974

16.623

1.510

2.972

2.305

0

0

2.305

0

0

0

22.702

47.946

18.928

(15.336)

(8.234)

(7.608)

29.290

48.118

8.352

Participações/Contribuições Estatutárias

(165)

(169)

(166)

3.12.01

Participações

(165)

(169)

(166)

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

36.491

87.661

19.506

46.019.311

46.019.311

42.767.219

0,79295

1,90487

0,45610

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

787

788

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

460.193

0

0

0

0

0

0

0

460.193

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

14

0

0

0

0

0

0

0

14

4.524

(9.970)

0

0

0

0

0

0

14.494

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(399.425)

9.080

0

36.491

0

0

0

0

(444.996)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

65.306

(890)

0

36.491

0

0

0

0

29.705

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

789

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

460.193

0

0

0

0

0

32.521

0

427.672

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

14

0

0

0

0

0

0

0

14

14.494

0

0

0

0

(9.971)

0

0

24.465

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(444.995)

0

0

87.662

0

9.971

0

0

(542.628)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

29.706

0

0

87.662

0

0

32.521

0

(90.477)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

790

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

427.672

0

0

0

0

0

151.608

0

276.064

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

43.845

0

0

0

0

0

0

0

43.845

4 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(561.994)

0

0

19.506

0

0

0

0

(581.500)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(90.477)

0

0

19.506

0

0

151.608

0

(261.591)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

16.932

15.706

17.002

1.01

Ativo Circulante

10.026

7.602

7.500

1.01.01

Disponibilidades

8.686

6.780

5.795

1.01.02

Créditos

154

50

789

1.01.03

Estoques

288

220

63

1.01.04

Outros

898

552

853

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

527

466

526

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

527

466

526

1.03

Ativo Permanente

6.379

7.638

8.976

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

5.817

7.256

8.699

1.03.03

Diferido

562

382

277

791

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

16.932

15.706

17.002

2.432

2.816

3.957

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

1.018

1.582

1.533

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

675

631

686

2.01.06

Provisões

448

393

854

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

291

210

884

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

1.046

930

1.493

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

1.040

923

713

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.02.05

Outros

6

7

780

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

13.454

11.960

11.552

2.05.01

Capital Social Realizado

10.204

10.204

10.204

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

3.250

1.756

1.348

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

3.250

1.756

1.348

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

0

792

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

18.873

16.209

14.329

3.02

Deduções da Receita Bruta

(3.291)

(2.895)

(2.469)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

15.582

13.314

11.860

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(9.379)

(7.886)

(7.439)

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

Receitas

3.08.02

Despesas

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

3.11

IR Diferido

3.12

6.203

5.428

4.421

(3.043)

(3.493)

(2.253)

(533)

(700)

(211)

(2.597)

(2.276)

(1.875)

(12)

(494)

(167)

0

0

0

(12)

(494)

(167)

99

0

0

0

(23)

0

0

0

0

3.160

1.935

2.168

(36)

7

(44)

0

0

0

0

0

0

3.124

1.942

2.124

(1.179)

(748)

(531)

58

(177)

432

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

794

742

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

2.797

1.759

2.025

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

793

12.985

12.985

12.985

215,40239

135,46400

155,94917

794

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

7.500

0

0

0

0

0

0

0

7.500

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

460

140

0

0

0

0

0

0

320

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

2.790

(509)

1.863

0

0

0

0

0

1.436

2.797

0

0

0

0

0

0

0

(2.797)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

10.750

(369)

(934)

2.797

0

0

0

0

9.256

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

795

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

7.500

0

0

0

0

0

0

0

7.500

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

1.756

1.017

(609)

0

0

0

0

0

1.348

0

1.759

0

0

0

0

0

0

(1.759)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

9.256

(742)

(609)

1.759

0

0

0

0

8.848

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

796

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

7.500

0

0

0

0

0

0

0

7.500

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

TV CABO E COMUM. JUNDIAÍ S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

0

0

0

0

0

2.610

1.348

1.217

(2.479)

6 - RESERVAS DE

(808)

2.025

0

0

0

0

0

0

(1.217)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

8.848

0

(3.287)

2.025

0

0

0

0

10.110

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET FRANCA LTDA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

8.578

5.810

5.462

1.01

Ativo Circulante

2.633

1.891

1.059

1.01.01

Disponibilidades

1.955

1.486

799

1.01.02

Créditos

75

25

186

1.01.03

Estoques

255

264

40

1.01.04

Outros

348

116

34

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

2.924

490

131

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

8

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

8

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

2.916

490

131

1.03

Ativo Permanente

3.021

3.429

4.272

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

2.843

3.327

4.178

1.03.03

Diferido

178

102

94

797

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET FRANCA LTDA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

8.578

5.810

5.462

917

779

980

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

324

472

585

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

92

39

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

224

42

0

2.01.06

Provisões

178

140

110

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.01.08

Outros

2.02
2.02.01

0

0

0

99

86

285

Passivo Exigível a Longo Prazo

138

244

242

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

127

129

91

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

9

113

0

2.02.05

Outros

2

2

151

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.05

Patrimônio Líquido

2.05.01

Capital Social Realizado

2.05.02

Reservas de Capital

2.05.03

0

0

0

7.523

4.787

4.240

30.975

30.975

30.975

214

214

214

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(23.666)

(26.402)

(26.949)

798

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET FRANCA LTDA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

5.712

4.569

3.02

Deduções da Receita Bruta

(972)

(845)

(668)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

4.740

3.724

3.226

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(3.389)

(2.980)

(2.591)

3.05

Resultado Bruto

1.351

744

635

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(809)

(559)

(709)

3.06.01

Com Vendas

(313)

(181)

(62)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(610)

(510)

(484)

3.06.03

Financeiras

131

152

(133)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

131

152

0

3.06.03.02

Despesas Financeiras

0

0

(133)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

0

0

3.07

Resultado Operacional

542

185

(74)

3.08

Resultado Não Operacional

120

12

(13)

3.08.01

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

0

0

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

662

197

(87)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

3.11

IR Diferido

3.12

3.894

0

0

0

(17)

(20)

(30)

(92)

(38)

0

2.381

437

0

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

2.951

596

(87)

3.097.554

3.097.554

3.097.554

0,95269

0,19241

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

(0,02809)

799

800

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

30.976

0

0

0

0

0

0

0

30.976

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

214

0

0

0

0

0

0

0

214

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET FRANCA LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(23.666)

0

(214)

2.951

0

0

0

0

(26.403)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

7.524

0

(214)

2.951

0

0

0

0

4.787

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

801

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

30.975

0

0

0

0

0

0

0

30.975

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

214

0

0

0

0

0

0

0

214

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET FRANCA LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(26.402)

(49)

0

596

0

0

0

0

(26.949)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

4.787

(49)

0

596

0

0

0

0

4.240

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

802

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

30.975

0

0

0

0

0

29.788

0

1.187

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

214

0

0

0

0

0

0

0

214

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

NET FRANCA LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(26.949)

0

0

(88)

0

0

0

0

(26.861)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

4.240

0

0

(88)

0

0

29.788

0

(25.460)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET RECIFE LTDA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

12.576

10.113

9.969

Ativo Circulante

3.373

3.684

5.201

1.01.01

Disponibilidades

2.270

2.610

2.968

1.01.02

Créditos

259

146

1.102

1.01.03

Estoques

121

231

63

1.01.04

Outros

723

697

1.068

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

4.380

2.164

148

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

4.380

2.164

148

1.03

Ativo Permanente

4.823

4.265

4.620

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

4.043

3.826

4.430

1.03.03

Diferido

780

439

190

803

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET RECIFE LTDA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

12.576

10.113

9.969

3.454

4.188

4.899

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

1.384

2.419

2.504

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

493

537

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

536

178

0

2.01.06

Provisões

503

771

1.283

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

187

11

0

2.01.08

Outros

351

272

1.112

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

887

1.215

3.084

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

852

894

910

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

31

0

1.162

2.02.05

Outros

4

321

1.012

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

8.235

4.710

1.986

2.05.01

Capital Social Realizado

26.757

26.757

26.757

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(18.522)

(22.047)

(24.771)

804

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET RECIFE LTDA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

18.653

15.846

13.429

3.02

Deduções da Receita Bruta

(3.282)

(2.725)

(2.325)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

15.371

13.121

11.104

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(9.676)

(7.863)

(7.008)

3.05

Resultado Bruto

5.695

5.258

4.096

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(2.982)

(3.007)

(3.212)

3.06.01

Com Vendas

(1.034)

(871)

(566)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(2.457)

(1.946)

(1.783)

3.06.03

Financeiras

(120)

(140)

(700)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

0

0

0

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(120)

(140)

(700)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

0

0

3.07

Resultado Operacional

2.713

2.251

884

3.08

Resultado Não Operacional

(278)

(26)

12

3.08.01

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

0

0

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

2.435

2.225

896

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(493)

(537)

(232)

3.11

IR Diferido

2.004

1.215

712

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

3.946

2.903

1.376

2.675.720

2.675.720

2.675.720

1,47474

1,08494

0,51425

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

805

629

0

0

0

(50)

(163)

806

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

26.757

0

0

0

0

0

0

0

26.757

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET RECIFE LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(18.522)

0

(421)

3.946

0

0

0

0

(22.047)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

8.235

0

(421)

3.946

0

0

0

0

4.710

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

807

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

26.757

0

0

0

0

0

0

0

26.757

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET RECIFE LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(22.047)

(179)

0

2.903

0

0

0

0

(24.771)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

4.710

(179)

0

2.903

0

0

0

0

1.986

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

808

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

26.757

0

0

0

0

0

25.436

0

1.321

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

NET RECIFE LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(24.771)

0

(31)

1.376

0

0

0

0

(26.116)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

1.986

0

(31)

1.376

0

0

25.436

0

(24.795)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SÃO CARLOS S.A.
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

10.921

8.873

7.873

Ativo Circulante

4.956

3.468

2.032

1.01.01

Disponibilidades

3.706

2.783

1.435

1.01.02

Créditos

54

19

354

1.01.03

Estoques

339

332

0

1.01.04

Outros

857

334

243

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

2.245

724

100

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

2.245

724

100

1.03

Ativo Permanente

3.720

4.681

5.741

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

3.518

4.508

5.569

1.03.03

Diferido

202

173

172

809

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SÃO CARLOS S.A.
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

10.921

8.873

7.873

1.400

1.452

1.634

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

475

732

888

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

392

195

89

2.01.06

Provisões

402

427

265

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

3

0

0

2.01.08

Outros

128

98

392

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

184

336

354

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

170

188

109

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

14

148

0

2.02.05

Outros

0

0

245

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.05

Patrimônio Líquido

2.05.01

Capital Social Realizado

2.05.02

Reservas de Capital

2.05.03

0

0

0

9.337

7.085

5.885

13.290

13.290

13.290

0

0

0

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(3.953)

(6.205)

(7.405)

810

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET SÃO CARLOS S.A.
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3.02

Deduções da Receita Bruta

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

8.156

6.951

6.170

(1.438)

(1.181)

(1.038)

6.718

5.770

5.132

(4.730)

(4.230)

(3.701)

1.988

1.540

1.431

(1.005)

(602)

(845)

Com Vendas

(276)

(154)

(80)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(863)

(757)

(581)

3.06.03

Financeiras

109

245

(90)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

109

245

0

3.06.03.02

Despesas Financeiras

0

0

(90)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

25

64

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

0

0

(94)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

Receitas

3.08.02

Despesas

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

3.10
3.11
3.12

0

0

0

983

938

586

(6)

13

(80)

0

0

0

0

0

0

977

951

506

Provisão para IR e Contribuição Social

(192)

(202)

(105)

IR Diferido

1.698

576

107

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

2.483

1.325

508

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO
PREJUÍZO POR AÇÃO

811

561

561

561

4.426,02496

2.361,85383

905,52585

812

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

8.800

0

0

0

0

0

0

0

8.800

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET SÃO CARLOS S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.953)

0

(231)

2.483

0

0

0

0

(6.205)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

4.847

0

(231)

2.483

0

0

0

0

2.595

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

813

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

8.800

0

0

0

0

0

0

0

8.800

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET SÃO CARLOS S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(6.205)

(125)

0

1.325

0

0

0

0

(7.405)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

2.595

(125)

0

1.325

0

0

0

0

1.395

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

814

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

8.800

0

0

0

0

0

0

0

8.800

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

NET SÃO CARLOS S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

(7.405)

403

0

0

0

0

0

0

(7.808)

6 - RESERVAS DE

ACUMULADOS

0

(403)

(105)

508

0

0

0

0

0

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

1.395

0

(105)

508

0

0

0

0

992

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET INDAIATUBA LTDA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

2.443

2.225

2.197

Ativo Circulante

641

431

103

1.01.01

Disponibilidades

529

379

68

1.01.02

Créditos

17

10

25

1.01.03

Estoques

43

7

2

1.01.04

Outros

52

35

8

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

285

57

104

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

2

0

98

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

2

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

283

57

6

1.03

Ativo Permanente

1.517

1.737

1.990

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

1.517

1.735

1.987

1.03.03

Diferido

0

2

3

815

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET INDAIATUBA LTDA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

2.443

2.225

2.197

342

312

348

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

186

218

260

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

22

14

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

40

17

0

2.01.06

Provisões

61

42

35

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.01.08

Outros

2.02
2.02.01

4

1

0

29

20

53

Passivo Exigível a Longo Prazo

9

32

80

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

5

7

26

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

4

25

0

2.02.05

Outros

0

0

54

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

2.092

1.881

1.769

2.05.01

Capital Social Realizado

6.321

6.321

6.321

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(4.229)

(4.440)

(4.552)

816

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NET INDAIATUBA LTDA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

2.153

1.772

3.02

Deduções da Receita Bruta

(429)

(315)

(309)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.724

1.457

1.279

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(1.507)

(1.217)

(1.234)

3.05

Resultado Bruto

217

240

45

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(173)

(153)

(163)

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

1.588

(55)

(70)

(32)

(217)

(125)

(111)

36

8

(10)

42

32

0

Despesas Financeiras

(6)

(24)

(10)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

63

34

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

0

0

(10)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08
3.08.01

0

0

0

44

87

(118)

Resultado Não Operacional

0

17

(3)

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

0

0

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

44

104

(121)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(21)

(15)

0

3.11

IR Diferido

215

43

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

238

132

(121)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)

632.030

632.030

477.288

LUCRO POR AÇÃO

0,37656

0,20885

PREJUÍZO POR AÇÃO

(0,25352)

817

818

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

6.321

0

0

0

0

0

0

0

6.321

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

NET INDAIATUBA LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.229)

0

(27)

238

0

0

0

0

(4.440)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

2.092

0

(27)

238

0

0

0

0

1.881

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

819

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

6.320

0

0

0

0

0

1.547

0

4.773

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

NET INDAIATUBA LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.439)

(19)

0

132

0

0

0

0

(4.552)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

1.881

(19)

0

132

0

0

1.547

0

221

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

820

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

4.773

0

0

0

0

0

1.772

0

3.001

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

NET INDAIATUBA LTDA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.552)

0

0

(122)

0

0

0

0

(4.430)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

221

0

0

(122)

0

0

1.772

0

(1.429)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

478

4

1.528

1.01

Ativo Circulante

430

4

3

1.01.01

Disponibilidades

426

4

3

1.01.02

Créditos

0

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

0

1.01.04

Outros

4

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

0

0

0

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

0

0

0

1.03

Ativo Permanente

48

0

1.525

1.03.01

Investimentos

48

0

1.525

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

0

0

0

1.03.03

Diferido

0

0

0

821

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

478

4

1.528

Passivo Circulante

3

39

6

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

1

39

6

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

0

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

0

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

2

0

0

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

34

76.109

77.778

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

0

75.978

77.778

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

31

131

0

2.02.05

Outros

3

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

441

(76.144)

(76.256)

2.05.01

Capital Social Realizado

40.455

39.488

39.488

2.05.02

Reservas de Capital

41

0

708

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(40.055)

(115.632)

(116.452)

822

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

0

0

0

3.02

Deduções da Receita Bruta

0

0

0

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

0

0

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

0

0

3.05

Resultado Bruto

0

0

0

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

7.990

1.527

(1.367)

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04
3.06.05
3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

0

0

0

(377)

(128)

(54)

(78)

(35)

(25)

0

0

0

(78)

(35)

(25)

Outras Receitas Operacionais

6

0

0

Outras Despesas Operacionais

0

0

0

8.439

1.690

(1.288)

7.990

1.527

(1.367)

67.587

0

0

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

0

0

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

75.577

1.527

(1.367)

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

0

0

0

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

75.577

1.527

(1.367)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)

4.045.524

1.747.986

1.747.986

LUCRO POR AÇÃO

18,68163

0,87358

PREJUÍZO POR AÇÃO

(0,78204)

823

824

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

40.455

0

0

0

0

0

4.445

0

36.010

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

41

41

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(40.055)

0

0

75.577

0

0

0

0

(115.632)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

441

41

0

75.577

0

0

4.445

0

(79.622)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

825

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

36.010

0

0

0

0

0

0

0

36.010

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

708

0

0

0

0

0

0

(708)

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(115.633)

(708)

0

1.527

0

0

0

0

(116.452)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(79.623)

0

0

1.527

0

0

0

0

(81.150)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

826

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

36.010

0

0

0

0

0

0

0

36.010

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

(708)

0

0

0

0

0

0

0

(708)

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

CMA PARTICIPAÇÕES S.A.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(116.452)

0

0

(1.367)

0

0

0

0

(115.085)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(81.150)

0

0

(1.367)

0

0

0

0

(79.783)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2005

73.717

4 - 31/12/2004

107.685

5 - 31/12/2003

97.400

1.01

Ativo Circulante

63.941

51.193

22.455

1.01.01

Disponibilidades

12.536

16.837

100

1.01.02

Créditos

0

271

22

1.01.03

Estoques

15.637

23.387

15.768

1.01.04

Outros

35.768

10.698

6.565

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

9.700

49.677

60.347

1.02.01

Créditos Diversos

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

1.02.02.01

Com Coligadas

1.02.02.02

Com Controladas

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

1.02.03

Outros

1.03

Ativo Permanente

1.03.01

Investimentos

1.03.01.01

0

0

0

8.623

48.600

59.270

0

0

0

8.623

48.600

59.270

0

0

0

1.077

1.077

1.077

76

6.815

14.598

0

0

0

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

76

6.815

14.598

1.03.03

Diferido

0

0

0

827

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01
2.01.02
2.01.03

3 - 31/12/2005

4 - 31/12/2004

5 - 31/12/2003

73.717

107.685

97.400

5.989

119.335

104.205

Empréstimos e Financiamentos

0

112.480

98.343

Debêntures

0

0

0

Fornecedores

3.110

4.679

4.300

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

1.602

0

0

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

12

5

1.000

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.01.08

Outros

2.02
2.02.01

0

0

0

1.265

2.171

562

Passivo Exigível a Longo Prazo

14.296

22.417

11.985

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

14.296

12.620

10.850

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

9.593

0

2.02.05

Outros

0

204

1.135

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

2.05

Patrimônio Líquido

2.05.01

Capital Social Realizado

2.05.02

Reservas de Capital

2.05.03

0

0

0

53.432

(34.067)

(18.790)

313.262

228.871

228.871

0

0

0

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(259.830)

(262.938)

(247.661)

828

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

Divulgação Externa

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01462-1

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2005 a 31/12/2005 4 - 01/01/2004 a 31/12/2004 5 - 01/01/2003 a 31/12/2003

3.02

Deduções da Receita Bruta

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01

Com Vendas

(488)

(262)

(649)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(3.676)

(3.026)

(1.078)

3.06.03

Financeiras

15.341

(9.966)

(8.321)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

34.613

6.447

0

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(19.272)

(16.413)

(8.321)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08
3.08.01
3.08.02

Despesas

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

3.11

IR Diferido

3.12

67.937

45.427

31.426

(16.649)

(10.517)

(4.184)

51.288

34.910

27.242

(57.093)

(36.238)

(17.318)

(5.805)

(1.328)

9.924

9.871

(13.216)

(12.973)

0

0

0

(1.306)

38

(2.925)

0

0

0

4.066

(14.544)

(3.049)

Resultado Não Operacional

172

(262)

(6.689)

Receitas

172

0

0

0

(262)

0

4.238

(14.806)

(9.738)

(1.130)

(471)

0

0

0

0

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

3.108

(15.277)

(9.738)

921

1

1

(15.277.000,00000)

(9.738.000,00000)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO

3.374,59283

PREJUÍZO POR AÇÃO

829

830

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

313.262

0

0

0

0

0

84.391

0

228.871

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(259.830)

0

0

3.108

0

0

0

0

(262.938)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

53.432

0

0

3.108

0

0

84.391

0

(34.067)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

831

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

228.871

0

0

0

0

0

0

0

228.871

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(262.938)

0

0

(15.277)

0

0

0

0

(247.661)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(34.067)

0

0

(15.277)

0

0

0

0

(18.790)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

832

NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

2 - DESCRIÇÃO

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

1 - CÓDIGO

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

0

18

228.871

0

0

0

0

0

228.853

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais Mil)

REYC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CONTROLADA/COLIGADA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01462-1

Data-Base - 31/12/2005

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(247.661)

0

0

(9.738)

0

0

0

0

(237.923)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

LÍQUIDO

(18.790)

0

0

(9.738)

0

0

228.853

0

(237.905)

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

00.108.786/0001-65

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Governança Corporativa
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00.108.786/0001-65

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2005
Reapresentação Espontânea

01462-1 NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

00.108.786/0001-65

20.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

Grupo 09 Quadro 01 – Histórico (Liderança de mercado, rede avançada, estrutura
acionária, eventos subseqüentes, estratégias e investimentos)
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ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1º - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. é uma sociedade anônima que se regerá pelo presente
estatuto e pela legislação aplicável.
Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e pode, por deliberação do
Conselho de Administração, transferir o endereço da sede social da Companhia, abrir, manter e fechar filiais,
escritórios, depósitos ou agências de representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Art. 3º - A Companhia tem por objetivo a participação no capital de outras sociedades que atuem (a) na
distribuição local de sinais de TV paga, bem como no provimento de acesso para seus assinantes a serviços de
valor adicionado; (b) na prestação de outros serviços de telecomunicações; (c) em qualquer outra modalidade de
distribuição de sinais de qualquer espécie, através de sua rede local, e (d) na produção dos seus próprios canais
locais. Tem também, por objetivo, a prestação de todos os serviços, às suas subsidiárias, inseridos no contexto de
apoio corporativo, administrativo, financeiro e consultivo. A Companhia poderá, ainda, participar em outras
sociedades que tenham as mesmas atividades, assim como acessórias a estas, as de importação, exportação e
representação.
Art. 4º - O prazo de duração será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Art. 5º - O Capital Social é de R$3.474.272.185,28 (três bilhões, quatrocentos e setenta e quatro milhões,
duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), dividido em 107.548.340
(cento e sete milhões, quinhentas e quarenta e oito mil e trezentas e quarenta) ações ordinárias e 156.095.904
(cento e cinqüenta e seis milhões, noventa e cinco mil e novecentas e quatro) ações preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Capital Social poderá ser aumentado até R$5.000.000.000,00
(cinco bilhões de reais), independentemente de alteração estatutária, na forma do artigo 168 da Lei 6.404/76, por
deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão, nos termos do parágrafo
primeiro do artigo 170 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Primeiro – As ações preferenciais terão direito de voto exclusivamente nas seguintes matérias: (a)
transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) avaliação de bens destinados à integralização de
aumento de capital da Companhia; (c) escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico
das ações da Companhia, nos termos do artigo 9º, “iv”, deste Estatuto; e (d) alteração ou revogação de
dispositivos deste Estatuto Social que resultem no descumprimento, pela Companhia, das exigências previstas na
Seção IV, item 4.1, do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 2 (doravante
denominado “Regulamento do Nível 2”), instituído pela Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”).
Parágrafo Segundo - As ações preferenciais também terão direito de voto no que diz respeito à aprovação de
contratos entre a Companhia e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim como de
outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro, por força de
disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembléia Geral.
Parágrafo Terceiro – Às ações preferenciais é assegurado (i) o recebimento de dividendos em dinheiro 10% (dez
por cento) maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias; (ii) a prioridade no reembolso em caso de
liquidação da Companhia, sem prêmio, pelo valor patrimonial; e (iii) o tratamento igualitário àquele dado aos
acionistas que exerçam o poder efetivo de conduzir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito (“Poder de Controle”), na hipótese de alienação
desse Poder de Controle, nos termos do artigo 27, caput, deste Estatuto.
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Parágrafo Quarto – As ações preferenciais, por não terem dividendos fixo ou mínimos, não adquirirão o
exercício do direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, sendo inaplicável o disposto no
parágrafo 1º do artigo 111 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Quinto – As ações preferenciais participarão em igualdade de condições com as ações ordinárias na
distribuição de bonificações e poderão representar até 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas pela
Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e
preferenciais.
Parágrafo Sexto – A emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos da Lei, poderá excluir o direito de preferência na subscrição, ou
reduzir o prazo mínimo legal.
Parágrafo Sétimo – A Companhia poderá, por deliberação da Assembléia Geral, outorgar opção de compra de
ações em favor dos administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços a sociedades sob
seu controle.
Parágrafo Oitavo – As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de depósito, em nome
de seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sob a forma de
ações escriturais, sem a emissão de certificados, podendo o Conselho de Administração fixar prazo para que os
acionistas apresentem os certificados de ações em circulação para cancelamento e correspondente conversão em
ações escriturais. A Companhia ou a instituição depositária das ações poderá cobrar dos acionistas o custo dos
serviços de emissão de certificados ou transferência da propriedade das ações, observados os limites legais e
regulamentares, conforme previsto nos artigos 34 e 35 da Lei nº 6.404/76 e seus respectivos parágrafos.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 6º - A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto social da
Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, a qual deverá ser
convocada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência.
Art. 7º - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e, em sua
falta ou impedimento, por um outro membro do Conselho de Administração, ou ainda na falta destes por
qualquer dos diretores da Companhia presentes.
Parágrafo Único – O Presidente da Assembléia escolherá um ou mais secretários.
Art. 8º - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, previstas em lei.
Art. 9º - A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem o
pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto, sendo de competência da
Assembléia Geral deliberar sobre as seguintes matérias: (i) prestação de fiança, aval ou outra garantia em favor
de terceiros não integrantes do grupo de empresas controladas e coligadas da Companhia (entendidas como
coligadas apenas as Sociedades em que a Companhia e suas controladas participem do capital com mais de 10%
(dez por cento), excluídas aquelas que participem do capital da Companhia e/ou de suas controladas); (ii)
cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia mantido perante a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM; (iii) descontinuidade das práticas diferenciadas de governança corporativas do Nível 2
(saída do Nível 2 da BOVESPA); e (iv) escolha da empresa especializada, dentre aquelas indicadas pelo
Conselho de Administração, responsável por elaborar o laudo de avaliação econômica do valor das ações da
Companhia, para fins das ofertas públicas de que tratam o Capítulo VIII e o Capítulo IX deste Estatuto.
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Parágrafo único - A escolha da instituição ou empresa especializada de que trata o item (iv) deste artigo 9º é de
competência privativa da assembléia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação,
independente da espécie ou classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria de votos dos acionistas
representantes das ações em circulação de emissão da Companhia presentes nesta deliberação, que se instalada
em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte
por cento) do total de ações em circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a
presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação. Para fins da deliberação
prevista neste parágrafo único, entende-se como ações em circulação aquelas emitidas pela Companhia,
excetuadas as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas vinculadas ao acionista controlador, por
administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Art. 10 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
Parágrafo Primeiro – Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no Livro de Atas das Reuniões
do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, dos quais deverá constar declaração desses de
que (i) tomaram conhecimento dos acordos de acionistas devidamente registrados na sede da Companhia,
mencionados no art. 38 deste estatuto, e (ii) obrigam-se a observar o teor integral dos mesmos.
Parágrafo Segundo – A posse dos administradores estará condicionada à prévia subscrição do Termo de
Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Nível 2 da BOVESPA.
Parágrafo Terceiro – A Assembléia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, que
será distribuída de acordo com o disposto no artigo 15, inciso V, deste Estatuto.
Art. 11 – O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 09 (nove) e, no máximo 12 (doze)
membros efetivos e igual número de suplentes, sendo, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus membros
Conselheiros Independentes, tal como definido no Regulamento do Nível 2, todos acionistas, eleitos pela
Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 01 (um) ano, permitida a
reeleição.
Parágrafo Único – Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura do termo
respectivo, lavrado em livro próprio.
Art. 12 – O Conselho de Administração terá um Presidente, que será eleito por maioria dos votos de seus
membros imediatamente após a sua posse.
Parágrafo Único – A substituição do Presidente do Conselho de Administração obedecerá o mesmo critério
estabelecido para sua eleição, nos termos do caput deste artigo.
Art. 13 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente pelo menos uma vez a cada trimestre, e
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de qualquer um de seus membros, através de carta,
telegrama, fax ou pessoalmente, a qual deverá ser feita com um prazo mínimo de 05 (cinco) dias de
antecedência.
Art. 14 – O Conselho de Administração instalar-se-á, funcionará e deliberará validamente pelo voto favorável da
maioria de seus membros eleitos.
Parágrafo Único – As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será assinada pelos
presentes.
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Art. 15 – Compete ao Conselho de Administração:
I – fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, política e objetivos básicos,
para todas as áreas principais de atuação da Companhia e de suas controladas;
II – aprovar os planos de negócios da Companhia e de controladas, os orçamentos anuais, os planos de
investimentos, abrangendo todos os programas de expansão da Companhia e de suas controladas, a política e os
planos financeiros, juntamente com regras sobre nível de endividamento e outros compromissos relativos a
endividamento e à Companhia, incluindo condições para contratar novas dívidas e a política de hedge adotada
pela Companhia;
III – eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
IV – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos;
V – atribuir, no montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honorários mensais, a cada
um dos membros da Administração da Companhia;
VI – atribuir aos membros da Administração a sua parcela de participação nos lucros apurados em balanços
levantados pela Companhia, inclusive intermediários, respeitadas as limitações e disposições estatutárias e
legais;
VII – manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria, e autorizar a distribuição de
dividendos intermediários e, se distribuídos estes com base em resultados apurados em balanço intermediário,
fixar a participação nos lucros que farão jus os administradores;
VIII – escolher e destituir os auditores independentes;
IX – convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente ou por exigência legal ou estatutária;
X – fixar o voto a ser dado pela Companhia nas Assembléias Gerais e aprovar previamente alterações contratuais
das Sociedades em que participe como sócia, Acionista ou Quotista, inclusive aprovando a escolha dos
administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto dos representantes da
Companhia, respeitado sempre o disposto no parágrafo único do artigo anterior;
XI – submeter à deliberação da Assembléia Geral proposta de alteração deste Estatuto;
XII – estabelecer os critérios gerais de remuneração da administração e dos funcionários de escalão superior
(como tal entendidos os superintendentes ou ocupantes de cargos de direção equivalentes) de sociedade em que a
Companhia houver efetuado investimento ou das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela
Companhia;
XIII – fixar a política de remuneração e de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas
vendas) da administração e dos funcionários em geral da Sociedade em que a Companhia houver efetuado
investimento ou das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas às suas
controladas, respeitado o que estiver previsto nos acordos existentes;
XIV – tomar decisões relativas à política de investimentos da Companhia e das Sociedades em que a Companhia
houver efetuado investimento ou das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia ou
coligadas às suas controladas;
XV – decidir sobre a estrutura de capital da Companhia e das Sociedades em que a Companhia houver efetuado
investimento ou das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas à mesma
ou às suas controladas;
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XVI – escolher o executivo principal da Companhia e das Sociedades em que a Companhia houver efetuado
investimento ou das Companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas à mesma
ou às suas controladas;
XVII – designar um dos membros da Diretoria para representar a Companhia em atos e operações no País ou no
Exterior, ou autorizar que seja constituído um procurador apenas para a prática de ato específico, devendo a ata
que contiver a resolução do Conselho ser arquivada na Junta Comercial, se necessário;
XVIII – autorizar a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e posterior alienação, observadas as disposições legais pertinentes;
XIX – aprovar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real;
XX – definir e apresentar à Assembléia Geral a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica
de empresas, para a preparação do laudo de avaliação das ações da Companhia pelo valor econômico de que
trata o artigo 33 deste Estatuto;
XXI - aprovar a celebração de contratos entre a Companhia e acionista controlador, partes direta ou
indiretamente controladas ou controladoras de acionista controlador;
XXII – aprovar política de contratação envolvendo acionista controlador, partes direta ou indiretamente
controladas ou controladoras de acionista controlador;
XXIII – aprovar a celebração, pela Companhia, de contratos de conteúdo e de programação, bem como a
manutenção ou renovação desses contratos.
Art. 16 – A Diretoria será composta de no mínimo 03 (três) e no máximo 04 (quatro) Diretores, acionistas ou
não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo
um Diretor Geral, um Diretor Financeiro, um Diretor de Operações e um Diretor sem designação específica, cujo
título e funções serão definidos pelo Conselho de Administração quando da sua eleição, todos com mandato de
02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo Primeiro – As atribuições dos Diretores serão especificadas pelo Conselho de Administração que
também estabelecerá a remuneração fixa de cada membro da Diretoria e distribuirá, quando for o caso, a
participação nos lucros fixada pela Assembléia Geral.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de
Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em quaisquer dos casos, o prazo da
gestão e os respectivos vencimentos.
Parágrafo Terceiro – Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei, o Estatuto Social e o Conselho de
Administração lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia.
Parágrafo Quarto – Os mandatos serão sempre assinados por 02 (dois) Diretores e outorgados para fins
específicos ou por prazo determinado, não excedente de um ano, salvo os que contemplarem os poderes da
cláusula ad judicia.
Parágrafo Quinto – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos uma vez a cada mês e a
convocação cabe ao Diretor Geral, que também presidirá a reunião.
Parágrafo Sexto – A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem a maioria dos membros
da Diretoria.
Parágrafo Sétimo – As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

841

Parágrafo Oitavo – A Diretoria terá competência para deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de Notas
Promissórias (“commercial papers”), a serem negociadas no Brasil ou no Exterior.
Art. 17 – Compete especificamente ao:
Ia)

Diretor Geral
submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos
de investimentos e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas controladas,
promovendo a sua execução nos termos aprovados;

b) Formular as estratégias e diretrizes da Companhia, bem como estabelecer critérios para a execução das
deliberações da Assembléia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais
Diretores;
c)

exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia;

d) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas reuniões;
e)
IIa)

exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Diretor de Operações:
conduzir e gerenciar todas as atividades operacionais da Companhia com a colaboração dos demais
Diretores;

b) Formular, em conjunto com o Diretor Geral, as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia;
c)

exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração;

d) substituir o Diretor Geral em suas ausências ou impedimentos temporários.
Art. 18 – Competem aos demais Diretores as atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração.
Art. 19 – Todos os atos que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou dispensarem obrigações de
terceiros para com ela, só serão válidos se tiverem:
I)
II)
III)

A assinatura conjunta de dois membros da Diretoria;
A assinatura conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da Companhia;
A assinatura conjunta de dois procuradores da Companhia.

Parágrafo Único – A Companhia será representada isoladamente por quaisquer dos membros da Diretoria, sem
as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na
prestação de depoimento pessoal.

CAPÍTULO V – CONSELHO FISCAL
Art. 20 - A Companhia terá um Conselho Fiscal permanente, eleito e instalado pela assembléia geral, que será
composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e suplentes em igual número, pessoas
naturais, residentes no País, diplomados em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo
mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de Conselheiro Fiscal, dentre os quais, pelo
menos 1 (um) especialista financeiro.
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Parágrafo primeiro - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira
assembléia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
Parágrafo segundo - Não poderão ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos
parágrafos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, membros de órgãos de administração e empregados da Companhia
ou de Sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da
Companhia.
Parágrafo terceiro - Os membros do Conselho Fiscal serão empossados mediante assinatura do termo de posse
lavrado no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, do qual deverá constar declaração destes de que (i)
tomaram conhecimento dos acordos de acionistas devidamente registrados na sede da Companhia, mencionados
no art. 37 deste estatuto, e (ii) obrigam-se a observar o teor integral dos mesmos.
Parágrafo quarto - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo
de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal aludido no Regulamento do Nível 2 da BOVESPA.
Parágrafo quinto - O Conselho Fiscal terá um Presidente, que será eleito por maioria dos votos de seus membros
imediatamente após a sua posse.
Art. 21 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, assim como o orçamento anual, serão aprovados pela
assembléia geral que os eleger.
Art. 22 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês, e extraordinariamente sempre que
os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos seus membros e nos casos previstos em lei e neste estatuto,
mediante convocação, através de mensagem eletrônica com 7 (sete) dias de antecedência, feita pelo Presidente
do Conselho Fiscal ou por quaisquer dos membros na forma prevista no seu Regimento Interno.
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I)

propor ao Conselho de Administração a indicação de auditores independentes e do responsável pela
auditoria interna da Companhia, assim como fiscalizar as suas atividades nos termos deste Estatuto em
conjunto com a Administração da Companhia;

II)

emitir parecer sobre as políticas e o plano anual de auditoria da Companhia, apresentados pelo
responsável pela auditoria interna da Companhia, bem como sobre a sua execução;

III)

acompanhar os resultados da auditoria interna da Companhia e identificar, priorizar e propor ao
Conselho de Administração ações a serem acompanhadas junto à Diretoria;

IV)

supervisionar os trabalhos dos auditores independentes;

V)

estabelecer procedimentos para receber, manter e endereçar reclamações e acusações sobre práticas
contábeis, controles internos contábeis e problemas na auditoria, incluindo procedimentos que
permitam a apresentação de reclamações e acusações confidenciais e anônimas feitas por empregados
da Companhia sobre práticas contábeis questionáveis e problemas na auditoria;

VI)

escolher consultor externo para auxiliar na apuração de fato cujo esclarecimento seja necessário ao
melhor desempenho de suas funções, fixando os honorários, dentro de níveis razoáveis, vigentes na
praça e compatíveis com a dimensão econômica da Companhia, os quais serão pagos por esta;

VII)

reunir-se, ao menos trimestralmente, com os auditores independentes para obter esclarecimentos ou
informações, e a apuração de fatos específicos;

VIII)

zelar pelo cumprimento do Regimento Interno do Conselho Fiscal;

IX)

assistir a implementação ou alteração das práticas contábeis da Companhia;
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X)

fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos
seus deveres legais e estatutários;

XI)

opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembléia geral;

XII)

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembléia geral, relativas
a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimentos
ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

XIII)

denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração e, se estes não tomarem as
providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à assembléia geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia;

XIV)

convocar a assembléia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 (um)
mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo
na agenda das assembléias as matérias que considerarem necessárias;

XV)

analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela Companhia;

XVI)

examinar as demonstrações financeiras do exercício e sobre elas opinar;

XVII)

exercer as atribuições conferidas neste capítulo, durante a liquidação, tendo em vista as disposições
especiais que a regulam;

XVIII) assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, em que se deliberar sobre: (i) o
relatório anual da administração da Companhia (ii) a modificação do capital social, emissão de
debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia, e (iii) demonstrações
financeiras do exercício social.

CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS
Art. 24 – O exercício social terá a duração de um ano e terminará no último dia do mês de dezembro de cada
ano.
Art. 25 – Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as
demonstrações financeiras previstas em lei.
Parágrafo Primeiro – O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou,
respeitados os preceitos legais, em períodos menores e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros
apurados.
Parágrafo Segundo – A qualquer tempo o Conselho de Administração também poderá deliberar a distribuição de
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço
anual ou semestral.
Art. 26 – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto de renda.
Parágrafo Primeiro – Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo, será calculada a
participação estatutária dos administradores, até o limite máximo legal.
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Parágrafo Segundo – Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o parágrafo anterior,
destinar-se-á: a) 5% (cinco por cento) para Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social
integralizado; b) 25% (vinte e cinco por cento), após os ajustes de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para
pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas, respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º
do presente Estatuto.
Parágrafo Terceiro – Atendida a distribuição prevista no parágrafo anterior, o saldo, por proposta do Conselho de
Administração e aprovação da Assembléia Geral, será destinado a uma reserva suplementar para reforço de
capital de giro e para apropriação futura ao Capital Social. O saldo desta reserva não excederá o equivalente ao
capital social.

CAPÍTULO VII – DA ALIENAÇÃO DO PODER DE CONTROLE
Art. 27 – A alienação de ações que assegurem ao acionista controlador o Poder de Controle, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição suspensiva
ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a efetivar uma oferta pública de aquisição das ações de todos os
demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Nível 2 da BOVESPA, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista alienante.
Parágrafo Primeiro - Há presunção relativa de titularidade do Poder de Controle em relação a pessoa ou ao grupo
de pessoas vinculados por acordo de acionistas ou sob controle comum (Grupo de Acionistas) que seja titular de
ações que lhes tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas
Assembléias Gerais de acionistas da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegure a maioria
absoluta do capital votante da Companhia.
Parágrafo Segundo - A negociação de ações entre os membros do Grupo de Acionistas que exerçam o Poder de
Controle, mesmo que implique a consolidação do Poder de Controle em apenas um acionista, não constitui
transferência do Poder de Controle, não dando causa, portanto, à obrigação de realizar oferta pública nos termos
do caput deste artigo.
Parágrafo Terceiro - No caso de aquisição de ações pertencentes a um ou mais acionistas do Grupo de Acionistas
que exerçam o Poder de Controle por terceiro, a oferta pública prevista no caput deste artigo somente será
exigida a partir da aquisição do número de ações necessário ao exercício do Poder de Controle.
Parágrafo Quarto – Na hipótese de o Poder de Controle da Companhia ser exercido por mais de um acionista, a
obrigação prevista no caput deste artigo não será exigida caso o adquirente passe a deter o Poder de Controle em
conjunto com o(s) outro(s) acionista(s) que já exercia(m) o Poder de Controle, mas não detenha os votos
necessários para o exercício individual do Poder de Controle.
Parágrafo Quinto - Para fins do disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, entende-se como número de ações
e/ou votos necessários para o exercício do Poder de Controle, o percentual equivalente ao quorum qualificado
para deliberações estabelecido em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
Art. 28 – A oferta pública de aquisição de ações, referida no artigo 27 deste Estatuto, também será exigida
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a
valores mobiliários conversíveis em ações que venha a resultar na alienação de ações que assegurem o Poder de
Controle da Companhia.
Parágrafo Único – A verificação da ocorrência da transferência do Poder de Controle nos termos deste artigo
será feita com base no disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 27.
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Art. 29 – Observado o disposto no parágrafo único deste artigo, a oferta pública de aquisição de ações referida
no artigo 27 será exigida, ainda, em caso de alienação do controle do acionista controlador da Companhia para
terceiro. Nessa hipótese, o acionista controlador ficará obrigado a declarar à BOVESPA o valor atribuído à
Companhia, pela alienação do seu Poder de Controle, enviando ainda a documentação que comprove esse valor.
Parágrafo Único - A verificação da ocorrência da transferência do Poder de Controle nos termos deste artigo será
feita com base no disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 27.
Art. 30 - O acionista que possuir ações da Companhia e que vier a adquirir o seu Poder de Controle, em razão de
contrato particular de compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade
de ações, estará obrigado a (i) efetivar oferta pública nos termos do artigo 27 deste Estatuto Social, e (ii)
ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da alienação
de Controle da Companhia, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao acionista controlador que
detinha o Poder de Controle da Companhia e o valor pago em bolsa, pelas ações da Companhia neste período,
devidamente atualizado.
Parágrafo Único - A verificação da ocorrência da aquisição do Poder de Controle nos termos deste artigo será
feita com base no disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 27.

CAPÍTULO VIII – DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
COMPANHIA ABERTA
Art. 31 – Sem prejuízo das disposições legais e regulamentares, o cancelamento de registro da Companhia como
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM deverá ser precedido de oferta pública de
aquisição de ações e deverá ter como preço mínimo, obrigatoriamente, o valor da Companhia e de suas ações
que vier a ser determinado em laudo de avaliação por empresa especializada, mediante a utilização de
metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Parágrafo Único – O cancelamento deverá ser precedido de Assembléia Geral Extraordinária em que se delibere
especificamente sobre tal cancelamento.
Art. 32 - Quando for informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de registro de companhia
aberta, o Ofertante deverá divulgar o valor máximo por ação ou lote de mil ações pelo qual formulará a oferta
pública.
Parágrafo Primeiro – A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de avaliação a que se
refere o artigo 31 não seja superior ao valor divulgado pelo Ofertante.
Parágrafo Segundo – Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja superior ao valor informado
pelo Ofertante, a decisão referida no caput deste artigo ficará automaticamente cancelada, , exceto se o Ofertante
concordar expressamente em formular a oferta pública pelo valor apurado no laudo de avaliação, devendo o
Ofertante divulgar ao mercado a decisão que tiver adotada.
Art. 33 – O laudo de avaliação deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionista controlador, bem
como satisfazer os demais requisitos legais. Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo
Ofertante, conforme previsto no caput do artigo 31.
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CAPÍTULO IX – SAÍDA DO NÍVEL 2
Art. 34 – Caso os acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral Extraordinária aprovem a saída da
Companhia do Nível 2 da BOVESPA, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar uma oferta pública
de aquisição de ações por valor apurado nos termos do artigo 31 deste Estatuto Social, (i) na hipótese de a saída
da Companhia do Nível 2 ocorrer para que suas ações passem a ser registradas para negociação fora do Nível 2,
ou (ii) em conseqüência de operação de reorganização societária, na qual as ações da companhia resultante de tal
reorganização não sejam admitidas para negociação no Nível 2.
Parágrafo Primeiro – A oferta pública prevista neste artigo observará, no que for cabível, as regras de oferta pública para
cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM, nos termos dos artigos 31, 32 e 33 deste Estatuto.
Parágrafo Segundo – O acionista controlador da Companhia estará dispensado de proceder à oferta pública
prevista neste artigo na hipótese de a saída da Companhia do Nível 2 ocorrer em função da listagem de suas
ações para negociação no Novo Mercado da BOVESPA.

CAPÍTULO X – LIQUIDAÇÃO
Art. 35 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da
Assembléia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração nomeará o liquidante e as formas e diretrizes a seguir e fixará
os seus honorários.

CAPÍTULO XI – JUÍZO ARBITRAL
Art. 36 – A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada
ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Nível 2, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Adoção de
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2.

CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de três anos, contado da data em
que tenham sido postos à disposição do Acionista e reverterão em favor da Companhia.
Art. 38 – Os acordos de acionistas devidamente registrados na sede da Companhia que, dentre outras disposições,
estabeleçam cláusulas e condições para alienação de ações de emissão da Companhia, disciplinem o direito de preferência
ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e por sua Administração.
Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a
terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia e nos
certificados de ações, se emitidos. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e
o Presidente da Assembléia Geral ou das reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, deverá
declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou pelo conselheiro em contrariedade com os termos de
tais acordos, ou ainda, no caso de ausência ou abstenção de acionistas ou conselheiros, os outros acionistas
prejudicados ou conselheiros eleitos pelos acionistas prejudicados poderão votar com as ações ou votos
pertencentes aos acionistas ou conselheiros ausentes ou omissos, conforme o caso, nos termos do art. 118,
parágrafos 8° e 9º da Lei nº 6.404/76.
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Art. 39 – A Companhia observará os procedimentos de política interna de auto-regulação em relação à
negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Art. 40 – Fica expressamente vedada a emissão de Partes Beneficiárias pela Companhia.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo – SP, 28 de abril de 2006.
Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
Presidente

André Müller Borges
Secretário
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Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 23 de outubro de 2006
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Modelo Padrão de Escritura de Emissão Pública de Debêntures
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ESCRITURA PARTICULAR DA [•]ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM [SÉRIE ÚNICA/[•] SÉRIES], DA ESPÉCIE SEM
GARANTIA NEM PREFERÊNCIA, DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.,
FIRMADA

ENTRE

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

E

[•]
_______________________________

DATADA DE [•] DE [•] DE 20[•]
________________________________
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ESCRITURA PARTICULAR DA [•]ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM [SÉRIE ÚNICA/[•] SÉRIES], DA ESPÉCIE SEM
GARANTIA NEM PREFERÊNCIA DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Por este instrumento particular, de um lado, como emissora,
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade
e Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1.356, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.108.786/0001-65, doravante designada simplesmente ("Emissora"),
devidamente representada na forma do seu Estatuto Social; e
e, de outro lado, como agente fiduciário,
[•], com sede na Cidade de [•], Estado de [•], na [•], inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica sob n.º [•], neste ato representada nos termos de seu
[estatuto/contrato] social ("Agente Fiduciário"), representando a comunhão dos
debenturistas da [•]ª emissão pública de debêntures da Emissora ("Debenturistas"),
sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante denominados "Partes";
vêm por esta e na melhor forma de direito celebrar a presente "Escritura Particular
da [•]ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em [Série
Única/[•] Séries], da Espécie sem Garantia nem Preferência da Net Serviços de
Comunicação S.A." (respectivamente, "Escritura de Emissão", "Emissão" ou
"Oferta" e "Debêntures"), que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo
dispostas.

CLÁUSULA I
AUTORIZAÇÃO
1.1

Esta Escritura de Emissão é celebrada com base nas deliberações (i) da
Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em
23 de outubro de 2006, pela qual foi aprovado o registro do primeiro
programa de distribuição de valores mobiliários, no valor de
R$ 900.000.000,00 ("Programa de Distribuição"), nos termos do artigo 11
da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada,
("Instrução CVM 400"); [e] (ii) da Reunião do Conselho de Administração
da Emissora, realizada em [•] de[•] de 20[•], pela qual foi aprovada a
emissão, pela Emissora, nos termos do Programa de Distribuição, de
[•] debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie sem garantia
nem preferência, todas nominativas e escriturais, com valor nominal
unitário de R$[•], na Data de Emissão, conforme definido na Cláusula 4.1
abaixo, para distribuição pública ("Emissão" ou "Oferta") perfazendo o
montante total de R$ [•] ("Debêntures"), constituindo a [•]ª emissão de
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debêntures da Emissora e a [•] ao amparo do Programa de Distribuição[; e
(iii) da Reunião do Conselho de Administração da Emissora, a ser realizada
posteriormente, pela qual deverão ser aprovados (a) a eventual redução do
spread, conforme procedimento de bookbuilding; e (b) a consolidação da
Escritura de Emissão] (individualmente, "RCA" ou, em conjunto, as
"RCAs").

CLÁUSULA II
REQUISITOS
2.1

REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, ANBID E OUTROS

2.1.1 A Oferta será registrada (i) na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"),
na forma prevista na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada, na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
("Lei das Sociedades por Ações"), na Instrução CVM 400, e demais
disposições legais e regulamentares pertinentes; e (ii) na Associação
Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID ("ANBID"), nos termos do
Código de Auto-Regulação ANBID para Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários ("Código ANBID").
2.1.2 [As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário
através do Sistema de Distribuição de Títulos ("SDT"), administrado pela
CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"), com base nas
políticas e diretrizes fixadas pela Associação Nacional das Instituições do
Mercado Financeiro -– ANDIMA ("ANDIMA"), sendo as Debêntures
liquidadas e custodiadas na CETIP.]
2.1.3 [As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário
(i) através do Sistema Nacional de Debêntures ("SND"), administrado pela
CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo as
Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP, e (ii) através do Sistema de
Negociação BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado pela Bolsa de
Valores de São Paulo ("Bovespa"), sendo as Debêntures liquidadas e
custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC").]
2.2

ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÃO DA ATA DA RCA

2.2.1 A ata da RCA que aprovou o Programa de Distribuição e a Emissão foi
devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
("JUCESP"), sob o nº 306.381/06-0, e publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, em 15 de novembro de 2006, e no jornal "Valor
Econômico", em 16 de novembro de 2006, edição nacional, nos termos da
Lei das Sociedades por Ações.
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2.2.2 [Caso haja redução do spread nos termos da Cláusula 4.9.3 abaixo, a ata da
RCA que aprovará tal redução será devidamente arquivada na JUCESP, e
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e no jornal "Valor
Econômico", edição nacional, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.]
2.3

ARQUIVAMENTO DA ESCRITURA DE EMISSÃO

2.3.1 Esta Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos serão arquivados na
JUCESP, de acordo com o disposto no artigo 62, inciso II, da Lei das
Sociedades por Ações.

CLÁUSULA III
CARACTERÍSTICAS DA [•]ª EMISSÃO
3.1

MONTANTE TOTAL E NÚMERO DA EMISSÃO

3.1.1 O montante total da Emissão será de R$[•], na Data de Emissão, excluídas
as Debêntures que vierem a ser emitidas nos termos das Cláusulas 3.2.2 e
3.2.3 abaixo.
3.1.2 Essa é a [•]ª emissão de Debêntures da Emissora e a primeira ao amparo do
Programa de Distribuição.
3.2

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES E SÉRIES

3.2.1 Serão emitidas [•] Debêntures, em [uma única série/[•] séries].
3.2.2. [Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM n.º 400, a quantidade de
Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures
Adicionais) poderá ser acrescida em até 15% , ou seja, em até
[•] Debêntures suplementares ("Debêntures Suplementares"), destinadas
exclusivamente a atender a eventual excesso de demanda que seja
constatado no decorrer da Oferta, cuja opção poderá ser exercida pelos
Coordenador Líder em conjunto com os demais coordenadores da Emissão
("Coordenadores") em comum acordo com a Emissora até a data da
publicação do Anúncio de Início, inclusive.]
3.2.3 [Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM n.º 400, a
quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as
Debêntures Suplementares) poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em
até [•] Debêntures Adicionais ("Debêntures Adicionais"), que poderão ser
emitidas pela Emissora em comum acordo com os Coordenadores até a data
da publicação do Anúncio de Início, inclusive.]
3.3

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
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3.3.1 Os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados
para o pagamento das dívidas financeiras da Emissora, conforme descrito
nos Prospectos (conforme definido abaixo).
3.4

LIMITE DA EMISSÃO

3.4.1 [A Emissão atende aos limites previstos no caput do artigo 60 da Lei das
Sociedades por Ações, uma vez que o capital social integralizado da
Emissora é superior ao saldo devedor das debêntures de emissão da
Emissora em circulação, acrescido do valor da Emissão que, incluindo as
Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais, é de R$ [•].]
3.5

COLOCAÇÃO E PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO

3.5.1 Os Coordenadores realizarão a distribuição das Debêntures inicialmente
ofertadas em regime de [garantia firme de colocação não solidária, exceto
pelas Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais que serão
colocadas sob o regime de melhores esforços] {ou} [melhores esforços],
com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários. Não existirão reservas antecipadas, nem
fixação de lotes mínimos ou máximos, sendo que os Coordenadores, com a
anuência da Emissora, organizarão plano de distribuição, tendo como
público alvo investidores pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de
investimento, fundos de pensão, administradores de recursos de terceiros,
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e
outros investidores considerados institucionais ou qualificados.
3.5.2 A distribuição pública das Debêntures somente terá início após a concessão
do registro da Emissão pela CVM, a publicação do anúncio de início de
distribuição ("Anúncio de Início") e a disponibilização do Prospecto
Definitivo (conforme definido abaixo), nos termos da Instrução CVM nº
400.
3.6

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

3.6.1 O [•] será o banco mandatário da Emissora perante as entidades
administradoras de mercado secundário para negociação das Debêntures e
também a instituição escrituradora das Debêntures ("Banco Mandatário e
Escriturador").

CLÁUSULA IV
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
4.1

DATA DE EMISSÃO
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4.1.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
[•] de [•] de 20[•] ("Data de Emissão").
4.2

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO

4.2.1 [As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário
(conforme definido na Cláusula 4.3.1 abaixo) acrescido da Remuneração
(conforme definida na Cláusula 4.9.2 abaixo), sendo a Remuneração
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão, inclusive, até a data
da efetiva integralização, exclusive.]
4.2.2 [As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional, segundo os critérios de liquidação financeira [do SDT,
administrado pela ANDIMA e operacionalizado pela CETIP, e do Sistema
BovespaFix, administrado pela Bovespa].]
4.3

VALOR NOMINAL DAS DEBÊNTURES

4.3.1 O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$[•]
("Valor Nominal Unitário").
4.4

DISTRIBUIÇÃO E NEGOCIAÇÃO

4.4.1 [No mercado primário, as Debêntures serão registradas para distribuição
[no SDT, administrado pela ANDIMA, sendo os negócios liquidados na
CETIP, e no Sistema BovespaFix, administrado pela Bovespa, sendo os
negócios liquidados na CBLC].]
4.4.2 [No mercado secundário, as Debêntures serão admitidas à negociação (i) no
SND, administrado pela ANDIMA sendo os negócios liquidados na CETIP;
e (ii) no BOVESPAFIX, sendo os negócios liquidados na CBLC segundo
suas normas e procedimentos. As Debêntures submeter-se-ão às regras e
controles de compensação e liquidação da CETIP ou da CBLC, conforme o
caso.]
4.5

TIPO/CONVERSIBILIDADE

4.5.1 As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações.
4.6

ESPÉCIE

4.6.1 As Debêntures são da espécie sem garantia nem preferência (quirografária).
4.7

FORMA

4.7.1 As Debêntures são da forma nominativa e escritural.
4.7.2 [Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos
os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato
emitido pelo Banco Mandatário e Escriturador. Adicionalmente, será
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reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures, o relatório
de posição de ativos expedido pelo SND, acompanhado de extrato em nome
do Debenturista, emitido pela instituição financeira responsável pela
custódia desses títulos quando depositados na CETIP. Para as Debêntures
depositadas na CBLC, será emitido, pela CBLC, extrato de custódia em
nome do Debenturista, que será igualmente reconhecido como comprovante
de titularidade das Debêntures.]
4.8

PRAZO E VENCIMENTO

4.8.1 O prazo das Debêntures é de [•] anos, contados a partir da Data de Emissão,
vencendo, portanto, em [•] de [•] de 20[•] ("Data de Vencimento").
4.8.2 [Na Data de Vencimento, a Emissora procederá ao pagamento integral, em
uma única parcela, das Debêntures que ainda estiverem em circulação, pelo
saldo do Valor Nominal Unitário ainda não amortizado nos termos desta
Escritura de Emissão, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata
temporis a partir da última Data de Pagamento de Remuneração, inclusive,
conforme definido na Cláusu]la 4.10.1 abaixo, até a data do efetivo
pagamento, exclusive.
4.9

ATUALIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DAS DEBÊNTURES

4.9.1 [O Valor Nominal Unitário não será atualizado.]
4.9.2 [A partir da Data de Emissão, as Debêntures renderão juros,
correspondentes a [•] ("Remuneração").]
4.9.3 O cálculo dos juros obedecerá à seguinte fórmula: [•].
4.9.4 [No caso de indisponibilidade temporária da [taxa] quando do pagamento
de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, será
utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última
[taxa] conhecida, acrescida do spread, até a data do cálculo, não sendo
devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades tanto
por parte da Emissora, quanto pelos Debenturistas, quando da divulgação
posterior da [taxa] respectiva.]
4.9.5 [Na ausência de apuração e/ou divulgação da [taxa] por prazo superior a 30
(trinta) dias úteis contados da data esperada para sua apuração e/ou
divulgação ("Período de Ausência da [taxa]"), ou, ainda, na hipótese de
extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial
da [taxa], será utilizada em substituição à [taxa] a taxa média dos
financiamentos diários, com lastro em títulos federais apurada no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia ("Taxa Selic").]
4.9.6 [No caso de indisponibilidade temporária da Taxa Selic quando do
pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de
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Emissão, será utilizada, em sua substituição, a mesma [taxa]ária produzida
pela última Taxa Selic conhecida, acrescida do spread, até a data do
cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou
penalidades tanto por parte da Emissora, quanto pelos Debenturistas,
quando da divulgação posterior da Taxa Selic respectiva.]
4.9.7 [Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa Selic por prazo superior
a 30 dias úteis contados da data esperada para apuração e/ou divulgação
("Período de Ausência de Taxa Selic") ou, ainda, na hipótese de extinção ou
inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa
Selic, o Agente Fiduciário deverá convocar Assembléia de Debenturistas
(na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por
Ações e na Cláusula VII abaixo), para definir, de comum acordo com a
Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser
aplicado ("Taxa Substitutiva"). A Assembléia de Debenturistas será
realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do último
dia do Período de Ausência da Taxa Selic ou da extinção ou
inaplicabilidade por imposição legal da Taxa Selic o que ocorrer primeiro.
Até a deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálculo do valor de
quaisquer obrigações pecuniária previstas nesta Escritura de Emissão, a
mesma taxa diária produzida pela última Taxa Selic conhecida.]
4.9.8 [Caso a Taxa Selic venha a ser divulgada antes da realização da Assembléia
de Debenturistas, a referida Assembléia de Debenturistas não será mais
realizada, e a Taxa Selic, a partir de sua divulgação, passará a ser utilizada
para o cálculo dos juros remuneratórios das Debêntures.]
4.9.9 [Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e
Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das
Debêntures em Circulação (conforme definido na Cláusula 7.10 abaixo), a
Emissora optará, a seu exclusivo critério, por uma das alternativas a seguir
estabelecidas, obrigando-se a Emissora a comunicar por escrito ao Agente
Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da
realização da respectiva Assembléia de Debenturistas, qual a alternativa
escolhida:
(i)

a Emissora deverá resgatar antecipadamente e, conseqüentemente,
cancelar antecipadamente a totalidade das Debêntures, no prazo de
30 (trinta) dias contados da data da realização da respectiva
Assembléia de Debenturistas, pelo seu Valor Nominal Unitário não
amortizado nos termos desta Escritura de Emissão, acrescido da
Remuneração devida até a data do efetivo resgate e conseqüente
cancelamento, calculada pro rata temporis, a partir da Data de
Emissão ou da última Data de Pagamento da Remuneração,
conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da Remuneração
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aplicável às Debêntures a serem resgatadas, e, conseqüentemente,
canceladas para cada dia do Período de Ausência da Taxa Selic será
utilizada a mesma taxa diária produzida pela última Taxa Selic
conhecida; ou
(ii)

a Emissora deverá amortizar integralmente a totalidade das
Debêntures em Circulação, em cronograma a ser estipulado pela
Emissora, o qual não excederá o prazo de vencimento e as
amortizações originalmente programadas das Debêntures. Durante o
prazo de amortização das Debêntures pela Emissora, a periodicidade
do pagamento da Remuneração continuará sendo aquela estabelecida
na Cláusula 4.10.1 abaixo, observado que, até a amortização integral
das Debêntures será utilizada uma Taxa Substitutiva definida pelos
Debenturistas e apresentada à Emissora na referida Assembléia de
Debenturistas, a qual deverá refletir parâmetros utilizados em
operações similares existentes à época. Caso a respectiva taxa de
Remuneração seja referenciada em prazo diferente de [252 (duzentos
e cinqüenta e dois) dias úteis], essa taxa deverá ser ajustada de modo
a refletir a base de [252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias].]

4.10 DATA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO
4.10.1 [O pagamento da Remuneração das Debêntures será feito semestralmente, a
partir da Data de Emissão, no dia [•], dos meses de [•] e [•] de cada ano,
sendo o último pagamento em [•] de [•] de 20[•] (cada uma dessas datas
uma "Data de Pagamento de Remuneração").]
4.11 [AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA/PAGAMENTO DO VALOR NOMINAL]
4.11.1 [Respeitados os termos da Cláusula 4.13.3 abaixo, [as Debêntures serão
objeto de amortização programada de modo que o Valor Nominal Unitário
das Debêntures será amortizado nas seguintes datas: [•] de [•] de 20[•],
[•] de [•] de 20[•], [•] de [•] de 20[•] e [•] de [•] de 20[•], comprometendo-se
a Emissora a liquidar, com a última parcela de amortização programada,
todas as obrigações financeiras devidas aos Debenturistas decorrentes desta
Escritura de Emissão. O valor de cada uma das parcelas de amortização será
equivalente a [•] do Valor Nominal Unitário indicado na Cláusula 4.3.1
acima] {ou} [o Valor Nominal das Debêntures será pago em uma única
parcela, na Data de Vencimento, juntamente com todas as demais
obrigações financeiras devidas aos Debenturistas decorrentes desta
Escritura de Emissão].
4.12 REPACTUAÇÃO
4.12.1 [As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas a repactuação
programada.]
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4.13 AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
4.13.1 [A Emissora poderá amortizar extraordinariamente as Debêntures, a
qualquer momento, mediante publicação de "Aviso aos Debenturistas", com
antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data para pagamento da
amortização.]
4.13.2 [A amortização extraordinária poderá ser total ou parcial, sobre o Valor
Nominal Unitário não amortizado nos termos desta Escritura de Emissão,
na data da referida amortização, acrescido (i) da Remuneração devida
calculada pro rata temporis a partir da Data de Emissão ou da última Data
de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, inclusive, até a data da
respectiva amortização, exclusive; e (ii) de prêmio percentual apurado de
acordo com a fórmula descrita abaixo, calculado sobre o valor da referida
amortização ("Prêmio"): [•].
4.13.3 [O valor de qualquer amortização parcial extraordinária reduzirá de forma
proporcional todas as parcelas vincendas de amortização.]
4.14 RESGATE ANTECIPADO
4.14.1 [Exceto conforme previsto nessa Escritura de Emissão, as Debêntures desta
Emissão não estarão sujeitas ao resgate antecipado pela Emissora.]
4.15 AQUISIÇÃO FACULTATIVA
4.15.1 [A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures no mercado,
por preço não superior ao seu Valor Nominal Unitário não amortizado nos
termos desta Escritura de Emissão, acrescido da Remuneração, calculada
pro rata temporis, observado o disposto no parágrafo segundo, do artigo 55,
da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto de tal aquisição
poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da Emissora, ou
colocadas novamente no mercado.]
4.16 VENCIMENTO ANTECIPADO
4.16.1 [Observado o disposto nas Cláusulas 4.16.3.1 e 4.16.3.2 abaixo, o Agente
Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
relativas às Debêntures e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do
saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures não amortizado
nos termos desta Escritura de Emissão, acrescido da Remuneração, devida
desde a data da Emissão, ou da última Data de Pagamento da Remuneração,
conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive,
calculada pro rata temporis, e demais encargos, independentemente de
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de
qualquer um dos seguintes eventos:]
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(a)

[pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido
de negociação de plano de recuperação extrajudicial,
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação
judicial do referido plano, conforme definido, em ambos os casos, na
Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, formulado pela Emissora,
ou por qualquer de suas Subsidiárias (conforme definido abaixo),
diretas ou indiretas;]

(b)

[extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de
autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Emissora ou de qualquer de suas
Subsidiárias, diretas ou indiretas, ressalvadas as operações de
incorporação, fusão, extinção, liquidação ou dissolução das
Subsidiárias, diretas ou indiretas, da Emissora realizadas para fins de
reestruturação societária, nas quais os bens e ativos remanescentes
sejam integralmente detidos pela Emissora ou por suas Subsidiárias,
diretas ou indiretas;]

(c)

[falta de pagamento, pela Emissora, de qualquer obrigação
pecuniária devida aos Debenturistas nos termos desta Escritura de
Emissão, nas respectivas datas de vencimento, não sanadas no prazo
de 2 (dois) dias úteis contados das respectivas datas de vencimento;]

(d)

[descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação nãopecuniária relacionada à Emissão assumida nesta Escritura de
Emissão, salvo se, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis da
data do recebimento pela Emissora de notificação a ser
obrigatoriamente
enviada
pelo
Agente
Fiduciário,
tal
descumprimento for sanado;]

(e)

[alteração, direta ou indireta, do Controle (conforme definido na
Cláusula 4.16.2 abaixo) da Emissora que não resulte na Globo
Comunicação e Participações S.A. e/ou suas Afiliadas; ou a
Teléfonos de México, S.A. de C.V. e/ou suas Afiliadas; ou ambos,
como controladores (direta ou indiretamente) da Emissora;]

(f)

[término, extinção ou transferência da autorização da Emissora ou de
qualquer de suas Subsidiárias para a exploração de serviços de
televisão a cabo, desde que afete de forma adversa e relevante a
condição financeira e o resultado da Emissora, representado por uma
redução de 10% (dez por cento) ou mais na receita consolidada da
Emissora nos últimos 12 (doze) meses;]

(g)

[declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou
obrigação da Emissora ou de qualquer de suas Subsidiárias em valor
individual ou agregado superior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta
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milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, valor que
será atualizado anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado
("IGP-M"), a partir da Data de Emissão ou, na impossibilidade de
utilização deste, pelo índice que vier a substituí-lo;]
(h)

[protesto legítimo de títulos contra a Emissora, ainda que na
condição de garantidora, ou de qualquer de suas Subsidiárias, cujo
valor individual ou agregado seja superior a R$ 50.000.000,00
(cinqüenta milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas,
valor que será atualizado anualmente pelo IGP-M, a partir da Data de
Emissão ou, na impossibilidade de utilização deste, pelo índice que
vier a substituí-lo, salvo se (i) no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
Emissora tiver comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou
má-fé de terceiro, (ii) for cancelado, (iii) for pago, ou ainda (iv) tiver
a sua exigibilidade suspensa por decisão judicial;]

(i)

[decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de
natureza condenatória, contra a Emissora ou qualquer de suas
Subsidiárias, cujo valor individual ou agregado seja superior a
R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou seu equivalente
em outras moedas, valor que será atualizado anualmente pelo IGPM, a partir da Data de Emissão ou, na impossibilidade de utilização
deste, pelo índice que vier a substituí-lo, desde que a Emissora, no
prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir do referido pagamento, não
comprove ao Agente Fiduciário o pagamento do referido valor total
nos prazos e termos estabelecidos em referida decisão judicial
transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva;]

(j)

[comprovação de inveracidade, insuficiência, incorreção ou
inconsistência de qualquer declaração feita pela Emissora nesta
Escritura de Emissão ou de qualquer informação constante do
prospecto preliminar do Programa de Distribuição e respectivo
suplemento (em conjunto, "Prospecto Preliminar") que não tenham
sido sanadas no prospecto definitivo do Programa de Distribuição e
respectivo suplemento (em conjunto, "Prospecto Definitivo e,
juntamente com o Prospecto Preliminar "Prospectos") e no Prospecto
Definitivo, sobre qualquer aspecto material e relevante dos negócios,
atividades ou condição financeira da Emissora e suas Subsidiárias,
em conjunto;]

(k)

[cisão, fusão ou ainda, incorporação da Emissora por outra
Sociedade, salvo se a incorporadora ou a sociedade resultante for
uma Afiliada da Emissora, da Globo Comunicação e Participações
S.A. ou da Teléfonos de México, S.A. de C.V., ou de ambas sem
prejuízo do disposto na Cláusula 4.25 abaixo;]
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(l)

[redução de capital da Emissora e/ou recompra pela Emissora de
suas próprias ações para cancelamento, exceto se tal redução de
capital da Emissora e/ou a recompra pela Emissora de suas próprias
ações para cancelamento forem previamente autorizadas pelos
Debenturistas, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 174 da Lei
das Sociedades por Ações;]

(m)

[deliberação ou distribuição de dividendos, juros sobre o capital
próprio ou qualquer outra participação no lucro prevista no Estatuto
Social da Emissora, se estiver em mora com as obrigações
pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão, ressalvado,
entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto
no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 26 do
Estatuto Social da Emissora em vigor nesta data;]

(n)

[transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a
terceiros da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora
que possa afetar de forma adversa e relevante a condição financeira e
resultado da Emissora, representada por uma redução de 10% (dez
por cento) ou mais na receita consolidada da Emissora nos últimos
12 (doze) meses anteriores à respectiva transferência, cessão ou
promessa de cessão;]

(o)

[não-manutenção, até a Data de Vencimento, e desde que haja
Debêntures em Circulação, dos seguintes índices e limites, a serem
apurados no último dia de cada trimestre tomando-se por base os
últimos 12 (doze) meses anteriores à respectiva data de apuração:

(p)

(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Consolidada
pelo EBITDA (conforme definidos abaixo) não deverá ser
igual ou superior a 2,5;

(ii)

o índice obtido da divisão do EBITDA (conforme definido
abaixo) pelas Despesas Líquida de Juros Consolidada
(conforme definido abaixo) deverá ser igual ou superior a 1,5;
e]

[transformação da Emissora de sociedade anônima para sociedade
limitada, nos termos do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76.]

4.16.2 [Para fins desta Escritura de Emissão os termos elencados abaixo têm o
significado aqui a eles determinados:
"Dívida Líquida Consolidada" significa o somatório, em uma determinada
data, das dívidas de empréstimos, financiamentos, debêntures, ou garantias
de dívidas de terceiros que tenham sido contraídas pela Emissora, que
tenham correção por algum indexador ou taxa de juros. Nas Demonstrações
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Financeiras Padronizadas da Emissora, corresponde aos empréstimos,
financiamentos e debêntures do Passivo Circulante e do Passivo Exigível a
Longo Prazo, diminuído das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações de
liquidez imediata, ou aplicações de curto prazo e títulos e valores
mobiliários), conforme demonstrações financeiras consolidadas da
Emissora.
"EBITDA" significa, para qualquer período, o lucro (prejuízo) líquido do
período acrescido das despesas de imposto de renda e contribuição social,
das participações em controladas e coligadas, das despesas (receitas)
financeiras líquidas, das despesas (receitas) não operacionais líquidas, da
participação de acionistas minoritários e das despesas com depreciações e
amortizações, conforme demonstrações financeiras consolidadas da
Emissora.
"Despesa Líquida de Juros Consolidada" significa, em relação a qualquer
período, a soma, sem duplicação, de: (a) despesas de juros da Emissora,
acumuladas e pagas ou exigíveis em dinheiro em tal período, conforme
determinado de forma consolidada, de acordo com as práticas contábeis
geralmente aceitas no Brasil, menos (b) a receita proveniente de juros da
Emissora, acumulada e recebida ou a receber em dinheiro durante tal
período, considerada de forma consolidada, de acordo com as práticas
contábeis geralmente aceitas no Brasil.
"Sociedade", significa, qualquer indivíduo, corporação, companhia,
sociedade limitada, associação voluntária, sociedade, joint venture, truste,
autarquia, organização sem personalidade jurídica ou governo (ou qualquer
agência, setor, ou subdivisão política dos mesmos) ou outra entidade de
qualquer natureza.
"Subsidiárias", significa aquelas relacionadas no Anexo I a esta Escritura de
Emissão.
"Afiliada" significa qualquer Sociedade que, direta ou indiretamente,
controla, é controlada ou está sob o Controle comum, direto ou indireto,
com relação à Sociedade em referência, sendo certo que essa definição de
Afiliada, conforme o caso, também se aplica às demais cláusulas desta
Escritura de Emissão.
"Controle" significa o poder de gerir os negócios de uma Sociedade, direta
ou indiretamente, seja pela propriedade de ações ou direito a voto, por
direito assegurado contratualmente ou por qualquer outra forma.]
4.16.3 [A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nos subitens (a), (b), (c) e
(f) da Cláusula 4.16.1 acima, acarretará o vencimento antecipado
automático das Debêntures, independentemente de qualquer consulta aos
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Debenturistas, aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. As
debêntures resgatadas em virtude do vencimento antecipado deverão ser
canceladas.]
4.16.3.1 [Na ocorrência de qualquer dos demais eventos indicados na
Cláusula 4.16.1 acima, o Agente Fiduciário deverá convocar, dentro de
48 (quarenta e oito) horas da data em que tomar conhecimento da
ocorrência de qualquer dos referidos eventos, Assembléia de
Debenturistas para deliberar sobre a declaração do vencimento
antecipado das Debêntures, observado o procedimento de convocação
previsto abaixo e o quorum específico estabelecido na Cláusula abaixo.
A Assembléia de Debenturistas aqui tratada deverá se realizar no prazo
máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação do edital
relativo à primeira convocação, ou no prazo máximo de 8 (oito) dias a
contar da data de publicação do edital relativo à segunda convocação, se
aplicável, sendo que na hipótese de segunda convocação o respectivo
edital deverá ser publicado no primeiro dia útil imediatamente posterior à
data indicada para a realização da Assembléia de Debenturistas nos
termos da primeira convocação.]
4.16.3.2. [A Assembléia de Debenturistas a que se refere a Cláusula 4.16.3.1
acima poderá, por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
Debêntures em Circulação, determinar que o Agente Fiduciário não
declare o vencimento antecipado das Debêntures.]
4.16.4 [Não se realizando a Assembléia de Debenturistas conforme disposto na
Cláusula 4.16.3.1 acima no prazo de até 30 (trinta) dias contado da
convocação, não havendo sua convocação ou não havendo deliberação na
data originalmente estabelecida para sua realização, salvo se por suspensão
da Assembléia de Debenturistas, em qualquer caso decorrente de ato ou fato
não imputável ao Agente Fiduciário, este deverá declarar antecipadamente
vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se a
partir de então o disposto na Cláusula 4.17 abaixo.]
4.16.5 [Para os fins das alíneas (a) e (b) da Cláusula 4.16.1 acima, será
considerado como decretação de falência, recuperação judicial ou
submissão aos credores de pedido de negociação de plano de recuperação
extrajudicial, qualquer procedimento extrajudicial ou judicial análogo
previsto na legislação que venha a substituir ou complementar a atual
legislação aplicável a falências, recuperação judicial e extrajudicial,
conforme definido, em ambos os casos, na Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005.]
4.17 PAGAMENTO NA OCORRÊNCIA DE VENCIMENTO ANTECIPADO
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4.17.1 [Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da
Cláusula 4.16 acima, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor
Nominal Unitário não amortizado nos termos desta Escritura de Emissão,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de
Emissão ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o
caso, inclusive, até a data do seu efetivo pagamento, exclusive, e de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora aos
detentores das Debêntures nos termos desta Escritura de Emissão, em até
5 (cinco) dias úteis contados de comunicação nesse sentido a ser enviada
pelo Agente Fiduciário à Emissora de acordo com o disposto na
Cláusula IX abaixo, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda,
ao pagamento dos encargos moratórios previstos na Cláusula 4.20.1 abaixo
que, na hipótese prevista no item (c) da Cláusula 4.16 acima, incidirá desde
a data em que tais pagamentos deveriam ter sido efetuados.]
4.18 LOCAL DE PAGAMENTO
4.18.1 [Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados utilizandose, conforme o caso: (a) (i) os procedimentos adotados pela CETIP, para as
Debêntures registradas no SND; (ii) os procedimentos adotados pela CBLC,
para as Debêntures registradas no BOVESPAFIX, ou (b) no caso de
titulares de Debêntures que não estiverem vinculados a tais sistemas pelo
Banco Mandatário e Escriturador, mediante depósito em contas-correntes
indicadas pelos Debenturistas.]
4.19 PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
4.19.1 [Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento
de qualquer obrigação prevista ou decorrente da presente Escritura de
Emissão, até o primeiro dia útil subseqüente, sem acréscimo de juros ou de
qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data
de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo ou
feriado bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.]
4.19.2 [Na hipótese de pagamentos efetuados conforme os procedimentos
adotados pela CETIP, haverá prorrogação do prazo, nos termos do caput,
apenas quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado
ou domingo.]
4.20 ENCARGOS MORATÓRIOS
4.20.1 [Ocorrendo impontualidade da Emissora no pagamento de qualquer quantia
devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a multa
moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora pro rata de 1% (um por
cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de
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inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.]
4.21 DECADÊNCIA DO DIREITO AOS ACRÉSCIMOS
4.21.1 [O não-comparecimento do Debenturista para receber o valor
correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Emissora, nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ou em comunicado
publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de
Remuneração e/ou encargos moratórios no período relativo ao atraso no
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a
data do respectivo vencimento.]
4.22 PUBLICIDADE
4.22.1 [O Anúncio de Início, o anúncio de encerramento da Oferta ("Anúncio de
Encerramento"), o aviso ao mercado a que se refere o artigo 53 da Instrução
CVM n.º 400 ("Aviso ao Mercado") e eventuais outros avisos aos
investidores que sejam publicados até a data de publicação do Anúncio de
Encerramento, assim como todos os atos e decisões relativos às Debêntures,
os quais deverão ser comunicados na forma de aviso, serão publicados no
jornal "Valor Econômico" e divulgados na página da Emissora na rede
mundial de computadores (www.netservicos.com.br), devendo os prazos
para manifestação dos Debenturistas, caso seja necessário, obedecer ao
disposto na legislação em vigor e na Escritura de Emissão ou, na falta de
disposição expressa, ser de, no mínimo, 10 (dez)dias úteis, contados da data
da publicação do aviso. A Emissora poderá alterar os jornais acima por
outros jornais de grande circulação, mediante comunicação por escrito ao
Agente Fiduciário e publicação de aviso nos jornais a serem substituídos.]
4.23 FUNDO DE MANUTENÇÃO DE LIQUIDEZ E ESTABILIZAÇÃO
4.23.1 [Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato
de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.]
4.24 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
4.24.1 [Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção
tributária, este deverá encaminhar ao Banco Mandatário e Escriturador, no
prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da data prevista para recebimento
de valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa
imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus
rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em
vigor, como se não fosse imune ou gozasse de isenção tributária.]
4.25 RESGATE DAS DEBÊNTURES EM CASO INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO
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4.25.1 [Nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, a Emissora
poderá ser objeto de operações de incorporação, fusão ou cisão, sem a
prévia aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembléia de
Debenturistas, se for assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante
o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de publicação das atas de
assembléias relativas à operação, o resgate das Debêntures de que forem
titulares.]
4.25.2 [Os Debenturistas que optarem por ter suas Debêntures resgatadas nos
termos desta Cláusula deverão manifestar sua intenção, por escrito, à
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, na forma da Cláusula IX
abaixo, sendo que todas as etapas do processo de eventual resgate por parte
dos Debenturistas serão realizadas fora do âmbito da CETIP. Fica definido
que, caso a CETIP venha a implementar outra funcionalidade para
operacionalizar o resgate parcial, não haverá necessidade de aditamento
desta Escritura de Emissão ou qualquer outra formalidade.]
4.25.3 [Em até 5 (cinco) dias contados do aviso enviado nos termos da Cláusula
anterior, a Emissora deverá promover o resgate das Debêntures detidas pelo
Debenturista notificante, pelo seu Valor Nominal Unitário não amortizado
nos termos desta Escritura de Emissão, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis a partir da Data de Emissão ou da última Data
de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, inclusive, até a data do
efetivo resgate, exclusive, observado o disposto no artigo 55, parágrafo
primeiro, da Lei das Sociedades por Ações.]
4.25.4 [O resgate das Debêntures objeto da notificação especificada na
Cláusula 4.25.3 acima dar-se-á (i) por meio de operação de compra e venda
definitiva, conforme o regulamento de operações do SND, no mercado
secundário, em relação às Debêntures registradas no SND, ou (ii) de acordo
com os procedimentos especificados pela CBLC (os quais deverão ser
seguidos pelos Agentes de Custódia na CBLC), em relação às Debêntures
registradas no BOVESPAFIX e custodiadas na CBLC.]

CLÁUSULA V
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
5.1

A Emissora obriga-se a:

(a)

[fornecer ao Agente Fiduciário:
(i)

com a maior brevidade possível, qualquer informação razoável,
incluindo, mas não se limitando, àquelas relativas a matéria contábil,
que venha a lhe ser solicitada, por escrito, para a defesa dos
interesses dos Debenturistas, observada a legislação aplicável e
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ressalvadas as informações de natureza estratégica e/ou confidencial
para a Emissora;
(ii)

as informações veiculadas na forma prevista na Cláusula 4.22 acima,
na mesma data em que forem publicadas;

(iii)

informação a respeito da ocorrência de qualquer dos eventos
mencionados na Cláusula 4.16 acima, imediatamente após o seu
conhecimento pela Emissora, sem prejuízo do Agente Fiduciário
declarar antecipadamente vencidas as obrigações relativas às
Debêntures, nos limites desta Escritura de Emissão;

(iv)

cópia de suas demonstrações financeiras anuais completas na mesma
data em que tais demonstrativos forem entregues à CVM,
acompanhadas de parecer dos auditores independentes;

(v)

dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias corridos do término de cada
exercício social, no caso do cálculo dos índices quando do término
de cada exercício social, e dentro de, no máximo, 45 (quarenta e
cinco) dias corridos do término de cada trimestre social, no caso do
cálculo dos índices quando do término de cada trimestre, relatório
revisado pelos auditores independentes, explicitando as rubricas
necessárias à apuração dos índices financeiros previstos na alínea (o)
da Cláusula 4.16.1 acima, acompanhadas de relatório demonstrando
a apuração de tais índices financeiros, bem como declaração da
Emissora atestando o cumprimento das obrigações constantes na
alínea (o) da Cláusula 4.16.1 acima;

(vi)

cópia de suas informações periódicas e eventuais exigidas pela
Instrução CVM nº 202, de 6 de dezembro de 1993, conforme
alterada, na mesma data em que forem entregues à CVM e, dentro
de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após o término dos
trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro
de cada ano, cópia de suas Informações Trimestrais (ITRs) e, até 30
de abril de cada ano, cópia de suas Demonstrações Financeiras
Padronizadas (DFPs), acompanhadas de parecer dos auditores
independentes; e

(vii)

informação sobre qualquer descumprimento de obrigação pecuniária
cujo valor devido e não pago, individualmente ou em série de
operações, exceda R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais)
valor este que será atualizado anualmente pelo IGP-M, a partir da
Data de Emissão ou, na impossibilidade de utilização deste, pelo
índice que vier a substituí-lo;
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(b)

manter sempre atualizado o seu registro de companhia aberta perante a
CVM e disponibilizar ao Agente Fiduciário as demonstrações financeiras
elaboradas e aprovadas, previstas no artigo 176 da Lei das Sociedades por
Ações, quando solicitado;

(c)

convocar, nos termos da Cláusula VII, Assembléia de Debenturistas para
deliberar sobre qualquer das matérias que, direta ou indiretamente, se
relacione com a Emissão, caso o Agente Fiduciário não o faça;

(d)

cumprir todas as determinações emanadas da CVM, relacionadas com as
Debêntures, inclusive mediante envio de documentos, e prestando, ainda, as
informações que lhe forem solicitadas pela CVM, observada a legislação
aplicável, devendo manter em adequado funcionamento um órgão de
atendimento ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas na forma exigida
pela CVM;

(e)

notificar imediatamente o Agente Fiduciário, observado, se for o caso, o
disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2001, sobre qualquer
alteração substancial e adversa na sua condição financeira, econômica,
comercial, operacional ou societária ou nos seus negócios que na opinião da
Emissora: (i) impossibilite ou dificulte de forma relevante o cumprimento
de suas obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão; (ii) faça com
que as suas demonstrações ou informações financeiras não mais reflitam a
sua real condição financeira; ou (iii) implique no descumprimento pela
Emissora de quaisquer termos e condições desta Escritura de Emissão;

(f)

cumprir, em todos os aspectos relevantes, as leis, regras, regulamentos e
ordens aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua
ativos;

(g)

preparar, em conjunto com a instituição líder da distribuição pública das
Debêntures, todos os documentos necessários à obtenção do registro da
Emissão perante a CVM;

(h)

manter contratados, durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas
expensas, o Banco Mandatário e Escriturador e Agente Fiduciário, além do
SND e do BOVESPAFIX;

(i)

manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e permitir ao Agente
Fiduciário acesso a todo e qualquer relatório do auditor independente
entregue à Emissora;

(j)

submeter, na forma da lei, suas demonstrações financeiras a exame por
empresa de auditoria independente, registrada na CVM;
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(k)

conduzir todas as operações com partes relacionadas de acordo com os
padrões éticos que norteiam tais negócios;

(l)

manter atendimento adequado aos Debenturistas para assegurar-lhes
tratamento eficiente e para prestar esclarecimentos ou informações aos
Debenturistas e ao Agente Fiduciário a respeito de suas demonstrações
financeiras, sua contabilidade, seus ativos e suas operações;

(m)

manter contratada agência classificadora de risco para atualização do
relatório apresentado por ocasião da colocação das Debêntures, até a Data
de Vencimento, amortização ou resgate total das Debêntures, devendo (i)
manter anualmente atualizada a classificação de risco, (ii) divulgar ou
permitir que a agência divulgue relatório com a súmula da classificação de
risco; (iii) entregar ao Agente Fiduciário os relatórios de classificação de
risco no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu
recebimento; e (iv) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário
qualquer alteração da classificação de risco das Debêntures;

(n)

encaminhar imediatamente à CVM e ao Agente Fiduciário e divulgar na
página da rede mundial de computadores pertinente, o relatório referido na
alínea anterior;

(o)

manter seguros conforme as práticas usualmente adotadas pela Emissora,
conforme descritas nos Prospectos; e

(p)

utilizar os recursos oriundos da Emissão conforme previsto nesta Escritura
de Emissão.]

5.2

[A Emissora obriga-se a ressarcir o Agente Fiduciário de todas as despesas
razoáveis que tenha comprovadamente incorrido para proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas ou para realizar seus créditos, inclusive
honorários advocatícios, e outras despesas e custos comprovadamente
incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos
Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão.]

5.2.1 [As despesas a que se refere a Cláusula 5.2 acima compreenderão, entre
outras, as seguintes:
(a)

publicação de relatórios, avisos, editais e notificações conforme
previsto nesta Escritura de Emissão, e outros que vierem a ser
exigidas pela regulamentação aplicável;

(b)

extração de certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas
da Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Juntas de Conciliação e
Julgamento, das Varas da Justiça Federal e da Procuradoria da
Fazenda Pública do foro da sede da Emissora;
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(c)

despesas de viagem, quando necessárias ao desempenho de suas
funções; e

(d)

eventuais levantamentos adicionais e especiais ou periciais que
vierem a ser necessários, se ocorrerem omissões e/ou obscuridades
nas informações pertinentes aos estritos interesses dos
Debenturistas.]

5.2.2 [O crédito do Agente Fiduciário por despesas razoáveis e comprovadas,
incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos
Debenturistas, que não tenha sido saldado na forma das Cláusulas 5.2 e
5.2.1 acima, será acrescido à dívida da Emissora e preferirá às Debêntures
na ordem de pagamento.]
5.2.3 [O ressarcimento das despesas será efetuado em até 10 (dez) dias úteis da
entrega à Emissora dos documentos comprobatórios das despesas
efetivamente incorridas, necessárias à proteção dos direitos dos
Debenturistas.]

CLÁUSULA VI
AGENTE FIDUCIÁRIO
6.1

[A Emissora nomeia e constitui a [•], qualificada no preâmbulo desta
Escritura de Emissão, como agente fiduciário da Emissão, que, neste ato e
na melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da
legislação e regulamentação aplicável e da presente Escritura de Emissão,
representar perante a Emissora os interesses da comunhão dos
Debenturistas.]

6.2

[O Agente Fiduciário dos Debenturistas, nomeado na presente Escritura de
Emissão, declara:
(a)

aceitar a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente
os deveres e atribuições previstas na legislação e regulamentação
aplicável e nesta Escritura de Emissão;

(b)

aceitar integralmente a presente Escritura de Emissão, todas suas
cláusulas e condições;

(c)

sob as penas da lei, não estar impedido, nos termos do artigo 66,
parágrafo terceiro, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 10 da
Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme
alterada ("Instrução CVM nº 28"), para exercer a função que lhe é
conferida;
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(d)

não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer
plenamente suas funções;

(e)

que é uma instituição financeira devidamente organizada, constituída
e existente de acordo com as leis brasileiras;

(f)

que está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissão
e a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(g)

que os representantes legais que assinam esta Escritura de Emissão
têm poderes estatuários e/ou delegados para assumir, em seu nome,
as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os
poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos
em pleno vigor;

(h)

que a celebração desta Escritura de Emissão e o cumprimento de
suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação
anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

(i)

que esta Escritura de Emissão constitui obrigação legal, válida e
vinculante do Agente Fiduciário, exeqüível de acordo com os seus
termos e condições; e

(j)

ter verificado os limites de emissão previstos no artigo 60 da Lei das
Sociedades por Ações.]

6.3

[O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura
desta Escritura de Emissão, devendo permanecer no exercício de suas
funções até sua efetiva substituição ou até a liquidação final das
Debêntures.]

6.4

[Será devida pela Emissora ao Agente Fiduciário, a seguinte remuneração, a
título de honorários pelos deveres e atribuições que lhe competem, nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis e desta Escritura de
Emissão:
(a)

parcelas anuais de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), sendo a
primeira devida no 5º (quinto) dia útil após a data de assinatura da
Escritura de Emissão, e os seguintes na mesma data dos anos
posteriores;

(b)

as parcelas da remuneração serão acrescidas dos seguintes tributos:
ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS
(Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e
quaisquer outros que venham a incidir sobre referida remuneração
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excetuando-se o Imposto sobre a Renda, nas alíquotas vigentes nas
datas de cada pagamento;
(c)

as parcelas dispostas na alínea (a) acima serão atualizadas
anualmente com base na variação percentual acumulada do IGP-M, a
partir da data do primeiro pagamento, ou, na falta deste, pelo índice
que vier a substituí-lo, a partir da data de assinatura desta Escritura
de Emissão;

(d)

a remuneração prevista na alínea (a) será devida mesmo após o
vencimento das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja
atuando na cobrança de inadimplências referentes às Debêntures não
sanadas pela Emissora;

(e)

no caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas razoáveis
com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o
Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos
Debenturistas deverão ser previamente aprovadas e adiantadas pelos
Debenturistas e, conforme previsto na legislação e regulamentação
aplicáveis e nesta Escritura de Emissão, ressarcidas pela Emissora,
observado o disposto na Cláusula 5.2.3 acima. Tais despesas a serem
adiantadas pelos Debenturistas incluem também os gastos razoáveis
com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas
ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações
contra ele intentadas no exercício de sua função, nos termos desta
Escritura de Emissão. As eventuais despesas, depósitos e custas
judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais em que o
Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos
Debenturistas serão igualmente submetidas à aprovação e, se for o
caso, suportadas pelos Debenturistas, bem como a remuneração e as
despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a
Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento
destas por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente
Fiduciário solicitar garantia prévia dos Debenturistas para cobertura
do risco da sucumbência;

(f)

a remuneração do Agente Fiduciário compreende a elaboração de um
relatório anual, na forma estipulada na Instrução CVM nº 28;

(g)

não estão incluídas na remuneração as eventuais despesas relativas a
viagens, estadias e publicações necessárias ao exercício das
atribuições do Agente Fiduciário, durante ou após a fase de
implantação do serviço. Essas despesas, se necessárias, deverão ser
acordadas previamente com a Emissora; e
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(h)

6.5.

a remuneração do Agente Fiduciário não inclui as despesas por este
incorridas no exercício de suas funções e no cumprimento de seus
deveres, que serão reembolsadas pela Emissora na forma das
Cláusulas 5.2, 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 acima.]

[São deveres do Agente Fiduciário, sem prejuízo de outros previstos na
legislação e regulamentação aplicáveis:
(a)

proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando no
exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;

(b)

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de que qualquer outra modalidade de inaptidão;

(c)

conservar, em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e
demais papéis relacionados com o exercício de suas funções;

(d)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das
informações contidas na Escritura de Emissão, diligenciando no
sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas e defeitos de que
tenha conhecimento;

(e)

promover nos órgãos competentes, caso a Emissora não o faça, o
registro desta Escritura de Emissão e respectivos aditamentos,
sanando as lacunas e irregularidades porventura neles existentes.
Neste caso, a Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário as
informações e documentos necessários ao referido registro;

(f)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das
informações obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de
eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;

(g)

emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das
propostas de modificações nas condições das Debêntures;

(h)

solicitar, quando julgar necessário, para o fiel desempenho de suas
funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas da
Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Juntas de Conciliação e
Julgamento, das Varas da Justiça Federal e da Procuradoria da
Fazenda Pública do foro da sede da Emissora;

(i)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na
Emissora;

(j)

convocar, quando necessário, Assembléia de Debenturistas, mediante
anúncio publicado, pelo menos três vezes, nos jornais indicados na
Cláusula 4.22.1 acima;
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(k)

comparecer à Assembléia de Debenturistas a fim de prestar as
informações que lhe forem solicitadas;

(l)

elaborar relatório anual destinado aos Debenturistas, nos termos do
artigo 68, parágrafo primeiro, alínea "b", da Lei das Sociedades por
Ações, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações:
(i)

eventual omissão ou inverdade de que tenha conhecimento,
contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda,
o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de
informações pela Emissora;

(ii)

alterações estatutárias ocorridas no período;

(iii)

comentários sobre as demonstrações financeiras da Emissora,
enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de
estrutura de capital da Emissora, principalmente aqueles
descritos na alínea (o) da Cláusula 4.16.1 acima;

(iv)

posição da distribuição ou colocação das Debêntures no
mercado;

(v)

resgate, amortização e pagamento da Remuneração das
Debêntures realizados no período;

(vi)

acompanhamento da destinação dos recursos captados por
meio desta Emissão, de acordo com os dados obtidos junto
aos administradores da Emissora;

(vii)

relação dos bens e valores eventualmente entregues à sua
administração;

(viii) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora
nesta Escritura de Emissão; e
(ix)
(m)

declaração sobre sua aptidão para continuar no exercício da
função de Agente Fiduciário;

colocar o relatório de que trata a Cláusula anterior à disposição dos
Debenturistas, no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do
encerramento do exercício social da Emissora, ao menos nos
seguintes locais:
(i)

na sede da Emissora;

(ii)

no seu escritório ou, quando instituição financeira, no local
por esta indicado;

(iii)

na CVM;
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6.6

(iv)

nas Bolsas de Valores e mercados de balcão organizado em
que forem negociados os valores mobiliários da Emissora; e

(v)

nas dependências da instituição financeira que liderar a
colocação das Debêntures, conforme por esta indicado;

(n)

publicar, às expensas da Emissora, nos jornais indicados na Cláusula
4.22.1 acima, anúncios comunicando aos Debenturistas que o
relatório se encontra à disposição nos locais indicados na alínea (m)
acima;

(o)

manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços,
mediante, inclusive, solicitação de informações à Emissora, ao
Banco Mandatário e Escriturador, ao SND e ao BOVESPAFIX, que
ficam desde já autorizados pela Emissora, em caráter irrevogável e
irretratável, a prestá-las ao Agente Fiduciário, independentemente de
aviso ou consulta prévia à Emissora;

(p)

coordenar o sorteio das Debêntures em caso de resgate ou
amortização parcial;

(q)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de
Emissão, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer
e não fazer;

(r)

notificar os Debenturistas, se possível individualmente, no prazo
máximo de 10 (dez) dias da ocorrência do evento, de qualquer
inadimplência, pela Emissora, de obrigações assumidas nesta
Escritura de Emissão, indicando o local em que fornecerá aos
interessados maiores informações. Comunicação de igual teor deverá
ser enviada à CVM e às Bolsas de Valores ou mercado de balcão
organizado em que forem negociados os valores mobiliários da
Emissora. Caso não seja possível notificar individualmente os
Debenturistas, o Agente Fiduciário fará publicar a comunicação de
que trata esta alínea nos jornais e na forma indicada na
Cláusula 4.22.1 acima; e

(s)

fazer cumprir o disposto na alínea (m) da Cláusula 5.1 acima,
encaminhando as atualizações da classificação de risco ali previstas à
ANBID no prazo de até 15 dias contados da sua veiculação.]

[Observado o disposto na Cláusula 4.16 acima, no caso de inadimplência da
Emissora, o Agente Fiduciário adotará todas as medidas (judiciais ou
extrajudiciais) para proteger direitos ou defender interesses da comunhão
dos Debenturistas, devendo, para tanto:
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(a)

declarar antecipadamente vencidas as Debêntures na forma e nas
hipóteses permitidas nesta Escritura de Emissão e cobrar seu
principal e acessórios, observadas as condições da presente Escritura
de Emissão;

(b)

requerer a falência da Emissora ou iniciar procedimento da mesma
natureza, quando aplicável;

(c)

tomar todas as providências necessárias para a realização dos
créditos dos Debenturistas; e

(d)

representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação
judicial, recuperação extrajudicial ou similar, liquidação, dissolução
e/ou extinção da Emissora.]

6.6.1 [Observado o disposto na Cláusula 4.16.3 e 4.16.4 acima, o Agente
Fiduciário somente se eximirá de responsabilidade pela não-adoção das
medidas contempladas nas alíneas (a), (b), e (c) da Cláusula 6.6 acima se,
convocada a Assembléia de Debenturistas, esta assim o autorizar, por
deliberação da unanimidade das Debêntures em Circulação. Na hipótese de
que trata a alínea (d) da Cláusula 6.6 acima, será suficiente a deliberação
por Debenturistas representando a maioria das Debêntures em Circulação.]
6.7

[Na hipótese de ausência, impedimento temporário, renúncia, liquidação,
dissolução, extinção ou qualquer outro caso de vacância na função de
Agente Fiduciário, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do evento que a determinar, Assembléia de Debenturistas
para a escolha do novo agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo
próprio Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por
Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das
Debêntures em Circulação, ou pela CVM. Na hipótese da convocação não
ocorrer até 15 (quinze) dias antes do término do prazo acima citado, caberá
à Emissora efetuá-la, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto
provisório, enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente
fiduciário. A substituição não implicará remuneração ao novo agente
fiduciário superior a ora avençada para o Agente Fiduciário.]

6.7.1 [Na hipótese do Agente Fiduciário, por circunstâncias posteriores à
Emissão, ficar impedido de continuar a exercer a função, deverá este
comunicar imediatamente o fato à Emissora e aos Debenturistas e pedir sua
substituição.]
6.7.2 [É facultado aos Debenturistas, após o encerramento do prazo para a
subscrição e integralização da totalidade das Debêntures, proceder à
substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu substituto, em
Assembléia de Debenturistas especialmente convocada para esse fim e
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mediante o voto afirmativo dos detentores de mais da metade das
Debêntures em Circulação.]
6.7.3 [Caso ocorra a efetiva substituição do Agente Fiduciário, o substituto
receberá a mesma remuneração recebida pelo Agente Fiduciário em todos
os seus termos e condições, sendo que a primeira parcela de remuneração
devida ao substituto será calculada pro rata temporis, a partir da data de
início do exercício de sua função como agente fiduciário. Esta remuneração
poderá ser alterada de comum acordo entre a Emissora e o agente fiduciário
substituto, desde que previamente aprovada pela Assembléia de
Debenturistas.]
6.7.4 Em qualquer hipótese, a substituição do Agente Fiduciário ficará sujeita a
comunicação prévia à CVM e às normas aplicáveis.
6.7.5 A substituição do Agente Fiduciário, em caráter permanente, será objeto de
aditamento à Escritura de Emissão, que deverá ser averbado na JUCESP,
onde será inscrita a presente Escritura de Emissão.
6.7.6 Em caso de renúncia do Agente Fiduciário, este deverá permanecer no
exercício de suas funções até sua efetiva substituição.
6.7.7 Fica estabelecido que, na hipótese de vir a ocorrer a substituição do Agente
Fiduciário, este deverá repassar a parcela proporcional da remuneração
inicialmente recebida sem a contrapartida do serviço prestado, calculada
pro rata temporis, desde a data do último pagamento da remuneração
prevista na Cláusula 6.4 acima até a data da efetiva substituição do Agente
Fiduciário, ao agente fiduciário substituto, como forma de remuneração aos
serviços a serem por ele prestados.

CLÁUSULA VII
ASSEMBLÉIA DOS DEBENTURISTAS
7.1

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembléia de
Debenturistas, nos termos do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos
Debenturistas.

7.2

A Assembléia de Debenturistas pode ser convocada pelo Agente Fiduciário,
pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no
mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.

7.3

A convocação dar-se-á mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três)
vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora deve efetuar suas
publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio
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de convocação de assembléias gerais constantes da Lei das Sociedades por
Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura de Emissão.
7.4

Aplica-se à Assembléia de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei
das Sociedades por Ações para a assembléia geral de acionistas.

7.5

As Assembléias de Debenturistas serão convocadas com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias. A Assembléia de Debenturistas em segunda
convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias após
a data marcada para a instalação da Assembléia de Debenturistas em
primeira convocação.

7.6

Independentemente das formalidades previstas na Lei e nesta Escritura de
Emissão, será considerada regular a Assembléia de Debenturistas a que
comparecerem os titulares de todas as Debêntures.

7.7

Nas deliberações da Assembléia de Debenturistas, cada Debênture em
Circulação dará direito a um voto, admitida a constituição de mandatários,
Debenturistas ou não. As deliberações serão tomadas pela maioria dos
presentes, com exceção das matérias para as quais estiver previsto quorum
qualificado em leis ou na presente Escritura de Emissão.

7.8

As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua
competência legal, observados os quoruns estabelecidos nesta Escritura de
Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão
a todos os titulares das Debêntures, independentemente de terem
comparecido à Assembléia de Debenturistas ou do voto proferido na
respectiva Assembléia de Debenturistas.

7.9

A Assembléia de Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com
a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das
Debêntures e, em segunda convocação, com qualquer número de
Debenturistas.

7.10 Para efeito da constituição de todos e quaisquer dos quoruns de instalação
e/ou deliberação da Assembléia de Debenturistas previstos nesta Escritura
de Emissão, considera-se "Debêntures em Circulação" todas as Debêntures
desta Emissão, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora e as
de titularidade de Sociedades controladas (direta ou indiretamente) ou
controladoras (diretas ou indiretas) da Emissora, de controladores, diretos
ou indiretos, da Emissora ou de administradores da Emissora.
7.11 Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas
Assembléias dos Debenturistas.
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7.12 A presidência da Assembléia de Debenturistas caberá ao Debenturista
eleito no mínimo pela maioria dos titulares das Debêntures presentes à
Assembléia ou àquele que for designado pela CVM.
7.13 O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembléia de Debenturistas e
prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.
7.14 Observado o disposto nesta Cláusula, as alterações nas características e
condições das Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por
Debenturistas que representem, no mínimo, a maioria das Debêntures em
Circulação, observado que alterações na Remuneração e/ou Prazos de
Vencimento, Amortização das Debêntures, nesta Cláusula e nas cláusulas
de vencimento antecipado deverão contar com aprovação de Debenturistas
representando 85% (oitenta e cinco por cento) das Debêntures em
Circulação. Alterações a qualquer quorum de deliberação previsto nesta
Escritura de Emissão, sobre uma determinada matéria, dependerão da
aprovação de Debenturistas que representem o quorum de deliberação
previsto nesta Escritura de Emissão para referida matéria.
7.15 Sem prejuízo do quorum de 85% (oitenta e cinco por cento) previsto na
Cláusula acima, na hipótese de extinção, ausência de apuração e/ou
divulgação por mais de 30 (trinta) dias úteis após a data esperada para sua
apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de aplicação de índice,
taxa ou fator componente da Remuneração, o quorum necessário para
definição da nova Remuneração aplicável às Debêntures deverá ser
composto por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das Debêntures em Circulação.

CLÁUSULA VIII
DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA
8.1

A Emissora declara e garante aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário que
na data da assinatura desta Escritura de Emissão:
(a)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob
a forma de companhia aberta, de acordo com as leis brasileiras;

(b)

com exceção da Jonquil Ventures Limited, que é uma sociedade
devidamente constituída e existente de acordo com as leis das Ilhas
Virgens Britânicas, cada uma das demais Subsidiárias da Emissora é
uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente de
acordo com as leis brasileiras;
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(c)

está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura de Emissão e a
cumprir suas obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente
satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários;

(d)

os representantes legais da Emissora que assinam esta Escritura de
Emissão têm poderes estatuários e/ou delegados para assumir, em
nome da Emissora, as obrigações ora estabelecidas e, sendo
mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando
os respectivos mandatos em pleno vigor;

(e)

exceto conforme divulgado nos Prospectos, a celebração desta
Escritura de Emissão a realização da Emissão e a colocação das
Debêntures (A) não infringem nenhuma disposição legal, contrato ou
instrumento dos quais a Emissora ou qualquer uma de suas
Subsidiárias sejam partes; e (B) nem resultará em (i) vencimento
antecipado de obrigação estabelecida em quaisquer desses contratos
ou instrumentos, (ii) na rescisão de quaisquer desses contratos ou
instrumentos, (iii) violação de qualquer julgamento, sentença,
decisão, administrativa ou decreto de qualquer entidade
governamental, órgão público ou tribunal que tenha jurisdição sobre
a Emissora ou sobre seus bens e ativos, ou (iv) na criação de nenhum
ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora ou de suas
Subsidiárias, exceto por aquelas disposições legais, contratos,
instrumentos, julgamentos, sentenças, decisões ou ônus, cujo
vencimento antecipado, rescisão, violação ou criação não possam
causar um Efeito Adverso Relevante. Para os fins desta Escritura de
Emissão, "Efeito Adverso Relevante" significa (i) qualquer alteração
adversa e relevante na situação econômica, financeira ou operacional
ou nas receitas e negócios da Emissora e das Subsidiárias, em
conjunto, e (ii) qualquer mudança que afete a capacidade da
Emissora de cumprir com suas obrigações pecuniárias devidas aos
Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão;

(f)

exceto conforme divulgado nos Prospectos, a Emissora e cada uma
das suas Subsidiárias, nesta data, detém todas as autorizações e
licenças (inclusive ambientais) relevantes necessárias para o
exercício de suas atividades, as quais encontram-se válidas e em
pleno efeito;

(g)

a Emissora e cada uma de suas Subsidiárias cumpre as leis,
regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, que lhe são aplicáveis em
qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, exceto
aquelas que estão sendo contestadas pelos meios legais ou
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administrativos apropriados, ou aquelas cujo descumprimento não
possa causar Efeito Adverso Relevante;
(h)

as demonstrações financeiras da Emissora, datadas de 31 de
dezembro de 2003, de 31 de dezembro de 2004, de 31 de dezembro
de 2005, de 30 de setembro de 2005 e 30 de setembro de 2006
representam corretamente a condição financeira da Emissora
naquelas datas e foram devidamente elaboradas em conformidade
com as práticas de contabilidade adotadas no Brasil, não tendo
havido até a data desta Escritura de Emissão, qualquer alteração
relevante (exceto se expressamente mencionada nos Prospectos) nas
informações financeiras e patrimoniais da Emissora refletidas nas
demonstrações financeiras relativas ao período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2006 então encerrado;

(i)

os Prospectos conterão em suas respectivas datas todas as
informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores, relativamente à Oferta, às Debêntures, à Emissora, suas
atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua
atividade e quaisquer outras informações relevantes, tendo sido
elaborados de acordo com as normas pertinentes;

(j)

as opiniões, análises e previsões (se houver) expressas nos
Prospectos, que digam respeito exclusivamente à Emissora e às suas
Subsidiárias serão dadas de boa-fé, consideradas todas as
circunstâncias materiais e relevantes que possam afetá-las e com
base em suposições razoáveis;

(k)

não há fatos relativos à Emissora ou cada uma das suas Subsidiárias,
não divulgados nos Prospectos cuja omissão, no contexto da
Emissão, faça com que qualquer declaração relevante constante dos
Prospectos seja enganosa, incorreta ou inverídica, e afete de maneira
adversa a Emissora e/ou a Emissão;

(l)

exceto pelas contingências informadas nos Prospectos, nas suas
respectivas datas e na data de assinatura desta Escritura de Emissão
não há (e na Data de Liquidação não haverá) nenhuma ação judicial,
procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de
investigação governamental, de conhecimento da Emissora ou de
cada uma de suas Subsidiárias, que possa causar Efeito Adverso
Relevante;e

(m)

esta Escritura de Emissão constitui obrigação legal, válida e
vinculativa da Emissora, exeqüível de acordo com os seus termos e
condições, no que se refere exclusivamente à Emissora.

889

CLÁUSULA IX
NOTIFICAÇÕES
9.1

Todos os documentos e as comunicações a serem enviados por qualquer das
Partes, nos termos desta Escritura de Emissão, deverão ser encaminhados
para os seguintes endereços:
Para a Emissora:
NET Serviços de Comunicação S.A.
Rua Verbo Divino 1356, 1º andar
04719-002 São Paulo, SP
Telefone:
(11) 2111-2785
Fac-símile:
(11) 2111-2780
Att.:
Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
E-mail:
leonardo.pereira@netservicos.com.br
Para o Agente Fiduciário:
[•]
[Endereço]
[CEP] [Cidade, UF]
Telefone:
([•]) [•]
Fac-símile:
([•]) [•]
Att.:
[•]
E-mail:
[•]

9.2

Os documentos e as comunicações serão considerados entregues quando
recebidos, conforme o caso, sob protocolo ou com "Aviso de Recebimento"
expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por
telegrama nos endereços acima. As comunicações efetuadas por fac-símile
ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio,
desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo expedido
pelo equipamento utilizado na transmissão e que do mesmo constem
informações suficientes à identificação do emissor e do destinatário da
comunicação.

9.3

Os originais dos documentos enviados por fac-símile ou por correio
eletrônico deverão ser encaminhados para os endereços mencionados na
Cláusula 9.1 acima em até 24 (vinte e quatro) horas após o envio da
mensagem.
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CLÁUSULA X
DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente
Escritura de Emissão. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade
no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba ao Agente
Fiduciário e/ou aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento
das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos ou faculdades ou
constituirá uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer
obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão ou
precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
10.2 Esta Escritura de Emissão é firmada em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.
10.3 Caso qualquer das disposições desta Escritura de Emissão venha a ser
julgada inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não
afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a
substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível,
produza o mesmo efeito.
10.4 Esta Escritura de Emissão constitui o único e integral negócio entre as
Partes, com relação ao negócio nela previsto.
10.5 As palavras e os termos constantes desta Escritura de Emissão, aqui não
expressamente definidos, grafados em português ou em qualquer língua
estrangeira, bem como quaisquer outros de linguagem técnica e/ou
financeira ou não, que, eventualmente, durante a vigência da presente
proposta, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as
partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos ou fatos,
deverão ser compreendidos e interpretados em consonância com os usos,
costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro.
10.6 As Partes declaram, mútua e expressamente, que a presente Escritura de
Emissão foi celebrada respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em
perfeita relação de equidade.
10.7 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
questões porventura oriundas desta Escritura de Emissão.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam a presente Escritura de Emissão
em [•] ([•]) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, juntamente com as
2 (duas) testemunhas abaixo.
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São Paulo, [•] de [•] de 2006.

(As assinaturas encontram-se nas páginas seguintes.)
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ESCRITURA PARTICULAR DA 6ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM [SÉRIE ÚNICA/[•] SÉRIES], DA ESPÉCIE SEM
GARANTIA NEM PREFERÊNCIA, DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. –
PÁGINA DE ASSINATURAS.

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ESCRITURA PARTICULAR DA 6ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM [SÉRIE ÚNICA/[•] SÉRIES], DA ESPÉCIE SEM
GARANTIA NEM PREFERÊNCIA, DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. –
PÁGINA DE ASSINATURAS.

[•]

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ESCRITURA PARTICULAR DA 6ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM [SÉRIE ÚNICA/[•] SÉRIES], DA ESPÉCIE SEM
GARANTIA NEM PREFERÊNCIA, DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. –
PÁGINA DE ASSINATURAS.

Testemunhas:

Nome:
Id.:
CPF/MF:

Nome:
Id.:
CPF/MF:
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ESCRITURA PARTICULAR DA 6ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM [SÉRIE ÚNICA/[•] SÉRIES],
DA ESPÉCIE SEM GARANTIA NEM PREFERÊNCIA DA
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
ANEXO I

Multicanal Telecomunicações S.A.
Net Belo Horizonte Ltda.
Net Brasília Ltda.
Net Rio S.A.
Net Recife Ltda.
Net São Paulo Ltda.
Net Campinas Ltda.
Net Indaiatuba Ltda.
Net São Carlos S.A.
Net Franca Ltda.
Net Sul Comunicações Ltda.
TV Cabo e Comunicações Jundiaí S.A.
Horizonte Sul Comunicações Ltda.
DR – Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda
Net Paraná Comunicações Ltda.
Net Joinville Ltda.
Net Florianópolis Ltda.
Net Curitiba Ltda.
Net Maringá Ltda.
Net Arapongas Ltda.
Televisão a Cabo Criciúma Ltda.
Net São José do Rio Preto Ltda.
Net Piracicaba Ltda.
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Net Ribeirão Preto S.A.
Net Bauru Ltda.
Net Goiânia Ltda.
Net Anápolis Ltda.
Net Campo Grande Ltda.
Net Sorocaba Ltda.
Reyc Comércio e Participações Ltda.
Net Londrina Ltda.
Jonquil Ventures Limited
Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

Declaração da Emissora nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400

899

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

901

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

Declaração do Banco Bradesco S.A. nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
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Emissora
Net Serviços de Comunicação S.A.
Rua Verbo Divino, no 1.356, 1o andar
04719-002, São Paulo – SP

