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ALGAR MULTIMÍDIA S.A. - CNPJ: 04.622.116/0001-13
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Algar Multimídia S.A.. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos 
referidos documentos. Uberlândia-MG, 05 de maio de 2022.                                           A Administração
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Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais) Demonstração dos resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais) 

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais) 

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Ativo circulante  
Caixa e equivalentes de caixa 4 45.679 42.768
Contas a receber 6 139.288 151.580
Tributos a recuperar 7 38.569 48.141
Despesas antecipadas 9 19.540 14.630
Estoque 12.726 9.364
Títulos a receber 14.851 -
Outros créditos  6.850 5.142
 Total do ativo circulante  277.503 271.625
Ativo não circulante  
Contas a receber 6 10.990 9.774
Tributos a recuperar 7 24.339 32.990
Depósitos judiciais 16b 373 494
Despesas antecipadas 9 24.295 25.114
Aplicações financeiras 5 1.392 1.334
Outros créditos  1.909 2.073
 Total do realizável a longo prazo  63.298 71.779
Investimentos  6 6
Imobilizado 10 709.555 744.243
Intangível 11 123.143 99.061
Ativo de direito de uso IFRS 16 (CPC 06) 12 95.144 92.466
 Total do ativo não circulante  991.146 1.007.555

Total do ativo  1.268.649 1.279.180

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Saldos em 31 de dezembro de 2019 439.577 - 1.000 39.772 370.698 14.255 - 865.302
Dividendos adicionais aprovados - - - - - (14.255) - (14.255)
Destinação do resultado do exercício:
Resultado líquido do exercício - - - - - - 112.582 112.582
Constituição de reserva legal - - - 5.629 - - (5.629) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (27.651) (27.651)
Dividendos adicionais propostos - - - - - 9.783 (9.783) -
Retenção de lucros - - - - 69.519 - (69.519) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 439.577 - 1.000 45.401 440.217 9.783 - 935.978
Aumento de capital com  lucros retidos 200.000 - - - (200.000) - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC - 5.600 - - - - - 5.600
Dividendos adicionais aprovados - - - - - (9.783) - (9.783)
Destinação do resultado do exercício:
Resultado líquido do exercício - - - - - - 39.130 39.130
Constituição de reserva legal - - - 1.957 - - (1.957) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (9.610) (9.610)
Dividendos adicionais propostos - - - - - 3.400 (3.400) -
Retenção de lucros - - - - 24.163 - (24.163) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 639.577 5.600 1.000 47.358 264.380 3.400 - 961.315         

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021 - (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício 39.130 112.582
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 39.130 112.582

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 20 552.004 635.041
Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas 21 (320.834) (329.301)
Resultado bruto 231.170 305.740
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 22 (136.686) (119.550)
Despesas gerais e administrativas 23 (48.238) (36.926)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24 5.366 10.236
Resultado operacional antes do resultado financeiro 51.612 159.500
Resultado financeiro líquido (10.201) 9.325
  Despesas financeiras 25 (17.378) (13.099)
  Receitas financeiras 25 7.177 22.424
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 41.411 168.825
Imposto de renda e contribuição social: (2.281) (56.243)
  Corrente 8b 7.661 (51.726)
  Diferido 8b (9.942) (4.517)
Resultado líquido do exercício 39.130 112.582
Resultado básico e diluído por ação ON (em R$) 27 607,70 1.748,44
Resultado básico e diluído por ação PN (em R$) 27 668,47 1.928,28

1. Contexto operacional - A Algar Multimídia S.A. (“Companhia”),  com sede na cidade de Uberlândia - MG, é 
uma sociedade por ações de capital fechado, integrante do Grupo Algar, e tem por objeto social a prestação de ser-
viços de telecomunicações, exploração de serviços de provedor de Internet, de desenvolvimento, implementação, 
operacionalização e gerência de soluções de conteúdo e conectividade para acesso, armazenamento e recuperação 
de dados, datacenter, cloud computing, venda, licenciamento e cessão de uso de software, dentre outros serviços 
a esses relacionados, a revenda de equipamentos e outros relacionados com as atividades de telecomunicações. A 
Companhia é uma controlada da Algar Telecom S.A. (“Algar Telecom”) uma empresa de capital aberto, listada 
sem ações negociadas em bolsa, com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais e é responsável pela presta-
ção de serviços de Telecomunicações na área de autorização, preferencialmente para clientes do Segmento B2B. 
Como um dos diferenciais competitivos da Algar Telecom e suas subsidiárias é a proximidade e atendimento 
diferenciado dispensado aos seus clientes, a Algar Multimídia promoveu, em 2020 e em 2021, algumas migrações 
de contratos para a Algar Soluções, uma outra subsidiária de sua controladora Algar Telecom. Isso ocorreu porque 
alguns clientes com matriz e filiais espalhadas pelo território nacional tinham parte de seu atendimento realizado 
pela Algar Multimídia e parte pela Algar Soluções. Nesses casos, visando melhorar o fluxo operacional de faturas, 
contatos e proximidade no relacionamento, os clientes passaram a figurar na carteira de uma única empresa. Au-
torização - Os serviços ofertados pela Companhia e as tarifas cobradas são regulamentados pela ANATEL, órgão 
responsável pela regulação do setor de telecomunicações no Brasil de acordo com a Lei Geral de Telecomunica-
ções e seus respectivos regulamentos através da seguinte autorização:

Outorga Área de abrangência Vencimento
Autorização para prestação de Serviço 
 de Comunicação Multimídia - SCM. Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

2. Bases de preparação e apresentação - a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às 
normas do CPC) - As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com 
alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e pelos padrões internacionais de contabilidade 
(“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). Todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas na 
gestão das operações da Companhia. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 23 
de março de 2022. b) Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado do exercício. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. d) Uso 
de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são 
revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos 
referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras, bem como as informações sobre incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 6 - Contas a receber; • Nota Explicativa nº 8 - Imposto de renda 
e contribuição social diferidos; • Nota Explicativa nº 10 – Imobilizado; • Nota Explicativa nº 11 – Intangível; 
• Nota Explicativa nº 12 - Ativo de direito de uso – IFRS 16 (CPC 06); • Nota Explicativa nº 15 – Provisões e 
depósitos judiciais.
3. Sumário das principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação des-
tas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram adotadas de maneira uniforme em 
todos os exercícios apresentados a) Transações em moeda estrangeira - Transações em moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional da Companhia pela taxa correspondente nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários 
é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no início do exercício, ajustado pela taxa e paga-
mentos efetivos durante o período e o valor de custo amortizado na moeda estrangeira, convertido pela taxa 
correspondente ao final do exercício. Ativos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira que 
são mensurados ao valor justo são convertidos para a moeda funcional da entidade na taxa correspondente ao 
fechamento do exercício que o valor justo foi determinado. Diferenças em moedas estrangeiras decorrentes da 
conversão são reconhecidas diretamente no resultado do exercício. Itens não monetários que são mensurados 
pelo custo histórico em uma moeda estrangeira são convertidos utilizando-se a taxa da data da transação. b) 
Ativos circulantes e não circulantes - i) Caixa e equivalentes de caixa - Incluem os saldos em caixa, depósitos 
bancários à vista em contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo, resgatáveis no prazo de até 90 dias 
da data do balanço, ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas 
ao custo, acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, que não excede o valor de mercado. ii) Imo-
bilizado - Reconhecimento e mensuração - Os itens do ativo imobilizado são mensurados ao custo de aquisição 
ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, e da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment), quando aplicável. Os custos de itens registrados no ativo imobilizado incluem todos 
aqueles que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou formação do ativo. Os custos de ativos construídos pela 
própria Companhia incluem o custo de materiais e de salários de funcionários diretamente envolvidos nos projetos 
de construção ou formação desses ativos. Inclui também quaisquer outros custos diretamente atribuíveis ao ativo 
até que o mesmo esteja em condições de ser utilizado para seus fins previstos pela entidade, que incluem custos 
de desmobilização de itens do ativo e de restauração de sites nos quais estes ativos estejam instalados, e custos 
de empréstimos em ativos qualificáveis. O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um 
equipamento são capitalizados como parte daquele equipamento. Quando partes de um item do ativo imobilizado 
tem vidas úteis significativamente diferentes, essas partes constituem itens individualizados e são contabilizadas e 
controladas separadamente, inclusive para fins de depreciação. Ganhos e perdas na alienação de um item de ativo 
são originados pela diferença apurada na confrontação do valor de alienação com o valor líquido resultante do 
valor de custo deduzido do valor residual e da depreciação acumulada deste ativo, e são reconhecidos pelo valor 
líquido desta diferença diretamente no resultado do exercício. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são ca-
pitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela 
Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.  b) Ativos circulantes e não 
circulantes - ii) Imobilizado - Depreciação - A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de 
um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear, o qual reflete mais adequadamente o padrão de consumo de benefícios econômicos 
futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo período que for mais curto entre o prazo 
do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo de que a Companhia irá obter a 
propriedade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não são depreciados.

Vida útil média em anos
 31/12/2021 31/12/2020
Edifícios e benfeitorias (i) 24 24
Equipamentos de comutação 8 8
Equipamentos de terminais 6 6
Equipamentos e meios de transmissão 21 22
Equipamentos de energia e climatização 11 11
Infraestruturas 31 32
Veículos 5 5
Móveis e utensílios 9 9
Equipamentos de processamento de dados 7 7
(i) As vidas úteis das benfeitorias são de acordo com os prazos dos contratos de locação dos imóveis.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício 
financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
iii) Intangível - Ágio - O ágio é mensurado como o excesso da soma da contraprestação transferida, do valor das 
participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente 
detida na entidade adquirida (se houver) sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e pas-
sivos identificáveis assumidos. Caso a reavaliação conclua que os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos 
assumidos identificáveis na data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transferida, do valor 
das participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente 
detida na entidade adquirida (se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de 
compra vantajosa O ágio por rentabilidade futura, resultante de uma aquisição de negócios, é submetido ao teste 
de recuperabilidade pelo menos anualmente e, quando aplicável, é apresentado deduzido de eventuais ajustes para 
refletir o valor recuperável. Concessões e autorizações - A Companhia reconhece um ativo intangível, decorrente 
de contratos de autorização, quando comprovada a utilização pelos usuários finais de infraestrutura ou de algum 
direito de exploração, como nos casos do direito de uso do espectro de ondas de radiofrequência - PPDUR e 
direito de uso de Backbone, entre outros. Outros ativos intangíveis - As licenças de programas de computador 
(“softwares”) e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são mensuradas pelo seu valor de custo. Os gastos 
com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados como ativo intangível quando 
é provável que os benefícios econômicos futuros por ele gerados sejam superiores ao seu respectivo custo, consi-
derando sua viabilidade econômica e tecnológica. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados 
somente quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo específico ao quais se 
relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos 
no resultado conforme incorridos. Amortização - Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados 
com base na sua utilização efetiva ou em método que reflita o benefício econômico do ativo correspondente. A 
amortização é calculada sobre o valor de custo deste ativo intangível, ou sobre outro valor que substitua o valor de 
custo, menos o valor residual deste ativo intangível. As amortizações são reconhecidas no resultado do exercício 
através do método linear, com base na vida útil estimada dos ativos. 
As vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis para os exercícios comparativos são:

Vida útil média em anos
 31/12/2021 31/12/2020
Sistemas de informação 6 7
PPDUR - Preço Público Rádio Frequência 10 10
Direito do uso de Backbone (i) 14 14
Marcas e patentes 7 7
Outorgas regulatórias 22 22
Desenvolvimento de soluções tecnológicas 3 -
(i) As vidas úteis são conforme contratos de Direito de Uso.
c) Ativos e passivos financeiros - Reconhecimento inicial - A Companhia reconhece um ativo financeiro ou um 
passivo financeiro em seu balanço patrimonial apenas quando ela se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Ao reconhecer, pela primeira vez, um ativo financeiro, a entidade procede à sua classificação, tendo 
por base as três categorias: custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e 
valor justo por meio do resultado (“VJR”) e mensurá-lo de acordo com os critérios mencionados abaixo. O reco-
nhecimento do passivo financeiro pela primeira vez requer a sua classificação como mensurado subsequentemen-
te ao custo amortizado, observadas certas exceções expressas no CPC 48. A compra ou a venda de forma regular 

de ativos financeiros é reconhecida e desreconhecida, conforme aplicável, utilizando-se a contabilização na data da 
negociação ou na data da liquidação. Desreconhecimento de ativo e passivo financeiros - Um ativo financeiro é 
desreconhecido apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro expirarem, ou quando 
houver a transferência do ativo financeiro e essa transferência se qualificar para desreconhecimento. A Companhia 
baixa um passivo financeiro (no todo ou em parte) de seu balanço patrimonial apenas quando ele for extinto, tendo 
por liquidada, cancelada ou expirada a obrigação especificada no contrato. Classificação de instrumentos financei-
ros de acordo com a nova Norma - A classificação do ativo financeiro tem por base o modelo de negócio pelo qual 
esse ativo é gerenciado pelos seus fluxos de caixa contratuais. Quanto aos passivos financeiros, o CPC 48 (IFRS 9) 
preservou alguns requisitos existentes na norma anterior, que são observados para a sua classificação. As principais 
alterações na classificação do valor justo podem ser assim resumidas: i) a parcela da alteração no valor justo valor 
que está relacionada às alterações no risco de crédito do passivo é apresentada em outros resultados abrangentes; ii) 
a parcela remanescente da variação no valor justo é apresentada no resultado do exercício. Reconhecimento e 
mensuração inicial - Um ativo financeiro ou passivo financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo acrescido 
dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Esta condição não se aplica aos 
itens mensurados ao valor justo por meio do resultado. Classificação de ativos financeiros - O reconhecimento 
inicial de um ativo financeiro requer que ele seja mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortiza-
do se satisfizer as seguintes condições: • o ativo é mantido em um modelo de negócios com o objetivo de obter 
fluxos de caixa contratuais; • os termos contratuais do ativo financeiro originam, em datas específicas, fluxos de 
caixa de pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal não liquidado. Um instrumento de dívida é 
mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes somente se atender às duas seguintes condi-
ções: • o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios, sendo o objetivo alcançado tanto pela obtenção de 
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; • os termos contratuais do ativo financeiro dão 
origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de principal e de juros sobre o saldo a 
pagar do valor principal. Os demais ativos financeiros são todos classificados como mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar, em caráter irrevogável, um ativo finan-
ceiro, que satisfaça os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado, o que poderá garantir a consistência contábil perante os 
resultados produzidos pelo respectivo ativo. Redução ao valor recuperável - Os requisitos de redução ao valor re-
cuperável objetivam reconhecer perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos financeiros para os quais 
houve aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, avaliados de forma individual ou 
coletiva, considerando todas as informações razoáveis e sustentáveis, incluindo informações prospectivas. Reco-
nhecimento de perda de crédito esperada - A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas 
em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em recebível de arrendamento, em ativo contratual ou em 
compromisso de empréstimo e em contrato de garantia financeira aos quais são aplicados os requisitos de redução 
ao valor recuperável. A Companhia aplica os requisitos de redução ao valor recuperável para o reconhecimento e 
mensuração de provisão para perdas de ativos financeiros que são mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. Essa provisão é contabilizada em outros resultados abrangentes, não reduzindo o valor 
contábil do ativo financeiro no balanço patrimonial. Na data do balanço a provisão para perdas de instrumento fi-
nanceiro é mensurada ao valor equivalente às perdas de crédito esperadas, caso o risco de crédito desse instrumen-
to financeiro tenha sofrido aumento significativo desde o reconhecimento inicial. Se, na data do balanço, o risco de 
crédito de instrumento financeiro não apresentar aumento significativo, é feita a mensuração da provisão para per-
das para esse instrumento financeiro ao valor equivalente às perdas de crédito esperadas para 12 meses. A Compa-
nhia reconhece no resultado, como ganho ou perda na redução ao valor recuperável, o valor das perdas de crédito 
esperadas (ou reversão) requerido para ajustar a provisão para perdas na data de balanço. c) Ativos não financeiros 
- Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não estoques e imposto de renda e contribui-
ção social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recupe-
rável. Caso ocorra tal indicação, o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com 
vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo ano. Uma perda por redução no valor recuperável é reco-
nhecida se o valor contábil do ativo ou Unidade Geradora de Caixa (“UGC”) exceder o seu valor recuperável. Re-
dução ao valor recuperável - O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor 
em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições 
vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo ou UGC. Para 
a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados ao 
menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos 
de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). Para fins do teste do valor 
recuperável do ágio, o montante do ágio apurado em uma combinação de negócios é alocado à UGC ou ao grupo 
de UGCs para o qual o benefício das sinergias da combinação é esperado. Essa alocação reflete o menor nível no 
qual o ágio é monitorado para fins internos e não é maior que um segmento operacional determinado de acordo com 
o IFRS 8 e o CPC 22. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto a 
outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo 
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor 
não tivesse sido reconhecida. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. Essas perdas, se aplicável, são contabilizadas como outras despesas operacionais. e) Passivos circulan-
tes e não circulantes - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando existentes, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais in-
corridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registra-
dos em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 
e o risco de cada transação. A contrapartida do ajuste a valor presente é a conta de resultado que deu origem ao 
referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao 
resultado no prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. i) Provisões - 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constru-
tiva como resultado de um evento passado que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recur-
so econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. ii) Benefícios a empregados - Plano de pensão - Um plano de contribuição definida 
é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade sepa-
rada (Fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As 
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de 
benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados. 
Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressar-
cimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. Benefícios de curto prazo a empregados, 
inclusive plano de participação nos resultados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são men-
suradas em uma base não descontada e são incorridas como custos ou despesas conforme o serviço relacionado seja 
prestado.  O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou 
participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor 
em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. iii) 
Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferi-
do são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável exceden-
te de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. É 
considerada a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro 
tributável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são mensurados pelas alíquotas que se 
espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Na determinação do 
imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em consideração o impacto de incertezas relativas à posição 
fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. A Companhia 
acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada para todos os períodos fiscais em aberto, 
baseada na avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa ava-
liação baseia-se em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. 
Novas informações podem ser disponibilizadas o que levariam a Companhia a mudar os seus julgamentos quanto 
à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que forem 
realizadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos 
e ativos fiscais correntes, e eles se relacionem ao imposto de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre 
a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido 
por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realiza-
ção não seja mais provável. f) Reconhecimento de receitas - O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência do exercício. i) Venda de serviços - Todos os serviços prestados são fatura-
dos mensalmente de acordo com medição realizada pelos sistemas operacionais que identificam as informações 
para reconhecimento contábil e apropriação aos devidos componentes da receita. Os serviços prestados entre a data 
de faturamento e o final de cada mês são calculados e contabilizados como receita no mês da prestação do serviço. 
ii) Locação de equipamentos  - As receitas são geradas via locação de roteadores e switches relacionados a presta-
ção de serviços de internet link a clientes corporativos. Estes valores são reconhecidos mensalmente durante a vi-
gência contratual. iii) Operações de permuta de bens e serviços - A Companhia possui operações de permuta de 
ativos e de serviços, ou seja, troca de serviços e troca de infraestruturas com empresas do mesmo setor ou de setores 
distintos, sendo as receitas incorridas reconhecidas por seu valor justo. A permuta de infraestrutura visa, principal-
mente, garantir a redundância dos serviços prestados pelas entidades, como estratégia de garantia da continuidade 
dos serviços no caso de danos causados às redes ou aos sistemas informatizados, ou a qualquer outra eventualidade 
que possa comprometer a prestação de serviços pelas entidades. Isto objetiva reduzir, ou mesmo eliminar os riscos 
aos clientes finais destes serviços. Julgamentos e estimativas significativas - Os clientes da Companhia geralmente 
assinam contratos de serviço com um período de fidelização em troca de descontos em aparelhos, taxas, ou ainda 
nas mensalidades do serviço. Foi aplicado um julgamento para determinar que, para fins contábeis, o período de 
contrato abrange todo o período de fidelização do cliente, concluindo que o prazo de fidelização precisa ser cum-
prido devido à cobrança de multa proporcional, sendo esta multa significativa em qualquer momento da vida do 
contrato com o cliente. Nos casos em que um contrato inclui aparelhos e acessórios, para os quais reconhecemos 
receita em um determinado momento, e serviços, para os quais reconhecemos receita proporcionalmente ao longo 
do tempo, é necessário julgamento para determinar o “Standalone Selling Price – SSP” para cada obrigação de 
desempenho distinta e alocar a receita correspondente. Uma gama de valores é usada para estimar o “SSP” quando 
cada um dos produtos e serviços é vendido separadamente. Ativos e passivos do contrato - Os ativos contratuais 
referem-se principalmente à parcela remanescente dos faturamentos de serviços futuros da Companhia e aos ajustes 
temporais no reconhecimento das linhas de receita aplicáveis. Foram substancialmente incluídos no balanço patri-
monial os ativos contratuais como um componente de despesas antecipadas. Já os passivos contratuais, quando 
aplicável, são apresentados no grupo de receitas antecipadas, e representam as obrigações de transferir bens e ser-
viços aos clientes, em relação aos quais a entidade recebeu contraprestação ou o valor já é devido pelo cliente. 
Custo para obter contratos com clientes - Um ativo para os custos incrementais de obtenção de um contrato com um 
cliente é reconhecido quando se espera existirem benefícios futuros pelo pagamento desses custos. Esses valores 

são compostos por comissões, benefícios relacionados e impostos sobre folha de pagamento para funcionários de 
vendas da Companhia e comissões pagas aos parceiros dos canais de distribuição, terceirizados. Esses custos são 
amortizados proporcionalmente ao período estimado de fidelização com o cliente, o que exclui futuras renovações 
contratuais.  Os custos diferidos relacionados a despesas necessárias para obter um contrato estão reconhecidos 
como um componente de despesas antecipadas no balanço patrimonial. g) Receitas e despesas financeiras - Recei-
tas financeiras compreendem juros sobre investimentos realizados pela Companhia (incluindo aplicações financei-
ras), ajustes ao valor presente de ativos financeiros, ganhos na alienação de ativos financeiros, alterações no valor 
justo de ativos financeiros avaliados a valor justo através do resultado, e ganhos em instrumentos financeiros de-
rivativos. Despesas financeiras compreendem despesas com juros de empréstimos e financiamentos, atualizações 
monetárias de tributos parcelados e provisões para contingências, alterações no valor justo de ativos financeiros 
ao valor justo através do resultado, perdas por ajuste ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) e 
perdas em instrumentos financeiros derivativos que são reconhecidos no resultado do exercício. Custos de emprés-
timos que não são diretamente atribuíveis a aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, são reco-
nhecidos no resultado do exercício, de acordo com o regime de competência. Ganhos ou perdas por variações 
cambiais, quando incorridos, são demonstrados líquidos, no resultado do exercício. h) Demonstração dos fluxos 
de caixa - A Companhia classifica o pagamento de juros e variações monetárias sobre empréstimos e debêntures, 
e o pagamento de dividendos como atividades de financiamento e investimentos, respectivamente, em seu fluxo 
de caixa. Tal classificação foi adotada por se tratar de custos de obtenção de recursos financeiros e de retorno sobre 
investimentos i)  Arrendamento - Ao firmar os contratos, a Companhia avalia se esses contratos são ou contêm 
arrendamentos. O contrato é, ou contém, um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo 
identificado, por um prazo estipulado, em troca de uma contraprestação definida. Os seguintes requisitos são 
considerados na avalição dos contratos de arrendamento: • A existência de ativo expressamente identificado no 
contrato ou implicitamente especificado, com identificação no momento em que é disponibilizado para a Compa-
nhia; • A Companhia tem o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos do uso do ativo 
identificado, ao longo do período contratual; • A Companhia tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado 
durante todo o prazo do contrato. No início de um contrato de arrendamento, as empresas arrendatárias reconhe-
cem um passivo de arrendamento referente às contraprestações a serem transferidas, assim como é reconhecido 
um ativo de direito de uso, que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento.
Não são reconhecidos ativos e passivos para os contratos com prazos que não ultrapassam 12 meses, e para os 
casos de arrendamento de ativos de baixo valor. Para efeito desta política, a Companhia definiu, na adoção da 
norma contábil, como baixo valor os montantes até R$ 20 (vinte mil reais). Para os arrendamentos sobre os quais 
não é reconhecido um ativo e passivo inicialmente, as empresas reconhecem os pagamentos de arrendamento 
operacional como despesa operacional pelo método linear pelo período do arrendamento, exceto quando outra 
base sistemática é mais representativa para refletir o padrão de tempo no qual os benefícios econômicos do ativo 
arrendado são consumidos. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente dos pagamen-
tos de arrendamento que não são pagos na data de início, descontados aplicando-se a taxa implícita no arrenda-
mento. Se essa taxa não puder ser prontamente determinada, a taxa incremental de captação é utilizada. Os paga-
mentos de arrendamento considerados na mensuração do passivo de arrendamento incluem: • Pagamentos fixos de 
arrendamento, deduzidos de eventuais incentivos de arrendamento a receber; • Pagamentos variáveis de arrenda-
mento que dependem de um índice ou uma taxa, inicialmente mensurados utilizando-se o índice ou a taxa na data 
de início; • O valor estimado devido pelo arrendatário em garantias de valor residual; • O preço de exercício das 
opções de compra, se o arrendatário tiver certeza razoável do exercício das opções; e • Pagamentos de multas pelo 
término do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o exercício da opção para término do arrendamento.  
O passivo de arrendamento é apresentado em uma linha separada no balanço patrimonial e é subsequentemente 
mensurado, aumentando o valor contábil para refletir os juros (taxa efetiva) sobre esse passivo e reduzindo o valor 
contábil para refletir o pagamento de arrendamento realizado. O passivo de arrendamento é remensurado, refletin-
do o efeito no respectivo ativo de direito de uso, sempre que: • O prazo de arrendamento for alterado ou houver 
um evento ou uma mudança significativa nas circunstâncias que resulte em uma mudança na avaliação do exercí-
cio da opção de compra de ações e, nesse caso, o passivo de arrendamento é remensurado descontando-se os pa-
gamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto revisada. • Os pagamentos de arrendamento são 
alterados devido a mudanças no índice ou na taxa ou uma mudança no pagamento esperado no valor residual ga-
rantido, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado descontando-se os pagamentos de arrenda-
mento revisados usando a taxa de desconto não alterada (a menos que a mudança nos pagamentos de arrendamen-
to resulte da mudança na taxa de juros variável, sendo, nesse caso, utilizada a taxa de desconto revisada). • O 
contrato de arrendamento é modificado e a alteração no arrendamento não é contabilizada como um arrendamento 
separado, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado com base no prazo de arrendamento do ar-
rendamento modificado descontando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto re-
visada na data efetiva da modificação. Os ativos de direito de uso incluem a mensuração inicial do passivo de ar-
rendamento correspondente e os pagamentos de arrendamento efetuados na ou antes da data de início, deduzidos 
de eventuais incentivos de arrendamento recebidos e eventuais custos diretos iniciais. Esses ativos são subsequen-
temente mensurados ao custo deduzido da depreciação acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável 
acumuladas. Sempre que uma obrigação for assumida com relação aos custos para desmontar e remover um ativo 
arrendado, restaurar o local no qual o ativo estiver localizado ou retornar o correspondente ativo à condição exi-
gida segundo os termos e as condições do arrendamento, a provisão é reconhecida e mensurada de acordo com a 
IAS 37 (CPC 25). Na medida em que os custos se referem ao ativo de direito de uso, os custos são incluídos no 
correspondente ativo de direito de uso, a menos que esses custos sejam incorridos para produzir estoques. Os ati-
vos de direito de uso são depreciados durante o período de arrendamento e a vida útil do ativo de direito de uso, 
qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titularidade do correspondente ativo ou o custo do ativo de direi-
to de uso refletir que a arrendatária espera exercer uma opção de compra, o correspondente ativo de direito de uso 
é depreciado durante a vida útil do correspondente ativo. A depreciação começa na data de início do arrendamen-
to. Os ativos de direito de uso são apresentados como uma linha separada no balanço patrimonial e são objetos de 
avaliação para verificação da aplicabilidade de provisão para perda para redução ao valor recuperável, conforme 
dispõe a  IAS 36 (CPC 01 (R1). Aluguéis variáveis que não dependem de um índice ou uma taxa não fazem parte 
da mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso. Nesse caso, os pagamentos corresponden-
tes são reconhecidos como despesa operacional do período em ocorreu o evento ou a condição que resultou nesses 
pagamentos. Na demonstração dos fluxos de caixa, a Companhia registra, tanto o principal quanto os juros com 
passivos de arrendamentos, como atividade de financiamento. PIS e COFINS sobre contratos de arrendamento - A 
Companhia reconhece o passivo de arrendamento pelo seu valor integral, ajustado ao valor presente, não reduzin-
do do saldo os tributos PIS e COFINS. j) Novas normas e interpretações - Normas e interpretações novas e revi-
sadas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios subsequentes: • Alteração da reforma 
da taxa de juros referência à IFRS 9 (CPC 48) e IFRS 7 (CPC 40 (R1)). As alterações visam permitir a manutenção 
da contabilização de hedge para hedges afetados durante o período de incerteza antes que os itens objetos de 
hedge ou instrumentos de hedge afetados pelas taxas de juros de referência atuais sejam alterados em virtude das 
reformas contínuas das taxas de juros de referência. • IFRS 16 (CPC 06 (R2)) —Concessões de Aluguel Relacio-
nadas à Covid-19. Prevê medidas práticas, para os arrendatários, na contabilização de concessões de aluguel 
ocorridas como em decorrência da COVID-19. Fica permitido ao arrendatário optar por não avaliar se a concessão 
de aluguel relacionada à COVID-19 é uma modificação de arrendamento. Caso seja exercida a opção, o arrenda-
tário deverá contabilizar a mudança nos pagamentos de arrendamento resultante da concessão de aluguel relacio-
nada à COVID-19 considerando que  mudança não foi uma modificação de arrendamento. Na avaliação da Com-
panhia essas normas não tiveram impactos relevantes em suas demonstrações financeiras.  Novos 
pronunciamentos, alterações e interpretações emitidos pelo CPC e normas publicadas e ainda não vigentes, apli-
cáveis à Companhia - • Alteração das normas IAS 1 (CPC 26) – Classificação de passivos como Circulante ou 
Não-circulante (Vigência a partir de 1º de janeiro de 2023). Esclarece aspectos que deverão ser considerados ao 
proceder à classificação do passivo em circulante ou não circulante.• Alteração da norma IFRS 3 (CPC 15 (R1)) 
– Referências a estrutura conceitual (Vigência a partir de 1º de janeiro de 2022). Esclarece alinhamentos concei-
tuais desta norma com a estrutura conceitual do IFRS. • Alteração da norma IAS 16 (CPC 27) – Imobilizado (Vi-
gência a partir de 1º de janeiro de 2022); Orienta sobre a classificação de itens produzidos antes de o imobilizado 
estar nas condições estabelecidas para o uso. • Alteração da norma IAS 37 (CPC 25) – Contrato oneroso (Vigência 
a partir de 1º de janeiro de 2022). Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação dos custos relacio-
nados ao cumprimento de um contrato oneroso. • Alteração das normas IAS 1 (CPC 26) – abrangendo a apresen-
tação das demonstrações financeiras e declaração da prática 2 da IFRS – Exercendo julgamentos de materialidade 
e divulgação de políticas contábeis (Vigência a partir de 1º de janeiro de 2023). O termo “políticas contábeis sig-
nificativas” serão substituídos por ”informações de políticas contábeis relevantes”. As informações da política 
contábil são relevantes se, quando consideradas em conjunto com outras informações incluídas nas demonstrações 
financeiras de uma entidade, puderem razoavelmente influenciar as decisões dos principais usuários das demons-
trações financeiras de propósito geral tomadas com base nessas demonstrações financeira. • Alterações à IAS 8 - 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro—Definição de Estimativas Contábeis (Vigência 
a partir de 1º de janeiro de 2023) Esta alteração substitui a definição de mudança nas estimativas contábeis pela 
definição de estimativas contábeis, que são “valores monetários nas demonstrações financeiras sujeitos à incerteza 
na mensuração. Permanece o conceito de  mudanças nas estimativas contábeis na Norma com os seguintes escla-
recimentos: -  Uma mudança na estimativa contábil que resulte de novas informações ou novos eventos não signi-
fica a retificação de um erro; -  Os efeitos da mudança em um dado ou técnica de mensuração usada para desen-
volver uma estimativa contábil correspondem a mudanças nas estimativas contábeis se não resultarem da 
retificação de erros de períodos anteriores. • Alterações à IAS 12 – Tributos sobre o Lucro - Imposto diferido re-
lacionado a ativos e passivos resultantes de uma única transação (Vigência a partir de 1º de janeiro de 2023). De 
acordo essas alterações, a entidade não aplica a isenção de reconhecimento inicial para transações que resultam 
em diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis similares. 

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante  
Fornecedores 13 70.425 71.555
Impostos taxas e contribuições 15 21.385 28.142
Salários, provisões e encargos sociais 14 17.567 44.096
Passivo de arrendamento - IFRS 16 - CPC 06  17 23.912 22.310
Dividendos a pagar 19 9.610 27.651
Outras obrigações  5.462 4.746
 Total do passivo circulante  148.361 198.500
Passivo não circulante  
Salários, provisões e encargos 14 1.154 2.417
Passivo de arrendamento - IFRS 16 - CPC 06 17 78.449 75.397
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8a 47.399 37.457
Provisões 16 31.965 29.425
Outras obrigações  6 6
 Total do passivo não circulante  158.973 144.702
Patrimônio líquido 18
Capital social  639.577 439.577
Adiantamento para futuro aumento de capital- AFAC 5.600 -
Reserva de capital  1.000 1.000
Reserva legal  47.358 45.401
Reserva de retenção de lucros  264.380 440.217
Dividendos adicionais propostos  3.400 9.783
 Total do patrimônio líquido  961.315 935.978
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.268.649 1.279.180

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 41.411 168.825
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 147.613 132.850
Constituição de créditos tributários (4.765) (25.855)
Atualização monetária de créditos tributários (1.281) (14.568)
Perda na venda de imobilizado 1.792 4.725
Outros encargos financeiros líquidos 11.482 5.243
Provisão para perda esperada 5.805 5.256
Constituição de provisões 3.965 10.798

206.022 287.274
Variações nos ativos e passivos
Redução em contas a receber 4.941 6.441
(Aumento) redução em tributos a recuperar 28.656 (747)
(Aumento) em estoque (3.362) (3.077)
(Aumento) redução em depósitos judiciais (894) 467
(Aumento) em despesas antecipadas (4.091) (15.906)
(Aumento) em outros ativos circulantes e não circulantes (1.589) (1.501)
Aumento em fornecedores 7.045 13.308
Aumento (redução) em obrigações sociais (27.792) 15.466
Redução em impostos taxas e contribuições (6.757) (4.415)
Aumento em títulos a pagar 316 434
Aumento (redução) em outros passivos circulantes e não circulantes (567) 1.719
Provisões pagas (2.146) (1.700)
Imposto de renda e contribuição sobre o lucro, pagos (3.798) (55.490)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais 195.984 242.273
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento por aquisição de ativo imobilizado e intangível (132.186) (157.324)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades de investimentos (132.186) (157.324)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de passivo de arrendamento (29.044) (23.730)
Pagamento de dividendos (37.443) (54.546)
Adiantamento para futuro aumento de capital 5.600 -
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades de financiamentos (60.887) (78.276)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 2.911 6.673
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42.768 36.095
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 45.679 42.768
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as principais transações de investimento que não represen-
taram movimentações de caixa e equivalentes de caixa são apresentadas como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Aquisição de imobilizado e intangível, a prazo 14.955 23.130
Adições de direito de uso de ativos - IFRS 16 28.744 30.314
Créditos tributários (PIS, COFINS e INSS), conforme processos transitados em julgado 4.765 25.855

48.464 79.299
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