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Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 -  (Em milhares de reais)

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 290.396 456.999 205.083 373.907
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas 
 atividades operacionais:
Depreciação e amortização 513.756 503.367 341.124 311.567
Equivalência patrimonial - - (199.594) (176.982)
Perda com imobilizado e intangível 3.228 10.285 (2.715) 8.538
Provisão para perda de ativos - TV - 62.390 - 62.390
Encargos financeiros líquidos sobre empréstimos e debêntures 137.663 198.196 137.663 177.097
Atualização de crédito tributário (18.163) (116.200) (3.595) (116.200)
Encargos financeiros sobre provisões e outros, líquidos 105.971 19.189 100.672 12.071
Provisão para perda esperada de contas a receber 40.042 21.389 32.260 17.608
Constituição (reversão) de provisões 46.901 16.028 35.155 7.000
Crédito tributário - PIS e COFINS (25.855) (138.302) - (138.302)
Outros ajustes - (5.190) - (5.190)

1.093.939 1.028.151 646.053 533.504
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)em contas a receber (197.033) (66.520) (138.860) (44.104)
(Aumento) redução em estoques (4.266) (8.309) 4.059 (5.825)
Redução em tributos a recuperar 63.021 1.741 77.201 7.488
Redução em depósitos judiciais 4.527 43.720 4.050 42.848
(Aumento) em despesas antecipadas (34.469) (37.969) (10.715) (28.372)
(Aumento) redução em outros ativos circulante e não circulante 370 511 (2.495) 4.440
Aumento (redução) em fornecedores 26.407 (15.168) 10.489 (21.066)
Aumento (redução )em obrigações sociais 38.086 8.618 18.205 (8.068)
Aumento (redução) em impostos taxas e contribuições (364) 7.760 (5.053) 3.779
Redução em receitas antecipadas (5.448) (15.472) (4.314) -
Aumento (redução) de títulos a pagar (4.468) (1.637) (934) 1.368
Aumento (redução) em outros passivos circulante e não circulante (4.902) 782 (9.102) 9.470
Provisões pagas (6.186) (13.149) (4.416) (7.463)
Imposto de renda e contribuição sobre o lucro, pagos (84.478) (105.551) (16.403) (36.757)
Tarifas bancárias e outros encargos financeiros pagos (19.912) (21.776) (19.634) (22.031)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades 
operacionais 864.824 805.732 548.131 429.211
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Em investimentos em controladas - (51.428) - (26.361)
Aporte de capital em controladas - - (82.000) (91.300)
Em ativo imobilizado e intangível (487.243) (729.170) (203.245) (401.521)
Caixa e equivalente envolvido em incorporação, aquisição e cisão - (76.545) - -
Dividendos recebidos - - 55.004 127.820
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas 
 atividades de investimentos (487.243) (857.143) (230.241) (391.362)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adições de empréstimos e debêntures 150.000 785.000 150.000 700.000
Pagamento de valor principal de empréstimos e debêntures (1.566) (138.153) (1.566) (79.218)
Pagamento de juros/variação monetária de empréstimos 
 e debêntures (106.078) (176.748) (106.078) (147.414)
Pagamento de outras despesas financeiras sobre debêntures (25.249) (9.751) (25.249) (9.210)
Pagamento de passivo de arrendamento (106.709) (104.538) (77.781) (64.227)
Reembolso de capital a acionistas (61) (618) (61) (618)
Pagamento de dividendos (100.239) (105.288) (100.239) (105.288)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados) 
 nas atividades de financiamentos (189.902) 249.904 (160.974) 294.025
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 187.679 198.493 156.916 331.874
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 424.373 225.880 377.503 45.629
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 612.052 424.373 534.419 377.503

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (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 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Notas
Capital

social

Reserva de 
retenção
de lucros

Reserva 
legal

Dividendos 
adicionais
propostos

Ajuste de 
avaliação

patrimonial

Outros
resultados

abrangentes
Lucros

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.090.507 237.937 84.326 30.023 18.443 (24.308) - 1.436.928
Redução de capital ref. cisão da Companhia (nota 1b) (263.676) - - - - - - (263.676)
Baixa por cisão da Companhia 1b - - - - (13.703) - - (13.703)
Baixa por cisão da Companhia 1b - - - - - 26.266 - 26.266
Baixa por cisão da Companhia 1b - (35.623) - - - - - (35.623)
Realização do custo atribuído - - - - (499) - 499 -
Dividendos adicionais aprovados - - - (30.023) - - - (30.023)
Ajuste de conversão de balanço de controlada no exterior - - - - - 547 - 547
Efeito de ajuste no patrimônio líquido de controlada - - - - - - 448 448
Resultado líquido do exercício - - - - - - 302.716 302.716
Destinações do lucro líquido:
   Constituição de reserva legal - - 15.136 - - - (15.136) -
   Dividendos mínimos obrigatórios 21b - - - - - - (100.653) (100.653)
   Lucros retidos no exercício - 187.874 - - - - (187.874) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 826.831 390.188 99.462 - 4.241 2.505 - 1.323.227
Realização do custo atribuído - - - - (15) - 15 -
Baixa de ajuste de conversão de balanço - - - - - (2.505) - (2.505)
Resultado líquido do exercício - - - - - - 202.376 202.376
Destinações do lucro líquido:
   Constituição de reserva legal - - 10.119 - - - (10.119) -
   Dividendos mínimos obrigatórios 21b - - - - - - (67.290) (67.290)
   Lucros retidos no exercício - 124.982 - - - - (124.982) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 826.831 515.170 109.581 - 4.226 - - 1.455.808

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional - A Algar Telecom S.A. (“Algar Telecom” ou “Companhia”), com sede na cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais, é uma sociedade por ações de capital aberto e suas principais atividades são a prestação 
de serviços de telefonia fixa, telefonia celular e comunicação de dados, em conformidade com as concessões, 
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”). A 
Companhia é a holding operacional do segmento de telecomunicações do Grupo Algar, cujas operações, incluindo 
as exercidas por suas controladas, abrangem a prestação de serviços de telefonia fixa e celular, telecomunicações 
e multimídia, comunicação de dados, internet em banda larga, Data Center, engenharia de telecomunicações, 
revenda de equipamentos e outros relacionados com as atividades de telecomunicações.  As operações da Com-
panhia e das suas controladas não apresentam sazonalidade relevante. Concessões e autorizações - Os serviços 
ofertados pela Companhia, bem como as tarifas cobradas, são regulamentados pela ANATEL, órgão responsável 
pela regulação do setor de telecomunicações no Brasil, de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações e seus 
respectivos regulamentos. As concessões e autorizações vigentes no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
abrangendo a Companhia e as controladas Algar Multimídia, Algar Soluções e a Smart Telecomunicações, estão 
descritas, em resumo, conforme quadro abaixo.

Empresa Outorga Área de abrangência Vencimento

Algar Telecom

Concessão para prestação de 
Serviço 

Telefônico Fixo 
Comutado (“STFC”)

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

31/12/2025

Autorização para prestação do 
STFC longa distância 

internacional
Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Autorização para prestação do 
STFC local e longa distância 

nacional

Todas as regiões do Brasil, exceto 
área de concessão. Indeterminado

Autorização para prestação de 
Serviço de Comunicação Multi-

mídia - SCM
Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Autorização para 
prestação do Serviço de Acesso 

Condicionado – SeAC
Todas as regiões do Brasil Indeterminado

Autorizações para 
prestação do Serviço Móvel 

Pessoal “SMP”

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

Vinculado ao venci-
mento das outorgas de

 radiofrequências

Autorização para prestação de 
SMP na frequência de 850 MHz 

denominado Banda A

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

15/01/2023

Autorização para prestação de 
SMP nas frequências em 1.900 

MHz e 2.100 MHz

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

28/04/2023, renováveis 
por mais 15 anos.

Autorização para prestação de 
SMP na frequência 1.800 MHz, 

denominado Banda H

Estado de Minas Gerais, em ci-
dades com códigos de área 34, 35 
e 37, exceto região do Triângulo 

Mineiro.

28/04/2023 renováveis 
por mais 15 anos.

Autorização para prestação de 
SMP com a tecnologia 4G, na 

frequência 700 MHz

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

08/12/2029, renováveis 
por mais 15 anos.

Algar Multimídia

Autorização para prestação de 
Serviço de Comunicação 

Multimídia - SCM Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Algar Soluções 

Autorização para prestação de 
Serviço de Comunicação 

Multimídia - SCM Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Smart
Autorização para prestação de 

Serviço de Comunicação
 Multimídia – SCM

Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Eventos relevantes ocorridos em 2020 -  a) Coronavírus – Covid-19. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020, o principal evento em destaque foi o agravamento da pandemia do coronavírus (Covid-19), trazendo 
relevantes impactos em todos os setores da economia mundial. Uma abordagem do assunto, voltada para o âmbito 
da Companhia, no contexto de suas operações, está apresentada na nota explicativa 36b. b) Assinatura do TAC 
– Termo de Ajustamento de Conduta - Em 16 de dezembro de 2020 foi assinado o Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC Nº 02/2020, firmado entre a ANATEL e a Companhia, com vigência de 30 meses, abrangendo o 
período de 18/12/2020 a 18/06/2023 (nota explicativa 36a). c) Crédito tributário – PIS/COFINS - Em dezembro de 
2020, o processo da controlada Algar Multimidia solicitando, junto à Justiça Federal, o reconhecimento de incons-
titucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS foi julgado favoravementel à controlada (nota 
explicativa 7ii).d) Interrupção na prestação de serviços de TV - A Companhia descontinuou a prestação de serviços 
de distribuição de sinais de televisão e de áudio via satélite, cabo e IP em 2020. A partir deste ano, esses serviços 
são oferecidos aos clientes através de parcerias com outros prestadores. Eventos relevantes ocorridos em 2019 -
a) Aquisição da sociedade SMART Telecomunicações - Em 9 de julho de 2019 a Companhia concluiu o processo 
de aquisição (“Termo de fechamento”), da Smart Telecomunicações, sociedade sediada em Recife (PE), a qual 
possui autorização da ANATEL para exploração de serviços de telecomunicações, incluindo, principalmente, ser-
viços de comunicação e multimídia (SCM), serviços de rede e circuito especializado (RCE) e serviço limitado 
especializado (SLE). O valor máximo da aquisição foi estabelecido em R$ 49.800, sendo que o montante da con-
traprestação a ser efetivamente transferida para os vendedores depende de eventos futuros, entre eles a apuração 
de certos montantes de dívida líquida e de capital circulante líquido, cujas diferenças entre os valores realizados e 
os valores estimados serão ajustadas no valor a pagar, atendendo a uma previsão contratual.  Na data do fechamen-
to da operação, a Companhia efetuou o pagamento da parcela à vista, conforme contratado, no montante total de 
R$ 22.133. O valor restante será pago em 5 parcelas, sendo uma com vencimento 2019, paga no mês de novembro 
daquele ano, e as outras com vencimentos anuais, de 2022 a 2025, corrigido a 90% do CDI.  O laudo de avaliação 
elaborado por empresa especializada independente para a Alocação do Preço de Compra (PPA) e mensuração do 
ágio envolvido foi pautado nas informações aplicáveis na data base de 30 de junho de 2019. 
Os saldos das principais rubricas do balanço patrimonial de 30/06/2019 da Smart Telecomunicações, base da 
aquisição, estão apresentados abaixo:
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 83
Contas a receber 1.216
Estoques 954
Outros créditos 152
Total do ativo circulante 2.405
Ativo não circulante
Direito indenizatório de provisões 31.611
Imobilizado 3.445
  Custo 4.868
  (-) Depreciação (1.423)
Intangível 31
  Custo 49
  (-) Amortização (18)
Total do ativo não circulante 35.087
Total do ativo 37.492
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 85
Fornecedores 833
Impostos, taxas e contribuições 207
Imposto de renda e contribuição social a pagar 474
Salários, provisões e encargos sociais 1.180
Total do passivo circulante 2.779
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 685
Provisões 31.611
Outras obrigações 968
Total do passivo não circulante 33.264
Patrimônio líquido
Capital social 2.500
Reserva de lucros 269
Prejuízos acumulados (1.320)
Total do patrimônio líquido 1.449
Total do passivo e do patrimônio líquido 37.492
Segue resumo contendo as principais informações do laudo de avaliação:
(a) Contraprestação envolvida, ao valor presente    42.440
(b) Valor justo dos ativos adquiridos, líquido   21.515
(c) Patrimônio líquido contábil (30/06/2019)   1.449
(d) Mais valia (b - c)   20.066
  Mais valia de imobilizado identificado  3.879  
  Mais valia de intangível identificado  16.187  
    Marcas 439   
    Carteira de clientes 3.324   
    Direito de uso de postes 12.424     
(e) Ágio por rentabilidade futura (goodwill) (a -  c - d)   20.925

A mais valia está líquida de imposto de renda e contribuição social diferidos.
b) Cisão de investimento na Companhia - Em 2 de dezembro de 2019, conforme Ata da Assembleia Geral Ex-
traordinária dos acionistas, foi aprovada a cisão parcial da Companhia, cujo acervo líquido cindido foi composto 
pelo saldo do investimento avaliado pela equivalência patrimonial, representativo da totalidade da participação 
societária da Algar Telecom na Algar TI. Em razão da cisão realizada, para retirada do investimento na Algar TI, 
a qual deixou de ser sua controlada a partir daquela data, as rubricas do balanço patrimonial consolidado da Algar 
TI não foram incluídas na consolidação de 31/12/2019 da Companhia. Dessa forma, a comparação dos balanços 
patrimoniais consolidado de 31 de dezembro de 2019 e 2018 e a comparação das demonstrações de resultados 
de 2019 e 2020 devem levar em conta os impactos dessa operação. Os saldos das principais rubricas do balanço 
patrimonial de 30/11/2019, consolidado, da Algar TI, controlada da Companhia até 1º de dezembro de 2019 estão 
apresentados abaixo:

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receitas 3.586.509 4.595.832 2.104.351 2.381.857
Vendas de mercadorias e serviços 3.025.266 3.648.478 1.866.925 1.790.821
Receita de construção de ativos próprios 459.978 735.308 177.646 421.260
Outras receitas 141.307 233.435 92.040 187.383
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (40.042) (21.389) (32.260) (17.607)
Insumos adquiridos de terceiros (inclui: ICMS, IPI,  
 PIS e COFINS) (1.349.348) (1.678.840) (870.604) (1.023.069)
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (524.671) (592.074) (373.321) (352.785)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (824.677) (1.086.766) (497.283) (670.284)
Valor adicionado bruto 2.237.161 2.916.992 1.233.747 1.358.788
Depreciação e amortização (513.756) (503.367) (341.124) (311.567)
Valor adicionado líquido pela entidade 1.723.405 2.413.625 892.623 1.047.221
Valor adicionado recebido em transferência 54.204 155.923 229.359 311.799
Resultado de equivalência patrimonial               -                 -   199.594 176.982
Receitas financeiras 54.204 155.923 29.765 134.817
Valor adicionado total a distribuir 1.777.609 2.569.548 1.121.982 1.359.020
Distribuição do valor adicionado 1.777.609 2.569.548 1.121.982 1.359.020
Pessoal 485.615 974.703 256.397 290.956
   Remuneração direta 330.761 740.213 173.299 230.067
   Benefícios 90.036 176.142 44.945 46.744
   FGTS 22.544 58.348 12.097 14.145
  Outros 42.274               -   26.056               -   
Impostos, taxas e contribuições 826.416 1.010.104 446.684 546.170
   Federais 265.231 417.925 102.716 172.688
   Estaduais 556.760 563.848 343.257 372.943
   Municipais 4.425 28.331 711 539
Juros 175.771 210.144 166.139 180.736
Aluguéis 87.431 71.881 50.386 38.442
Dividendos        67.290       100.653        67.290  100.653 
Lucro retido no exercício 135.086 202.063 135.086 202.063

Algar TI - consolidado
Ativo 30/11/2019
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 76.545
  Contas a receber 165.641
  Outros créditos 58.664

300.850
Não circulante
 Imobilizado 227.462
 Intangível 169.229
 Direito de uso – CPC 06 (IFRS 16) 20.434
 Outros créditos 41.807

458.932
Total do ativo 759.782
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Empréstimos e debêntures 49.749
 Passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16) 13.918
 Fornecedores 41.750
 Salários, provisões e encargos sociais 91.272
 Outras obrigações 31.260

227.949
Não circulante
 Empréstimos e debêntures 199.714
 Passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16) 7.214
 Provisões 21.357
 Outras obrigações 12.051

240.336
Patrimônio líquido 291.497
Total do passivo e do patrimônio líquido 759.782
O balanço da Algar Telecom, base da cisão foi o de 30 de setembro de 2019, o qual constou o saldo do investi-
mento, objeto da cisão, no montante de R$275.485. O saldo efetivamente baixado foi o de 30/11/2019, no valor 
de R$286.736 (nota explicativa nº 10a) e a diferença de R$4.761, em relação ao saldo do patrimônio líquido de 
30/11/2019 da Algar TI, refere- se a ajuste de lucros não realizados para fins de equivalência patrimonial.  Con-
forme demonstrado na demonstração das mutações do patrimônio líquido, essa operação implicou na redução do 
capital social da Companhia em R$263.676,  na baixa de ajuste de avaliação patrimonial (custo atribuído a ativos da 
Algar Tecnologia) no valor de R$13.703, na baixa de um saldo devedor de (R$26.266), reflexo da Algar TI, referen-
te a opção de compras de ações da Algar TI, exercida pela própria Algar TI, e baixa de reserva de retenção de lucros 
no valor de R$35.623, completando uma redução do patrimônio líquido no montante do investimento cindido, qual 
seja R$286.736. c) Exclusão dos serviços de TV por assinatura do portfólio de produtos da Companhia - Conforme 
acordo celebrado em dezembro de 2019, com empresa prestadora de serviços de telecomunicações via satélite, e 
aprovado pela Administração, a Companhia excluiu do seu portfólio de produtos o serviço de distribuição de sinais 
de televisão e de áudio via satélite (DTH), representativo de aproximadamente 5,5% da sua receita bruta (2,7% no 
consolidado), passando a atuar como parceiro credenciado nesse ramo de negócio.
2. Bases de preparação - a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC) - As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com 
alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), e pelos padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Stan-
dards Board (“IASB”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão das operações da Companhia. A emissão das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 3 de março 
de 2021. b) Base de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas con-
siderando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações 
financeiras individual e consolidado estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 
da Companhia e de suas controladas com sede no Brasil. As sociedades sediadas na Argentina, México, Colômbia 
e Chile, que foram controladas indiretas da Companhia até 1º de dezembro de 2019 possuem as suas respectivas 
moedas funcionais, sendo que as suas demonstrações financeiras foram convertidas para o Real (R$) para fins de 
consolidação. d) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas, de acordo com a legislação societária vigente e normas contábeis aplicáveis, exige que a Administração 
faça julgamentos, 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. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que são realizadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes 
às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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 9 - Im-
posto de renda e contribuição social; • Nota Explicativa nº 11 - Imobilizado; • Nota Explicativa nº 12 - Intangível; • 
Nota Explicativa nº 13 - Ativo de direito de uso • Nota Explicativa nº 19 - Provisões e depósitos judiciais.
3. Sumário das principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram adotadas de maneira uniforme em todos 
os exercícios apresentados. a) Bases de consolidação - i) Controladas - Controladas são as entidades em que a 
controladora,   inclusive de forma indireta, tem poder que lhe assegure, de forma permanente, a preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. As controladas integram a consolidação a 
partir da data em que o controle é transferido para a Companhia e deixam de ser consolidadas, nos casos aplicáveis, 
a partir da data em que o controle deixa de existir.
ii) Controladas diretas e indiretas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Participação percentual (%)
em 31/12/2020 e 31/12/2019

 No capital social No capital votante
Participações diretas:     
Algar Multimídia 100 100
Algar Soluções 100 100
Smart Telecomunicações 100 100
(i) Em 2 de dezembro de 2019 foi realizada uma cisão na Companhia objetivando a retirada do investimento 
referente à participação societária direta na Algar TI. Consequentemente, as participações indiretas da Companhia 
também deixaram de existir. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram uti-
lizadas as informações contábeis individuais das controladas na mesma data-base e consistentes com as políticas 
contábeis da controladora. Os procedimentos de consolidação utilizados pela Companhia são os previstos no  CPC 
36 (R3) - Demonstrações Consolidadas e IFRS 10 - Consolidated Financial Statements. b) Transações em moeda 
estrangeira - As transações em moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional da Companhia e de 
suas controladas 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 pagamentos efetivos durante o período e o valor de 
custo amortizado na moeda estrangeira, convertido pela taxa correspondente ao final do exercício. Ativos e passi-
vos 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 período que o valor justo foi determinado. 
Diferenças em moedas estrangeiras decorrentes da conversão são reconhecidas diretamente no resultado do exer-
cício. Itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em uma moeda estrangeira são convertidos 
utilizando-se a taxa da data da transação. c) Ativos circulantes e não circulantes - i) Caixa e equivalentes de caixa - 
Incluem os saldos em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras considerados de liquidez imediata, 
conversíveis em um montante conhecido de caixa, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor 
justo e que são resgatáveis no prazo de até 90 dias da data de sua aplicação. ii) Investimentos - São avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial os investimentos em controladas e em coligadas nas quais a Companhia exerce 
influência administrativa significativa, bem como os investimentos em sociedades do mesmo grupo ou que estejam 
sob o controle comum. Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo de 
aquisição, deduzido de provisão para perda de investimento, quando aplicável. iii) Imobilizado - 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 entidade incluem o custo 
de materiais e de salários de funcionários diretamente envolvidos nos projetos de construção ou formação desses 
ativos. Inclui quaisquer outros custos diretamente atribuíveis ao ativo até que ele esteja em condições de ser utiliza-
do para os fins previstos pela entidade, além de custos de desmobilização de itens do ativo e de restauração de sites 
nos quais esses ativos estejam instalados, e custos de empréstimos em ativos qualificáveis. O software comprado 
que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte desse ativo. Quando 
partes de um item do ativo imobilizado possuem 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 entre o valor de alienação e o 
valor líquido resultante do valor de custo deduzido do valor residual e da depreciação acumulada desse ativo, e são 
reconhecidos diretamente no resultado do exercício. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados 
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.  Reconhecimento e mensuração - Depre-
ciação - A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com a vida útil estimada 
para o ativo, conforme segue:

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Edifícios e benfeitorias 26 27
Equipamentos de comutação 9 9
Equipamentos de terminais 7 7
Equipamentos e meios de transmissão* 21 18
Equipamentos de energia e climatização            10 10
Infraestruturas 29 29
Veículos 6 6
Móveis e utensílios 9 9
Equipamentos de processamento de dados 7 7
*A variação na vida útil média verificada nessa linha deve-se ao aumento da vida útil média de cabo fibra, conforme 
revisão realizada.
Ativos arrendados são depreciados pelo período mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a 
menos que a Companhia tenha a intenção de obter sua propriedade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não 
são depreciados. 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. iv) 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 passivos identificáveis 
assumidos.  Caso a reavaliação conclua que os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos assumidos iden-
tificáveis 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 
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pelo menos anualmente e, quando aplicável, é apresentado deduzido de eventuais ajustes para refletir o valor recu-
perável. Concessões e autorizações - A Companhia reconhece um ativo intangível, decorrente de contratos de con-
cessão ou 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 serão superiores ao seu respectivo custo, considerando sua 
viabilidade econômica e tecnológica. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente 
quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados ao ativo específico ao qual se relacionam. 
Todos os outros gastos são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Amortização - As amortizações são 
reconhecidas no resultado do exercício através do método linear, com base nas seguintes vidas úteis estimadas:

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Sistemas de informação 7 7
PPDUR - Preço Público Rádio Frequência 17 17
Direito de uso TV por Satélite-DTH 15 15
Direito do uso de Backbone* 18 21
Marcas e patentes 7 7
Outorgas regulatórias 14 14
Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas 3 -
*As vidas úteis são conforme contratos de Direito de Uso
v) Ativos e passivos financeiros - Reconhecimento inicial - A Companhia reconhece um ativo financeiro ou um 
passivo financeiro em seu balanço patrimonial quando ela se torna parte das disposições contratuais do instrumen-
to.  Ao reconhecer, pela primeira vez, um ativo financeiro, a Companhia realiza uma classificação do mesmo, 
tendo por base as três categorias: custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJO-
RA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”) e mensurá-lo de acordo com os critérios mencionados abaixo. 
O reconhecimento do passivo financeiro pela primeira vez requer a sua classificação como mensurado subsequen-
temente 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 financeiro - Um ativo financeiro é 
desreconhecido apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro expirarem, ou quan-
do houver a transferência do ativo financeiro e essa transferência se qualificar para desreconhecimento. Desreco-
nhecimento de passivo financeiro - A Companhia realiza a baixa do 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 financeiros - A classificação do ativo financeiro tem por 
base o modelo de negócio pelo qual esse ativo é gerenciado pelos seus fluxos de caixa contratuais.  A classificação 
do valor justo observa, dentre outras orientações aplicáveis, os seguintes critérios: i) a parcela da alteração no 
valor justo 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. Reco-
nhecimento 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 mensura-
do ao custo amortizado 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 es-
pecíficas, fluxos de caixa de pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal não liquidado. Um instru-
mento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes somente se atender às duas 
seguintes condições: • 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 irrevo-
gável, um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados 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 recuperável objetivam reconhecer perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos finan-
ceiros 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 informa-
ções prospectivas.  Reconhecimento 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 aplica-
dos os requisitos de redução ao valor recuperável. A Companhia aplica os requisitos de redução ao valor recupe-
rável 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 abran-
gentes, não reduzindo o valor contábil do ativo financeiro no balanço patrimonial.  Na data do balanço é mensu-
rada a provisão para perdas de instrumento financeiro ao valor equivalente às perdas de crédito esperadas, caso o 
risco de crédito desse instrumento 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 perdas para esse instrumento financeiro ao valor equivalente às perdas de crédito 
esperadas para 12 meses. O valor das perdas de crédito esperadas (ou reversão) requerido para ajustar a provisão 
para perdas na data de balanço é reconhecido no resultado, como ganho ou perda na redução ao valor recuperável. 
vi) Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e de suas controladas, 
que não estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então 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 reconhecida se o valor contábil do ativo ou Unidade Geradora de 
Caixa (“UGC”) exceder o seu valor recuperável. Redução 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 teste do 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 (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 espe-
rado. 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. Perdas por redução no valor recuperável 
são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas na redução de 
qualquer ágio alocado a essa UGC (ou grupo de UGC), e subsequentemente na redução dos outros ativos dessa 
UGC (ou grupo de UGC) de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não 
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