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ii) Controladas diretas e indiretas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

31/12/2020 31/12/2019
 % de participação no capital % de participação no capital
  Direta Indireta Direta Indireta

  Total
 Direta 
votante Calculada  Total

 Direta 
votante Calculada

Setor Telecom:
  Algar Telecom 67,74 67,74 - 67,74 67,74 -
  Algar Multimídia - - 67,74 - - 67,74
  Algar Soluções - - 67,74 - - 67,74
  Smart Telecom - - 67,74 - - 67,74
Setor TI: (i)
  Algar TI 100,00 100,00 - 93,04 93,04 -
  Algar Tecnologia SAS - - 100,00 - - 93,04
  Algar Tecnologia México - - 100,00 - - 93,04
  Algar Tecnologia Argentina - - 100,00 - - 93,04
  Algar Tecnologia - - 100,00 - - 93,04
Setor de Agronegócios:
  ABC Norte   84,90   98,98 -   84,90   98,98 -
  Algar Farming 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
  Algar Agro - - - 100,00 100,00 -
    ABC Inco 100,00 100,00 - - 100,00 100,00
Setor de Serviços: 
  Space Empreendimentos 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
  Engeset 100,00 100,00 - - - 93,04
  Alsol 10,25 10,25 - 10,25 10,25 -
  Laralsol - - 10,25 - - 10,25
  Comtec 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -
(i) Em 2 de dezembro de 2019 foi realizada uma cisão na Algar Telecom objetivando a retirada do investimento referente 
à participação societária direta na Algar TI. 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram utilizadas as informações contábeis indi-
viduais das controladas na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da controladora. Os procedimentos 
de consolidação utilizados pela Companhia são os previstos no CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas e IFRS 10 
– Consolidated Financial Statements. b) Transações em moeda estrangeira - As transações em moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional da Companhia e de suas controladas pela taxa correspondente nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no início do exercício, ajustado pela taxa e pagamentos efetivos durante o 
período e o valor de custo amortizado na moeda estrangeira, convertido pela taxa correspondente ao final do exercício. 
Ativos e 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 reconhecidas 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. c) Ativos circulantes e não circulantes - i) Caixa e equivalentes de caixa - Incluem os saldos em 
caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras considerados de liquidez imediata, conversíveis em um montante 
conhecido de caixa, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor justo e que são resgatáveis no prazo 
de até 90 dias da data de sua aplicação. ii) Investimentos - São avaliados pelo método da equivalência patrimonial os inves-
timentos em controladas e em coligadas nas quais a Companhia exerce influência administrativa significativa, bem como 
os investimentos em sociedades do mesmo grupo ou que estejam sob o controle comum. Outros investimentos que não se 
enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perda de investimento, 
quando aplicável. iii) Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Os itens do ativo imobilizado são mensurados ao 
custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, e da depreciação acumulada e perdas de redução 
ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. Os custos de itens registrados no ativo imobilizado incluem todos 
aqueles que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou formação do ativo. Os custos de ativos construídos pela própria 
entidade incluem o custo de materiais e de salários de funcionários diretamente envolvidos nos projetos de construção ou 
formação desses ativos. Inclui quaisquer outros custos diretamente atribuíveis ao ativo até que ele esteja em condições de 
ser utilizado para os fins previstos pela entidade, além de custos de desmobilização de itens do ativo e de restauração de 
sites nos quais esses ativos estejam instalados, e custos de empréstimos em ativos qualificáveis. O software comprado que 
seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte desse ativo. Quando partes de um 
item do ativo imobilizado possuem vidas úteis significativamente diferentes, essas partes constituem itens individualizados 
e são contabilizadas e controladas separadamente, inclusive para fins de depreciação. Ganhos e perdas na alienação de um 
item de ativo são originados pela diferença apurada entre o valor de alienação e o valor líquido resultante do valor de custo 
deduzido do valor residual e da depreciação acumulada desse ativo, e são reconhecidos diretamente no resultado do exer-
cício. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros 
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no 
resultado. Reconhecimento e mensuração - Depreciação - A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear de acordo com a vida útil estimada para o ativo, conforme segue:

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Edifícios e benfeitorias 42 42
Equipamentos de comutação 9 9
Equipamentos de terminais 7 7
Equipamentos e meios de transmissão 18 18
Equipamentos de energia e climatização 13 13
Infraestruturas 30 30
Veículos 6 6
Móveis e utensílios 10 10
Equipamentos de processamento de dados 7 7
Ativos arrendados são depreciados pelo período mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a menos que 
a Companhia tenha a intenção de obter sua propriedade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não são depreciados. 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro 
e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. iv) Intangível e ágio-  Ágio - O ágio é mensu-
rado 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 resulta-
do como ganho de compra vantajosa O ágio por rentabilidade futura, resultante de uma aquisição de negócios, é submetido 
ao teste de recuperabilidade pelo menos anualmente e, quando aplicável, é apresentado deduzido de eventuais ajustes para 
refletir o valor recuperável. Concessões e autorizações - As controladas reconhecem um ativo intangível, decorrente de 
contratos de concessão ou autorização, quando comprovada a utilização pelos usuários finais de infraestrutura ou de algum 
direito de exploração, como nos casos do direito de uso do espectro de ondas de radiofrequência - PPDUR e direito de uso 
de Backbone, entre outros. Outros ativos intangíveis - As licenças de programas de computador (“softwares”) e de sistemas 
de gestão empresarial adquiridas são mensuradas pelo seu valor de custo. Os gastos com aquisição e implementação de 
sistemas de gestão empresarial são capitalizados como ativo intangível quando é provável que os benefícios econômicos 
futuros por ele gerados serão superiores ao seu respectivo custo, considerando sua viabilidade econômica e tecnológica. 
Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros benefícios 
econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. Amortização - As amortizações são reconhecidas no resultado do exercício através do método linear, 
com base nas seguintes vidas úteis estimadas:

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Sistemas de informação 7 7
PPDUR - Preço Público Rádio Frequência 17 17
Direito de uso TV por Satélite-DTH 15 15
Direito do uso de Backbone 20 20
Marcas e patentes 7 7
Outorgas regulatórias 14 14
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 amortizado, observadas certas exceções expressas 
no CPC 48. A compra ou a venda de forma regular de ativos financeiros deve ser reconhecida e desreconhecida, conforme 
aplicável, utilizando-se a contabilização na data da negociação ou na data da liquidação. v) Ativos e passivos financeiros - 
Desreconhecimento de ativo financeiro - Um ativo financeiro é 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. Desreconhecimento de passivo financeiro - A Companhia deve baixar o passivo finan-
ceiro (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 financei-
ro tem por base o modelo de negócio pelo qual esse ativo é gerenciado pelos seus fluxos de caixa contratuais. A classificação 
do valor justo observa, dentre outras orientações aplicáveis, os seguintes critérios: i) a parcela da alteração no valor justo 
que está relacionada às alterações no risco de crédito do passivo é apresentada em outros resultados abrangentes; ii) a par-
cela remanescente da variação no valor justo é apresentada no resultado do exercício. Reconhecimento e mensuração inicial 
- Um ativo financeiro ou passivo financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Esta condição não se aplica aos itens mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. Classificação de ativos financeiros - O reconhecimento inicial de um ativo financeiro requer que ele seja 
mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do re-
sultado. Um ativo financeiro é mensurado 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 específicas, fluxos de caixa de pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal não liquidado. 
Um instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes somente se atender às duas 
seguintes condições: • o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios, sendo o objetivo alcançado tanto pela obtenção 
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros;  • os termos contratuais do ativo financeiro dão ori-
gem, 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 requi-
sitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por 
meio do resultado, o que poderá garantir a consistência contábil perante os resultados produzidos pelo respectivo ativo. 
Redução no valor recuperável - Os novos requisitos de redução ao valor recuperável objetivam reconhecer perdas de crédi-
to esperadas para todos os instrumentos financeiros para os quais houve aumentos significativos no risco de crédito desde 
o reconhecimento inicial, avaliados de forma individual ou coletiva, considerando todas as informações razoáveis e susten-
táveis, incluindo informações 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 arren-
damento, 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 recu-
perável 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 provi-
são para perdas de instrumento financeiro ao valor equivalente às perdas de crédito esperadas, caso o risco de crédito desse 
instrumento financeiro tenha sofrido aumento significativo desde o reconhecimento inicial. Se, na data do balanço, o risco 
de crédito de instrumento financeiro não apresentar aumento significativo, 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 reco-
nhecido 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 
diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra 
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, 
o valor recuperável é estimado todo ano. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do 
ativo ou Unidade Geradora de Caixa (“UGC”) exceder o seu valor recuperável. Redução ao valor recuperável - O valor 
recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de 
venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através 
da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade 
do capital e os riscos específicos do ativo ou UGC. Para a finalidade de teste do valor recuperável, os ativos que não podem 
ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em 
grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). Para fins do 
teste do valor recuperável do ágio, o montante do ágio apurado em uma combinação de negócios é alocado à UGC ou ao 
grupo de UGCs para o qual o benefício das sinergias da combinação é 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 reconhecidas referentes às UGCs 
são inicialmente alocadas na redução de qualquer ágio alocado a essa UGC (ou grupo de UGC), e subsequentemente na 
redução dos outros ativos dessa UGC (ou grupo de UGC) de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável 
relacionada a ágio não é revertida. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na condi-
ção em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amorti-
zação, 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 mudanças 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 recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor re-
cuperável. Essas perdas, se aplicável, são contabilizadas como outras despesas operacionais. d) Passivos circulantes e não 
circulantes - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando existentes, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço 
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 contrapar-
tida 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) Concessão e autorização de serviços de telecomunicações a pagar - O valor devido 
é registrado com base em atos expedidos pela ANATEL, no percentual de 2% da receita líquida abrangida pela concessão, 
relativa ao serviço telefônico fixo comutado (STFC), e 2% sobre a receita líquida de serviço móvel pessoal (SMP). Consi-
dera-se a receita apurada no ano anterior ao do pagamento, líquida de impostos e contribuições sociais. ii) Provisões - Uma 
provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal ou 
construtiva como resultado de um evento passado que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recur-
so econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. A provisão para contingência é 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. iii) Benefícios a empregados - Plano de pensão - As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contri-
buição 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 reconhecidas 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 resultados - Obrigações de benefícios de curto prazo a em-
pregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como custos ou despesas conforme o serviço rela-
cionado 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 e suas controladas têm 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. 
iv) 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 com-
pensação 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 quan-
do 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, incluin-
do interpretações das leis fiscais e experiência 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 controladas a mudarem os seus julgamentos quanto à adequação da provisão existente; tais alterações 
impactarão a despesa 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. A Companhia e suas controla-
das praticam a divulgação dos tributos diferidos ativos ou passivos líquidos nas demonstrações financeiras. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais 
serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão re-
duzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. v) Arrendamento mercantil financeiro - Os arrendamentos 
mercantis em que a Companhia é parte como arrendatária, e detém substancialmente os riscos e benefícios da propriedade, 
são classificados como arrendamentos financeiros (CPC-06_R1, norma válida até 31/12/2018, entrando em vigor no dia 
1º/01/2019 a versão R2 com alterações relevantes). O reconhecimento contábil é feito no início do arrendamento pelo menor 
valor entre o valor justo do item arrendado e o valor presente dos pagamentos previstos em contrato. Os juros relacionados 
ao arrendamento são reconhecidos na demonstração do resultado, como despesa financeira durante o período de vigência 
contratual. A Companhia possui contratos de aluguel de torres, como arrendatária, decorrentes de uma operação de venda e 
leaseback financeiro, envolvendo a cessão de direito e uso de torres, que são ativos reversíveis à Anatel, e o concomitante 
arrendamento de parte do mesmo ativo cedido. e) Reconhecimento de receitas - O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. i) Venda de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e 
banda larga - As receitas relativas a esses serviços são contabilizadas pelo valor da tarifa na data da prestação do serviço e se 
compõem de tarifas de assinatura, de utilização, de uso da rede, de manutenção e de outros serviços prestados aos assinantes 
e clientes. Todos os serviços são faturados mensalmente de acordo com medição realizada pelos sistemas operacionais que 
identificam as informações para reconhecimento contábil e apropriação aos devidos componentes da receita. Os serviços 
prestados entre a data de faturamento e o final de cada mês são calculados e contabilizados como receita no mês da prestação 
do serviço. A receita referente à venda dos créditos de recarga de telefones celulares pré-pagos é diferida e reconhecida no 
resultado à medida que esses créditos são efetivamente consumidos. ii) Locação de equipamentos - As receitas são geradas 
via locação de modens relacionados a prestação de serviços de banda larga a clientes do segmento varejo, e também via lo-
cação de roteadores e switches relacionados a prestação de serviços de internet link a clientes corporativos. Estes valores são 
reconhecidos mensalmente durante a vigência contratual. iii) Operações de permuta de bens e serviços - As entidades Algar 
Telecom e Algar Multimídia possuem operações de permuta de ativos e de serviços, ou seja, troca de serviços e troca de in-
fraestruturas com empresas do mesmo setor ou de setores distintos. Tais receitas são reconhecidas por seu valor justo e são 
reconhecidas por seu valor justo pelo regime de competência no momento em que há a transferência do risco, no caso de 
mercadorias, e a efetiva prestação dos serviços.  A permuta de infraestrutura visa, principalmente, garantir a redundância dos 
serviços prestados pelas entidades, como estratégia de garantia da continuidade dos serviços no caso de danos causados às 
redes ou aos sistemas informatizados, ou a qualquer outra eventualidade que possa comprometer a prestação de serviços 
pelas entidades. Isto objetiva reduzir, ou mesmo eliminar os riscos aos clientes finais destes serviços. iv) Receitas de apare-
lhos e acessórios - A controlada Algar Telecom reconhece receitas de aparelhos e acessórios quando um cliente assume o 
controle do dispositivo. Em caso de o cliente adquirir um aparelho com subsídio, ou seja, “serviço + aparelho”, a Algar 
aloca uma parte de seus faturamentos de serviços futuros ao aparelho e reconhece a receita na entrega do aparelho no início 
do contrato, o que resulta em um ativo contratual. Adotamos o expediente prático para desconsiderar os efeitos de um com-
ponente de financiamento significativo, quando o período entre o momento em que o bem ou o serviço prometido é transfe-
rido para um cliente e o momento em que o cliente paga esse bem ou serviço é de um ano ou menos. Para os contratos com 
prazos superiores a um ano (somente para venda de modem), os valores relacionados são imateriais. v) Receita de serviços 
de BPO (Business Process Outsourcing) e gestão de ambiente de tecnologia - Na Algar TI Consultoria S/A, as receitas com 
prestação de serviços são reconhecidas mensalmente de acordo com medição realizada pelos sistemas operacionais que 
identificam as informações para reconhecimento contábil e apropriação aos devidos componentes da receita. Os serviços 
prestados e não faturados dentro do próprio mês, são calculados e contabilizados como receita no mês da prestação do servi-
ço, relacionando-se diretamente a seu desempenho até à data de fechamento mensal. A receita do contrato compreende o 
valor inicial acordado no contrato acrescido de quaisquer variações decorrentes de solicitações adicionais, reivindicações e 
pagamentos de incentivos contratuais, somente na medida em que for altamente provável que uma reversão significativa no 
valor das receitas acumuladas reconhecidas não deva ocorrer. Para as receitas variáveis com medição mensal dos serviços 
prestados ao cliente, reconhecemos a receita de serviços pelo valor que a Companhia tem o direito reconhecido de faturar ao 
cliente, conforme expediente prático. Julgamentos e estimativas significativas - Os clientes da Companhia geralmente assi-
nam contratos de serviço com um período de fidelização em troca de descontos em aparelhos, taxas, ou ainda nas mensali-
dades do serviço. Foi aplicado um julgamento para determinar que, para fins contábeis, o período de contrato abrange todo 
o período de fidelização do cliente, concluindo que o prazo de fidelização precisa ser cumprido devido à cobrança de multa 
proporcional, sendo esta multa significativa em qualquer momento da vida do contrato com o cliente. Nos casos em que um 
contrato inclui um aparelho e acessórios, para os quais reconhecemos receita em um determinado momento, e serviços, para 
os quais reconhecemos receita proporcionalmente ao longo do tempo, é necessário julgamento para determinar o “Standalo-
ne Selling Price – SSP” para cada obrigação de desempenho distinta e alocar a receita correspondente. Usamos uma gama 
de valores para estimar o “SSP” quando vendemos cada um dos produtos e serviços separadamente. Ativos e passivos do 
contrato - Os ativos contratuais referem-se principalmente à parcela remanescente dos faturamentos de serviços futuros da 
Companhia alocados aos aparelhos e reconhecidos na receita na entrega do aparelho no início do contrato, bem como ajustes 
temporais no reconhecimento da demais linhas de receita. Incluímos substancialmente todos os ativos contratuais em nosso 
balanço patrimonial consolidado como um componente de despesas antecipadas. Já os passivos contratuais, apresentados no 
grupo de receitas antecipadas, referem-se as obrigações de transferir bens e serviços aos clientes, em relação aos quais a 
entidade recebeu contraprestação ou o valor já é devido pelo cliente. Custo para obter contratos com clientes - Reconhece-
mos um ativo para os custos incrementais de obtenção de um contrato com um cliente se esperamos que existam benefícios 
futuros pelo pagamento desses custos. Esses valores são compostos de comissões, benefícios relacionados e impostos sobre 
folha de pagamento para funcionários de vendas da Companhia e comissões pagas a nossos parceiros de canal de distribuição 
terceirizados. Amortizamos esses custos proporcionalmente ao longo do período estimado de fidelização com o cliente, o que 
exclui futuras renovações contratuais. Os custos diferidos relacionados a despesas necessárias para obter um contrato estão 
reconhecidos como um componente de despesas antecipadas em nosso balanço patrimonial consolidado. f) Receitas e des-
pesas financeiras - Receitas financeiras compreendem juros sobre investimentos realizados pela Companhia e suas controla-
das, incluindo rendimentos de aplicações financeiras, ajustes ao valor presente de ativos financeiros, ganhos na alienação de 
ativos financeiros, alterações no valor justo de ativos financeiros avaliados a valor justo através do resultado, e ganhos em 
instrumentos financeiros derivativos. Despesas financeiras compreendem despesas com juros de empréstimos e financiamen-
tos, atualizações monetárias de tributos parcelados e de provisões, alterações no valor justo de ativos financeiros ao valor 
justo através do resultado, perdas por ajuste ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) e perdas em instru-
mentos financeiros derivativos reconhecidos no resultado. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, são reconhecidos no resultado do exercício, de acordo com o 
regime de competência. Ganhos ou perdas por variações cambiais são demonstrados líquidos, no resultado do exercício. g) 
Resultado por ação - O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da 
Companhia e a média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em circulação no respectivo exercício. O resultado por 
ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada, quando aplicável, pelos instrumentos 
potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados. h) Informação por segmento -  As 
informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com os relatórios internos fornecidos aos 
membros da diretoria executiva, que são os responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos 
segmentos abrangidos pela Companhia e controladas. A diretoria executiva definiu os segmentos operacionais da Compa-
nhia, com base nos relatórios utilizados para a tomada de decisões estratégicas, os quais estão segmentados principalmente 
entre os tipos de serviços prestados. Os segmentos definidos são os seguintes: Telecom - O segmento Telecom representa a 
agregação dos resultados e do capital empregado das unidades de negócio (i) telefonia fixa; (ii) internet banda larga; (iii) 
comunicação de dados; (iv) telefonia celular; (v) provedor de internet; (vi) TV por assinatura; e (vii) listas e guias telefôni-
cos. Nesse segmento a controlada tem produtos e modelo de atendimento específicos para clientes corporativos (B2B), 
compostos por pequenas, médias e grandes empresas e para clientes varejo (B2C). O foco de crescimento da Companhia no 
segmento de Telecom está na expansão geográfica de suas redes buscando a ampliação da base de clientes B2B. A parcela da 
receita bruta dos clientes B2B é a mais relevante da Companhia.  Tech – BPO/Gestão de TI - É operacionalizado pelas 
controlada indireta Algar TI e suas controladas Algar Tecnologia e outras sediadas na América Latina, que atuam na presta-
ção de serviços de contact center, BPO (Business Process Outsourcing), serviços gerenciados e soluções em tecnologia da 
informação, para atendimento de clientes corporativos (B2B). Entretenimento - Tem como principal atividade a exploração 
do parque aquático do complexo turístico-hoteleiro no Rio Quente Resort e Costa do Sauipe. Agro - É composto por um 
conjunto de fazendas nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que atuam integralmente no plantio e comerciali-
zação de grãos (dentre eles soja, milho e outros); na criação e comercialização de gado bovino de corte). Demais negócios 
- Inclui as seguintes atividades:A administração de imóveis; a administração de terminais urbanos, comercialização de pas-
sagens de transportes, bem como a administração de centros comerciais. i) Patrimônio líquido - Reserva de lucros - Refere-se 
a uma modalidade de destinação do lucro líquido do exercício, sendo aplicável à Companhia, nos exercícios reportados, a 
reserva legal e a reserva de retenção de lucros. Reserva legal - A Companhia constitui reserva legal em conformidade com a 
Lei das Sociedades por Ações e com seu Estatuto Social, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício social, obedecen-
do ao limite de 20% do capital social. Reserva de retenção de lucros - A partir das exigências da Lei 11.638/2007 a Compa-
nhia reclassificou os saldos remanescentes dos lucros acumulados para reservas de lucros, de forma a ser aplicado na moder-
nização e expansão, por proposta da Administração da Companhia, com base em orçamento aprovado pelo Conselho de 
Administração. Dividendos -  É garantido aos acionistas, estatutariamente, um dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre 
o lucro líquido, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. A relação dos valores de dividendos propostos está 
demonstrado na NE 25. Tendo por base o disposto na Lei das sociedades porá ações, os dividendos não reclamados no prazo 
de 3 (três) anos, a contar da data da assembleia geral de acionistas que houver aprovado a distribuição, são considerados 
prescritos. Os dividendos prescritos são revertidos em favor da Entidade, a Companhia assim procede, realizando a baixa do 
passivo de dividendos prescritos, tendo como contrapartida rubrica específica no resultado do exercício.  Valores a restituir 
aos acionistas - Para os casos de grupamentos ou conversões de ações realizados pela Companhia e suas controladas, con-
forme autorizado pela legislação societária e pelos Órgãos da Administração, sempre com a comunicação oficial, legalmen-
te requerida, cálculos são realizados para as frações de ações resultantes, apurando-se os valores a restituir aos acionistas 
envolvidos. As frações de ações são convertidos em valores com base no VPA - Valor Patrimonial da Ação aplicável à época 
da operação. Com o montante apurado, uma obrigação de restituição aos acionistas é contabilmente reconhecida pela Com-
panhia e suas controladas. Após a conclusão dos atos societários aplicáveis aos grupamentos ou conversões de ações e tendo 
completados os prazos previstos como parte dessas operações, os valores são pagos ou colocados à disposição dos acionistas. 
Os valores não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data oficialmente comunicada, são considerados prescritos 
pela Companhia e suas controladas, sendo o passivo correspondente baixado em contrapartida do resultado do exercício j) 
Demonstração dos fluxos de caixa - A Companhia classifica o pagamento de juros e variações monetárias sobre empréstimos 
e debêntures, e o recebimento de dividendos como atividades de financiamento e investimentos, respectivamente, em seu 
fluxo de caixa. Tal classificação foi adotada por se tratar de custos de obtenção de recursos financeiros e de retorno sobre 
investimentos. k) Arrendamento - Ao firmar os contratos, a Companhia e suas controladas avaliam se esses contratos são ou 
contêm arrendamentos. O contrato é, ou contém, um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo 
identificado, por um prazo estipulado, em troca de uma contraprestação definida. Os seguintes requisitos são considerados 
na avalição dos contratos de arrendamento: • A existência de ativo expressamente identificado no contrato ou implicitamen-
te especificado, com identificação no momento em que é disponibilizado para a Companhia; • A Companhia tem o direito de 
obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos do uso do ativo identificado, ao longo do período contratual; • A 
Companhia tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado durante todo o prazo do contrato. No início de um contra-
to de arrendamento, as empresas arrendatárias reconhecem um passivo de arrendamento referente às contraprestações a se-
rem transferidas, assim como é reconhecido um ativo de direito de uso, que representa o direito de utilizar o ativo subjacen-
te durante o prazo do arrendamento. Não são reconhecidos ativos e passivos para os contratos com prazos que não 
ultrapassam 12 meses, e para os casos de arrendamento de ativos de baixo valor. Para efeito desta política, a Companhia 
definiu, na adoção da norma contábil, como baixo valor os montantes até R$ 20 (vinte mil reais). Para os arrendamentos 
sobre os quais não é reconhecido um ativo e passivo inicialmente, as empresas reconhecem os pagamentos de arrendamento 
operacional como despesa operacional pelo método linear pelo período do arrendamento, exceto quando outra base sistemá-
tica é mais representativa para refletir o padrão de tempo no qual os benefícios econômicos do ativo arrendado são consumi-
dos. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento que não são 
pagos na data de início, descontados aplicando-se a taxa implícita no arrendamento. Se essa taxa não puder ser prontamente 
determinada, a taxa incremental de captação é utilizada. Os pagamentos de arrendamento considerados na mensuração do 
passivo de arrendamento incluem: • Pagamentos fixos de arrendamento, deduzidos de eventuais incentivos de arrendamento 
a receber;  • Pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou uma taxa, inicialmente mensurados uti-
lizando-se o índice ou a taxa na data de início; • O valor estimado devido pelo arrendatário em garantias de valor residual; • 
O preço de exercício das opções de compra, se o arrendatário tiver certeza razoável do exercício das opções; e • Pagamentos 
de multas pelo término do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o exercício da opção para término do arrenda-
mento. O passivo de arrendamento é apresentado em uma linha separada no balanço patrimonial e é subsequentemente 
mensurado, aumentando o valor contábil para refletir os juros (taxa efetiva) sobre esse passivo e reduzindo o valor contábil 
para refletir o pagamento de arrendamento realizado. O passivo de arrendamento é remensurado, refletindo o efeito no res-
pectivo ativo de direito de uso, sempre que: • O prazo de arrendamento for alterado ou houver um evento ou uma mudança 
significativa nas circunstâncias que resulte em uma mudança na avaliação do exercício da opção de compra de ações e, 
nesse caso, o passivo de arrendamento é remensurado descontando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a 
taxa de desconto revisada. • Os pagamentos de arrendamento são alterados devido a mudanças no índice ou na taxa ou uma 
mudança no pagamento esperado no valor residual garantido, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado 
descontando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto não alterada (a menos que a mudança 
nos pagamentos de arrendamento resulte da mudança na taxa de juros variável, sendo, nesse caso, utilizada a taxa de descon-
to revisada). • O contrato de arrendamento é modificado e a alteração no arrendamento não é contabilizada como um arren-
damento separado, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado com base no prazo de arrendamento do arren-
damento modificado descontando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto revisada na data 
efetiva da modificação. Os ativos de direito de uso incluem a mensuração inicial do passivo de arrendamento corresponden-
te e os pagamentos de arrendamento efetuados na ou antes da data de início, deduzidos de eventuais incentivos de arrenda-
mento recebidos e eventuais custos diretos iniciais. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo deduzido da 
depreciação acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. Sempre que uma obrigação for assumida 
com relação aos custos para desmontar e remover um ativo arrendado, restaurar o local no qual o ativo estiver localizado ou 
retornar o correspondente ativo à condição exigida segundo os termos e as condições do arrendamento, a provisão é reconhe-
cida e mensurada de acordo com a IAS 37 (CPC 25). Na medida em que os custos se referem ao ativo de direito de uso, os 
custos são incluídos no correspondente ativo de direito de uso, a menos que esses custos sejam incorridos para produzir es-
toques. Os ativos de direito de uso são depreciados durante o período de arrendamento e a vida útil do ativo de direito de uso, 
qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titularidade do correspondente ativo ou o custo do ativo de direito de uso 
refletir que a arrendatária espera exercer uma opção de compra, o correspondente ativo de direito de uso é depreciado duran-
te a vida útil do correspondente ativo. A depreciação começa na data de início do arrendamento. Os ativos de direito de uso 
são apresentados como uma linha separada no balanço patrimonial e são objetos de avaliação para verificação da aplicabili-
dade de provisão para perda para redução ao valor recuperável, conforme dispõe a  IAS 36 (CPC 01 (R1). Aluguéis variáveis 
que não dependem de um índice ou uma taxa não fazem parte da mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de di-
reito de uso. Nesse caso, os pagamentos correspondentes são reconhecidos como despesa operacional do período em ocorreu 
o evento ou a condição que resultou nesses pagamentos. Na demonstração dos fluxos de caixa, a Companhia registra, tanto 
o principal quanto os juros com passivos de arrendamentos, como atividade de financiamento. PIS e COFINS sobre contratos 
de arrendamento - A Companhia reconhece o passivo de arrendamento pelo seu valor integral, ajustado ao valor presente, 
sem a redução do saldo pelos tributos PIS e COFINS. l) Novas normas e interpretações emitidas - i) Normas novas emitidas 
ou revisadas no exercício de 2020 - CPC 00 (R2) – Estrutura conceitual para relatórios financeiros.- Alteração à IFRS 16 
(CPC 06) - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19. ii) Novas normas emitidas e ainda não aplicáveis. As principais 
normas novas e alteradas emitidas, mas ainda não em vigor até à data de emissão dessas demonstrações financeiras são as 
apresentadas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas novas ou alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. 
- IFRS 17 Contratos de Seguros

- IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e 
Venda ou contribuição de ativos entre um investidor 
 e sua Coligada ou Joint Venture

  IAS 28 (alterações) 
Venda ou contribuição de ativos entre um investidor 
e sua Coligada ou Joint Venture.

- Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 
- Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de “material” (materialidade)

- Alteração à IAS 1 (CPC 26)
Classificação do passivo em circulante ou não 
circulante

- Alteração à IAS 16 (CPC 27)
Receitas geradas pelo imobilizado antes da sua 
colocação no uso pretendido

4. Caixa e equivalentes de caixa Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Caixa e bancos     28.859        22.789             142 456
Aplicações de liquidez imediata 720.790      715.605         28.846 232.516

749.649      738.394         28.988        232.972 
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a Certificados de Depósito Bancário (CDBs), remunerados pela varia-
ção da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), 103,08% do CDI no consolidado. A exposição da Companhia e 
suas controladas a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros estão divulgados 
na nota explicativa nº 33.

5. Aplicações financeiras de longo prazo - Em 31 de dezembro de 2020 as controladas possuíam aplicações financeiras de 
liquidez não imediata, as quais estavam dadas em garantia de processos judiciais envolvendo essas sociedades. 

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Aplicações de longo prazo
  Algar Telecom       1.020       998 
  Algar Multimídia   1.334 1.318 
  Algar Tecnologia 1.227   1.931 
  Algar TI     1.212   662 

4.793 4.909 
6. Contas a receber

Consolidado
Clientes 31/12/2020 31/12/2019
Valores faturados 648.845 474.698 
Valores não faturados 231.221 279.005 

880.066 753.703 
Ajuste a valor presente (17.719) (3.789)
Provisão para perdas esperadas (76.764)  (75.609)

785.583 674.305 
Circulante 658.517 646.913 
Não circulante 127.066 27.392 
A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de crédito e perdas por redução ao valor recuperável, relacionadas a 
contas a receber de clientes estão divulgadas na nota explicativa 
nº 33. a) A composição por idade dos valores a receber faturados é apresentada a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

A vencer 413.009 245.149 
Vencidos até 30 dias 70.069 73.182 
Vencidos entre 31 e 60 dias 28.232 25.658 
Vencidos entre 61 e 90 dias 15.046 14.469 
Vencidos entre 91 e 120 dias 12.965 9.114 
Vencidos há mais de 120 dias 109.524 107.126 
Total 648.845 474.698 
b) A movimentação da provisão para perda esperada é apresentada a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Saldo Inicial (75.609) (99.367)
Constituição de provisão no exercício (43.268) (23.655)
Baixas contra contas a receber 42.113     47.413 
Saldo Final (76.764) (75.609)
7. Estoques Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Matéria-prima 19.172 15.760 
Almoxarifado e outros 8.404 11.383 
Produtos em elaboração 115  101 
Produtos acabados 2.239  2.773 
Estoque para revenda e obras 33.531 32.817 
Adiantamento a fornecedores 103                    3 
Marcação a mercado (commodities) 2.170 404 

65.734 63.241 
Provisão para redução ao valor recuperável (342)  (785)

65.392 62.456 
8. Tributos a recuperar Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
ICMS - ativo imobilizado (i) 134.148       129.790 
ICMS 3.168            2.990 
PIS/COFINS (ii) 216.076       257.994 
IRPJ/CSLL 27.414          26.825 
IRRF 701               577 
INSS 30.669          13.578 
ICMS a restituir 832               524 
ISS 2.716            3.151 
Outros 15.779            9.009 
Total 431.533       444.438 
Ativo circulante 248.858       200.153 
Ativo nao circulante 182.675       244.285 
(i) Os valores correspondentes ao “ICMS - ativo imobilizado” referem-se a créditos de ICMS oriundos da aquisição de bens 
destinados ao ativo imobilizado, compensáveis a razão de 1/48 por mês, conforme Lei Complementar nº 102/2000. (ii) O 
saldo é composto, principalmente de créditos tributários da controlada Algar Telecom e da controlada indireta Algar Multi-
mídia, atualizados monetariamente, conforme processos transitados em julgado, que solicitaram junto à Justiça Federal, o 
reconhecimento de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Os julgamentos favoráveis às 
duas empresas ocorreram, respectivamente, em 27/06/2019 e  02/12/2020. Em 29/10/2019 a Companhia obteve, da Justiça 
Federal, a autorização para o início da compensação do crédito a qual estima-se ocorrer num prazo de 37 meses. Até à 
emissão dessas demonstrações financeiras a  Algar Multimídia ainda não tinha obtido essa autorização. (iii) Créditos 
tributários provenientes de êxito em ação judicial que trata do enquadramento do serviço de telecobrança 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.
9. Despesas antecipadas Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Licenças e utilização de software 9.097 8.874 
Seguros a apropriar           1.805 1.398 
Subsídio de aparelhos celulares           1.724 2.591 
Taxas Anatel         11.639 3.709 
Comissões - CPC 47 (i)      120.111 86.440 
Outras despesas antecipadas         10.999 16.763 

     155.375         119.775 
Ativo circulante         89.207 85.006 
Ativo não circulante         66.168 34.770 
(i) Refere-se ao custo incremental por obtenção de contratos, reconhecido conforme disposto no CP 47- Receita de contrato 
com cliente. As apropriações ocorrerão em bases sistemáticas consistentes com as transferências dos serviços ao cliente, 
tendo como base o prazo médio estimado para os contratos. Em 2020, a controlada Algar Teleocm revisou o prazo médio 
dos contratos, utilizando metodologias estatísticas com técnicas de análise de sobrevivência, resultando numa atualização, 
principalmente para o segmento B2B, do prazo médio esperado para a amortização dos ativos. O aumento do saldo contábil 
em relação ao ano anterior deve, ao aumento das operações, bem como o aumento do prazo de apropriação desta rubrica.
10. Títulos a receber Consolidado Individual

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Archy LLC (*) 269.258 262.006 269.258 262.006
Archy LLC (Indenização) (**) 16.161 - 16.161 -
Agro - - 86.324 -
Farming - - 37.213 -
Comtec - - 2.195 -
Outros 1.722 1.080 1.722 1.080

287.141 263.086 412.873 263.086
Ativo cirulante 285.419 263.086 303.598 -
Ativo não circulante 1.722 - 109.275 263.086
(*) Refere-se a títulos a receber por alienação de participação acionária da controlada Algar Telecom para Archy LLC 
pelo montante de R$648.000, correspondente a 48.370.901 ações ordinárias da controlada, de titularidade da Companhia. 
Desse valor, o total de R$408.000 foi recebido à vista, em julho de 2018, e o restante, R$240.000, será recebido no terceiro 
aniversário da transação, em 2021, corrigido pelo CDI.
(**) Conforme acordo celebrado quando da alienação de participação acionária da controlada Algar Telecom para Archy 
LLC, as partes devem indenizar sobre eventos não refletidos no ato dessa alienação. A Comapahia recenheceu valores a 
receber provenientes da compensação de créditos tributários referente a exclusão do ICMS da base de Pis e Cofins
11. Imposto de renda e contribuição social - a) Imposto de renda e contribuição social a compensar (pagar) 

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

 Imposto de renda e contribuição social (16.629) (83.086)
Antecipação de imposto de renda e contribuição social 13.662 69.749 

(2.967) (13.337)
Saldo ativo circulante 781 105 
Saldo passivo circulante (3.448) (13.442)

(2.667) (13.337)
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos 

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

Ativo
Imposto de renda
  Prejuízos fiscais 75.611 80.227 29.149 29.149
  Provisões e outras 117.128 92.453 112 65

192.739 172.680 29.261 29.214
Contribuição social
  Base negativa 28.296 27.881 10.494 10.494
  Provisões e outras 39.985 31.856 40 25

68.281 59.737 10.534 10.519
Total do ativo não circulante 261.020 232.417 39.795 39.733
Passivo
 Imposto de renda
  IRPJ sobre exclusões temporárias 134.508 121.602 97.163 97.163
  Custo atribuído e outros 78.281 81.438 - -
  IRPJ diferido - lei 11638 164.973 140.048 - -

377.762 343.088 97.163 97.163
Contribuição social
  CSLL s/ exclusões temporárias 48.190 43.205 34.979 34.979
  Custo atribuído e outros 29.725 28.299 - -
  CSLL diferido - lei 11638 50.603 47.452 - -

128.518 118.956 34.979 34.979
Total do passivo não circulante 506.280 462.044 132.142 132.142
Total líquido (245.260) (229.627) (92.347) (92.409)
Saldo ativo não circulante 21.148 32.441 152 90
Saldo passivo não circulante 266.408 262.068 92.499 92.499
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determi-
nada em estudo técnico preparado pela Companhia e aprovado pela Diretoria, reconheceram créditos tributários 
sobre prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, que não possuem prazo 
prescricional. A expectativa de realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, (consoli-
dado) está apresentada no quadro a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

2020                 -          48.426 
2021 51.091        52.640 
2022          54.767        66.474 
2023          75.906          8.488 
2024          21.611          5.228 
2025          57.645        51.161 

261.020       232.417 
c) Tributos sobre o resultado

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Corrente
Imposto de renda (78.126) (94.718)
Contribuição social (22.237)  (33.688)

(100.363) (128.405)
Diferida
Imposto de renda (12.464) (19.981)
Contribuição social 225  (9.325)

(12.239) (29.306)
(112.602) (157.711)

Imposto de renda (90.590) (128.405)
Contribuição social (22.012) (29.306)

(112.602) (157.711)
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:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Resultado antes dos tributos sobre o lucro e da equivalência patrimonial 364.490 400.669 
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal nominal combinada de 34% (123.995) (136.227)
IRPJ/CSLL sobre itens de adições (exclusões):
Incentivos fiscais à inovação tecnológica 447 4.390 
PAT - Programa de alimentação do tranalhador 2.074 4.081 
Tributos diferidos não constiutidos no periodo - (25.515)
Efeitos de isenção de contribuição social 9.983 -   
Baixa de IRPJ e CSLL  Diferidos - Cisão (5.568) (5.265)
Outras adições exclusões permanentes 4.530 1.018 
Outros (73) (192)
Despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o resultado do exercício (112.602) (157.710)
Alíquota efetiva 30,89% 39,36%
12. Investimentos

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

Participação em empresas controladas - - 1.702.210 1.640.219 
Participação em controladas em conjunto 77.645 147.006 77.645 147.006
Participação em não controladas 4.898 5.013 4.898 5.013

Outros investimentos 2.150 1.615 3.948 3.413 
Propriedades para investimentos 2.051 2.051 4.456 4.456 
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 13.345 - 

86.744 155.685 1.806.502 1.800.107 
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