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ALGAR TI CONSULTORIA S.A. - CNPJ: 05.510.654/0001-89
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Algar TI Consultoria S.A. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos 
referidos documentos. Uberlândia-MG 31 de dezembro de 2020.                                           A Administração

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais) Demonstração dos resultados 
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) 

 Consolidado Individual
Ativo Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 88.090 69.925 61.661 20.246
Contas a receber 5 140.356 165.830 58.545 50.479
Estoques 442 6.531 158 109
Tributos a recuperar 6 47.909 31.607 5.242 7.578
Dividendos a receber 21b - - 10.509 6.014
Despesas antecipadas 7.097 6.225 2.448 2.148
Títulos a receber 21c 870 - 2.487 1.711
Outros créditos 5.183 5.992 1.869 1.312
Total do ativo circulante 289.947 286.110 142.919 89.597
Não circulante
Títulos a receber 21f - - 1.151 2.021
Tributos a recuperar 1.366 - - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7b 8.275 20.924 4.700 14.856
Aplicação financeira 2.439 2.293 1.212 663
Depósitos judiciais 18c 11.669 11.843 862 819
Outros créditos 787 3.757 194 709
 24.536 38.817 8.119 19.068
 Investimentos 8 - - 139.987 211.938
 Imobilizado 9 219.782 230.658 107.151 72.998
 Intangível 10 179.240 175.249 136.685 133.090
Ativo de direito de uso - IFRS16/ CPC06 11 424 21.000 32 4.822
Total do ativo não circulante 423.982 465.724 391.974 441.916

Total do ativo 713.929 751.834 534.893 531.513

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

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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 Lucros
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para futuro 

aumento de capital Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 245.536 68.945 6.462 (42.682) 4.700 - 1.957 - 284.918
Resultado líquido do exercício - - - - - 14.036 - - 14.036
Constituição de reserva legal - - 702 - - (702) - - -
Dividendos mínimo obrigatório - - - - - (3.334) - - (3.334)
Dividendos adicionais propostos - - - - 1.334 (1.334) - - -
Dividendos adicionais aprovados - - - - (4.700) - - - (4.700)
Ajuste de conversão de balanços - - - - - - 636 - 636
Retenção de lucros - 8.311 - - - (8.311) - - -
Outras - - - - - (355) - - (355)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 245.536 77.256 7.164 (42.682) 1.334 - 2.593 - 291.201
Dividendos adicionais aprovados - - - - (1.334) - - - (1.334)
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - - 13.345 13.345
Redução de capital por Cisão (57.842) 447 - - - - - - (57.395)
Valor a restituir a acionistas (19 a) - (20.270) - - - - - - (20.270)
Outros resultados abrangentes - - - - - - 3.004 - 3.004
Outras mutações - (103) - - - - - - (103)
Resultado líquido do exercício - - - - - 16.667 - - 16.667
Constituição de reserva legal - - 833 - - (833) - - -
Dividendos mínimo obrigatório - - - - - (3.958) - - (3.958)
Dividendos adicionais propostos - - - - 1.583 (1.583) - - -
Retenção de lucros - 10.293 - - - (10.293) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 187.694 67.623 7.997 (42.682) 1.583 - 5.597 13.345 241.157         

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 - (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 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)

1/4

 Consolidado Individual
Passivo e patrimônio líquido Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 18.609 1.644 13.380 239
Debêntures 13 10.323 37.710 10.207 36.795
Passivo de arrendamento - IFRS16/ CPC06 14 217 15.150 31 4.620
Fornecedores 16 57.182 52.328 19.850 16.681
Impostos, taxas e contribuições 15 18.026 11.568 5.516 4.069
Imposto de renda e contribuição social a pagar 7a 11 1.354 - -
Salários, provisões e encargos sociais 17 76.628 69.878 35.090 22.888
Dividendos a pagar 19/21b 3.958 3.334 3.958 3.334
Títulos a pagar 21d 2.366 2.080 1.673 5.946
Receitas antecipadas 1.052 13.745 1.019 12.026
Outras obrigações 7.698 1.737 6.827 363
Total do passivo circulante 196.070 210.528 97.551 106.961
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 12 154.500 47.285 154.500 46.000
Debêntures 13 83.017 164.093 19.845 79.672
Passivo de arrendamento - IFRS16/ CPC06 14 216 6.564 3 388
Salários, provisões e encargos sociais 17 164 2.279 91 1.701
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7b 42 7.377 - -
Provisões para demandas judiciais 18 38.284 21.771 6.412 5.556
Títulos a pagar 21f - - 15.321 -
Outras obrigações 479 736 13 34
Total do passivo não circulante 276.702 250.105 196.185 133.351
Patrimônio líquido 19
Capital social 187.694 245.536 187.694 245.536
Reserva legal 7.997 7.164 7.997 7.164
Reserva de retenção de lucros 67.623 77.256 67.623 77.256
Dividendos adicionais propostos 1.583 1.334 1.583 1.334
Ações em tesouraria (42.682) (42.682) (42.682) (42.682)
Adiantamento p/ futuro aumento de capital – AFAC 13.345 - 13.345 -
Outros resultados abrangentes 5.597 2.593 5.597 2.593
Total do patrimônio líquido 241.157 291.201 241.157 291.201
Total do passivo e do patrimônio líquido 713.929 751.834 534.893 531.513

 Consolidado Individual
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 22 815.699 862.155 248.230 222.533
Custos dos serviços prestados e mercadorias 
 vendidas 23 (651.152) (703.107) (211.203) (183.673)
Resultado bruto 164.547 159.048 37.027 38.860
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 24 (30.013) (40.306) (5.183) (10.688)
Despesas gerais e administrativas 25 (46.450) (52.268) (10.681) (20.040)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 26 (47.014) (21.052) (8.809) (8.064)
Equivalência patrimonial 8 - - 20.626 24.049
Resultado operacional antes do resultado financeiro 41.070 45.422 32.980 24.117
Receitas financeiras 27 15.068 13.589 2.456 2.332
Despesas financeiras 27 (24.261) (40.650) (11.501) (17.157)
Resultado antes do imposto de renda e 
 contribuição social 31.877 18.361 23.935 9.292
Corrente 7c (15.061) (7.957) (390) -
Diferido 7c (149) 3.632 (6.878) 4.744
Resultado líquido do exercício 16.667 14.036 16.667 14.036
Quantidade de ações (ON) - - 424.732.684 525.978.407
Média Ponderada - - 475.355.545 525.978.407
Resultado por ação (em R$) - - 0,039 0,016

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Resultado líquido do exercício 16.667 14.036 16.667 14.036
Ajuste de conversão de balanços 3.004 636 3.004 636
Resultado abrangente total 19.671 14.672 19.671 14.672

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 contribuição social 31.877 18.361 23.935 9.292
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerados pelas ativi-
dades operacionais:
Resultado de equivalência - - (20.626) (24.049)
Depreciação e amortização 50.827 59.620 22.362 21.525
Ganho/Perda na venda de ativos 1.270 (34) 625 (25)
Encargos financeiros 9.193 27.061 9.045 14.825
(Reversão) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.624 (915) 238 (412)
Constituição (reversão) de provisões, líquidas 53.615 12.049 2.100 472

149.406 116.142 37.679 21.628
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) em contas a receber (8.931) (6.956) (7.828) (8.403)
(Aumento) redução em estoques (65) 1.158 (49) 42
(Aumento( redução em tributos a recuperar (19.051) 2.961 2.336 1.982
(Aumento) redução em depósitos judiciais 2.955 (333) (156) 450
(Aumento) redução em outros ativos 444 (1.134) (2.094) (2.148)
Aumento (redução) em fornecedores (688) 6.114 (4.539) 5.253
Aumento (redução) em salários, provisões e encargos 14.877 (2.066) 10.592 1.082
Aumento (redução) em obrigações fiscais circulante 10.051 (2.104) 1.447 (394)
Redução em Receita antecipada (12.455)             - (11.007) -
Redução em outros passivos circulantes e não circulante 303 (21.281) (3.909) (1.774)
Pagamentos de provisões (20.618) (3.028) (576) (489)
Imposto de renda e contribuição social pagos (14.510) (2.249)        - -
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas 
 atividades operacionais 101.718 87.224 21.896 17.229
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Pagamento por aquisição de investimentos - (25.067) - (25.067)
Integralização de capital em controlada - - - (625)
Adiantamento para futuro aumento de capital, em controladas - - (1.100) (2.190)
Aquisição ativo imobilizado e intangível (37.959) (48.289) (12.096) (13.526)
Caixa e equivalente envolvido na cisão (31.489)
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio - - 2.249 60.010
Recebimento de mútuo ativo - - - (538)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades 
de investimento (69.448) (73.356) (10.947) 18.064
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Emissão de empréstimos e debêntures 130.403 131.000 123.073 46.000
Pagamento principal de empréstimos e debêntures (112.824) (120.379) (87.392) (48.505)
Pagamento de juros/variação monetária de empréstimos e de-
bêntures (14.521) (25.805) (8.792) (16.088)
Adiantamento para futuro aumento de capital 13.345 - 13.345 -
Pagamento de passivo de arrendamento (9.815) - (4.693) -
Reembolso de capital a acionistas (13.441) - (13.441) -
Pagamento de dividendos (4.668) (16.449) (4.668) (16.449)
Adições (pagamento) de mútuo - - 14.360 (1.215)
Outros encargos financeiros pagos (IOF e outros) (2.584) (4.023) (1.326) (1.610)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados pelas 
atividades de financiamento (14.105) (35.656) 30.466 (37.867)
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa 18.165 (21.788) 41.415 (2.574)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 69.925 91.713 20.246 22.820
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 88.090 69.925 61.661 20.246
Transações que não afetaram caixa - No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 as principais transações 
de investimento que não representaram movimentações de caixa e equivalentes de caixa são apresentadas como 
segue:

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Aquisição de imobilizado e intangível 22.360 9.059 8.684 976
Direito de Uso – CPC06 (IFRS 16) 424 21.000 32 4.822

22.784 30.059 8.716 5.798
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional - A Algar TI Consultoria S.A., (“Companhia” ou “Algar TI”), com sede em Belo Ho-
rizonte/MG, empresa do grupo brasileiro Algar, é uma sociedade por ações, de capital fechado e suas atividades 
compreendem soluções em tecnologia para processos de negócio, por meio de Infraestrutura de TI, serviços ge-
renciados, serviços de aplicações e relacionamento com cliente. A Companhia faz parte do Grupo Algar, cujas 
atividades compreendem telecomunicações, agronegócios, entretenimento e serviços. A holding do Grupo Algar 
é a Algar S.A. Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”), atual controladora da Companhia. As operações 
exercidas pela Companhia, incluindo as exercidas por suas controladas, abrangem a prestação de serviços de 
telemarketing, business process outsourcing (“BPO”), TI e consultoria especializada, data center e engenharia de 
telecomunicações. A Companhia atua no mercado corporativo, oferecendo soluções em tecnologia para proces-
sos de negócio, por meio de Infraestrutura de TI, serviços gerenciados, serviços de aplicações e relacionamento 
com cliente.  Em TI, a Companhia oferece serviços de infraestrutura com dois data centers, estrategicamente 
localizados, que servem a todo o Brasil e exterior, sendo um em Uberlândia e um em Campinas. Completa ainda 
o portfólio de TI serviços gerenciados, composto por service desk, serviços profissionais e serviços de aplicações 
com soluções em desenvolvimento, implantação, manutenção e sustentação de aplicativos, desenvolvimento e 
manutenção de software, serviços de consultoria, treinamento, alocação de profissionais e licenciamento. Em 
relacionamento com cliente, atua nos segmentos de televendas, operações de SAC, cobrança com foco em recu-
peração de crédito, back-office de negócios e gestão da experiência do cliente (GEXP) que oferece monitoria e 
auditoria dos processos de atendimento e monitoramento e planejamento para redes sociais. Eventos societários 
ocorridos em 2020 - a) Operação Nimbus - Em 27 de janeiro de 2020 a Companhia e sua Controlada Algar Tec-
nologia  e Consultoria S.A. realizaram  a constituição da sociedade -  Nimbus Data Center LTDA, o objeto social 
será a prestação de serviços de processamento de dados  e congêneres.  A sociedade está sediada na cidade de 
Campinas no estado de São Paulo. 
b) Cisão Engeset Serviços de Telecomunicações S/A - Em 1º de junho de 2020, conforme aprovado pela assem-
bleia geral extraordinária de acionistas ocorrida naquela data, foi realizada a cisão da Companhia, cujo acervo 
líquido cindido, suportado pelo laudo de avaliação elaborado para essa finalidade, foi incorporado pela empresa 
controladora Algar S/A Empreendimentos e Participações. A operação teve como principal objetivo a cisão da 
Sociedade com incorporação da Companhia na Algar S/A e redução do capital social na Algar TI e Consultoria 
S/A em decorrência da cisão e, em consequência a alteração do art. 5 º do Estatuto Social da Sociedade.
Resumo do acervo líquido cindido:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 31.489
Contas a receber 31.781
Estoques 6.154
Impostos a recuperar 1.547
Outros créditos 44
Total do ativo circulante 71.015
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.978
Depósitos judiciais 1.021
Outros creditos 2.402

9.401
Direito de uso -CPC (IFRS 16) 8.549
Imobilizado 14.182
Intangivel 866
Total do ativo não circulante 32.998
Total do ativo 104.013
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos 6.365
Fornecedores 7.759
Impostos, taxas e contribuições 3.482
Salários, provisões e encargos sociais 10.165
Outras obrigações 1.534
Total do passivo circulante 29.305
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 2.628
Provisões 14.609
Outras obrigações 77
Total do passivo não circulante 17.314
Patrimônio líquido
Capital social 46.357
Reserva de capital 921
Reserva de lucros 11.047
Prejuízos do periodo (931)
Total do patrimônio líquido 57.394
Total do passivo 104.013
c) Incorporação de cisão parcial controlada Algar Tecnologia e Consultoria S.A. - Em 3 de agosto de 2020 a 
controlada Algar Tecnologia e Consultoria S.A. realizou cisão parcial com incorporação da parcela cindida na 
Companhia, sendo deliberada a redução do capital social da controlada em decorrência da cisão parcial, com o 
cancelamento de ações de sua emissão. Em consequência, a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia 
seus administradores foram autorizados a praticar todos os atos necessários à formalização dessa cisão parcial 
desproporcional, com incorporação da parcela cindida na Algar TI.
Ativo
Circulante
Contas a receber 325
Total do ativo circulante 325
Não circulante
Imobilizado  36.754 
Total do ativo não circulante   36.754 
Total do ativo 37.079 
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos               474 
Fornecedores               462 
Impostos, taxas e contribuições                  90 
Salários, provisões e encargos sociais                  20 
Total do passivo circulante 1.046
Não circulante
Empréstimos e financiamentos               213 
Obrigações Fiscais          3.277 
Total do passivo não circulante          3.490 
Patrimônio líquido
Capital social       26.182 
Ajuste de Avaliação Patrimonial          6.361 
Total do patrimônio líquido 35.543
Total do passivo       37.079 
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 e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (“CPCs”) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), bem como em conformidade com 
as normas  internacionais de contabilidade (“IFRS”), emitidas 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 individuais e consolidadas foi autorizada pela diretoria em 24 de março de 2021. b) Base de mensura-
ção - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 financei-
ras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Controladora e de 
apresentação da Companhia e de suas controladas. Cada controlada da Companhia determina sua própria moeda 
funcional, e naquelas cujas moedas funcionais são diferentes do Real, as demonstrações financeiras são traduzidas 
para o real na data do balanço. d) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 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 uma maneira contínua. As revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que são realizadas e em quaisquer exercí-
cios 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 5 - Contas a receber; Nota explicativa 7 - Imposto de renda e contribuição social; 
Nota explicativa 9 - Imobilizado; Nota explicativa 10 - Intangível; Nota explicativa 11 e 13 - Ativo e passivo de 
direito de uso - IFRS16/ CPC06; Nota explicativa 18 - Provisões e depósitos judiciais. 
3. Sumário das principais políticas contábeis - As políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira constante a 
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. a) Bases de conso-
lidação - i) Controladas - Controladas são as entidades em que a controladora, inclusive de forma indireta, é titular 
de direito de sócio que lhe garante preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos admi-
nistradores. As controladas são integralmente consolidadas 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 deixe de existir.

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 espe-
cíficas, fluxos de caixa de pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal não liquidado. Um instrumen-
to de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes somente se atender às duas se-
guintes 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 irrevogável, 
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 con-
tábil perante os resultados produzidos pelo respectivo ativo. Redução no valor recuperável - Os novos requisitos 
de redução ao valor recuperável objetivam reconhecer perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos fi-
nanceiros para os quais houve aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, avalia-
dos de forma individual ou coletiva, considerando todas as informações razoáveis e sustentáveis, incluindo infor-
mações prospectivas. Reconhecimento de perda de crédito esperada - A Companhia deve reconhecer uma provisão 
para perdas de crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em recebível de arrendamen-
to, em ativo contratual ou em compromisso de empréstimo e em contrato de garantia financeira aos quais devem 
ser aplicados os requisitos de redução ao valor recuperável. A Companhia deve aplicar 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 deve ser contabilizada em 
outros resultados abrangentes, não reduzindo o valor contábil do ativo financeiro no balanço patrimonial. Na data 
do balanço deve ser mensurada 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 aumen-
to significativo, deve ser feita a mensuração da provisão para perdas para esse instrumento financeiro ao valor 
equivalente às perdas de crédito esperadas para 12 meses. Deve ser reconhecido 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. 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 diferido, são re-
vistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indi-
cação, 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. 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 indepen-
dentes 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 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. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reco-
nhecidas referentes o UGCs são inicialmente alocadas na redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo 
de UGC), e subsequentemente na redução dos outros ativos desta UGC (ou grupo de UGC) de forma pro rata. 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 mu-
danças 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 recupe-
rável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas per-
das, se aplicável, são contabilizadas como outras despesas operacionais. c) Passivos circulantes 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 incorridas até a data do ba-
lanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados 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 re-
conhecida, em função de um evento passado, ou se a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal 
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. A provisão para contingência e determinada pela administração, de acordo com a expectativa de perdas com 
base na opinião dos consultores legais internos e externos, por montantes considerados suficientes para cobrir 
perdas e riscos. A Companhia divulga as provisões, líquidas dos depósitos judiciais vinculados, de forma que a 
apresentação dessas obrigações em suas demonstrações financeiras reflita a essência da transação. 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 separada (Fundo de previdência) e não terá nenhu-
ma 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 re-
conhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros 
pagamentos esteja disponível. Benefícios de curto prazo a empregados, inclusive plano de participação nos resul-
tados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas 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 diferido são calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 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 e suas controladas levam em consideração o impacto de incertezas relativas à posição fiscal tomadas e 
se o pagamento adicional de imposto de renda e juros tem que ser realizado. A Companhia e suas controladas 
acreditam que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada para com relação a todos os períodos 
fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiên-
cia passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos 
sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas, o que levaria a Companhia e suas controla-
das a mudarem os seus julgamentos quanto à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a despe-
sa 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 relacionam a impostos de 
renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.

31/12/2020 31/12/2019
 % de participação no capital % de participação no capital
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Algar Tecnologia 100 100 - 100 100 -
Engeset ** - - - 100 100 -
Algar SAS 100 100 - 100 100 -
Asyst Argentina 100 100 - 100 100 -
Asyst Chile* - - - 100 100 -
Algar Tech México 98 98 2 98 98 2 
(*) No primeiro trimestre de 2019 foi concluída a extinção da controlada da Companhia no Chile.
(**) No primeiro semestre de 2020 foi concluída a Cisão da controlada da Companhia Engeset.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram utilizadas 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. Transações em moeda estrangeira - As transações em moedas estrangeiras são convertidas para 
a moeda funcional da Companhia e suas controladas pelas taxas de câmbio 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 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 período 
que o valor justo foi determinado. Diferenças em moedas estrangeiras decorrentes da conversão são reconhecidos 
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 de aplicação, 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) Investimento - São avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial os investimentos em controladas e 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. Os investimentos que a Controladora possue com  con-
troladas no exterior são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, através da conversão para a  moeda 
funcional e, as variações cambiais são reconhecidas como resultado abrangente. 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, assim como quaisquer outros custos diretamente atribuíveis a esse ativo até que o mesmo esteja em condi-
ções 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 é capitalizado como parte 
daquele equipamento. Quando partes de um item do ativo imobilizado tem vidas úteis significativamente diferen-
tes, essas partes constituem itens individualizados e são contabilizadas e controlados 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 e do valor líquido resultante do valor de custo deduzido do valor residual 
e da depreciação acumulada desse ativo e são reconhecidos pelo valor líquido dessa diferença diretamente no 
resultado do exercício. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que 
benefícios econômicos futuros associados com os gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção 
e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. Depreciação - A depreciação é calculada 
sobre o valor do custo do ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é 
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um 
item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete 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 proprie-
dade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não são depreciados. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e 
os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos 
como mudança de estimativas contábeis. 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
Edificações e instalações prediais 60 58
Benfeitorias em propriedades de terceiros 11 15
Equipamentos de terminais 11 11
Equipamentos e meios de transmissão - 10
Equipamentos de energia e climatização 17 17
Máquinas e equipamentos 12 11
Móveis e utensílios 14 14
Veículos 5 10
Equipamentos de processamento de dados 5 5
Os valores de recuperação dos ativos imobilizados da Companhia e suas controladas, através de suas operações 
futuras, são periodicamente acompanhados com o objetivo de verificar se o valor de recuperação está inferior ao 
valor líquido contábil. Quando isto ocorre, o valor líquido contábil é ajustado ao valor de recuperação. iv) Intan-
gível e ágio - 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 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 recu-
perabilidade pelo menos anualmente e, quando aplicável, é apresentado deduzido de eventuais ajustes para refletir o 
valor recuperável. Pesquisa e desenvolvimento - Gastos em atividades de pesquisa, realizados com a possibilidade 
de ganho de conhecimento e entendimento científico ou tecnológico, são reconhecidos no resultado conforme in-
corridos.  Atividades de desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à comercialização de produtos e 
serviços novos ou substancialmente aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados somente quando 
os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, o produto ou serviço for viável, 
os benefícios econômicos futuros forem prováveis e a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para 
concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os gastos capitalizados incluem o custo de materiais, mão de 
obra direta, custos de implantação que são diretamente atribuíveis à preparação do ativo para seu uso proposto, e 
custos de empréstimo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos.  Os 
gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e perdas 
por redução ao valor recuperável. Outros ativos intangíveis - As licenças adquiridas de programas de computador 
(Software) e de sistemas de gestão empresarial são mensurados pelo valor de custo. Os gastos com aquisição e 
implementação destes sistemas são capitalizados como ativo intangível quando é provável que os benefícios eco-
nômicos 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 no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos 
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 correspon-
dente. 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 intangíveis.

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Sistemas de informação 6 6
Carteira de clientes 10 10
Cláusula de não competição 10 10
Direito de uso 10 10
v) Ativos e passivos financeiros - Reconhecimento inicial - A Companhia deve reconhecer um ativo financeiro ou 
um passivo financeiro em seu balanço patrimonial apenas quando ela se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. Ao reconhecer, pela primeira vez, um ativo financeiro, a entidade deve classificá-lo, 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 reconhecimento do 
passivo financeiro pela primeira vez requer a sua classificação como mensurado subsequentemente ao custo amor-
tizado, observadas certas exceções expressas no CPC 48. A compra ou a venda de forma regular de ativos financei-
ros deve ser reconhecida e desreconhecida, conforme aplicável, utilizando-se a contabilização na data da negocia-
ção ou na data da liquidação. Desreconhecimento de ativo financeiro - Um ativo financeiro deve ser 
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. Desreconheci-
mento de passivo financeiro - A Companhia deve baixar o 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 passou a ter por base o 
modelo de negócio pelo qual esse ativo é gerenciado pelos seus fluxos de caixa contratuais.  A classificação do 
valor justo deve observar, 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 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br14


