
Distribuição pública de 22 (vinte e duas) notas promissórias comerciais da 5ª (quinta) emissão da VIVO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.464, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.558.074/0001-73 (“Emissão” e “Companhia”,
respectivamente), em série única, as quais serão emitidas fisicamente e depositadas no Banco Bradesco S.A., com valor nominal unitário de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais) (“Notas Promissórias”), perfazendo o montante total de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de reais) (“Oferta”). A Emissão e a Oferta
foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em (i) reunião realizada em 29 de setembro de 2008, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP (“JUCESP”) em 2 de outubro de 2008, sob nº 331/380/08-0, e publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
7 de outubro de 2008; e (ii) em reunião realizada em 20 de outubro de 2008, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. O pedido de registro automático da Oferta foi apresentado à Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) em 20 de outubro de 2008, nos termos da Instrução CVM nº 429, de 22 de março de 2006. 

As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Emissão, as quais se encontram descritas nas Notas Promissórias. Referidos
termos e condições são meramente indicativos e não é assegurado que as informações aqui constantes estarão totalmente reproduzidas nas Notas Promissórias.

O investimento nas Notas Promissórias envolve uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos incluem fatores de liquidez, crédito,
mercado, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Companhia como às próprias Notas Promissórias. 

“O REGISTRO DA OFERTA NA CVM OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES QUE SERÃO PRESTADAS PELA COMPANHIA A PEDIDO DOS
SUBSCRITORES NOS LOCAIS MENCIONADOS NESTE DOCUMENTO, NÃO IMPLICANDO, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAQUELAS
INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTO À QUALIDADE DA COMPANHIA OU SOBRE AS NOTAS PROMISSÓRIAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
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INFORMAÇÕES RESUMIDAS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA 5ª EMISSÃO DA

ISIN BRVIVONPM013

No montante de

R$ 550.000.000,00

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2

Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.464, 6º andar,  Morumbi, 04707-000, São Paulo - SP

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários,
atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, 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). Este selo não implica recomendação de
investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

O BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. É O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA

COORDENADORES

A data deste documento é 20 de outubro de 2008



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



1. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 
1.1. Deliberações Societárias: A 5ª (quinta) emissão de notas promissórias comerciais da VIVO PARTICIPAÇÕES S.A., bem como sua distribuição pública (“Emissão”, “Notas
Promissórias”, “Companhia” e “Oferta”, respectivamente) foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia (i) em reunião realizada em 29 de setembro de
2008, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP (“JUCESP”) em 2 de outubro de 2008, sob nº 331/380/08-0, e publicada no jornal Gazeta
Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 7 de outubro de 2008; e (ii) em reunião realizada em 20 de outubro de 2008, cuja ata será arquivada na JUCESP e
publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”).
1.2. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de reais).
1.3. Séries: As Notas Promissórias serão emitidas em série única.
1.4. Quantidade de Notas Promissórias: Serão emitidas 22 (vinte e duas) Notas Promissórias.
1.5. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Notas Promissórias será a data de sua efetiva subscrição e integralização (“Data de Emissão”). 
1.6. Valor Nominal Unitário: As Notas Promissórias terão valor nominal unitário de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
1.7. Forma: As Notas Promissórias serão emitidas fisicamente, em forma cartular, e ficarão depositadas no Banco Bradesco S.A. As Notas Promissórias serão nominativas e
circularão por endosso em preto, de mera transferência de titularidade, do qual deverá constar a cláusula “sem garantia”.
1.8. Público-Alvo: A Oferta será destinada única e exclusivamente a investidores qualificados, conforme definido no artigo 109, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de
2004, conforme alterada (“Investidores Qualificados”), sendo que as Notas Promissórias serão prioritariamente alocadas às instituições intermediárias responsáveis pela
Oferta, o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“Coordenador Líder”) e a HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“HSBC” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, “Coordenadores”), e respectivas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. Devem todos os outros investidores, que não os Investidores
Qualificados, atentar para a inadequação da Oferta, uma vez que esta se destina exclusivamente a Investidores Qualificados que tenham a especialização e o conhecimento
suficientes para tomar uma decisão independente e fundamentada de investimento.
1.9. Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da Oferta serão utilizados para efetuar parte do aumento de capital social a ser realizado na TCO IP S.A. 
(“TCO IP”) destinado ao pagamento da dívida representada pelas notas promissórias de sua 1ª (primeira) emissão. A 1ª (primeira) emissão de notas promissórias da TCO IP é
composta por 106 (cento e seis) notas promissórias, com valor nominal unitário de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), perfazendo o montante total de R$ 530.000.000,00
(quinhentos e trinta milhões de reais), e com prazo de vencimento fixado em 10 de novembro de 2008. As notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da TCO IP fazem jus a
remuneração anual equivalente a 104,10% (cento e quatro inteiros e dez centésimos por cento) da Taxa DI (conforme definido abaixo). 
1.10. Preço de Subscrição: As Notas Promissórias serão subscritas e integralizadas pelo Valor Nominal Unitário.
1.11. Procedimentos de Subscrição e Integralização: A subscrição das Notas Promissórias deverá ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da data do registro
automático da Oferta a ser concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional.
1.12. Regime de Colocação e Procedimento de Distribuição: Os Coordenadores realizarão a distribuição das Notas Promissórias sob o regime de garantia firme de colocação,
sem solidariedade entre eles, observada a seguinte alocação: (i) o Coordenador Líder será responsável pela colocação, sob o regime de garantia firme, de 11 (onze) Notas
Promissórias, no valor total de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais); e (ii) o HSBC será responsável pela colocação, sob o regime de garantia firme, de
11 (onze) Notas Promissórias, no valor total de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais). As Notas Promissórias serão objeto de distribuição pública, com
intermediação dos Coordenadores, não existindo lotes máximos ou mínimos e independentemente de ordem cronológica. Não será constituído fundo de sustentação de liquidez
ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Notas Promissórias. Não será firmado contrato de estabilização do preço das Notas Promissórias para negociação no mercado
secundário. Não será concedido qualquer tipo de desconto pelos Coordenadores aos investidores interessados em adquirir Notas Promissórias. Nos termos do artigo 3º da
Instrução CVM nº 429, de 22 de março de 2006, a colocação pública das Notas Promissórias somente terá início no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o cumprimento de todas as
seguintes providências: (i) protocolo do pedido de registro automático da Oferta perante a CVM; (ii) publicação do aviso de início da Oferta (“Aviso de Início”); 
e (iii) disponibilização do presente documento aos investidores. Caso a CVM não conceda o registro automático da Oferta, os termos e condições do presente documento
continuarão em vigor, mas o prazo de 5 (cinco) dias úteis referido no parágrafo anterior será ampliado para acomodar-se aos prazos previstos na Instrução CVM nº 134, de 1º de
novembro de 1990, conforme alterada (“Instrução CVM nº 134”). A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos do NOTA - Módulo de
Notas Comerciais (“NOTA”), da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), bem como com o procedimento de distribuição descrito neste item 1.12.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores deverão realizar a colocação pública das Notas Promissórias de forma a assegurar: 
(i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e eqüitativo; e (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos seus clientes. De acordo com a faculdade prevista
no artigo 1º da Instrução CVM nº 155, de 7 de agosto de 1991 (“Instrução CVM nº 155”), não haverá, no âmbito da Oferta, utilização de prospecto ou qualquer material
publicitário destinado à divulgação pública, além do Aviso de Início, do anúncio de encerramento da Oferta (“Anúncio de Encerramento”) e deste documento, elaborado nos
termos do Anexo I da Instrução CVM nº 155. Os Coordenadores poderão, a qualquer momento até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, mediante prévia
comunicação à Companhia, revender as Notas Promissórias eventualmente adquiridas em virtude do exercício da garantia firme de colocação prevista na Cláusula Quinta do
“Contrato de Coordenação de Distribuição Pública, sob regime de Garantia Firme de Colocação, de Notas Promissórias Comerciais da 5ª Emissão da Vivo Participações S.A.”
(“Contrato de Distribuição”), pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até
a data de revenda. Na hipótese de revenda das Notas Promissórias pelos Coordenadores após a publicação do Anúncio de Encerramento e até a Data de Vencimento (conforme
definido abaixo), o preço de revenda das Notas Promissórias será apurado de acordo com as condições de mercado verificadas à época. A revenda das Notas Promissórias será
realizada em observância à regulamentação aplicável.
1.13. Remuneração: As Notas Promissórias farão jus a remuneração equivalente à acumulação de 115% (cento e quinze por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela
CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração”, respectivamente). A Remuneração será calculada
de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento,
observada a seguinte fórmula:

J = VNe x (Fator Juros - 1), onde:

J = Valor unitário dos juros remuneratórios, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento, devidos na Data de Vencimento;

VNe = Valor Nominal Unitário, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento; 
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FatorJuros = Produtório das Taxas DI, acrescidas exponencialmente de um fator percentual, da Data de Emissão, inclusive, até a Data de Vencimento, exclusive, calculado com
8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

n = Número total de Taxas DI consideradas na atualização do ativo, sendo “n” um número inteiro; 
P = 115 (cento e quinze); 
TDIk = Taxa DI expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, da seguinte forma: 

DIk = Taxa DI divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais. 
Para fins de cálculo da Remuneração:

(i) o fator resultante da expressão                                                será considerado com 16 (dezesseis) casas decimais sem arredondamento, assim como seu produtório; 

(ii) efetua-se o produtório dos fatores diários                     , sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, 

aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; 
(iii) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório “FatorJuros” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e
(iv) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo.
Se, a qualquer tempo, durante a vigência das Notas Promissórias, não houver divulgação da Taxa DI, será aplicada a última Taxa DI disponível, não sendo devidas quaisquer
compensações entre a Companhia e os titulares das Notas Promissórias quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por
prazo superior a 10 (dez) dias, ou caso seja extinta ou haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa DI às Notas Promissórias, será utilizado em sua substituição o parâmetro
legal que vier a ser determinado, se houver. Caso não haja um parâmetro legal substituto para a Taxa DI, será utilizada a taxa média ponderada de remuneração dos títulos
públicos federais brasileiros de curto prazo, à época de tal verificação, que tiverem sido negociados nos últimos 30 (trinta) dias, com prazo de vencimento máximo de até 180
(cento e oitenta) dias. 
1.14. Forma de Precificação: As Notas Promissórias serão ofertadas aos investidores com a Remuneração, sem quaisquer mecanismos de formação de preço.
1.15. Garantia: As Notas Promissórias não terão qualquer tipo de garantia.
1.16. Prazo de Vencimento: As Notas Promissórias terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ocasião em que a
Companhia obriga-se a proceder ao resgate das Notas Promissórias em circulação, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração.
1.17. Procedimento de Rateio: O procedimento de rateio será proporcional ao volume das ordens colocadas pelos investidores.
1.18. Resgate Antecipado: As Notas Promissórias poderão ser resgatadas antecipadamente pela Companhia de acordo com os seguintes procedimentos: (i) a Companhia
poderá resgatar antecipadamente as Notas Promissórias a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia contado da respectiva Data de Emissão, mediante notificação aos titulares das
Notas Promissórias com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do resgate antecipado, informando a data, o local e o procedimento para realização do resgate
antecipado; (ii) o resgate antecipado, total ou parcial, será realizado mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo resgate, e de prêmio equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) (“Prêmio”); e (iii) na hipótese
de resgate antecipado parcial, será adotado o critério de sorteio, que será realizado com base no número de cada Nota Promissória, nos termos do artigo 7º, parágrafo 4°, 
da Instrução CVM nº 134, observada a proporcionalidade entre os titulares de Notas Promissórias. Na hipótese da alínea (iii) acima, a Companhia será responsável pela
organização do sorteio e deverá comunicá-lo aos titulares das Notas Promissórias no prazo previsto na alínea (i) acima. Poderão estar presentes no sorteio os titulares das Notas
Promissórias ou seus mandatários devidamente constituídos para esse fim. Caso o pagamento do resgate antecipado referido neste item 1.18. seja realizado pela Companhia
mediante a utilização de recursos financeiros captados junto aos titulares das Notas Promissórias ou às respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas ou sob
controle comum, conforme aplicável, a Companhia ficará desobrigada do pagamento do Prêmio. 
1.19. Vencimento Antecipado: São consideradas hipóteses de vencimento antecipado das Notas Promissórias e, observado o disposto abaixo, de imediata exigibilidade do
pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário de cada Nota Promissória acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do
seu efetivo pagamento: (i) ocorrência de alteração societária que venha a resultar na exclusão, de forma direta ou indireta, da Telefonica S.A. (“Telefonica”) e/ou da Portugal
Telecom S.G.P.S. S.A. (“PT SGPS”) do controle acionário da Companhia, salvo se o(s) novo(s) acionista(s) controlador(es) direto(s) ou indireto(s) for(em) sociedade(s) com rating no
mínimo equivalente ao investment grade da Telefonica e/ou da PT SGPS em escala global, conforme classificação atribuída pela Moody’s América Latina Ltda., Fitch Ratings Brasil
Ltda. ou Standard & Poor’s; (ii) alienação direta ou indireta, pela Companhia, do controle acionário da Vivo S.A.; (iii) homologação ou concessão de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia e/ou da Vivo S.A.; (iv) liquidação ou dissolução da Companhia; (v) pedido de falência cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a
US$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América) convertido com base na taxa de venda PTAX 800, opção 5, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, do dia imediatamente anterior à data da ocorrência, e que não tenha sido sustado no prazo legal, decretação de falência, autofalência ou, ainda, de qualquer
procedimento análogo que venha a ser criado por lei, da Companhia e/ou da Vivo S.A.; (vi) protestos de títulos contra a Companhia e/ou contra a Vivo S.A. que não sejam
sanados ou declarados ilegítimos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a US$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), convertido com base na taxa de venda PTAX 800, opção 5, divulgada pelo Banco Central do Brasil, do dia imediatamente anterior à data da
ocorrência do protesto, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Companhia e/ou pela Vivo S.A.; (vii) falta de
cumprimento, pela Companhia, de toda e qualquer obrigação não pecuniária prevista nas Notas Promissórias não sanada em até 10 (dez) dias contados da data do respectivo
descumprimento; e  (viii) perda da autorização para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal pela Vivo S.A. Os valores mencionados nas alíneas (v) e (vi) acima não serão
ajustados ou corrigidos. A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nas alíneas (iii), (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) acima acarretará o vencimento antecipado automático de todas as
Notas Promissórias em circulação, mediante notificação da Companhia por meio do envio, com 2 (dois) dias úteis de antecedência, de carta protocolada ou carta com aviso de
recebimento. Na ocorrência dos eventos previstos nas alíneas (i) e (ii) acima, a Companhia deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data em que tomar
conhecimento do evento, assembléia dos titulares das Notas Promissórias para deliberar sobre o eventual vencimento antecipado das Notas Promissórias. A assembléia dos
titulares das Notas Promissórias deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da primeira convocação ou no prazo máximo de 8 (oito) dias contados
da data da segunda convocação, se aplicável. Na assembléia mencionada acima, que será instalada de acordo com o quorum previsto no item 1.28. abaixo, os titulares das Notas
Promissórias poderão optar, por deliberação de titulares que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Notas Promissórias em circulação, por não declarar
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antecipadamente vencidas as Notas Promissórias. Caso a assembléia dos titulares das Notas Promissórias referida acima não seja convocada pela Companhia no prazo de 
5 (cinco) dias úteis ali previsto, tal assembléia poderá ser convocada por titulares de Notas Promissórias que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Notas
Promissórias em circulação, nos termos do item 1.28. abaixo. Na hipótese (i) de não instalação da assembléia dos titulares das Notas Promissórias por falta de quorum, em
primeira e segunda convocação; ou (ii) de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista acima por titulares que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das Notas Promissórias em circulação, será declarado o vencimento antecipado das Notas Promissórias. Em caso de declaração do vencimento antecipado das Notas Promissórias,
a Companhia obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias em circulação acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia. O pagamento ora referido deverá ser
realizado pela Companhia em até 5 (cinco) dias úteis contados (i) da data de declaração do vencimento antecipado automático das Notas Promissórias; ou (ii) da data de realização
da assembléia de titulares das Notas Promissórias de que tratam os parágrafos acima, conforme o caso, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos
encargos moratórios devidos.
1.20. Negociação: As Notas Promissórias serão registradas para negociação no NOTA, administrado pela CETIP.
1.21. Local do Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão realizados em conformidade com os procedimentos da CETIP, para as Notas Promissórias
registradas no NOTA, ou, no caso das Notas Promissórias que não estejam vinculadas ao referido sistema, na sede da Companhia. 
1.22. Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Promissórias, até o primeiro
dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no local de pagamento das Notas Promissórias, sem nenhum
acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando
a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo.
1.23. Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, os débitos em atraso ficarão sujeitos a
(i) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora calculados desde a
data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial.
1.24. Instituições Intermediárias Responsáveis pela Oferta: Os Coordenadores podem ser contatados nos seguintes endereços:
• Coordenador Líder

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, CEP 20031-923, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Renato Bezerra dos Santos
Tel.: (21) 3808-3625
Fax: (21) 3808-3239
Correio Eletrônico: renatobezerra@bb.com.br

• Coordenador
HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 4º andar, CEP 01451-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Antonio Marques de Oliveira Neto
Tel.: (11) 3847-5078
Fax: (11) 3847-9818
Correio Eletrônico: antonio.m.oliveira@hsbc.com.br

1.25. Banco Mandatário: O Banco Bradesco S.A. foi contratado pela Companhia para atuar como banco mandatário das Notas Promissórias. O Banco Bradesco S.A. pode ser
contatado no seguinte endereço:
• BANCO BRADESCO S.A.

Cidade de Deus, s/ nº, Prédio Amarelo, 2º andar, CEP 06029-900, Osasco - SP
At.: Srs. José Donizetti de Oliveira/João Batista de Souza
Tels.: (11) 3684-4522/3684-7911
Fax: (11) 3654-5645
Correio Eletrônico: 4010.donizetti@bradesco.com.br/4010.jbsouza@bradesco.com.br

1.26. Agente de Notas: Não será contratado agente de notas para as Notas Promissórias.
1.27. Alterações dos Termos e Condições da Oferta: Na hipótese de revogação da Oferta, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores se tornarão ineficazes,
devendo ser restituído integralmente aos aceitantes os valores dados em contrapartida às Notas Promissórias, em conformidade com o Contrato de Distribuição. A eventual
modificação dos termos e condições da Oferta, nos termos do disposto no Contrato de Distribuição, deverá ser divulgada imediatamente ao menos pelos mesmos meios
utilizados para a divulgação do Aviso de Início e os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Nesta hipótese, os investidores que já tiverem aderido à Oferta
deverão ser comunicados diretamente a respeito da alteração dos termos e condições das Notas Promissórias, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do
recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.
1.28. Assembléias dos Titulares de Notas Promissórias: Os titulares das Notas Promissórias poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembléia especial a fim de deliberar
sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das Notas Promissórias, a qual poderá ser convocada pela Companhia ou por titulares de Notas Promissórias que
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Notas Promissórias em circulação, ou pela CVM. Cada Nota Promissória conferirá a seu titular o direito a um voto na
assembléia dos titulares das Notas Promissórias, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Notas Promissórias ou não. A assembléia dos titulares das Notas
Promissórias instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de Notas Promissórias que representem, no mínimo, metade das Notas Promissórias em
circulação e, em segunda convocação, com qualquer número. Para efeito da constituição do quorum de instalação e/ou deliberação das assembléias ora referidas, serão
consideradas Notas Promissórias em circulação todas as Notas Promissórias em circulação no mercado, excluídas as Notas Promissórias que sejam de propriedade da Companhia
e/ou de seus acionistas controladores e sociedades controladas, coligadas e sob controle comum, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos cônjuges.
Para efeitos de quorum de deliberação não serão computados, ainda, os votos em branco. Será facultada a presença dos representantes legais da Companhia nas assembléias
dos titulares das Notas Promissórias. A presidência da assembléia dos titulares das Notas Promissórias caberá ao titular das Notas Promissórias eleito pelos titulares das Notas
Promissórias ou àquele que for designado pela CVM. As alterações propostas pela Companhia relativas (i) à Remuneração das Notas Promissórias; (ii) à Data de Vencimento das
Notas Promissórias; e/ou (iii) aos eventos de vencimento antecipado previstos no item 1.19. acima, deverão ser aprovadas, seja em primeira convocação da assembléia dos
titulares das Notas Promissórias ou em qualquer convocação subseqüente, por titulares das Notas Promissórias que representem 90% (noventa por cento) das Notas Promissórias
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em circulação. A renúncia à declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias, nos termos do item 1.19. acima, bem como toda e qualquer alteração nas cláusulas ou
condições previstas no Contrato de Distribuição e não expressamente mencionada acima, dependerá da aprovação de titulares das Notas Promissórias que representem, 
no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Notas Promissórias em circulação. Aplicar-se-á à assembléia dos titulares das Notas Promissórias, no que couber, o disposto na Lei
das Sociedades por Ações a respeito das assembléias gerais de acionistas e de debenturistas.
1.29. Classificação de Risco: As Notas Promissórias não serão objeto de classificação de risco por agência classificadora de risco.

2. SUMÁRIO DA COMPANHIA
2.1. Breve Histórico: A Companhia foi criada como resultado de uma reestruturação da Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebrás”) em 1998. Antes de 1972, havia mais de
900 empresas de telecomunicações operando em todo o Brasil. Entre 1972 e 1975, foram criadas a Telebrás e suas subsidiárias operacionais, conhecidas como empresas
predecessoras, e coletivamente conhecidas como “Sistema Telebrás”, adquirindo quase todas as empresas de telecomunicações no Brasil, e criando um quase monopólio sobre o
fornecimento de serviços públicos de telecomunicações no Brasil. Em 1995, o Governo Federal deu início a uma extensa reforma do sistema de regulamentação das
telecomunicações no Brasil. Em julho de 1997, o Congresso Nacional adotou a Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997), que previa o
estabelecimento de uma nova estrutura regulatória, a introdução de concorrência e a privatização do Sistema Telebrás. Em janeiro de 1998, como preparativo para a
reestruturação e privatização do Sistema Telebrás, houve uma cisão das operações de telecomunicações celulares do Sistema Telebrás em empresas separadas. Em maio de 1998,
o Sistema Telebrás foi reestruturado para formar, além da Telebrás, 12 novas sociedades controladoras (holding companies). Virtualmente todos os ativos e passivos das empresas
predecessoras foram alocados às novas sociedades controladoras. A Companhia foi uma das novas sociedades controladoras. À Companhia foi alocado todo o capital social
detido pela Telebrás na Telesp Celular S.A. (posteriormente incorporada pela Vivo S.A.), uma das empresas operadoras de celulares, e que, desde 1993, prestava serviços de
telecomunicações celulares no Estado de São Paulo. As ações ordinárias do Governo Federal no capital social da Telesp Celular S.A. foram compradas pelo grupo Portugal
Telecom. Atualmente, a Companhia é controlada pela Brasilcel N.V., uma joint-venture entre PT SGPS e a Telefonica com sede na Holanda.
2.2. Objeto Social: A Companhia tem por objeto social: (i) exercer o controle de sociedades exploradoras do serviço móvel celular, serviço móvel pessoal e outras modalidades de
serviços de telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhes forem outorgadas; (ii) promover, através de sociedades controladas
ou coligadas, a expansão e implantação de serviços de telecomunicações, nas respectivas áreas de concessões, autorizações e permissões que lhes forem outorgadas; 
(iii) promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Companhia ou pelas suas controladas; (iv) promover e estimular
atividades de estudos e pesquisas visando ao desenvolvimento do setor de telecomunicações; (v) executar, através de sociedades controladas ou coligadas, serviços técnicos
especializados, relativos à área de telecomunicações; (vi) promover, estimular, realizar e coordenar, através de suas sociedades controladas ou coligadas, a formação e o
treinamento do pessoal necessário ao setor de telecomunicações; (vii) realizar ou promover importações de bens e serviços para as suas sociedades controladas e coligadas;
(viii) exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social; (ix) participar do capital de outras sociedades; e (x) comercializar equipamentos e materiais necessários ou
úteis à exploração de serviços de telecomunicações.
2.3. Organograma Societário: Em 30 de junho de 2008, a Companhia tinha como controladores a Brasilcel N.V. e suas subsidiárias Portelcom Participações S.A., Sudestecel
Participações Ltda., Avista Participações Ltda., TBS Celular Participações Ltda. e Tagilo Participações Ltda., que, em conjunto, excluindo as ações em tesouraria, detinham 63,73%
do seu capital total. A Brasilcel N.V. é controlada em conjunto pela Telefonica, pela PT Móveis Serviços de Telecomunicações SGPS S.A. e pela PT SGPS, titulares de 50%, 49,999%
e 0,001% do capital social total da Brasilcel N.V. em 30 de junho de 2008, respectivamente.
O esquema a seguir representa o organograma societário no qual a Companhia estava inserida em 30 de junho de 2008:
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2.4. Composição do Capital Social: Em 30 de junho de 2008, o capital social da Companhia era de R$ 6.710.526.649,56 (seis bilhões, setecentos e dez milhões, quinhentos e
vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos), totalmente integralizado e dividido em 536.601.378 (quinhentos e trinta e seis milhões, seiscentas
e uma mil e trezentas e setenta e oito) ações ordinárias e 937.476.042 (novecentos e trinta e sete milhões, quatrocentas e setenta e seis mil e quarenta e duas) ações preferenciais,
todas nominativas e sem valor nominal. A tabela abaixo apresenta a composição acionária da Companhia em 30 de junho de 2008:

Acionista Número Total de Ações Participação %

Brasilcel N.V. 587.227.562 39,84

Portelcom Participações S.A. 93.599.948 6,35

Sudestecel Participações Ltda. 94.868.193 6,44

Avista Participações Ltda. 56.244.269 3,82

TBS Celular Participações Ltda. 69.984.351 4,75

Tagilo Participações Ltda. 34.686.774 2,35

Ações em Tesouraria 4.494.900 0,30

Ações em Circulação 532.971.423 36,16

TOTAL 1.474.077.420 100,00

2.5. Atividades da Companhia: A Companhia é sociedade de participação (holding) que presta serviços de telecomunicação móvel pessoal no Brasil por meio de sua subsidiária
integral, a Vivo S.A., e sua controlada operacional indireta Telemig Celular S.A. (“Telemig Celular”).
A Vivo S.A. é sociedade controlada pela Companhia e atua na prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (“SMP”) nos seguintes Estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Acre, Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Amapá, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Distrito Federal e desde abril de 2008 no Estado de Minas Gerais.
Recentemente, a Vivo S.A. foi a vencedora na Licitação de Sobras de Licenças e Freqüências do SMP, promovida pela ANATEL em relação aos lotes da Banda L (exceto o lote 16
(Londrina, Estado do Paraná) e o lote 20 (Estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Maranhão)). Como resultado, a Vivo S.A. expandirá sua área de atuação para a região
Nordeste, abrangendo os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o que trará benefícios para sua controladora. Adicionalmente, a Vivo
S.A. foi vencedora no Leilão dos lotes da Banda J (3ª Geração) para atuação em todo o território nacional, exceto dos lotes VII e X, adquiridos pela Telemig Celular.
A Vivo S.A. também oferece serviços de telefonia móvel e serviços adicionais, tais como correio de voz e notificação de correio de voz, redirecionamento de chamadas,
conferência, chamadas em espera, identificação de chamadas, chamadas com 3 (três) pontos (conferência), mensagens de texto (SMS), sala de bate-papo e serviços de acesso de
dados, como acesso a internet móvel (WAP) e mensagens multimídias (MMS). Além disso, a Vivo S.A. também disponibiliza acesso à intranet por meio de placas PCMCIA, smart
phones e telefones celulares.
A Telemig Celular foi constituída no âmbito da cisão parcial da Telecomunicações de Minas Gerais S.A., subsidiária da Telebrás. Após a cisão da Telebrás, em 1998, como medida
preparatória para o processo de privatização, o controle da Telemig Celular foi transferido para a Telemig Celular Participações S.A. Em abril de 2005, a Telemig Celular foi
autorizada a explorar SMP na sub-faixa de radiofreqüência “E” nos municípios do setor 3 da Região 1 do Plano Geral de Autorização (Triângulo Mineiro), de forma que a
cobertura da Telemig Celular foi ampliada para incluir todo o Estado de Minas Gerais. A Telemig Celular possui um dos maiores percentuais de usuários pós-pagos na base em sua
área de atuação, fator importante para o resultado dos negócios, uma vez que o segmento concentra os usuários de maior valor agregado.
O mapa abaixo representa as áreas em que a Companhia atuava na prestação de SMP por meio das suas operadoras Vivo S.A. e Telemig Celular, em 30 de junho de 2008:
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3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
As informações financeiras selecionadas originaram-se das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005, 
2006 e 2007, bem como aos períodos encerrados em 30 de junho de 2007 e 2008, elaboradas de acordo com a legislação aplicável.

Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de Períodos Encerrados em 30 de junho de

2007 2006 2005 2008 2007

(em milhares de Reais) (em milhares de Reais)

Ativo

Caixa e bancos 328.256 82.927 117.993 37.192 57.349

Aplicações financeiras 1.895.093 1.364.713 904.153 2.537.202 872.863

Contas a receber, líquidas 2.178.745 1.961.246 1.775.409 2.303.632 1.911.455

Estoques 376.624 282.020 258.755 567.737 316.821

Adiantamentos a fornecedores 832 13.142 18.273 1.814 12.295

Tributos diferidos e a recuperar 1.614.377 1.662.739 949.115 1.993.445 1.641.680

Despesas antecipadas 228.922 181.872 187.276 505.724 351.741

Operações com derivativos 916 1.298 300.662 5.107 2.526

Créditos com empresas associadas 6.972 477 32.643 3.799 0

Outros Ativos 190.606 122.060 57.515 212.085 156.574

Circulante 6.821.343 5.672.494 4.601.794 8.167.737 5.323.304

Realizável a Longo Prazo:

Aplicações financeiras 27.108 0 0 20.148 24.992

Tributos diferidos e a recuperar 2.433.916 2.624.938 1.352.773 2.466.087 2.494.427

Operações com derivativos 3.835 135 5.354 9.819 1.680

Despesas antecipadas 59.870 21.314 25.030 66.458 37.638

Créditos com empresas associadas 3.690 3.690 1.945 3.690 1.863

Outros Ativos 22.820 17.929 16.490 36.345 28.962

Investimentos 667.482 979.158 1.550.211 1.560.387 823.320

Imobilizado, liquido 6.301.389 6.445.479 4.600.732 6.555.083 6.103.014

Intangível, liquido 1.660.299 1.642.683 1.392.677 2.790.190 1.554.337

Diferido, liquido 89.464 134.257 177.300 49.826 111.175

Não Circulante 11.269.873 11.869.583 9.122.512 13.558.033 11.181.408

Total do Ativo 18.091.216 17.542.077 13.724.306 21.725.770 16.504.712

Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de Períodos Encerrados em 30 de junho de

2007 2006 2005 2008 2007

(em milhares de Reais) (em milhares de Reais)

Passivo

Pessoal, encargos e benefícios sociais 173.472 156.625 105.106 160.890 136.779

Fornecedores e contas a pagar 3.069.308 2.627.013 1.536.277 3.065.853 2.373.172

Impostos, Taxas e Contribuições 570.972 453.710 506.624 648.575 466.647

Empréstimos ,Financiamentos e Debêntures 1.984.036 1.590.345 1.546.935 2.212.937 1.226.930

Juros sobre o capital próprio e dividendos 22.219 51.702 51.771 27.805 51.270

Provisões para contingências 81.395 61.911 41.266 80.728 79.329

Operações com derivativos 429.661 372.229 321.686 357.014 387.949

Obrigações com empresas associadas 847 2.099 6.007 1.386 928

Outras obrigações 545.322 384.323 209.278 1.681.553 362.262

Circulante 6.877.232 5.699.957 4.324.950 8.236.741 5.085.266

Exigível a Longo Prazo:

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 2.397.404 2.910.048 3.646.102 3.551.911 2.478.798

Provisões para contingências 118.009 84.712 171.518 158.850 130.554

Impostos, Taxas e Contribuições 181.359 212.469 169.578 216.679 221.928

Operações com derivativos 23.482 129.718 294.416 61.939 202.025

Outras obrigações 196.153 133.427 44.364 241.616 138.676

Não Circulante 2.916.407 3.470.374 4.325.978 4.230.995 3.171.981

Participações Minoritárias 0 0 1.058.189 929.569 0

Capital Social Realizado 6.347.784 6.347.784 6.670.152 6.710.526 6.347.784

Ações em tesouraria (11.070) (11.070) -   (11.070) (11.070)

Reservas de Capital 1.071.316 1.071.316 793.396 708.574 1.071.316

Reservas de Lucro 889.547 765.068 -   889.547 765.068

Lucros (Prejuízos) Acumulados 0 198.648 (3.448.359) 30.888 74.367

Total do Patrimônio Líquido 8.297.577 8.371.746 4.015.189 8.328.465 8.247.465

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 18.091.216 17.542.077 13.724.306 21.725.770 16.504.712
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Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de Períodos Encerrados em 30 de junho de
2007 2006 2005 2008 2007

(em milhares de Reais) (em milhares de Reais)
Demonstração Acumulada do Resultado
Serviços de Telecomunicações 14.538.591 12.712.028 8.269.362 4.540.909 3.471.950
Vendas de Mercadorias 3.105.703 2.742.645 1.985.514 804.588 838.105
Receita Operacional Bruta 17.644.294 15.454.673 10.254.876 5.345.497 4.310.055
Deduções da Receita Bruta (5.151.800) (4.517.959) (2.781.810) (1.554.182) (1.289.016)
Receita Operacional Líquida 12.492.494 10.936.714 7.473.066 3.791.315 3.021.039
Custos dos Produtos e Serviços (6.623.290) (5.564.168) (3.412.596) (2.043.432) (1.659.580)
Lucro Bruto 5.869.204 5.372.546 4.060.470 1.747.883 1.361.459
Despesas/Receitas Operacionais (5.690.734) (5.918.273) (4.491.448) (1704.158) (1.453.842)
Com Vendas (3.532.783) (3.751.070) (2.483.680) (1.131.100) (899.699)
Gerais e Administrativas (1.189.991) (1.099.748) (657.455) (340.574) (275.274)
Financeiras (468.339) (747.985) (917.614) (100.182) (124.345)
Receitas Financeiras 196.357 286.754 261.106 71.718 37.898
Despesas Financeiras (664.696) (1.034.739) (1.178.720) (171.900) (162.243)
Outras Receitas Operacionais 324.020 493.062 192.529 107.444 69.657
Outras Despesas Operacionais (823.641) (812.532) (625.228) (239.746) (224.181)
Resultado Operacional 178.470 (545.727) (430.978) 43.725 (92.383)
Resultado Não Operacional (20.810) (288.970) (65.318) (37.672) (6.331)
Receitas 5.307 50.307 13.785 3.787 2.226
Despesas (26.117) (339.277) (79.103) (41.459) (8.557)
Resultado Antes da Tributação e Participações Minoritárias 157.660 (834.697) (496.296) 6.053 (98.714)
Provisão para IR e Contribuição Social (257.051) 859.012 (246.066) (48.183) (14.023)
Participações Minoritárias 0 (7.968) (166.884) (17.379) 0
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (99.391) 16.347 (909.246) (59.509) (112.737)

4. AUDITORES INDEPENDENTES
As demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 foram auditadas e revisadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes. As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como aos períodos encerrados em 30 de junho
de 2007 e de 2008 foram auditadas e revisadas, pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

5. FATORES DE RISCO DA OFERTA
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Notas Promissórias, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e
objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste documento e, em particular, avaliar os fatores de risco descritos a seguir. 
Volatilidade e Liquidez dos Mercados de Títulos Brasileiros
Investir em títulos de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco maior do que investir em títulos de emissores de países mais desenvolvidos, e tais investimentos
são tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos brasileiros, como as Notas Promissórias, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, envolvendo, dentre
outros: (i) mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade dos investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com
relação a seus investimentos; (ii) restrições a investimentos estrangeiros e a repatriação de capital investido. Os mercados de títulos brasileiros são substancialmente menores,
menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de títulos americanos e europeus, e não são tão regulamentados ou supervisionados como
estes; e (iii) a capitalização de mercado relativamente pequena e a baixa liquidez dos mercados de títulos brasileiros podem limitar substancialmente a capacidade de negociar as
Notas Promissórias ao preço e no momento desejados.
Baixa Liquidez do Mercado Secundário
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de Notas Promissórias apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado de
negociação das Notas Promissórias que permita aos titulares das Notas Promissórias a sua alienação. A Companhia não pode garantir o desenvolvimento ou liquidez de qualquer
mercado para as Notas Promissórias. A liquidez e o mercado para as Notas Promissórias também podem ser negativamente afetados por um desaquecimento no mercado de
Notas Promissórias. Tal desaquecimento pode ter um efeito adverso sobre a liquidez e mercados das Notas Promissórias, independentemente das perspectivas de desempenho
financeiro da Companhia.
Operação de Curto Prazo 
Caso a Companhia não tenha sucesso na estruturação de novas fontes de financiamento durante o prazo da operação, esta poderá não dispor de recursos suficientes para
resgatar as Notas Promissórias dentro do prazo de vencimento estabelecido.
Resgate Antecipado e Hipóteses de Vencimento Antecipado das Notas Promissórias
A cártula das Notas Promissórias e o Contrato de Distribuição estabelecem a faculdade da Companhia resgatar as Notas Promissórias antecipadamente, bem como hipóteses que
ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações da Companhia relativas às Notas Promissórias. Dessa forma, (i) os investidores poderão ter seu horizonte
original de investimento reduzido, em ambos os casos; e (ii) no caso de vencimento antecipado da dívida representada pelas Notas Promissórias, não há garantias de que a
Companhia terá recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Notas Promissórias. Ademais, o vencimento antecipado poderá causar um impacto negativo
relevante nos resultados e atividades da Companhia.
Validade da Estipulação da Taxa DI
A Súmula n° 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
ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (“ANDIMA”) e pela CETIP. De acordo com os acórdãos que deram origem a essa Súmula, a ANDIMA 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 Notas
Promissórias. Nesse caso, um novo índice deverá ser determinado pelo Poder Judiciário, podendo representar remuneração inferior à Taxa DI prejudicando a rentabilidade das
Notas Promissórias.
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Ausência de Pareceres de Advogados e de Auditores Independentes
Não foi realizado processo de diligência legal (due diligence) por terceiros contratados para este fim ou auditoria contábil em relação aos negócios e atividades da Companhia,
com vistas à preparação deste ou dos demais documentos que serão disponibilizados aos investidores no âmbito da Oferta, de forma que não será emitida opinião legal de
advogados externos ou carta conforto de auditores independentes com relação às informações constantes deste documento. Assim sendo, os titulares das Notas Promissórias
deverão tomar sua decisão de investimento nas Notas Promissórias cientes de que a suficiência, veracidade, qualidade e precisão das informações prestadas pela Companhia no
presente instrumento não foram verificadas de forma independente, por terceiros contratados para tal fim.

6. RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES
Coordenador Líder
Além do relacionamento no âmbito da Oferta, em 30 de junho de 2008, o Coordenador Líder era titular de 22 (vinte e duas) debêntures simples, não-conversíveis em ações, 
da 2ª (segunda) emissão da Companhia, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na respectiva data de emissão, perfazendo o
montante total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). As debêntures fazem jus à remuneração equivalente a 104,20% (cento e quatro inteiros e vinte centésimos por
cento) da Taxa DI e têm prazo de vencimento previsto para 1º de maio de 2015, podendo ser objeto de repactuação. 
Adicionalmente, o Coordenador Líder e a Vivo S.A. firmaram contratos de financiamento no período de 13 de fevereiro de 2006 a 30 de agosto de 2007, por meio do qual a Vivo
S.A. obteve financiamento de capital de giro mediante repasse de recursos captados no exterior em Yen, no montante total de R$ 362.690.000,00 (trezentos e sessenta e dois
milhões, seiscentos e noventa mil reais). Os juros pactuados para a concessão do financiamento foram de 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) a 5,78%
(cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento) ao ano. O valor do financiamento é objeto de amortização do principal e pagamento de juros no vencimento, sendo que os
vencimentos ocorrem a partir de 7 de novembro de 2008 até 18 de janeiro de 2011.
Em 30 de junho de 2008, o Coordenador Líder era titular de 53 (cinqüenta e três) notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da TCO IP, com valor nominal unitário de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), perfazendo o montante total de R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de reais). As notas promissórias 
da 1ª (primeira) emissão da TCO IP fazem jus à remuneração anual equivalente a 104,10% (cento e quatro inteiros e dez centésimos por cento) da Taxa DI, sendo que o
pagamento do valor principal e da remuneração das notas promissórias será efetuado na data de vencimento das notas promissórias, qual seja, 10 de novembro de 2008. 
As notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da TCO IP contam com o aval da Companhia.
Conforme descrito no item 1.9. acima, os recursos captados por meio da Oferta serão utilizados pela Companhia para efetuar parte do aumento de capital social a ser realizado
na TCO IP destinado ao pagamento da dívida representada pelas notas promissórias de sua 1ª (primeira) emissão. 
HSBC
Além do relacionamento no âmbito da Oferta, o HSBC e/ou demais instituições financeiras integrantes de seu conglomerado econômico mantinham relacionamento comercial
com a Companhia e suas controladas, por meio de operações de banco comercial e/ou banco de investimentos, tais como manutenção de contas-correntes, serviços de
arrecadação de contas de serviços de telecomunicações, operações de câmbio e operações financeiras.
Em 30 de junho de 2008, o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, controlador indireto do HSBC, era titular de 53 (cinqüenta e três) notas promissórias da 1ª (primeira) emissão
da TCO IP, com valor nominal unitário de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), perfazendo o montante total de R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de
reais). As notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da TCO IP fazem jus à remuneração anual equivalente a 104,10% (cento e quatro inteiros e dez centésimos por cento) 
da Taxa DI, sendo que o pagamento do valor principal e da remuneração das notas promissórias será efetuado na data de vencimento das notas promissórias, qual seja, 
10 de novembro de 2008. As notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da TCO IP contam com o aval da Companhia.
Conforme descrito no item 1.9. acima, os recursos captados por meio da Oferta serão utilizados pela Companhia para efetuar parte do aumento de capital social a ser realizado
na TCO IP destinado ao pagamento da dívida representada pelas notas promissórias de sua 1ª (primeira) emissão. 

7. DECLARAÇÃO DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LÍDER
Nos termos da regulamentação aplicável, a Companhia é responsável pela veracidade das informações contidas neste documento, bem como daquelas que venham a ser
fornecidas ao mercado por ocasião do registro e da distribuição pública das Notas Promissórias, e declara que as mesmas são verdadeiras, corretas, consistentes e suficientes,
conforme declaração prestada pela Companhia, assinada pelos Srs. Ernesto Gardelliano e Hugo Mattos Janeba, na qualidade de diretores estatutários da Companhia, de acordo
com o disposto no item 7 do Anexo I da Instrução CVM nº 155 e no artigo 56 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400”).
O Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que todas as informações fornecidas ao mercado por ocasião
do registro e da distribuição pública das Notas Promissórias sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, nos termos da declaração prestada pelo Coordenador Líder,
assinada pelo Sr. Francisco Cláudio Duda, na qualidade de diretor estatutário do Coordenador Líder, de acordo com o disposto no item 7 do Anexo I da Instrução CVM nº 155 e no
artigo 56 da Instrução CVM nº 400. 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para informações adicionais a respeito da Oferta e das Notas Promissórias, os interessados deverão dirigir-se à sede dos Coordenadores, nos endereços indicados no item 1.24.
acima, ou à sede da Companhia ou da CVM, nos endereços indicados abaixo:

• VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.464, 6º andar, 04707-000, São Paulo - SP 
At.: Sr. Luis André Blanco 
Tel.: (11) 7420-1185 
Fax: (11) 7420-2250
Correio Eletrônico: luis.blanco@vivo.com.br

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º ao 4º andares, São Paulo - SP

Este documento encontra-se à disposição na CVM para consulta e reprodução apenas.

Este documento encontra-se disponível nos seguintes websites: (i) da Companhia (www.vivo.com.br/ri); (ii) do Coordenador Líder (http://www.bb.com.br/ofertapublica);
(iii) do HSBC (www.hsbc.com.br/para-empresa/investimentos/mercado-capitais-domesticos.shtml); e (iv) da CVM (http://www.cvm.gov.br).
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Informações Trimestrais Consolidadas da Companhia relativas aos períodos encerrados  
em 30 de junho de 2008 e 2007 e respectivo Relatório de Revisão Especial
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Anexo II

Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia relativas ao Exercício Social 
encerrado em 31 de dezembro de 2007, respectivo parecer dos Auditores Independentes 

e Relatório de Administração
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

01771-0 VIVO PARTICIPAÇÕES S/A 02.558.074/0001-73

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Reapresentação Espontânea

Divulgação Externa

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

4 - NIRE

Data-Base - 31/12/2007

001.625.898-32

00471-5

Luiz Carlos Passetti

Ernst Young Auditores Independentes S/S

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

Ernesto Gardelliano

Av. Roque Petroni Júnior, 1464

04707-000 São Paulo SP

Morumbi

11 7420-1362     -        -    

11 7420-2982     -        -    

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO                

1 - Último            

2 - Penúltimo       

3 - Antepenúltimo

01/01/2007

01/01/2006

01/01/2005

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

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

01.02 - SEDE

Av. Roque Petroni Júnior,1464 Morumbi

04707-000 São Paulo

11 7420-1172 7420-1182     -    

    -        -    7420-224711

SP

1 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

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

15 - E-MAIL

6 - UF

ernesto.gardelliano@vivo.com.br

16 - E-MAIL

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Pág: 125/02/2008 11:22:05
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Anexo III

Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia relativas ao Exercício Social
encerrado em 31 de dezembro de 2006, respectivo parecer dos Auditores Independentes 

e Relatório de Administração
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Anexo IV

Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia relativas ao Exercício Social
encerrado em 31 de dezembro de 2005, respectivo parecer dos Auditores Independentes 

e Relatório de Administração
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Anexo V

Declaração da Companhia, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400 
e do item 7 do Anexo I da Instrução CVM nº 155
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Anexo VI

Declaração do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400 
e do item 7 do Anexo I da Instrução CVM nº 155
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