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5. Contas a receber 31/12/2020 31/12/2019
Valores faturados 46.576 33.716 
Valores não faturados 23.273 32.589 

69.849 66.305 
Provisão para créditos perda esperada (3.376)  (1.109)

66.473  65.196 
A exposição da Companhia a riscos de crédito e perdas por redução ao valor recuperável, relacionadas a contas 
a receber de clientes estão divulgadas na nota explicativa 26. a) A composição por idade dos valores faturados é 
apresentada a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
A vencer 37.598 27.784 
Vencidos até 30 dias 4.844 2.003 
Vencidos entre 31 e 60 dias 601 1.383 
Vencidos entre 61 e 90 dias 530 947 
Vencidos entre 91 e 120 dias 1.033 7 
Vencidos há mais de 120 dias 1.970 1.592

46.576 33.716 
A movimentação da provisão para perda esperada é apresentada a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial (1.109)  (1.609)
Reversão (constituição) de provisão no exercício (Nota 22) (2.267)  500 
Saldo final (3.376) (1.109)
6. Tributos a recuperar 31/12/2020 31/12/2019
COFINS 3.968 4.487 
PIS 1.045 1.143 
IRPJ/CSLL 2.812  972 
IRRF - 148
INSS (*) 27.133 8.810 
ISS 2.185 2.317 
Outros 152 - 

37.295 17.877 
Circulante 35.929 17.877
Não Circulante 1.366 -

37.295 17.877 
(*) Créditos tributários provenientes de êxito em ação judicial que trata do enquadramento do serviço de tel-
ecobrança no conceito de call center, com reconhecimento do direito de recolhimento da CPRB – Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos 
– INSS patronal
7. Imposto de renda e contribuição social - a) Imposto de renda e contribuição social a compensar (pagar)

31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda e contribuição social - (5.105) 
Antecipação de imposto de renda e contribuição social -  4.418

- (687)
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Imposto de renda:
Prejuízos fiscais - 1.213 
Provisões e outras 13.551  6.751 

13.551  7.964 
Contribuição social:
  Base negativa -  437 
  Provisões e outras 4.877  2.429 

4.877  2.866
Total do ativo não circulante 18.428 10.830 

31/12/2020 31/12/2019
Passivo
Imposto de renda:
  Custo atribuído e outros 3.239  5.696 
  Lei 11.638/2007 e outros 8.656  7.692 

11.895  13.388 
Contribuição social:
  Custo atribuído a ativos 1.166          2.050 
  Lei 11.638/2007 e outros 3.116 2.769 

4.282 4.819 
Total do passivo não circulante 16.177 18.207 
Total líquido 2.251 (7.377)
Saldo ativo não circulante, líquido 2.251  -   
Saldo passivo não circulante, líquido -  (7.377)
A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técni-
co preparado pela Controladora e aprovado pela Diretoria, reconheceram créditos tributários sobre prejuízos fiscais, 
bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, que não possuem prazo prescricional. A expecta-
tiva de realização do imposto de renda de contribuição social diferidos ativos, está apresentada no quadro a seguir:

31/12/2020
2021 2.748
2022 4.129
2023 6.683
2024 3.013
2025            1.855

18.428
c) Tributos sobre o resultado do exercício

31/12/2020 31/12/2019
Corrente:
  Imposto de renda (10.403) (3.704)
  Contribuição social (3.795) (1.401)

(14.198) (5.105)
Diferido
  Imposto de renda 4.670 (1.413)
  Contribuição social 1.681 (509)

6.351 (1.922)
(7.847) (7.027)

  Imposto de renda (5.733) (5.117)
  Contribuição social (2.114) (1.910)

(7.847) (7.027)
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
nominais combinadas com a despesa registrada no resultado está demonstrada abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 26.113 25.586
  Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal nominal combinada de 34% (8.878) (8.699)
Efeito da dedução de PAT 254 93
Incentivos tecnológicos 1.489 1.665
Adições e exclusões permanentes (678) (181)
Destinações – Lei Rouanett - 71
Outros (34) 24
Despesa de IRPJ e CSLL no resultado do exercício (7.847) (7.027)
Alíquota efetiva 30% 27%

8. Imobilizado - a) Imobilizado - Valor líquido contábil

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos 
e meios de

 transmissão 

Equipamentos 
de energia e
climatização

Maquinas e
Equipamentos Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos de
processamento
dados e outros Terrenos

Obras em 
andamento 

e outros Total
31/12/2020
Custo 77.689                 11.126                 15.700                  1.823 93 27.244 70.407 7.932 8.717            220.731 
Depreciação acumulada (26.137)                 (8.610) (9.522) (687) (85) (19.551) (44.529) -   -   (109.121)
Imobilizado líquido 51.552 2.516 6.178 1.136 8 7.693 25.878 7.932 8.717            111.610 

31/12/2019
Custo 111.416 11.281 22.694 3.574 152 26.134 64.636 11.001 8.364 259.252
Depreciação acumulada (33.185) (8.784) (14.020) (1.846) (126) (18.475) (41.963) - - (118.399)
Imobilizado líquido 78.231 2.497 8.674 1.728 26 7.659 22.673 11.001 8.364 140.853
b) Movimentação do custo

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos 
e meios de

 transmissão 

Equipamentos 
de energia e
climatização

Maquinas e
Equipamentos Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos de
processamento
dados e outros Terrenos

Obras em 
andamento 

e outros Total
31/12/2018 106.113 11.214 22.204 3.329 183 24.698 61.528 11.001 6.316 246.586
Adições - - - - - - - - 13.414 13.414
Baixas - (41) (107) - (31) (196) (390) - - (765)
Transferências * 5.303 108 597 245 - 1.632 3.498 - (11.366) 17
31/12/2019 111.416 11.281 22.694 3.574 152 26.134 64.636 11.001 8.364 259.252
Adições 126 0 118 36 - 826 27 - 18.327 19.460
Baixas (335) (750) (237) (1) (59) (46) (4.395) - - (5.823)
Transferências * 1.136 650 2.272 101 - 487 13.276 - (17.974) (52)
Cisão TEC – TI (34.654) (55) (9.147) (1.887) - (157) (3.137) (3.069) - (52.106)
31/12/2020 77.689 11.126 15.700 1.823 93 27.244 70.407 7.932 8.717 220.731
c) Movimentação da depreciação 

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos 
e meios de 

transmissão 

Equipamentos de 
energia e

climatização
Maquinas e

Equipamentos Veículos
Móveis e

utensílios

Equipamentos de
processamento
dados e outros Total

31/12/2018 (31.038) (8.240) (12.835) (1.638) (142) (17.443) (33.843) (105.179)
Adições (2.133) (579) (1.237) (244) (6) (1.212) (8.473) (13.884)
Baixas - 35 52 - 22 180 375 664
Transferências * (14) - - 36 - - (22) -
31/12/2019 (33.185) (8.784) (14.020) (1.846) (126) (18.475) (41.963) (118.399)
Adições (1.225) (552) (1.014) (202) - (1.225) (8.466) (12.684)
Baixas 221 701 237 1 41 44 4.339 5.584
Transferências * - - - - - - - -
Cisão TEC – TI 8.052 25 5.276 1.360 - 105 1.560 16.378
31/12/2020 (26.137) (8.610) (9.521) (687) (85) (19.551) (44.530) (109.121)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do imobilizado em andamento, identificados como intangível
d) 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$ 372 (R$ 265 em 2019). Os referidos encargos foram capitalizados pela média das taxas contratadas, as 
quais estão divulgadas na nota explicativa 11. e) Bens dados em garantia - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a 
Companhia possuía 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
Edifícios e benfeitorias 25.086 (11.426) 13.660 43.095 (15.414) 27.681
Equipamentos de energia e climatização - - - 180                (77) 103
Equipamentos de processamento de dados 54 (46) 8 207 (127) 80
Terrenos 7.932 - 7.932 7.932 - 7.932

33.072 (11.472) 21.600 51.414 (15.618) 35.796

9. Intangível - a) Intangível – valor líquido contábil Sistema de
Informação

Intangível em
andamento Total

31/12/2020
Custo 100.775 4.772 105.547
Amortização acumulada (63.118) - (63.118)
Intangível Líquido 37.657 4.772 42.429
31/12/2019    
Custo                   91.210                   12.053                 103.263 
Amortização acumulada                 (62.103)  -                 (62.103)
Intangível Líquido                   29.107                   12.053                   41.160 
b) Movimentação do custo - consolidado Sistema de

Informação
Intangível em

andamento Total
31/12/2018 82.047 3.948 85.995
Adições - 18.166 18.166
Baixas (880) - (880)
Transferências * 10.043 (10.061) (18)
31/12/2019 91.210 12.053 103.263
Adições                          14                   11.670                   11.684 
Baixas                   (7.249)                          -                     (7.249)
Transferências *                   19.003                 (18.951)                          52 
Cisão TEC – TI                   (2.203)                          -                     (2.203)
31/12/2020                 100.775                     4.772                 105.547 
(*) O saldo de transferência refere-se à reclassificação de valores do imobilizado em andamento, identificados 
como intangível.
c) Movimentação da amortização Sistema de

Informação Total
31/12/2018 (54.221) (54.221)
Adições (8.740) (8.740)
Baixas 858 858
31/12/2019 (62.103) (62.103)
Adições (9.169) (9.169)
Baixas 6.796 6.796
Transferências * 0 0
Cisão TEC – TI                     1.358                     1.358 
31/12/2020 (63.118) (63.118)
10. Ativo de direito de uso - IFRS16/ CPC06
Custo 31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Veículos 259 15 (274) - 
Imóveis 3.805 53 (2.685) 1.173 

4.064 68 (2.959) 1.173 
Depreciação 31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Veículos (105) (109) 214 -
Imóveis (1.590) (889)           1.467 1.012 

(1.695) (998)           1.681 (1.012)
Saldo 2.369 (930) (1.278) 161 
11. Empréstimos e financiamentos

31/12/2020 31/12/2019
Empréstimos:
Empréstimos em moeda nacional 4.368  - 
Arrendamento mercantil  861  2.690 

5.229 2.690 
Passivo circulante 5.229 1.405 
Passivo não circulante - 1.285 
Os contratos de financiamentos da Companhia estão indexados de acordo com o quadro a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
CDI - - 
Pré-fixado  861  -
Outros 4.368  2.690 

5.229 2.690 
As taxas anuais de juros sobre os empréstimos e financiamentos são demonstradas a seguir:
Juros Instituição Financeira 31/12/2020 31/12/2019
De 0,6% a 12,01% CPFL Leasing 861 2.690
Outros Banco de Lage Landen Brasil 3.570 -
Outros Aymore Crédito, Financiamento 798 -
Total 5.229  2.690 
Os empréstimos de longo prazo apresentam a seguinte maturidade:

31/12/2020 31/12/2019
2021 - 1.285

- 1.285
12. Debêntures - Em 18 de abril de 2019, a companhia  Algar Tecnologia e Consultoria S/A concluiu sua 2ª 
emissão pública de debêntures, nos termos da Instrução CVM nº 476, no montante de R$ 85.000. Foram emitidas 
85.000 debêntures. A emissão, realizada em série única, possui remuneração de CDI + 1,70% a.a. e prazo de 5 
anos. Os recursos captados serão utilizados para o financiamento de investimento da Companhia. Os saldos das 
debêntures emitidas, são compostos como segue:
Debêntures 31/12/2020 31/12/2019
Moeda nacional:
Principal 63.750 81.652 
Juros 117 4.441

63.867 86.093
(-) Gastos com emissão de debêntures a apropriar (579) (757)

63.288 85.336

31/12/2020 31/12/2019
Passivo

circulante
Passivo não

circulante Total
Passivo

circulante
Passivo não

circulante Total
Saldo de debêntures 117 63.750 63.867 1.093 85.000 86.093
Gastos com emissão de 
 debêntures, a apropriar (1) (578) (579) (178) (579) (757)
Valor líquido 116 63.172 63.288 915 84.421 85.336
As debêntures, sem a dedução dos gastos com emissão, apresentam a seguinte maturidade

31/12/2020 31/12/2019
2020 - 1.093
2021 117 21.250 
2022 21.250  21.250 
2023 21.250  21.250 
2024 21.250 21.250

63.867 86.093
Conforme cláusulas contratuais, os índices previstos para as debêntures, calculados semestralmente, têm por base 
as demonstrações financeiras e informações consolidadas da controladora Algar TI e a Companhia. Em 31 de 
dezembro de 2020 todos os índices foram cumpridos, conforme quadro abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
Dívida financeira líquida / (EBITDA) – realizado(*) = 1,95 = 1,93

 Meta contratada ≤ 3,00 ≤ 3,00
(*) Saldo da rubrica lucro bruto, deduzido das despesas com vendas, gerais e administrativas e outras despesas/re-
ceitas operacionais líquidas, somado ao saldo das rubricas “Depreciação” e “Amortização” (incluindo amortização 
de ágio, líquida de deságio).
13. Passivo de arrendamento - IFRS16/ CPC06 - a) Movimentação passivo circulante
Passivo Curto Prazo 31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2020
Veículos 119          13 (118 ) (50 )        8 28 - 
Imóveis 1.484          53 (874 ) (740)      49 214 186 

1.603          66 (992) (790 )      57 242 186 
b) Movimentação passivo não circulante
Passivo Longo Prazo 31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2020
Veículos 40            2                     - (14)        - (28) -
Imóveis 812             -                     - (584)        - (214) 14 

852            2                     - (598)        - (242) 14 
Saldo 2.455          68  (992) (1.388)      57 -   200 
c) Pagamentos mínimos Em 1 

ano
De 2 a 5

anos Total
PIS/COFINS 

potencial- 9,25%
Valores mínimos a pagar 195 14 209 19
Despesas com juros (9) - (9) -

186 14 200 19
d) Contratos por prazo e taxa de descontos Taxa Anual
Prazo dos Contratos Sem Garantia Com Garantia (*)
1 ano 5,93% 5,43%
2 anos 6,38% 5,88%
3 anos 6,87% 6,37%
4 anos 7,26% 6,76%
5 anos 7,64% 7,14%
6 anos 8,00% 7,50%
7 anos 8,25% 7,75%
8 anos 8,48% 7,98%
9 anos 8,66% 8,16%
10 anos 8,84% 8,34%
11 anos 8,95% 8,45%
12 anos 9,07% 8,57%
13 anos 9,20% 8,70%
14 anos 9,29% 8,79%
15 anos 9,38% 8,88%
(*) Somente para o grupo de imóveis
14. Fornecedores 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores faturados 29.719 21.331 
Fornecedores a faturar 4.230 6.341 

33.949 27.672
15. Impostos, taxas e contribuições 31/12/2020 31/12/2019
PIS 237 443 
IRRF e CSRF 1.057 1.115 
COFINS 1.044 1.102 
ICMS 3 2 
ISS 1.285 1.245 
INSS 6.276 1.355 
Outros Tributos 169 -

10.071 5.262

16. Salários, provisões e encargos sociais
31/12/2020 31/12/2019

Salários e ordenados 11.769         10.375 
Encargos sociais sobre salários e ordenados 4.046           4.346 
Férias e encargos 19.837         16.076 
Gratificações 2.320 4.327 
Outras obrigações trabalhistas 632              267 

38.604 35.391 
Passivo circulante 38.531        34.907 
Passivo não circulante (gratificações) 73              484 
17. Provisões e depósitos judiciais A Companhia avalia periodicamente seus riscos de contingências, com base 
em critérios jurídicos, econômicos e contábeis. Estes riscos são classificados com base na expectativa de perda 
provável, possível ou remota, conforme o grau de exigibilidade da contingência, levando-se em consideração as 
análises de seus assessores jurídicos. Por determinação legal ou por cautela são efetuados depósitos judiciais, os 
quais podem estar vinculados aos processos provisionados ou não provisionados.
a) Processos judiciais e administrativos provisionados 

Trabalhistas Tributários Cíveis e Outros Total
Provisões em 31/12/2019 5.703 8.165 174 14.042
Depósitos judiciais (4.525) (7.741) - (12.266)
Provisões líquidas 1.178 424 174 1.776
Provisões em 31/12/2019 5.703 8.165 174 14.042
Adições (i) 51.464 1.558 263 53.285
Atualização monetária 1.173 408 22 1.603
Pagamentos (19.361) (80) - (19.441)
Baixas por perda (depósito judicial) (1.899) (15) - (1.914)
Baixas (ii) (4.129) - (24) (4.153)
Provisões em 31/12/2020 32.951 10.036 435 43.422
Depósitos judiciais (3.893) (8.036) - (11.929)
Provisões líquidas 29.058 2.000 435 31.493
i) Aumento de provisões decorrente da quantidade de novos processos entrantes com estimativas de perdas pro-
váveis mais elevadas e, aumento das estimativas de perdas de processos prováveis que já estavam provisionados. 
Tivemos também alterações de grau de risco de processos ativos na base anterior que  estavam com a avaliação de 
risco possível ou remoto e, na nova avaliação tiveram seu grau de risco alterado para o risco provável,  os valores 
estimados de perda foram acrescidos de forma significativa nas provisões  reconhecidas no balanço. ii) Baixas 
e reversões por prescrição, baixas por alteração de grau de risco e por pagamentos de certas demandas judiciais. 
Os processos judiciais e administrativos provisionados têm como principais objetos: Cíveis - A Companhia apre-
senta como principais pedidos na esfera cível indenização por dano moral e/ou material em razão de relação 
com o cliente, funcionários e/ou fornecedores e discussões de eventuais dívidas com ex prestadores de serviços. 
(Valor da provisão R$ 435). Trabalhistas - A Companhia é parte em ações judiciais de natureza trabalhista, cujas 
discussões envolvem estabilidade, vínculo de emprego, equiparação salarial, reversões de demissões por justa 
causa e indenizações por LER/DORT. Há ainda fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da economia, em que se encontra em fase de apresentação de 
documentos comprobatórios. (Valor da provisão R$ 32.951). Tributárias - FAP: A Companhia impetrou mandado 
de segurança para discutir a inconstitucionalidade e ilegalidade das normas que instituíram o fator acidentário de 
prevenção (“FAP”), aplicável às alíquotas da contribuição ao seguro de acidente do trabalho. Sentença de primeira 
instância favorável. Discussão classificada como provável. Envolve áreas previdenciária e tributária (Valor da 
provisão R$7.850). Contribuições Previdenciárias: A Companhia impetrou mandado de segurança para questionar 
a incidência de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias. Decisão vigente favorável. Discussão classifi-
cada como provável em razão da publicação do acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral - RE 
1.072.485. (Valor da provisão R$ 1.523). A Companhia possui outras ações tributárias envolvendo tributos diver-
sos com risco provável (Valor da provisão R$ 662). b) Processos judiciais e administrativos não provisionados

31/12/2020 31/12/2019
ISS 30.917 75.891
Tributos federais 2.483 2.522
INSS 492 1.813
Trabalhistas 20.641 15.504
Cível 662 1.664
Outros 484 5

55.679 97.399
Trabalhista - As ações trabalhistas que envolvem discussões relacionadas a dano moral e material, jornada de 
trabalho, vale transporte, benefícios e honorários advocatícios são classificados como possíveis.  (Valor envolvido: 
R$ 20.641). Tributárias - A Companhia questiona a legitimidade de alguns municípios para cobrança de ISS em 
decorrência da prestação de serviços. (Valor envolvido: R$ 30.917). Outras ações tributárias envolvendo tributos 
diversos com risco possível (Valor envolvido: R$ 3.458). Cível - A Companhia apresenta como principais pedidos 
na esfera cível indenização por dano moral e/ou material em razão de relação com o cliente, funcionários e/ou 
fornecedores e discussões de eventuais dívidas com antigos prestadores de serviços. (Valor envolvido R$ 662).
c) Depósitos judiciais

31/12/2020 31/12/2019
Depósitos judiciais sem provisões:
Tributário 567 858
Trabalhista 10.055 8.770
Cível 185 9

10.807 9.637
Depósitos judiciais com provisões:
Tributário 8.036 7.741
Trabalhista 3.893 4.525

11.929 12.266
Total 22.736 21.903
18. Patrimônio líquido - a) Capital social - Conforme assembleia geral extraordinária do dia 03 de agosto de 
2020, o capital social da Companhia foi reduzido em R$ 26.183, passando de R$ 110.225 para R$ 84.042, em 
decorrência da operação de cisão parcial da Companhia com incorporação da parcela cindida à controladora 
Algar TI e Consultoria S/A.  No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o capital social da Companhia é de 
R$ 84.042 (R$ 110.225 em 2019), representado por 9.576 ações ordinárias. As ações ordinárias conferem a seus 
titulares o direito de voto, cabendo um voto para cada ação da Companhia. b) Reserva legal - Constituída em con-
formidade com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social, na base de 5% do lucro líquido de cada 
exercício, observando o limite máximo de 20% do capital social. O montante de reserva legal é de R$ 5.101 (R$ 
4.187 em 31/12/2019). c) Reserva de retenção de lucros - O saldo remanescente dos lucros acumulados foi reclas-
sificado para reserva de lucros, em rubrica própria denominada “Reserva de retenção de lucros” e será aplicado na 
modernização e expansão dos negócios da Companhia, por proposta da Administração, com base em orçamento 
aprovado pelo Conselho de Administração. d) Dividendos - No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 
além dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de R$ 4.338, correspondentes a 25% do lucro líquido 
após dedução da reserva legal, previstos no Estatuto Social, a Companhia propôs dividendos adicionais de 10%, 
no valor de R$ 1.735, os quais serão submetidos à aprovação dos acionistas em assembleia geral. Os dividendos 
propostos pela Companhia são demonstrados a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 18.266 18.559 
Reserva legal - 5% (914) (928)
Resultado base para distribuição de dividendos          17.352 17.631 
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 4.338 4.408 
Dividendo por Ação ON (em R$)  452 367 
Dividendos adicionais propostos 1.735 1.763 
Dividendo por Ação ON (em R$) – adicionais 181 147 
Total dos dividendos propostos:
Dividendos mínimos obrigatórios 4.338            4.408 
Dividendos adicionais 1.735       1.763 

6.073 6.171
Quantidade de Ações: 31/12/2020 31/12/2019
ON 9.576 11.978 
Valor unitário dos dividendos:
Valor unitário ações ON (em R$) 634 515 
Composição do saldo de dividendos a pagar: 
Dividendos mínimos obrigatórios no exercício 4.338 4.408 
e) Ajuste de avaliação patrimonial - Na adoção inicial dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis – CPC, a Companhia optou pela atribuição de custo a determinados ativos imobilizados, 
conforme permitido pela nova norma contábil. Dessa forma, foram atribuídos custos a certos imóveis, incluindo 
terrenos e edificações, de modo a refletir, contabilmente, os seus respectivos valores justos na data de adoção 
dos novos pronunciamentos, cujo efeito apurado foi contabilizado no patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste de 
avaliação patrimonial. A definição dos custos atribuídos aos terrenos e edificações foram apurados com base em 
avaliação patrimonial efetuada por empresa especializada na avaliação de imóveis, mediante a emissão de laudo 
técnico direcionado à devida finalidade. O saldo do custo atribuído, da Companhia representado pela rubrica 
contábil “Ajuste de avalição patrimonial” era de R$ 6.897 em 31/12/2020 (R$ 13.659 em 31/12/2019) reflexo da 
Cisão parcial para a Controladora Algar TI.
19. Partes relacionadas - A controladora direta da Companhia é a Algar TI, cuja controladora final é a Algar 
S.A. Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”). Abaixo estão demonstrados os principais saldos ativos e 
passivos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, assim como os efeitos das transações entre partes relacionadas no 
resultado desses exercícios. 

Saldos - ativo circulante
31/12/2020 31/12/2019

Contas a
receber

Títulos a
receber Total

Contas a
receber

Títulos a
receber Total

Controladora:      (a)      (b)        (a) (b)  
Algar TI 2 - 2 - 3.304 3.304
Total 2 - 2 - 3.304 3.304
Relacionadas:
Algar Telecom 1.714 - 1.714 3.555 - 3.555
Alga Multimídia 137 - 137 16 - 16
Algar S.A 22 - 22 105 - 105
Outros - 130 130 1 659 660
Total 1.873 130 2.003 3.677 659 4.336
Total Partes relacionadas 1.875 130 2.005 3.677 3.963 7.640

Saldos - ativo não circulante
31/12/2020 31/12/2019

Títulos a
pagar Total

Títulos a
pagar Total

Controladora (e) (e)
Algar TI 15.321 15.321 - - 
Total : 15.321 15.321 - - 
Relacionadas:
Asyst Argentina - - 569           569 
Total Partes relacionadas: - - 569           569 

Saldos - passivo circulante
31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores
Títulos a

pagar
Dividendos

a pagar Total Fornecedores
Títulos a

pagar
Dividendos

a pagar Total
Controladora:  (d) (c) (f)  (d) (c) (f)  
Algar TI - 1.746 10.509 12.255 -   1.399 4.408 5.807
Total - 1.746 10.509 12.255 -   1.399 4.408 5.807
Relacionadas:
Algar Telecom 275  -  - 275 231 -  - 231
Algar Multimídia 311  -  - 311 114 -  - 114
Algar S.A  - 693  - 693 242 86  - 328
Outros 111  -  - 111 30              -  - 30
Total 697 693 - 1.390 617 86  - 703
Total Partes relacionadas 697 2.439 10.509 13.645 617 1.485 4.408 6.510

Receita 
operacional bruta

(g)

Custos dos 
serviços prestados 

(h)

Despesas 
com vendas 

(h)

Despesas gerais e 
administrativas

 (h)

Receita
 operacional bruta

(g)

Custos dos 
serviços prestados

(h)

Despesas 
com vendas

(h)

Despesas gerais e 
administrativas

 (h)
Relacionadas:
Algar S/A 212 (2)  -  - 611  -  -  - 
Algar Telecom 34.038 (2.128) (5) (15) 35.398 (1.432) (64)  - 
Space Empreendimentos  - (526)  -  -  - (922)  -  - 
Algar Multimídia 1.482 (1.268)  - (46) 253 (1.163)  - (113)
Algar Segurança -   -    -  -  - (1.767)  -  - 
Outros 2 (252)  -  - 85 -  - (1)
Total Partes relacionadas 35.734 (4.176) (5) (61) 36.347 (5.284) (64) (114)

Os saldos e valores decorrentes das transações entre as partes relacionadas são descritos como segue: (a) Contas a 
receber pela prestação de serviços relacionados às atividades operacionais da Companhia; (b) Títulos a receber pro-
venientes de compartilhamento de despesas das operações das empresas do grupo; (c) Títulos a pagar provenientes 
de operações das empresas do Grupo por conta de repasses de gastos entre as empresas do Grupo Algar decorrentes 
de negociação corporativa com o compartilhamento de soluções de infraestruturas utilizadas nas atividades ope-
racionais; (d) Obrigações pelo fornecimento de bens e serviços decorrentes das operações das empresas do Grupo 
Algar; (e) Operações de mútuo com partes relacionadas com prazos entre um e dois anos, remunerados por CDI 
mais taxa de 1,4% a.a. a 3,15% a.a.; (f) Saldos de dividendos a pagar à controladora; (g) Receita da prestação de ser-
viços conforme objeto social explorado pelas empresas; (h) Custos e despesas com serviços de telecomunicações; 
serviço de monitoramento eletrônico comercial, recepção, portaria, manobrista, guarda de documentos, serviços de 
vigilância e segurança armada; serviço de administração e armazenagem de estoque, manutenção de redes, insta-
lação de terminais, gestão de almoxarifado e manutenção de terminais públicos; Serviço de telemarketing, admi-
nistração de call center, locação de pontos de atendimento, cobrança e back-office; Avais e fianças - A controladora 
da companhia, a empresa Algar TI, é garantidora de dívida contraída junto a certas instituições financeiras, a saber:

Empresa Garantidor Instituição financeira Saldo devedor Total por empresa
Algar Tecnologia Algar TI Banco Bocom BBM 63.867  63.867

20. Receita operacional líquida
31/12/2020 31/12/2019

Gestão de relacionamento com cliente 476.967 428.985 
Gestão de ambiente de tecnologia 43.971  50.963 
Receita operacional bruta 520.938 479.948 
Deduções das vendas (47.175)  (43.842)
Receita operacional líquida 473.763 436.106
21. Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas

31/12/2020 31/12/2019
Pessoal 276.660  (255.645)
Materiais (3.070)  (2.232)
Serviços de terceiros (47.256)  (60.877)
Depreciação e amortização (21.441)  (22.851)
Outros (15.775)  (13.118)

(364.202)  (354.723)
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