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Tele Nordeste Celular Participações S.A.
Anuncia os Resultados de 1998
Brasília, Brasil (25 de março de 1999) – A Tele Nordeste Celular Participações S.A.
(BOVESPA: TNCP3 – ordinárias e TNCP4 - preferenciais) (“Tele Nordeste,” ou “A Companhia”)
a holding que controla as companhias operadoras de serviços de telecomunicação celular na
Banda A nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas,
anunciou hoje os resultados de 1998, além dos resultados do 4º trimestre de 1998.
Desenvolvimento Financeiro
O lucro líquido da Tele Nordeste no ano foi de R$104.184.000, ou R$0,31 por mil ações
(R$35.749.000 no 4º trimestre); as receitas operacionais líquidas consolidadas para o ano
totalizaram R$469,6 milhões (R$123,0 milhões no 4º trimestre); o EBITDA consolidado e o
EBIT para o ano foram de R$235 milhões e R$189 milhões, respectivamente, representando
49% e 39% da receita líquida operacional.
A direção da Companhia está propondo a distribuição de dividendos anuais equivalentes a
25% do lucro líquido ajustado, após dedução de 5% (R$5,2 milhões) para a reserva legal. Esse
valor representa dividendos totais de R$ 29,4 milhões, ou R$ 0,074 por mil ações, parte dos
quais serão pagos como juros sobre capital próprio em igualdade de condições entre as
classes de ações conforme permitido pela legislação brasileira. De acordo com os estatutos da
companhia, R$ 87,1 milhões estão sendo transferidos de lucros acumulados para a reserva
estatutária.
A data de pagamento dos dividendos será definida na Assembléia Geral Ordinária prevista para
a 2ª quinzena de Abril.
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Desenvolvimento da Tele Nordeste Celular
A Tele Nordeste e suas subsidiárias resultaram da reestruturação do sistema Telebrás,
ocorrido entre janeiro e maio de 1998. As subsidiárias foram criadas em 5 de janeiro de 1998,
como operadoras da Banda A, nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Alagoas, cada uma resultante da cisão da companhia telefônica de cada
estado. A Tele Nordeste foi criada em 22 de maio de 1998, através da transferência de certos
direitos e obrigações da Telebrás, inclusive as ações das subsidiárias, da seguinte maneira (em
percentagem de cada classe de ações e do capital total):
Subsidiária
Telepisa Celular
Teleceará Celular
Telern Celular
Telpa Celular
Telpe Celular
Telasa Celular

Estado
Piauí
Ceará
R.G.do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas

Ordinárias
97.8761
85.2802
92.5718
95.0804
95.0601
97.3883

Preferenciais
69.0392
76.1767
67.5704
60.9292
63.7236
64.1331

Total
78.4751
79.3080
75.4192
71.4990
77.2199
77.6030

As demonstrações financeiras da Tele Nordeste e de suas subsidiárias para os anos anteriores
a 1998 foram levantadas de maneira proforma; portanto, dados financeiros comparativos não
estão disponíveis.
Acordos de Concessão e Agência Regulamentadora
Em 4 de novembro de 1997, o Governo Federal concedeu concessões para que as
companhias prestassem serviços de telecomunicação celular na Banda A; essas concessões
podem ser renovadas por períodos consecutivos de 15 anos, pagando-se taxas pelo direito de
explorar o serviço de telecomunicação celular e uso das freqüências de rádio associadas.
Os negócios das subsidiárias, inclusive os serviços que elas podem fornecer e as taxas
máximas que podem ser cobradas, são regulamentados pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, de acordo com a Lei 9,472 de 16 de julho de 1997, e
regulamentos correspondentes.
A Privatização da Tele Nordeste Celular
A Tele Nordeste foi privatizada pelo Governo Brasileiro em 29 de julho de 1998; o consórcio
que adquiriu a Companhia, composto pela Bitel Participações S.A. e pela UGB Participações
S.A., tornou-se o novo acionista controlador da Tele Nordeste. A Bitel faz parte do grupo
Telecom Itália e a UGB é uma sociedade entre os grupos Globo e Bradesco.
Depois da privatização da Tele Nordeste, os novos acionistas controladores e a direção da
Companhia definiram as estratégias das subsidiárias (“operadoras”) e iniciaram um processo
de reestruturação com o objetivo de melhorar os níveis de serviço e aumentar a produtividade e
a eficiência. Neste processo, e com a ajuda de consultores internacionais, já foram iniciadas
certas ações tais como a centralização das funções administrativas, o inicio da digitalização da
rede (sistema TDMA) e novas iniciativas de marketing. O principal objetivo da Tele Nordeste é
permanecer líder no mercado em termos de número de assinantes, qualidade, cobertura e
atendimento ao cliente, em todos os estados onde operam as suas subsidiárias.
Competição
O operador da Banda B, BCP, iniciou suas operações em meados de 1998 com uma rede
totalmente digitalizada porém com cobertura geográfica inferior. Estimamos que a nossa fatia
de mercado no final de 1998 seja de aproximadamente 83%. A taxa de penetração na região
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ao final de 1998 foi estimada em 2.9%, comparada com uma penetração no país de
aproximadamente 4.3% (6,8 milhões de assinantes).
Em 1998, as companhias operadoras iniciaram a digitalização da rede (sistema TDMA) nas
principais cidades da região. Juntas, as operadoras expandiram sua base de clientes num total
de 149.000 assinantes, com a adição de 210.000 novos clientes e a desconexão de 61.000
clientes. A população da região soma 25.8 milhões de habitantes e a cobertura do serviço de
telefonia celular na região é de 67%.
A região
A região coberta pela Tele Nordeste tem uma área de 635.490 km 2, representando
aproximadamente 7,4% da área total do Brasil. A região tem 24 áreas metropolitanas com
população superior a 100,000 pessoas, incluindo as capitais Teresina, Fortaleza, Natal, João
Pessoal, Recife e Maceió.

Estado
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Total

População
(em milhões)
2,7
7,0
1,6
3,3
7,5
2,7
25,8

% da
população do
Brasil
1,7
4,4
1,6
2,1
4,5
1,7
16,1

% do PIB do
Brasil
0,7
2,5
1,0
1,1
2,7
0,8
8,8

Renda per
capita
(em Reais)
1.868,0
2.813,3
2.013,0
2.398,5
2.652,7
2.296,0
2.340,3

Dados Financeiros Consolidados Selecionados
A tabela abaixo sumariza as receitas consolidadas e o custo dos serviços prestados e
mercadorias vendidas durante o 4º trimestre de 1998 e para o ano (em milhares de reais)
4º trimestre, 1998
Receita
- Uso
- Pagamentos da assinatura mensal
- Taxa de ativação
- Uso da rede
- Venda de mercadorias e outras
receitas
Subtotal
- Impostos Indiretos
Receita Operacional Líquida
Custo de serviços e mercadorias
- Depreciação e amortização
- Despesas com pessoal
- Materiais e serviços
- Outros:
- Despesas com rede de linha fixa
- Aluguéis e seguros
- Taxa Fistel e outros
Lucro bruto

1998

85.004
25.864
2.075
33.986
8.680

314.475
124.176
9.067
131.584
11.617

155.322
(32.237)
123.085

590.919
(121.255)
469.664

(12.635)
(910)
(22.068)

(45.715)
(2.846)
(69.658)

-(14.225)
(2.620)
(52.458)

-(61.480)
(9.970)
(189.669)

70.627

279.995
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Apresentamos abaixo algumas estatísticas relevantes de 1998 que influenciaram a receita
operacional, comparadas com 1997:
1998
Assinantes em 31 de dezembro (em milhares)
Crescimento
População estimada da região (em milhões)
Penetração regional (Somente Tele Nordeste)
Média mensal de minutos de uso (entrada) por
assinante
Média mensal de minutos de uso (saída) por
assinante

1997

614
32,1%
25,8
2,4%

465
38,7%
25,8
1,8%

130

91,7

111

102,0

Além disso, a receita média por assinante, liquida de impostos (ARPU – Average Revenue Per
User) para 1998 foi de R$70,41 por mês.
No 4º Trimestre, as operadoras iniciaram a venda de aparelhos aos seus clientes, objetivando
oferecer preços mais baixos através da negociação de grandes pedidos com os fabricantes. O
total das vendas no 4º trimestre e para o ano foi de R$ 6,6 milhões. O custo dos aparelhos
vendidos está incluído em Materiais e Serviços - Custo de Produtos e Serviços. Além disso,
durante o 4º trimestre de 1998, as operadoras suspenderam a cobrança da taxa de habilitação,
em um esforço especial de marketing para aumentar a sua base de clientes.
A Depreciação e Amortização no 4º Trimestre já reflete os investimentos feitos durante o ano.
As despesas operacionais consolidadas totais de R$ 130,4 milhões incluem os juros sobre
capital próprio de R$ 31,4 milhões e a provisão para contas incobráveis, totalizando R$ 35
milhões. A inadimplência, que representou 7,1% da receita bruta, inclui contas que estavam em
atraso desde 1994 e que não foram provisionadas antes da criação das operadoras. A diretoria
acredita que esta despesa será reduzida no futuro.
Balanço
O total dos empréstimos e financiamentos das subsidiárias em 31 de dezembro de 1998 era de
R$ 116,4 milhões. Deste total, R$ 97,6 milhões eram em dólares norte-americanos, R$ 56,4
vencendo em 1999. As subsidiárias não contrataram qualquer mecanismo de hedging em 31 de
dezembro de 1998.
A provisão para devedores duvidosos das subsidiárias representava 17% do contas a receber na
data do balanço.
Investimentos
As prioridades da Tele Nordeste e suas controladas incluem o aumento da capacidade da rede
e da cobertura, além de melhorias na qualidade geral da rede e dos seus serviços.
Durante 1998, foram feitos investimentos consolidados de aproximadamente R$ 167 milhões
como parte da expansão do serviço e programa de modernização, inclusive a digitalização
parcial da rede. Em 1999, além da expansão e modernização da planta e da continuação da
digitalização da rede, as companhias subsidiárias concentrar-se-ão em melhorar a qualidade dos
serviços, na implementação de planos alternativos de marketing e na introdução de novos
serviços, ajustando-se continuamente às necessidades dos clientes. Investimentos serão feitos
nos sistemas de informática com o propósito de aumentar a produtividade e obter maior controle
gerencial.
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Performance Operacional
As Operadoras atingiram os objetivos de qualidade e de desempenho estabelecidos pela Anatel.
Durante 1998, as Operadoras eliminaram as listas de espera em todas as regiões, estenderam o
atendimento ao cliente para 24 horas por dia, 7 dias por semana, aumentaram o número de
agentes e revendedores, além de lançar novos serviços (Siga-me, Caixa Postal, etc.).
Outras Informações Relevantes
Recursos Humanos
O número de funcionários no final do ano totalizou 932, incluindo funcionários próprios,
estagiários e mão-de-obra temporária, o que representa um aumento de 208,6% em relação ao
número de funcionários no inicio das operações das Companhias. Este crescimento deve-se à
absorção de atividades que eram anteriormente executadas pelas companhias telefônicas de
linha fixa em cada estado.
Benefícios dos Planos de Pensão e Aposentadoria
As subsidiárias patrocinam planos de pensão definidos privados que são administrados pela
Fundação Telebrás de Seguridade Social – SISTEL. As aposentadorias suplementares dos
funcionários aposentados são ajustadas ao mesmo tempo em que funcionários ativos dos
patrocinadores da SISTEL recebem aumento de salário (na mesma taxa média). Além do
benefício da aposentadoria suplementar, o plano fornece assistência médica e seguro de vida
para funcionários aposentados e seus dependentes, a custos compartilhados.
O Problema do Ano 2000
As subsidiárias da Tele Nordeste usam sistemas de computadores das companhias telefônicas
de linha fixa dos seus estados, sendo todas elas subsidiárias da Tele Norte Leste Participações
S.A. Essas companhias de linha fixa informaram através da Tele Norte Leste que os seus
sistemas estarão adaptados aos requisitos para o Ano 2000 até 30 de junho de 1999.
A direção da Tele Nordeste está finalizando a aprovação de vários projetos de sistemas com a
finalidade de substituir os serviços de sistemas atualmente prestados pelas companhias de linha
fixa. Os novos sistemas serão adquiridos junto a companhias internacionais, que confirmaram
que os seus sistemas serão totalmente compatíveis com o Ano 2000. Se necessário, a Tele
Nordeste e suas subsidiárias absorverão a operação dos sistemas atuais até que os novos
sistemas estejam totalmente operacionais. Os custos da adequação dos sistemas ao problema
do Ano 2000 têm sido absorvidos pelas companhias de linha fixa.
Pesquisas e Desenvolvimento
A Companhia e suas subsidiarias cooperam com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da
Telebrás (CPqD) que, durante a reorganização do Sistema Telebrás, tornou-se uma organização
sem fins lucrativos, dirigida pelas operadoras telefônicas. Portanto, as companhias subsidiárias
tem total acesso aos software de telecomunicações desenvolvidos pelo Centro e a serviços
como testes de equipamentos, consultoria e treinamentos.
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Eventos Subsequentes a 31 de dezembro de 1998
Taxa de Câmbio
Em janeiro de 1999, o governo brasileiro mudou a sua política cambial e permitiu que a taxa de
câmbio flutuasse livremente no mercado. Como conseqüência, o Real foi desvalorizado em 53%
desde 31 de dezembro de 1998.
Algumas das subsidiárias da Tele Nordeste têm empréstimos e financiamentos em dólares
norte-americanos, totalizando US$ 80 milhões em 31 de dezembro de 1998. Até hoje, a variação
cambial sobre esse saldo foi de R$51,2 milhões. Representando uma redução no patrimônio
líquido consolidado, após impostos e juros minoritários, de R$ 26,2 milhões.
No momento, não é possível determinar se a taxa de câmbio permanecerá no nível atual, que é
de R$ 1,85 para US$ 1,00.
Acionistas Controladores
Em janeiro de 1999, a UGB Participações S.A. concordou em vender suas ações da Tele
Nordeste para a Bitel Participações S.A. O contrato de compra e venda foi aprovado pela
Anatel e, quando a venda for finalizada, a Bitel tornar-se-á proprietária de 51,8% das ações
ordinárias da Tele Nordeste. A Bitel faz parte do grupo Telecom Itália.
Nova Marca
Em março de 1999 a Tele Nordeste unificou a marca comercial das suas subsidiárias, adotando
TIM como a sua nova marca em toda a região. Esta nova marca substitui as marcas atualmente
utilizadas pela Telasa Celular, Telpe Celular, Telpa Celular, Telern Celular, Teleceará Celular e
Telepisa Celular. A marca TIM será promovida de modo a passar a idéia de Tecnologia,
Inovação e Mobilidade. A TIM também se beneficiará do apoio do seu acionista Telecom Itália
Mobile.

-- SEGUEM AS TABELAS--
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