
QUINTA-FEIRA
04 DE MARÇO DE 2021

ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Informações complementares sobre o ativo imobilizado - g) Bens vinculados à concessão - Os contratos de concessão do STFC - “Serviço Telefônico Fixo Comutado” 
preveem que os bens da Companhia indispensáveis à prestação do serviço e qualificados como “bens reversíveis”, quando da extinção da concessão reverterão automatica-
mente à ANATEL, sendo resguardado à Companhia o direito à indenização cabível, conforme legislação aplicável. Os valores de 2019 apresentados abaixo se referem à 
relação de bens reversíveis encaminhada à ANATEL em abril de 2020. Esses valores substituem aqueles divulgados quando da apresentação das demonstrações financeiras do 
exercício de 2019, na época considerados como prévia. Os bens relacionados em 2020, conforme valores demonstrados abaixo, são uma prévia da relação de bens reversíveis 
a ser encaminhada para aprovação da ANATEL em abril de 2021, conforme regulamentação.

Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019

 Custo
Depreciação

acumulada Líquido Custo
Depreciação

acumulada Líquido
Edifícios e benfeitorias 43.196 (18.104) 25.092 42.138 (17.056) 25.082
Equipamentos de energia e climatização 66.305 (50.173) 16.132 67.346 (47.224) 20.122
Equipamentos de comutação 215.240 (182.000) 33.240 198.486 (182.755) 15.731
Equipamentos de processamento de dados 126.131 (99.153) 26.978 124.572 (88.249) 36.323
Equipamentos e meios de transmissão 849.145 (617.784) 231.361 832.233 (600.514) 231.719
Equipamentos de terminais 97.320 (57.004) 40.316 104.253 (57.680) 46.573
Infraestruturas 97.941 (65.935) 32.006 98.771 (63.030) 35.741
Licenças de concessão PPDUR 5.588 (4.006) 1.582 5.588 (3.704) 1.884
Móveis e utensílios 29.533 (25.917) 3.616 29.747 (25.274) 4.473
Outorgas regulatórias 2.820 (2.497) 323 2.820 (2.444) 376
Sistemas de informação 237.823 (203.253) 34.570 228.324 (189.307) 39.017
Terrenos 11.570 - 11.570 11.570 - 11.570
Veículos 4.923 (3.154) 1.769 8.031 (5.192) 2.839
 1.787.535 (1.328.980) 458.555 1.753.879 (1.282.429) 471.450

12. Intangível - a) Intangível – valor líquido contábil – consolidado
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de 

uso -backbone
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação
Desenvolvimento de

soluções tecnológicas
Mais valia na 

aquisição de sociedades
Ágio em investimentos

 na aquisição de sociedades
Intangível em

andamento Total
31/12/2020

Custo 6 6.224 107.727 122.024 605.334 7.199 16.187 90.642 33.010 988.353
Amortização acumulada (6) (4.413) (49.829) (68.926) (448.749) (1.015) (3.010) (10.567) - (586.515)
Saldo líquido - 1.811 57.898 53.098 156.585 6.184 13.177 80.075 33.010 401.838

31/12/2019
Custo 6 6.287 86.114 122.024 559.312 - 16.187 90.642 47.972 928.544
Amortização acumulada (6) (4.141) (46.428) (60.567) (402.102) - (984) (10.567) - (524.795)
Saldo líquido - 2.146 39.686 61.457 157.210 - 15.203 80.075 47.972 403.749
b) Movimentação do custo - consolidado
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de 

uso -backbone
Direito de uso TV 
por satélite - DTH

Outorgas 
regulatórias

Sistemas 
de informação

Desenvolvimento de
soluções tecnológicas

Mais valia na 
aquisição de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição de sociedades

Intangível em
andamento Total

31/12/2018 6 6.099 83.737 497 118.611 636.224 - 37.038 264.028 48.740 1.194.980
Adições - - - - 99 - - - 74.365 74.464
Baixas - - - - (1.737) - - (102.788) - (104.525)
Cisão -  baixa de saldos consolidados da Algar TI - - - - (134.323) - (37.038) (91.747) (10.622) (273.730)
Provisão  para perda – TV - - - (497) (9) (6.444) - - - - (6.950)
Mais valia e Ágio (goodwill) na aquisição da Smart - - - - - - - 16.187 21.149 - 37.336
Transferências * - 188 2.377 - 3.422 65.493 - - - (64.511) 6.969
31/12/2019 6 6.287 86.114 - 122.024 559.312 - 16.187 90.642 47.972 928.544
Adições - - - - - 439 - - - 79.465 79.904
Baixas - - - - - (17.232) - - - - (17.232)
Provisão  para perda – TV - - - (497) (9) (1.687) - - - - (2.193)
Reversão de provisão - - - 497 9 6.444 - - - - 6.950
Transferências * - (63) 21.613 - - 58.058 7.199 - - (94.427) (7.620)
31/12/2020 6 6.224 107.727 - 122.024 605.334 7.199 16.187 90.642 33.010 988.353
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
c) Movimentação da amortização - consolidado Consolidado

 
Marcas 

e patentes
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de 

uso -backbone
Direito de uso TV 
por satélite - DTH

Outorgas 
regulatórias

Sistemas 
de informação

Desenvolvimento de
soluções tecnológicas

Mais valia na 
aquisição de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição de sociedades Total

31/12/2018 (6) (3.787) (43.067) (423) (52.165) (430.668) - (18.451) (96.740) (645.307)
Adições - (354) (3.366) (33) (8.411) (66.290) - (4.343) - (82.797)
Baixas - - - - - 1.733 - - 86.173 87.906
Cisão - baixa de saldos consolidados da Algar TI - - 165 - - 87.178 - 21.810 - 109.153
Provisão para perda - TV - - (118) 456 9 5.921 - - - 6.268
Aquisição Smart - base jun/19 - - - - - (18) - - - (18)
Transferências * - - (42) - - 42 - - - -
31/12/2019 (6) (4.141) (46.428) - (60.567) (402.102) - (984) (10.567) (524.795)
Adições - (335) (3.401) (31) (8.359) (58.690) (1.015) (2.025) - (73.856)
Baixas - - - - - 16.532 - - - 16.532
Provisão para perda - TV - - 369 9 1.622 - - - 2.000
Reversão de provisão - - - (338) (9) (5.921) - - - (6.268)
Transferências * - 63 - - - (190) - (1) - (128)
31/12/2020 (6) (4.413) (49.829) - (68.926) (448.749) (1.015) (3.010) (10.567) (586.515)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
d) Intangível – valor líquido contábil – individual Individual

31/12/2020

 
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de uso TV 
por satélite - DTH

Outorgas 
regulatórias

Sistemas 
de informação

Desenvolvimento de
soluções tecnológicas

Ágio em investimentos
 na aquisição de sociedades

Intangível em 
andamento Total

Custo 5.910 22.850 119.081 469.141 1.549 17.942 16.616 653.089
Depreciação acumulada (4.226) (2.268) (66.461) (357.889) (153) (1.733) - (432.730)
Saldo líquido 1.684 20.582 52.620 111.252 1.396 16.209 16.616 220.359

31/12/2019
Custo 5.972 22.850 119.081 437.311 - 17.942 30.674 633.830
Depreciação acumulada (3.972) (1.262) (58.133) (320.989) - (1.733) - (386.089)
Saldo líquido 2.000 21.588 60.948 116.322 - 16.209 30.674 247.741

11. Imobilizado - a) Imobilizado - Valor líquido contábil - consolidado: Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2020
Custo 172.169 373.183 736.140 2.290.901 129.941 169.418 7.679 99.738 1.007.984 16.820 216.842 5.220.815
Depreciação acumulada (83.614) (314.117) (278.126) (1.135.241) (83.774) (98.813) (4.926) (73.469) (634.791)  -  - (2.706.871)
Imobilizado líquido 88.555 59.066 458.014 1.155.660 46.167 70.605 2.753 26.269 373.193 16.820 216.842 2.513.944

31/12/2019
Custo 162.171 351.810 601.916 2.103.922 114.610 171.008 12.842 97.575 906.675 16.820 375.765 4.915.114
Depreciação acumulada (75.901) (303.357) (226.638) (1.038.791) (75.067) (93.044) (8.048) (66.666) (540.076) - - (2.427.588)
Imobilizado líquido 86.270 48.453 375.278 1.065.131 39.543 77.964 4.794 30.909 366.599 16.820 375.765 2.487.526
b) Movimentação do custo - consolidado Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2018 293.787 351.522 495.780 1.898.829 183.914 161.752 25.293 121.845 885.882 27.822 443.043 4.889.469
Adições 32 72 - 57 - 1.457 26 22 684 - 664.039 666.389
Baixas (1) (4.135) (60.213) (21.218) (2.537) (296) (9.006) (1.230) (8.069) - (42) (106.747)
Provisão para perda - TV (2.785) - (62.069) (46.120) (2.230) (435) - (2.874) (4.355) - (9.596) (130.464)
Aquisição da Smart 2 - - 172 - 1.465 39 135 565 - 2.049 4.427
Mais valia na aquisição da Smart - - - - - - - - - - 3.879 3.879
Transferências * 12.765 4.351 240.268 272.444 11.534 7.065 256 12.683 153.241 - (721.576) (6.969)
Cisão – baixa de saldos consolidados da Algar TI (141.629) - (11.850) (242) (76.071) - (3.766) (33.006) (121.273) (11.002) (6.031) (404.870)
31/12/2019 162.171 351.810 601.916 2.103.922 114.610 171.008 12.842 97.575 906.675 16.820 375.765 4.915.114
Adições 76 - 2 22 38 3 - 13 1.127  - 380.513 381.794
Baixas (316) (5.783) (113.181) (41.960) (3.672) (430) (5.174) (2.190) (11.014)  -  - (183.720)
Provisão para perda  - - (4.815) (13.017) (868) (47) (1.455) (660) - - (20.862)
Reversão de provisão 2.786 - 62.069 46.120 2.230 435 - 2.874 4.355 - - 120.869
Transferências * 7.452 27.156 190.149 195.814 17.603 (1.551) 11 2.921 107.501 - (539.436) 7.620
31/12/2020 172.169 373.183 736.140 2.290.901 129.941 169.418 7.679 99.738 1.007.984 16.820 216.842 5.220.815
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
c) Movimentação da depreciação - consolidado Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Total

31/12/2018 (105.340) (288.885) (253.166) (993.292) (96.096) (86.416) (13.991) (82.744) (508.491) (2.428.421)
Adições (8.313) (18.596) (76.868) (95.477) (13.733) (6.268) (1.921) (8.417) (105.558) (335.151)
Baixas 12 3.651 51.305 20.028 2.202 256 5.978 872 6.941 91.245
Provisão para perda - TV 1.109 - 33.581 28.011 1.327 337 - 2.297 2.094 68.756
Aquisição da Smart (1) - - (172) - (282) (39) (22) (909) (1.425)
Transferências (20) 473 9.470 1.759 (22) (671) 11 (290) (10.710) -
Cisão - baixa de saldo  consolidados da Algar TI 36.652 - 9.040 352 31.255 - 1.914 21.638 76.557 177.408
31/12/2019 (75.901) (303.357) (226.638) (1.038.791) (75.067) (93.044) (8.048) (66.666) (540.076) (2.427.588)
Adições (6.649) (16.494)  (101.160)  (104.912) (10.731) (6.149)  (422) (7.464)  (101.913)  (355.894)
Baixas 45 5.734 79.335 26.167 2.969 263 3.544 1.672 8.969  128.698 
Provisão para perda - - 3.720 10.390 631 44 - 1.201 555  16.541 
Reversão de provisão (1.109)  - (33.581) (28.011) (1.327) (337)  - (2.296) (2.095) (68.756)
Transferências * - - 198 (84) (249) 410 - 84 (231) 128
31/12/2020 (83.614) (314.117) (278.126) (1.135.241) (83.774) (98.813) (4.926) (73.469) (634.791) (2.706.871)
 (*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado. 
d) Imobilizado - Valor líquido contábil - individual: Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2020
Custo 131.746 371.388 536.004 1.493.955 90.767 114.196 5.563 72.891 520.646 11.918 77.588 3.426.662
Depreciação acumulada (65.711) (312.466) (214.569) (852.560) (63.206) (76.034) (3.621) (58.546) (385.545)  -  - (2.032.258)
Saldo líquido 66.035 58.922 321.435 641.395 27.561 38.162 1.942 14.345 135.101 11.918 77.588 1.394.404

31/12/2019
Custo 122.854 349.990 493.805 1.404.254 82.326 114.168 9.506 71.390 485.446 11.918 193.217 3.338.874
Depreciação acumulada (59.625) (301.741) (184.082) (792.990) (57.553) (72.247) (6.160) (54.236) (343.063) - - (1.871.697)
Saldo líquido 63.229 48.249 309.723 611.264 24.773 41.921 3.346 17.154 142.383 11.918 193.217 1.467.177
e) Movimentação do custo - individual Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2018 122.120 349.800 425.502 1.317.473 78.902 110.650 12.795 69.261 425.850 11.918 254.687 3.178.958
Adições - - - 209 - - 16 - 460 - 387.232 387.917
Baixas - (4.062) (58.296) (20.048) (2.090) (261) (3.459) (446) (3.250) - (7) (91.919)
Provisão para perda - TV (2.785) - (62.069) (46.120) (2.230) (435) - (2.874) (4.355) - (9.596) (130.464)
Transferências * 3.519 4.252 188.668 152.740 7.744 4.214 154 5.449 66.741 - (439.099) (5.618)
31/12/2019 122.854 349.990 493.805 1.404.254 82.326 114.168 9.506 71.390 485.446 11.918 193.217 3.338.874
Adições 76  - 2 22 38 3  -  13 1.127  - 143.511 144.792
Baixas (76) (5.761) (109.468) (39.119) (2.296) (318) (3.954) (1.620) (5.119)  -  - (167.731)
Provisão para perda - - (4.733) (13.017) (868) (47) (1.454) (660) - - (20.779)
Reversão de Provisão 2.785  - 62.068 46.120 2.231  435  - 2.874 4.355  -  -  120.868 
Transferências * 6.107 27.159 94.330 95.695 9.336 (45) 11 1.688 35.497  - (259.140) 10.638
31/12/2020 131.746 371.388 536.004 1.493.955 90.767 114.196 5.563 72.891 520.646 11.918 77.588 3.426.662
 (*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
f)  Movimentação da depreciação - individual Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Total

31/12/2018 (56.268) (287.316) (212.170) (780.369) (54.556) (68.271) (7.513) (52.144) (293.686) (1.812.293)
Adições (4.459) (18.547) (65.292) (61.557) (6.288) (3.891) (968) (4.469) (43.815) (209.286)
Baixas - 3.649 50.329 19.107 1.974 243 2.321 435 3.068 81.126
Provisão para perda – TV 1.109 - 33.581 28.011 1.327 337 - 2.297 2.094 68.756
Transferências * (7) 473 9.470 1.818 (10) (665) - (355) (10.724) -
31/12/2019 (59.625) (301.741) (184.082) (792.990) (57.553) (72.247) (6.160) (54.236) (343.063) (1.871.697)
Adições (4.991) (16.451) (77.442) (67.067) (7.147) (3.750) (178) (4.612) (44.696) (226.334)
Baixas  14 5.726 76.265 25.317 2.190 229 2.717 1.302 4.192 117.952
Provisão para perda  - - 3.645 10.390 631 44 - 1.202 554  16.466 
Reversão de Provisão (1.109)  - (33.581) (28.011) (1.327)  (337)  - (2.297) (2.095) (68.757)
Transferências *  -  - 626 (199)  - 27  - 95 (437) 112
31/12/2020 (65.711) (312.466) (214.569) (852.560) (63.206) (76.034) (3.621) (58.546) (385.545) (2.032.258)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.

h) Bens dados em garantia - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas possuíam os seguintes bens dados em garantia de processos judiciais e 
empréstimos e financiamentos:

Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019

 Custo
Depreciação

acumulada Líquido Custo
Depreciação

acumulada Líquido
Equipamentos de  processamento de dados 412 (250) 162 333 (198) 135
Equipamentos e meios de transmissão 112 (67) 45 112 (57) 55
Terrenos 36 36 36 - 36
Veículos 80 (38) 42 163 (92) 71

640 (355) 285 644 (347) 297
i) Saldos de custos de empréstimos capitalizados no ativo imobilizado - No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia capitalizou custos de empréstimos 
em itens qualificáveis do ativo imobilizado no valor de R$ 3.301 (R$ 11.744 em 2019), o que corresponde a 33% (55% em 2019) do total de juros contabilizados e passíveis 
de capitalização. No consolidado o valor somou R$ 3.301 (R$ 12.166 em 2019), com percentual de 33% (31% em 2019). j) Ociosidade de ativos -  A Companhia e suas 
controladas não possuíam ativos imobilizados relevantes que estivessem na condição de ociosos em 31 de dezembro de 2020. k) Imobilizado em andamento - Os principais 
projetos que compõem o grupo de “Obras em andamento” são:
 31/12/2020 31/12/2019
 Descrição Consolidado Individual Consolidado Individual
Investimento para atendimento 
 de clientes 111.165 28.033 188.415 54.122
Investimentos de melhorias de rede 26.058 16.873 75.550 54.389
Investimento na rede Ultra Banda Larga 11.892 12.190 58.223 58.178
Investimentos de expansão de rede 2.735 2.127 6.100 3.795
Investimentos de Infra para TI 4.932 2.863 1.097 889
Aparelhos e materiais imobilizados 54.250 14.538 41.112 18.494
Outros 5.810 964 5.268 3.350

216.842 77.588 375.765 193.217

4/7

e) Movimentação do custo - individual
Individual

 

PPDUR - Preço
público rádio

frequência

Direito 
de uso -

backbone

Direito de uso 
TV por satélite

- DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Desenvolvimento 
de soluções 

tecnológicas

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades

Intangível em 
andamento Total

31/12/2018 5.852 20.474 497 115.670 413.302 - 67.032 27.405 650.232
Adições - - - - - - - 34.033 34.033
Baixas - - - - (13) - (49.090) - (49.103)
Provisão para perda - TV - - (497) (9) (6.444) - - - (6.950)
Transferências * 120 2.376 - 3.420 30.466 - - (30.764) 5.618
31/12/2019 5.972 22.850 - 119.081 437.311 - 17.942 30.674 633.830
Adições - - - - 439 - - 34.135 34.574
Baixas - - - - (9.434) - - - (9.434)
Provisão para perda - TV - - (497) (9) (1.687) - - - (2.193)
Reversão de provisão - - 497 9 6.444 - - - 6.950
Transferências * (62) - - - 36.068 1.549 - (48.193) (10.638)
31/12/2020 5.910 22.850 - 119.081 469.141 1.549 17.942 16.616 653.089
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado. → 

f) Movimentação da amortização - individual
 Individual

 

PPDUR - Preço
público rádio

frequência

Direito 
de uso -

backbone

Direito de uso 
TV por satélite

- DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Desenvolvimento 
de soluções 

tecnológicas

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades Total

31/12/2018 (3.636) (401) (305) (49.917) (286.294) (21.668) (362.221)
Adições (336) (861) (33) (8.225) (40.629) - - (50.084)
Efeito de conversão - - - - 13 - 19.935 19.948
Transferências * - - 338 9 5.921 - - 6.268
31/12/2019 (3.972) (1.262) - (58.133) (320.989) - (1.733) (386.089)
Adições (316) (1.006) (31) (8.328) (41.781) (153) - (51.615)
Baixas - - - - 9.354 - - 9.354
Provisão para perda TV 9 - 369 - 1.622 - - 2.000
Reversão de provisão (9) - (338) - (5.921) - - (6.268)
Transferências * 62 - - - (174) - - (112)
31/12/2020 (4.226) (2.268) - (66.461) (357.889) (153) (1.733) (432.730)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
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