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

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

Controladora:

Receita
operacional

bruta (h)

Custos dos 
serviços

prestados (i)

Despesas 
com 

vendas (i)

Despesas
gerais e 

administrativas (i)

Receita
operacional

bruta (h)

Custos dos 
serviços

prestados (i)

Despesas 
com 

vendas (i)

Despesas 
gerais e 

administrativas (i)
Algar S/A (i) 888 (20) - (4) (i) 1.843 - - -
Total Controladora 888 (20) - (4)  1.843 - - -
Relacionadas:
Algar Telecom (iii) 36.611 (2.150) (5) (15) (i) 38.803 (1.766) (93) -
Space Empreendimentos (iii) - (487) - - (iii) -    (1.126) - (18)
Engeset (iii) - - (1) - (iii) - - - -
Algar Celular (iii) - - - - (i) - - - -
Algar Multimídia (iii) 3.584 (1.326) - (46) (i) 3.441 (1.676) - (113)
Algar Segurança (iii) - (136) - - (iii) - - - -
Algar Vigilância (iii) - (7) - - (iii) - - - (2)
Unialgar (iii) - - - - (iii) - (1) - -
ABC Inco (iii) - - - - (iii) 60 - - -
RQ Empar (iii) - - - - (iii) - - - -
Algar Soluções (iii) 34 (148) - - (i) 49 (34) - -
Total Relacionadas 40.229 (4.254) (6) (61) 42.353 (4.603) (93) (133)
Total 41.117 (4.274) (6) (65) 44.196 (4.603) (93) (133)
(i) Controladora da Companhia; (ii) Controlada da Companhia; (iii) Empresas ligadas.

Individual 31/12/2020 Individual 31/12/2019
Receita

operacional
bruta (h)

Custos dos 
serviços

prestados (i)

Despesas 
com 

vendas (i)

Despesas
gerais e 

administrativas (i)

Receita
operacional

bruta (h)

Custos dos 
serviços

prestados (i)

Despesas 
com 

vendas (i)

Despesas 
gerais e 

administrativas (i)
Controladora:
Algar S/A (i) 675 (17) - (4) (i) 1.232 - - -
Total Controladora 675 (17) - (4)  1.232 - - -

Relacionadas:
Algar Telecom (iii) 2.574 (22) - - (i) 3.096 (10) (29) -
Space Empreendimentos (iii) - - - - (iii) - (204) - -
Algar Multimídia (iii) 2.102 (59) - - (i) 2.810 (26) - -
Algar Segurança (iii) - - - - (iii) - - - -
Algar Vigilância (iii) - - - - (iii) - - - (2)
ABC Inco (iii) - - - - (iii) - - - -
Algar Soluções (iii) 32 - - - (iii) - - - -
Total Relacionadas 4.708 (81) - -  5.906 (240) (29) (2)
Total 5.383 (98) - (4)  7.138 (240) (29) (2)
(i)  Controladora da Companhia; (ii) Controlada da Companhia; (iii) Empresas ligadas.
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d) Intangível - Valor líquido contábil - individual

Individual

 
Sistemas de
informação

Carteira 
de Clientes

Cláusula 
de não 

competição
Direito 
de uso

Ágio 
rentabilidade

futura

Intangível
 em 

andamento Total
31/12/2020
Custo 44.698 35.433 489 1.116 96.396 12.364 190.496
Amortização acumulada (28.042) (24.508) (489) (772) - - (53.811)
Intangível líquido 16.656 10.925 - 344 96.396 12.364 136.685
31/12/2019
Custo 41.368 35.433 489 1.116 96.396 2.378 177.180
Amortização acumulada (21.974) (20.966) (489) (661) - - (44.090)
Intangível líquido 19.394 14.467 - 455 96.396 2.378 133.090
e) Movimentação do custo – individual:

Individual

 
Sistemas de
informação

Carteira 
de Clientes

Cláusula 
de não 

competição
Direito 
de uso

Ágio 
rentabilidade

futura

Intangível
 em 

andamento Total
31/12/2018 30.787 35.433 489 1.116 96.398 8.926 173.149
Adições - - - - - 4.949 4.949
Baixas (974) - - - - - (974)
Transferências (*) 11.555 - - - - (11.499) 56
31/12/2019 41.368 35.433 489 1.116 96.398 2.376 177.180
Adições - - - - - 11.942 11.942
Baixas (827) - - - - - (827)
Transferências (*) 1.955 - - - - (1.957) (2)
Cisão 2.203 - - - - - 2.203
31/12/2020 44.699 35.433 489 1.116 96.398 12.361 190.496
(*)  O saldo de transferência refere-se à reclassificação de valores do imobilizado em andamento, identificados 
como intangível.
f) Movimentação da amortização – individual:

Individual

 
Sistemas de
informação

Carteira 
de Clientes

Cláusula 
de não 

competição
Direito 
de uso Total

31/12/2018 (18.130) (17.422) (481) (548) (36.581)
Adições (4.818) (3.544) (8) (113) (8.483)
Baixas 974 - - - 974
31/12/2019 (21.974) (20.966) (489) (661) (44.090)
Adições (5.539) (3.542) - (110) (9.191)
Baixas 828 - - - 828
Transferências - - - - -
Cisão TEC-TI (1.358) - - - (1.358)
31/12/2020 (28.043) (24.508) (489) (771) (53.811)
(*) O saldo de transferência refere-se à reclassificação de valores do imobilizado em andamento, identificados 
como intangível.
g) Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa  - A Companhia avaliou, em 31 de 
dezembro 2020, a recuperação do valor contábil de seus ativos, por meio da metodologia do fluxo de caixa des-
contado. O processo de estimativa do valor em uso envolve a utilização de premissas, julgamentos e estimativas 
sobre os fluxos de caixa futuros, taxas de crescimento das receitas, custos e despesas, estimativas de investimentos 
e capital de giro futuros, bem como taxas de descontos, os quais representam a melhor estimativa da Companhia, 
aprovada pela Administração. Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base no custo médio ponderado 
de capital (CMPC). O custo do capital próprio da Companhia foi calculado pelo método CAPM (Capital Asset 
Pricing Model). De forma consistente com as técnicas de avaliação econômico-financeira, a avaliação do valor em 
uso foi efetuada por um período de dez anos, levando em consideração a vida útil econômica dos ativos existentes, 
bem como o seu estado atual, sem novos investimentos que levassem a uma alteração dessa vida útil, apenas aque-
les necessários para a sua manutenção e atendimento a necessidade de capital de giro.  Baseando-se no teste anual 
de recuperação dos ativos tangíveis e intangíveis da Companhia, elaborado com as projeções realizadas sobre as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, perspectivas de crescimento e resultados operacionais fu-
turos, não foram identificadas perdas ou indicativos de perdas, visto que o valor em uso é superior ao valor líquido 
contábil na data da avaliação. Principais premissas utilizadas no teste de recuperação de ativos - O cálculo do valor 
em uso é impactado principalmente pelas seguintes premissas: (i) crescimento da receita; (ii) evolução da margem 
de lucro operacional; (iii) volume de Capex; e (iv) taxa de desconto. (i) Crescimento da receita: para o primeiro 
ano foram baseadas nas projeções orçamentárias para 2021, aprovados pela alta Administração e, para os demais 
anos foram considerados somente manutenção do número de clientes atual, não sendo considerados crescimentos 
decorrentes da expansão.  (ii) Evolução da margem operacional: leva em consideração o desempenho histórico. 
(iii) Volume de Capex: foram estimadas considerando a infraestrutura necessária para suportar a reposição da 
base de clientes atual e manutenção da planta existente. Não foram considerados investimentos em expansão da 
infraestrutura atual. (iv) Taxas de desconto: representa a avaliação de riscos no mercado atual, e seu cálculo é 
derivado do custo médio ponderado de capital (CMPC). O CMPC leva em consideração tanto o custo da dívida, 
que é baseado nos financiamentos existentes, quanto o custo do patrimônio, que é a remuneração requerida sobre 
o capital investido pelos acionistas, e o risco específico do segmento que é incorporado mediante a aplicação de 
fatores individuais beta. A taxa constante utilizada foi de 8,1%.
11.  Ativo de direito de uso - IFRS16/ CPC06 - a) Movimentação do custo – Consolidado

Consolidado
Custo 31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Cisão de

Controlada
Saldo

31/12/2020
Veículos      17.856 930   (1.802) (16.934)             50 
Imóveis       9.207  136 (5.474) (2.392)       1.477 
Posição de atendimento    4.830             - (4.830)            -             - 
Equipamentos    3.643                 76 (3.719)                -             - 

 35.536 1.142 (15.825) (19.326)     1.527 
Depreciação
31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Cisão de

Controlada
Saldo

31/12/2020
Veículos (6.367) (3.271)    585        9.016          (37)
Imóveis         (3.985) (1.850) 3.009     1.760 (1.066)
Posição de atendimento         (2.415) (2.415) 4.830     -        - 
Equipamentos         (1.769) (1.834) 3.603       -        - 

    (14.536) (9.370) 12.027     10.776    (1.103)
Saldo 21.000 (8.228) (3.798) 8.550        424 
b) Movimentação do custo – Individual
Custo Algar TI

31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Veículos 107 5 (61) 51 
Imóveis 711 73 (712) 72 
Posição de atendimento 4.830 -    (4.830) -   
Equipamentos 3.642 127 (3.769)  - 

      9.290 205 (9.372) 123 
Depreciação Algar TI

31/12/2020

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Veículos (29) (42) 34 (37)
Imóveis (255) (95) 296 (54)
Posição de atendimento (2.415) (2.415) 4.830 (0)
Equipamentos (1.769) (1.787) 3.556 (0)

(4.468) (4.339) 8.716 (91)
Saldo 4.822 (4.134) (656) 32 
12. Empréstimos e financiamentos - As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financia-
mentos, que são mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir. Outras informações, incluindo aquelas 
sobre exposição a risco de taxa de juros, moeda estrangeira e liquidez estão na nota explicativa nº 28. Em 28 de 
novembro de 2019, a Companhia contratou empréstimo junto ao banco Santander, no montante de R$ 46.000, com 
remuneração de CDI + 2,24% a.a. e prazo de 5 anos. Os recursos captados serão utilizados para o financiamento 
de investimento da Companhia. Em 26 de novembro de 2020, a Companhia contratou empréstimo junto ao Banco 
do Brasil S/A, no montante de R$ 120.000, com remuneração de CDI + 2,0% a.a. e prazo de 5 anos. Os recursos 
captados serão utilizados para o financiamento de investimento da Companhia.

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

Empréstimos:
Empréstimos em moeda nacional 171.824 46.239 167.456 46.239
Arrendamento mercantil 1.285 2.690 424 -

173.109 48.929 167.880 46.239
Passivo circulante 18.609 1.644 13.380 239
Passivo não circulante 154.500 47.285 154.500 46.000
Os contratos de financiamentos da Companhia e suas controladas estão indexados de acordo com o quadro a 
seguir:

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

CDI 166.590 46.239 166.590 46.239
Pré-fixado 1.285 2.690 424 -
Outros 5.234 - 866 -

173.109 48.929 167.880 46.239
Consolidado Individual

Juros Instituição Financeira 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Banco do Brasil,

De 3,94% a 12,01% Santander e CPFL Leasing 167.875 48.929 167.014 46.239
Outros Aymore e Banco de Lage 5.234 - 866 -
Total 173.109 48.929 167.880 46.239
A totalidade do saldo de circulante de empréstimos e financiamentos refere-se à maturação corrente dos contratos 
de longo prazo. Os empréstimos de longo prazo apresentam a seguinte maturidade:

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

2021 - 12.785 - 11.500
2022 41.500 11.500 41.500 11.500
2023 41.500 11.500 41.500 11.500
2024 41.500 11.500 41.500 11.500
2025 30.000 - 30.000 -

154.500 47.285 154.500 46.000
Cláusulas contratuais (covenants) - A Companhia e sua controlada Algar Tecnologia têm contratos de empréstimos 
e financiamentos e debêntures que contêm cláusulas restritivas (“covenants”) que estabelecem índices máximos de 
endividamento e índices mínimos para cobertura de dívida, os quais devem ser mantidos durante toda a vigência 
dos respectivos contratos. Conforme cláusulas contratuais, os índices previstos são exigidos em bases consoli-
dadas e são calculados semestralmente para verificação de seus cumprimentos. O não atingimento dos índices 
acordados implica no vencimento antecipado dos empréstimos, financiamentos e debêntures abrangidos por esta 
previsão contratual. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os índices exigidos foram todos cumpridos e estão de-
monstrados no quadro abaixo, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Dívida financeira líquida / (EBITDA) – realizado = 1,96 = 1,93
 Meta contratada  ≤ 3,00  ≤ 3,00

EBITDA /Despesa Financeira Liquida – realizado = 8,13 = 3,88
 Meta contratada ≥ 2,00 ≥ 2,00

13. Debêntures - Em 18 de abril de 2019, a controlada 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 pela Companhia e sua controlada Algar Tecnologia, são compostos como segue:

Consolidado Individual
Debêntures 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Moeda nacional:
Principal 93.750 200.000 30.000 115.000
Juros 458 3.258 340 2.165

94.208 203.258 30.340 117.165
(-) Gastos com emissão de debêntures a apropriar (868) (1.455) (288) (698)

93.340 201.803 30.052 116.467
31/12/2020

Consolidado Individual
Passivo

circulante
Passivo não

circulante Total
Passivo

circulante
Passivo não

circulante Total
Saldo de debêntures 10.458 83.750 94.208 10.340 20.000 30.340
Gastos com emissão de 
debêntures, a apropriar (135) (733) (868) (133) (155) (288)
Valor líquido 10.323 83.017 93.340 10.207 19.845 30.052

31/12/2019
Consolidado Individual

Passivo
circulante

Passivo não
circulante Total

Passivo
circulante

Passivo não
circulante Total

Saldo de debêntures 38.258 165.000 203.258 37.165 80.000 117.165
Gastos com emissão de de-
bêntures, a apropriar (548) (907) (1.455) (370) (328) (698)
Valor líquido 37.710 164.093 201.803 36.795 79.672 116.467
As debêntures, sem a dedução dos gastos com emissão, apresentam a seguinte maturidade:

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

2020 38.258 37.165
2021 10.458 81.250 10.340 60.000
2022 31.250 31.250 10.000 10.000
2023 31.250 31.250 10.000 10.000
Após 2023 21.250 21.250 - -

94.208 203.258 30.340 117.165

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$ 25.310 consolidado e R$ 4.669 individual). Tributárias - ISS: A Companhia e suas controladas questionam a le-
gitimidade de alguns municípios para cobrança de ISS em decorrência da prestação de serviços. (Valor envolvido: 
consolidado R$ 30.917). Multa Isolada: A Companhia questiona a legalidade cobrança de multa isolada exigida 
em compensações tributárias não homologadas (Valor envolvido: consolidado R$ 567). Outras ações tributárias 
envolvendo tributos diversos com risco possível (Valor envolvido: consolidado R$ 4.463, individual R$ 1.655). 
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: consolidado R$ 8.248, individual R$ 662). 
c) Depósitos judiciais

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

Depósitos judiciais sem provisões:
Tributário 567 1.163 - -
Trabalhista 10.871 10.607 816 819
Cível 231 73 46 -

11.669 11.843 862 819
Depósitos judiciais com provisões:
Tributário 8.036 7.926 - -
Trabalhista 4.968 7.857 1.075 962
Cível - 2 - -

13.004 15.785 1.075 962
Total 24.673 27.628 1.937 1.781
19. Patrimônio líquido - a) Capital social - O capital subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 é de R$ 187.694, representado por 424.732.684 ações ordinárias, sendo 68.155.769 ações ordi-
nárias em tesouraria.  As ações ordinárias conferem a seus titulares o direito de voto, cabendo um voto para cada 
ação da Companhia.  Em 17 de fevereiro de 2020, a Assembleia geral de acionistas aprovou a nova composição 
acionária da Sociedade, visto ter decorrido o prazo para manifestação formal a permanência no quadro acionário 
da Sociedade após mudança em seu controle acionário aprovado em 2 de dezembro de 2019. Os acionistas que 
não se manifestaram no prazo indicado, por não mais pertencer ao quadro acionário da Sociedade, têm propor-
cionalmente à sua disposição o valor total de R$ 20.270, constituídos no passivo circulante pelo reconhecimento 
da obrigação de restituição de capital. Do valor mencionado foi restituído, em 2020, o montante de R$ 13.441, 
restando R$ 6.829, no passivo circulante em 31 de dezembro de 2020. Conforme assembleia geral ordinária do 
dia 01 de junho de 2020, o capital social da companhia foi reduzido em R$ 57.841 passando para R$ 187.694, em 
decorrência da operação de cisão desproporcional da Controlada Engeset Serviços de Telecomunicações S/A.  b) 
Dividendos - No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 além dos dividendos mínimos obrigatórios no 
montante de R$ 3.958, correspondentes a 25% do lucro líquido após dedução da reserva legal, previstos no Esta-
tuto Social, a Companhia propôs dividendos adicionais de 10%, no valor de R$ 1.583. As ações em tesouraria não 
possuem direito a dividendos. Os dividendos propostos pela Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 são demonstrados a seguir:

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Resultado líquido do exercício  16.667 14.036
Reserva legal - 5%  (833) (702)
Resultado base para distribuição de dividendos  15.834 13.334
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)  3.958 3.334
Dividendo por Ação ON (em R$)  0,0111 0,0068
Dividendos adicionais propostos  1.583 1.334
Dividendo por Ação ON (em R$) – adicionais  0,0044 0,0027
Total dos dividendos propostos:
Dividendos mínimos obrigatórios 3.958 3.334
Dividendos adicionais 1.583 1.334

5.541 4.668
Quantidade de Ações:
ON 356.576.915 492.074.485
Valor unitário dos dividendos:
Valor unitário ações ON (em R$) 0,0155 0,0095
20. Benefícios a empregados - Plano de Aposentadoria Algar-Prev - Benefícios de curto prazo - Além das 
obrigações oriundas da legislação trabalhista e dos acordos com entidades representantes de seus associados, 
a Companhia e suas controladas concedem plano de saúde, convênio odontológico, seguro de vida em grupo, 
programas de auxílio à educação e programas de participação nos resultados. As provisões contábeis são apuradas 
mensalmente em bases estimadas e apropriadas ao resultado, tendo como contrapartida as obrigações com “salá-
rios, provisões e encargos sociais”. Esses benefícios são registrados nas contas de custos e despesas no resultado 
quando incorridos e os saldos ainda não liquidados estão apresentados na Nota Explicativa nº 17. Os custos e 
despesas incorridos, relativos aos benefícios a empregados atribuíveis aos administradores e conselheiros estão 
apresentados na Nota Explicativa nº 21. Plano de previdência complementar - Plano de Aposentadoria Algar-Prev 
- A Companhia e suas controladas e parte de seus associados contribuem como patrocinadores de um Plano de 
Aposentadoria na modalidade de contribuição definida, administrado pela BrasilPrev. Os benefícios pelo referido 
plano podem ser basicamente assim resumidos: (a) Benefício de aposentadoria por sobrevivência: é um plano de 
contribuição definida cujas reservas são atualizadas financeiramente e não atuarialmente; (b) Benefício de riscos 
que estão estruturados na modalidade de benefício definido no regime de repartição. Compete à Companhia e suas 
controladas o pagamento das contribuições e compete a BrasilPrev a constituição de todas as reservas necessárias 
ao compromisso assumido com o pagamento do benefício a partir da ocorrência do evento gerador, não gerando 
passivo atuarial para a Companhia. Os gastos com os planos podem ser assim demonstrados:

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

Contribuição 222 364 86 167
21. Partes relacionadas - A controladora direta da Companhia é a Algar S.A.Empreendimentos e Participaçoes (“ 
Algar S/A ”).  Abaixo estão demonstrados os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 e 31 
de dezembro de 2019, assim como os efeitos das transações entre partes relacionadas no resultado desses periodos.

Consolidado
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)      (c)        (a) (c)  
Algar S.A 49 - 49 162 - 162
Total 49 - 49 162 - 162
Relacionadas:
Algar Telecom 1.988 - 1.988 4.535 - 4.535
Alga Multimída 608 - 608 741 - 741
Outros - 870 870 1 - 1
Total 2.596 870 3.466 5.277 - 5.277
Total Partes relacionadas 2.645 870 3.515 5.439 - 5.439

Consolidado
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: (e) (d) (g) (e) (d) (g)  
Algar S.A -       2.366 3.958 6.324     5.242  2.080       2.259 9.581
Total               -   2.366 3.958 6.324     5.242    2.080        2.259         9.581
Relacionadas:
Algar Telecom 277 - - 277 260 - - 260
Alga Multimída 314 - - 314 139 - - 139
Outros 110 - - 110 31              - 1.075 1.106
Total 701 - - 701 430 - 1.075 1.505
Total Partes relacionadas 701 2.366 3.958 7.025 5.672 2.080 3.33411.086

Individual
Saldos - ativo circulante

31/12/2020 31/12/2019
Contas

a receber
Títulos a

receber
Dividendos
a receber Total

Contas 
a receber

Títulos a
receber

Dividendos
a receber Total

Controladora:      (a)     (c-f) (b)       (a) (c-f) (b)
Algar S.A 57 - - 57 57 - - 57
Total 57 - - 57 57 - - 57
Controladas Direta:
Algar Tecnologia - 1.746 10.50912.255 - 1.399 4.408 5.807
Engeset - 740 - 740 - 312 1.606 1.918
Colômbia - 426 - 426 - 331 - 331
Argentina - 725 - 725 - 1.690 - 1.690
Total - 3.637 10.50914.146 - 3.732 6.014 9.746
Relacionadas:
Algar Telecom 273 - - 273 815 - - 815
Alga Multimída 470 - - 470 604 - - 604
Outros - 1 -     1 - - - -
Total 743 1 - 744 1.419 - - 1.419
Total Partes relacionadas 800 3.638 10.50914.947 1.476 3.732 6.01411.222

Individual
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:         (e) (d) (g) (e) (d) (g)
Algar S.A - 1.673 3.958 5.631 4.895 1.905 2.259 9.059
Total - 1.673 3.958 5.631 4.895 1.905 2.259 9.059
Controladas Direta:
Algar Tecnologia 2 - - 2 - 3.303 - 3.303
Engeset - - - - - 738 - 738
Colômbia - - - - - - - -
Argentina - - - - - - - -
Total 2 - - 2 - 4.041 - 4.041
Relacionadas:
Algar Telecom 2 - - 2 - - - -
Alga Multimída 3 - - 3 - - - -
Outros - - - - - - 1.075 1.075
Total 5 - - 5 - - 1.075 1.075
Total Partes relacionadas 7 1.673 3.958 5.638 4.895 5.946 3.33414.175

Individual
Saldos - ativo circulante

31/12/2020 31/12/2019
Títulos a

pagar Total
Títulos a

pagar Total
Controladas Direta (f) (f)
  Algar Tecnologia 15.321 15.321 - - 
  Total : 15.321 15.321 - - 

14. Passivo de arrendamento - IFRS16/ CPC06 - a)  Movimentação passivo curto prazo – Consolidado
Consolidado

Passivo Curto Prazo

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Cisão de

Controlada
Saldo

31/12/2020
Veículos 7.613 668 (3.338) (999) 280 1.709 (5.921) 12 
Imóveis 3.148      130 (1.949) (1.279)    30          568    (443)              205 
Posição de 
atendimento

           
2.508 

                 
-         (2.613)                   -

        
105 

                             
- 
                          

-                   - 
Equipamentos 1.881   127 (1.915)   (104) 11    -    -                   - 

15.150 925 (9.815) (2.382) 426 2.277 (6.364)   217 
b) Movimentação passivo longo prazo – Consolidado

Consolidado
Passivo Longo Prazo

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Cisão de

Controlada
Saldo

31/12/2020

Veículos 4.231 
             

213 -     (337) -  (1.709) (2.395)                  3 
Imóveis 2.273 - -  (1.258) -             (568)     (234)              213 
Posição de 
atendimento

                  
- 
                 

- -
                      

- -
                             

- 
                          

-                   - 
Equipamentos         60             - - (60) -                        -                 -                   - 

6.564   213    -  (1.655)   - (2.277) (2.629)  216 
Saldo 21.714 1.138 (9.815) (4.037)  426        - (8.993)              433 
c) Movimentação passivo curto prazo - Individual

Individual
Passivo Curto Prazo

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2020
Veículos      42    3      (46)     (22)   5        31   13 
Imóveis   189   73 (119)   (155)     8         22    18 
Posição de atendimento 2.508       - (2.613) (1) 106                -      - 
Equipamentos 1.881   127  (1.915)  (176) 83                 -    - 

4.620   203 (4.693)  (354) 202          53        31 
d) Movimentação passivo longo prazo – Individual

Individual
Passivo Longo Prazo

Classe de Ativo
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2020
Veículos 37 2 - (5) - (31) 3 
Imóveis 351 - - (329) - (22) - 
Posição de atendimento - -  - - - - - 
Equipamentos - -                      - - - - - 

388 2                      - (334)  - (53)  3 
Saldo 5.008  205  (4.693)  (688) 202 -  34 
e) Pagamentos mínimos

Consolidado - 31/12/2020

 
Em 

1 ano
De 2 a 5 

anos Total
Pis/COFINS 

potencial - 9,25%
Valores mínimos a pagar 228 217 445 41
Despesas com juros (11) (1) (12) -

217 216 433 41
Individual - 31/12/2020

 
Em 

 1 ano
De 2 a 5 

anos Total
Pis/COFINS 

potencial - 9,25%
Valores mínimos a pagar 33 3 36 3
Despesas com juros (2) - (2) -

31 3 34 3
15. Impostos, taxas e contribuições

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

PIS 286 602 49 65
IRRF e CSRF 3.457 3.300 2.401 1.707
COFINS 1.271 1.834 227 297
ICMS 27 - 24 -
ISS 2.631 2.682 1.346 947
INSS 7.440 3.027 1.164 1.025
Outros 2.914 123 305 28

18.026 11.568 5.516 4.069
16. Fornecedores

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

Fornecedores faturados 45.508 31.914 13.990 5.182
Fornecedores a faturar 11.674 20.414 5.860 11.499

57.182 52.328 19.850 16.681
17. Salários, provisões e encargos sociais

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

Salários e ordenados 22.488 19.199 9.983 4.668
Encargos sociais sobre salários e ordenados 7.962 8.381 2.812 2.377
Férias e encargos 34.571 32.695 14.152 11.561
Gratificações 10.284 11.600 7.958 5.811
Outras obrigações trabalhistas 1.487 282 276 172

76.792 72.157 35.181 24.589
Passivo circulante 76.628 69.878 35.090 22.888
Passivo não circulante (gratificações) 164 2.279 91 1.701
18. Provisões e depósitos judiciais - A Companhia e suas controladas avaliam 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

Consolidado
Trabalhistas Tributários Cíveis e Outros Total

Provisões em 31/12/2019 26.878 9.156 1.521 37.555
Depósitos judiciais (7.857) (7.925) (2) (15.784)
Provisões líquidas 19.021 1.231 1.519 21.771
Provisões em 31/12/2019 26.878 9.156 1.521 37.555
Adições (i) 57.677 1.955 295 59.927
Atualização monetária 2.358 547 624 3.529
Pagamentos (20.006) (116) (495) (20.617)
Baixa por perda (depósito judicial) (4.561) (15) (36) (4.612)
Baixas(ii) (7.062) (7) (765) (7.834)
Baixas por cisão Algar TI (iii) (14.959) (993) (708) (16.660)
Provisões em 31/12/2020 40.325 10.527 436 51.288
Depósitos judiciais (4.968) (8.036) - (13.004)
Provisões líquidas em 31/12/2020 35.357 2.491 436 38.284
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.               
iii) Baixa dos valores relativos à Engeset, não incluídas na consolidação de 30/06/2020, devido à     cisão do inves-
timento da Engeset na Algar TI, ocorrida em 01/06/2020. 

Individual
Trabalhistas Tributários Cíveis e Outros Total

Provisões em 31/12/2019 6.518 - - 6.518
Depósitos judiciais (962) - - (962)
Provisões líquidas 5.556 - - 5.556
Provisões em 31/12/2019 6.518 - - 6.518
Adições 2.740 398 - 3.138
Atualização monetária 946 137 4 1.087
Pagamentos (540) (36) - (576)
Baixa por perda (depósito judicial) (1.252) - (4) (1.256)
Baixas* (1.417) (7) - (1.424)
Provisões em 31/12/2020 6.995 492 - 7.487
Depósitos judiciais (1.075) - - (1.075)
Provisões líquidas em 31/12/2020 5.920 492 - 6.412
(*) No exercício houve baixas por prescrição de provisões tributárias, baixas por alteração de prognóstico de risco.
Os processos judiciais e administrativos provisionados têm como principais objetos: Cíveis - Companhia e suas con-
troladas apresentam como principais pedidos na esfera cível indenizações de dano moral e material por acidente de 
trabalho, acidente de trânsito, locação de equipamentos e discussões de eventuais dívidas com antigos prestadores de 
serviços. (Valor da provisão - consolidado R$436). Trabalhistas - A Companhia e suas controladas são parte em ações 
judiciais de natureza trabalhista, cujas discussões envolvem estabilidade, vínculo de emprego, equiparação salarial, 
reversões de demissões por justa causa e indenizações por LER/DORT. Há ainda fiscalização por parte do Ministério 
Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da economia, em que se encontra em fase 
de apreserançaõ de documentos comprobatórios. (Valor da provisão - consolidado R$ 40.325, individual R$ 6.995). 
Tributárias - FAP: A Companhia e suas controladas impetraram mandado de segurança para discutir a inconstitucio-
nalidade 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 – consolidado R$ 7.850). Contribuições 
Previdenciárias: A Companhia e suas controladas impetraram mandado de segurança para questionar a incidência de 
contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias. Decisão vigente favorável. Discussão classificada como provável 
em razão da publicação do acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral - RE 1.072.485. (Valor da 
provisão – Consolidado R$ 1.523). PIS/COFINS: Discussão a respeito da legitimidade, por sucessão empresarial, no 
aproveitamento do crédito federal via compensação. (Valor da provisão –  Consolidado: R$ 492) A Companhia possui 
outras ações tributárias envolvendo tributos diversos com risco provável (Valor da provisão – consolidado R$ 662)
b)  Processos judiciais e administrativos não provisionados

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

ISS 30.917 78.697 - -
Tributos federais 3.370 2.704 1.054 431
INSS 1.093 1.813 601 508
Trabalhistas 25.310 38.056 4.669 10.519
Cível 8.248 3.742 662 587
Outros 650 1.106 - -

69.588 126.118 6.986 12.045
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