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d) Intangível valor líquido contábil - Individual

Individual

 
Marcas e
patentes

Sistema de
informação

Ágio em investimentos
em controladas

Intangível em
andamento Total

31/12/2020
Custo 82 1.032 70.299 155 71.569 
Depreciação acumulada (43) (928)                          -   -   (971)
Saldo líquido 39 105                   70.299 155 70.598 

31/12/2019
Custo 82 4.544                   70.299 -   74.925 
Depreciação acumulada (35) (3.859)                          -   -   (3.894)
Saldo líquido 47 685                   70.299 -   71.031 
e) Movimentação do custo - Individual

Individual

 
Marcas e
patentes

Sistema de
informação

Ágio em investimentos
em controladas

Intangível em
andamento Total

31/12/2018 82 4.290                   68.014 226 72.612 
Adições -   28                   2.725 -   2.753 
Baixas -   -   (440) -   (440)
Transferências * -    226                          -   (226) -   
31/12/2019 82 4.544                 70.299 -   74.925 
Adições -   -   -   155 155 
Baixas -   (3.512) -   -   (3.512)
Transferências * -   -                            -   -   -   
31/12/2020 82 1.032                 70.299 155 71.568 
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados 
como imobilizado.
f) Movimentação da depreciação acumulada – Individual

Individual

 
Marcas e
patentes

Sistema de
informação

Ágio em investimentos
em controladas

Intangível em
andamento Total

31/12/2018 (27) (3.492)                          -   -   (3.519)
Adições (8) (367)                          -   -   (375)
Baixas -   -   -   -   -   
Transferências * -   -                            -   -   -   
31/12/2019 (35) (3.859)                          -   -   (3.894)
Adições (8) (154)                          -   -   (162)
Baixas -   3.084 -   -   3.084 
Transferências * -   1                          -   -   1 
31/12/2020 (43) (928)                          -   -   (970)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados 
como imobilizado.
g) Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa - A Companhia e suas controladas ava-
liaram, em 31 de dezembro 2020, a recuperação do valor contábil de seus ativos, por meio da metodologia do fluxo 
de caixa descontado. 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 (Capi-
tal 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 aqueles 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 rea-
lizadas sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, perspectivas de crescimento e resultados 
operacionais futuros, 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) evo-
lução 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 na rede atualmente instalada 
não sendo considerados crescimentos decorrentes da expansão de cobertura de rede.  (ii) Evolução da margem 
operacional: leva em consideração o desempenho histórico, e refletindo também os impactos regulatórios. (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 rede 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 finan-
ciamentos 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.
15. Direito de Uso - CPC 06 (IFRS 16) Consolidado
Custo 31/12/2020

Classe de Ativo 
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Operação 

descontinuada
Saldo

31/12/2020
Torres 118.676 190.513 (31.520) - 277.669 
Veículos 48.172 3.563 (5.054) (17.490) 29.191 
Imóveis 39.882 24.816 (28.374) (4.320) 32.004 
Usinas fotovoltaicas 30.390 34.383 (761) - 64.012 
Posição de atendimento 4.830 -   (4.830) - -                          
Fibras ópticas 58.282 16.322 - - 74.604 
Equipamentos 3.642 7.061 (3.770) - 6.933 

303.874 276.658 (74.309) (21.810) 484.413 
Consolidado

Depreciação 31/12/2020

Classe de Ativo 
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Operação 

descontinuada
Saldo

31/12/2020
Torres (22.257) (30.487) 3.918 - (48.826)
Veículos (17.475) (12.646) 3.785 6.232 (20.104)
Imóveis (9.758) (8.886) 3.518 2.141 (12.985)
Usinas fotovoltaicas (1.994) (2.667) 761 - (3.900)
Posição de atendimento (2.415) (2.415) 4.830 - -
Fibras ópticas (6.546) (6.985)  2 -     (13.529)
Equipamentos (1.768) (2.842) 3.617 - (993)

(62.213) (66.928) 20.431 8.373 (100.337)
241.661 209.730 (53.878) (13.437) 384.076 

Consolidado Algar
Custo 31/12/2019

Classe de Ativo 
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2019
Torres 118.676 - - 118.676
Veículos 33.928 16.741 (2.497) 48.172
Imóveis 30.974 14.253 (5.345) 39.882
Usinas fotovoltaicas 30.390 - - 30.390
Posição de atendimento 4.830 - - 4.830
Fibras ópticas 62.038 - (3.756) 58.282
Equipamentos 4.073 256 (687) 3.642

284.909 31.250 (12.285) 303.874
Consolidado Algar

Depreciação 31/12/2019

Classe de Ativo 
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2019
Torres - (22.257) - (22.257)
Veículos - (18.405) 930 (17.475)
Imóveis - (10.756) 998 (9.758)
Usinas fotovoltaicas - (1.994) - (1.994)
Posição de atendimento - (2.415) - (2.415)
Fibras ópticas - (6.546) - (6.546)
Equipamentos - (2.455) 687 (1.768)

- (64.828) 2.615 (62.213)
284.909 (33.578) (9.670) 241.661

16.Empréstimos e financiamentos - Essa nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos 
empréstimos e financiamentos, que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações sobre a ex-
posição do grupo a risco de taxa de juros, moeda estrangeira e liquidez, valor de face e fluxo de caixa, vide nota 
explicativa nº 33

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Empréstimos:
   Em moeda nacional 204.856 104.020 
Fornecedores financiamentos 11.296              - 
Arrendamento mercantil em moeda nacional
Arrendamento mercantil em moeda nacional 7.523 10.494 
Outros 243 - 

223.918 114.514 
Passivo circulante 53.340 26.896 
Passivo não circulante 170.578 87.618 
Os contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia e das controladas diretas e indiretas estão indexados 
de acordo com a tabela a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

CDI 180.420 50.905 
TJLP 154 6.667 
Pré-fixada 43.344 56.942 

223.918 114.514 
A totalidade do saldo não circulante de empréstimos e financiamentos refere-se à maturação corrente dos contratos 
de longo prazo. Os empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentam a seguinte maturidade:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

2021                  -   2021 26.994
2022 49.989 2022 22.077
2023 44.521 2023 16.346
2024 44.431 2024 11.500

Após 2024 31.637 Após 2024 10.701
170.578 87.618

Os avais e fianças estão apresentados na nota explicativa nº 24.
Cláusulas contratuais (covenants) - A controlada Algar TI e sua controlada Algar Tecnologia têm contratos de 
empréstimos e financiamentos e debêntures que contêm cláusulas restritivas (“covenants”) que estabelecem índi-
ces máximos de endividamento e índices mínimos para cobertura de dívida, os quais devem ser mantidos durante 
toda a vigência dos respectivos contratos. Os índices estabelecidos pelas instituições financeiras, relativos à estes 
contratos, calculados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Algar TI, foram todos cumpridos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Esses índices estão apresentados na nota explicativa nº 17.
17. Debêntures e notas promissórias - a) Debêntures Em fevereiro de 2019, a controlada Algar Telecom concluiu 
a sua 8ª emissão pública de debêntures não conversíveis. Foi realizada uma captação de R$350.000 com a emissão 
de 35 mil debêntures, divididas em 2 séries, sendo a primeira com prazo de 5 anos e remuneração de CDI + 0,60% 
a.a., e a segunda, com prazo de 7 anos, e remuneração de CDI + 0,90% a.a. Os gastos incorridos com a emissão 
desta debênture foram de R$2.547. Os recursos captados serão utilizados para o financiamento de investimentos 
da controlada. A controlada Algar Tecnologia concluiu, em 18 de abril de 2019, a sua 2ª emissão pública de debên-
tures não conversíveis, nos termos da Instrução CVM nº 476, no montante de R$85.000. 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 investimentos da controlada. Os gastos com emissão foram de R$402. Em 10 de outubro de 
2019, a controlada Algar Telecom conclui a sua 9ª emissão de debêntures no valor de R$ 350.000. Foram emitidas 
350 mil debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. As debêntures 
possuem prazo de vencimento de 5 anos e remuneração de CDI + 0,70% a.a. Os recursos captados com a Emissão 
serão utilizados nos programas de investimentos (CAPEX) da controlada. Em 10 de abril de 2020, a controlada 
Algar Telecom conclui a sua 10ª emissão de debêntures no valor de R$ 150.000. Foram emitidas 150 mil debêntu-
res simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. As debêntures possuem prazo de 
vencimento de 1 ano e remuneração de CDI + 3,50% a.a. Os recursos captados com a Emissão têm como objetivo 
reforçar o capital de giro da Companhia. Outras informações, incluindo aquelas sobre o valor justo, estão na nota 
explicativa nº 33. Conforme Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 15 de julho de 2020, foi assinado 
o segundo aditamento ao instrumento particular de escritura da 5ª emissão de debêntures, da controlada Algar 
Telecom, onde foi deliberado, entre outros assuntos, a alteração do limite do Índice Financeiro “Dívida Financeira 
Líquida/EBITDA”, passando de “menor ou igual a 2,25” para “menor ou igual a 3,00”. Também foi aprovada 
a exclusão do termo “arrendamento mercantil” da definição de “Dívida Financeira Líquida. Adicionalmente, a 
referida assembleia aprovou a liberação da garantia fidejussória adicional prestada pela Garantidora no âmbito da 
Emissão, com a consequente exclusão das referências relacionadas à garantia e à Garantidora. Em 23 de outubro 
de 2020 e em 3 de novembro  de 2020 foram realizadas Assembleias Gerais de Debenturistas, referentes, respecti-
vamente, à 7ª e à 6ª emissões de debêntures, nas quais foram deliberadas as anuências prévias para a dispensa, por 
7 trimestres consecutivos, contados a partir do primeiro trimestre de 2021 até o dia 30 de setembro de 2022, do 
cumprimento do Índice Financeiro “Dívida Líquida/EBITDA” menor ou igual a 2,25, sem que seja configurado 
evento de inadimplemento, desde que, durante esse período, o índice não ultrapasse a 3,00. Em 05 de novembro 
de 2020, foi realizada Assembleia Geral dos Titulares de Notas Promissórias da 1ª emissão de notas promissórias 
comerciais pela controlada Algar Telecom, onde foi deliberada a alteração do limite do Índice Financeiro “Dívida 
Financeira Líquida/EBITDA”, passando de “menor ou igual a 2,25” para “menor ou igual a 3,00”.

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Moeda nacional:
Principal 2.253.674 2.200.498
Juros 57.952 46.608
 2.311.626 2.247.106
(-) Gastos com emissão de debêntures, a apropriar (19.756) (27.607)
 Total debêntures 2.291.870 2.219.499
Notas promissórias 230.788 221.945
Total debêntures e notas promissórias 2.522.658 2.441.444
Passivo circulante 620.644 73.448
Passivo não circulante 1.902.014 2.367.996

31/12/2020
Consolidado

Passivo
circulante

Passivo não
circulante Total

Saldo de debêntures 397.952 1.913.674 2.311.626
(-) Gastos com emissão, a apropriar (8.097)          (11.659) (19.756)
Valor líquido debêntures 389.855 1.902.015 2.291.870
Notas promissórias (nota 13b) 230.788                         -   230.788
Total debêntures e notas promissórias 620.643 1.902.015 2.522.658

31/12/2019
Consolidado

Passivo
circulante

Passivo não
circulante Total

Saldo de debêntures 81.608 2.165.498 2.247.106
(-) Gastos com emissão, a apropriar (8.160) (19.447) (27.607)
Valor líquido debêntures 73.448 2.146.051 2.219.499
Notas promissórias - 221.945 221.945
Total debêntures e notas promissórias 73.448 2.367.996 2.441.444
As debêntures, sem a dedução dos gastos com emissão, apresentam a seguinte maturidade:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

2021 397.952 2020 81.608
2022 491.989 2021 274.854
2023 454.162 2022 486.616
2024 674.961 2023 447.178
2025 167.562 2024 625.416
Após 2025 125.000 Após 2024 331.434

2.311.626 2.247.106
Os contratos de debêntures da Companhia e das controladas estão indexados de acordo com a tabela a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

CDI 1.634.975 1.599.846
IPCA 676.651 647.260
Total 2.311.626 2.247.106
Cláusulas contratuais (covenants) - Conforme cláusulas contratuais, os índices previstos para as debêntures e notas 
promissórias, calculados trimestralmente, têm por base as demonstrações financeiras e informações consolidadas. 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os índices exigidos foram todos cumpridos e estão apresentados no quadro 
abaixo.

Consolidado – Algar Telecom
31/12/2020 31/12/2019

Dívida líquida/EBITDA – realizado (*) = 1,79 = 2,08
Meta trimestral < 2,25 < 2,25

EBITDA / Despesa financeira líquida – realizado (*) = 7,89 = 5,48
Meta trimestral > 2,00 > 2,00

(*) A dívida líquida utilizada no cálculo do índice de 31/12/2020 não considera o passivo de arrendamento e está 
em conformidade com o previsto em cláusulas das emissões de debêntures e da 1ª emissão de notas promissórias. 
Os covenants exigidos para a Controlada Algar TI e sua controlada Algar Tecnologia em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 foram todos cumpridos e estão apresentados no quadro abaixo.

Consolidado – Algar TI
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

b) Notas Promissórias Comerciais - Em maio de 2018 a controlada Algar Telecom concluiu a sua 1ª emissão pública 
de notas promissórias comerciais, em série única da espécie quirografária, no valor de R$200.500. Foram emitidas 
401 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$500, sem previsão de resgate antecipado facultativo. O 
prazo de vigência das notas promissórias é de 42 meses, contados da data de emissão, sendo o vencimento em 22 de 
novembro de 2021, com remuneração à taxa de CDI + 0,80% ao ano. Os recursos captados por meio dessa emissão 
serão destinados para atendimento às necessidades de caixa da controlada.  Conforme aprovado na assembleia geral 
dos titulares de Notas Promissórias da 1ª emissão de notas promissórias comercias da Companhia, realizada em 5 
de novembro de 2020, o índice financeiro referente à “Dívida Líquida / EBITDA” foi alterado de menor ou iguala 
2,25 para menor ou igual a 3,00. 

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Principal 200.500 200.500
Juros 30.978 22.963

231.478 223.463
(-) Juros pagos, a apropriar (149) (328)
(-) Gastos com emissão de notas promissórias, a apropriar (541) (1.190)

230.788 221.945
18. Passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16)

Consolidado
Passivo Curto Prazo 31/12/2020

Classe de Ativo 
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos
Operação 

descontinuada Baixas Juros
Transfe-

rência
Saldo

31/12/2020
Torres 25.609 26.800 (38.768) - (4.022) 11.953 23.912 45.484 
Veículos 19.893 2.327 (10.994) (7.452) (3.771) 982 7.988 8.973 
Imóveis 9.696 7.687 (8.458) (1.475) (18.396) 11.082 8.242 8.378 
Usinas fotovoltaicas 3.603 3.623 (5.101) - - 3.715 1.049 6.889 
Posição de atendimento 2.508 -   - - (2.614) 106 - - 
Fibras ópticas 9.246 2.490 (10.804) - - 5.432 3.870 10.234 
Equipamentos 1.881 2.392 (1.164) - (1.936) 168 924 2.265 

72.436 45.319 (75.289) (8.927) (30.739) 33.438 45.985 82.223 
Consolidado

Passivo Longo Prazo 31/12/2020

Classe de Ativo 
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos
Operação 

descontinuada Baixas Juros
Transfe-

rência
Saldo

31/12/2020

Torres 74.273 163.713 
                        

- - (23.183)
                             

- (23.912) 190.891 
Veículos 11.750 1.236 - (4.154) (254) - (7.988) 590 
Imóveis 24.181 17.503 - (782) (14.139) - (8.242) 18.521 
Usinas fotovoltaicas 25.799 30.760 - - -    - (1.049) 55.510 
Fibras ópticas 44.523 13.832 - - -  - (3.870) 54.485 
Equipamentos 59 4.669 -  - (60) - (924) 3.744 

180.585 231.713 - (4.936) (37.636) - (45.985) 323.741 
253.021 277.032 (75.289) (13.863) (68.375) 33.438 -   405.964

Consolidado Algar
Passivo Curto Prazo 31/12/2019

Classe de Ativo 
Adoção

01/01/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferência
Saldo

31/12/2019
Torres 26.249 - (27.320) - 8.526 18.154 25.609
Veículos 14.979 6.316 (20.113) (1.567) 2.654 17.624 19.893
Imóveis 6.540 3.129 (11.359) (7.302) 4.739 13.949 9.696
Usinas fotovoltaicas 3.711 - (3.903) - 2.915 880 3.602
Posição de atendimento 2.508 - (2.613) - 291 2.323 2.508
Fibras ópticas 9.639 - (9.978) (3.756) 5.464 7.876 9.246
Equipamentos 2.389 129 (2.637) 1 240 1.760 1.882

66.016 9.574 (77.923) (12.625) 24.829 62.565 72.436
Consolidado Algar

Passivo Longo Prazo 31/12/2019

Classe de Ativo 
Adoção

01/01/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferência
Saldo

31/12/2019
Torres 92.427 - - - - (18.154) 74.273
Veículos 18.949 10.425 - - - (17.624) 11.750
Imóveis 29.271 8.859 - - - (13.949) 24.181
Usinas fotovoltaicas 26.679 - - - - (880) 25.799
Posição de atendimento 2.323 - - - - (2.323) -
Fibras ópticas 52.399 - - - - (7.876) 44.523
Equipamentos 1.692 127 - - - (1.760) 59

223.739 19.411 - - - (62.565) 180.585
289.755 28.985 (77.923) (12.625) 24.829 - 253.021

Consolidado - 31/12/2020
Pagamentos mínimos

Em 1 ano De 2 a 5 anos De 6 a 10 anos
Acima de
10 anos Total

Pis/Cofins
Potencial - 9,25

87.880 293.167 185.776 73.855 640.678 59.263 
(34.410) (117.960) (63.056) (19.288) (234.714) - 
53.470 175.207 122.720 54.567 405.964 59.263 

Consolidado - 31/12/2029
Pagamentos mínimos

Em 1 ano De 2 a 5 anos De 6 a 10 anos
Acima de
10 anos Total

Pis/Cofins
Potencial - 9,25

Valores mínimos a pagar 75.855 147.524 84.221 52.853 360.453 33.342
Despesas de juros (18.187) (46.250) (29.960) (13.035) (107.432) -

57.668 101.274 54.261 39.818 253.021 32.964
Contratos por prazo e taxa de descontos 

Taxa anual
Prazos dos contratos Sem garantia Com garantia (*)
1 ano 4,93% 4,43%
2 anos 5,38% 4,88%
3 anos 5,87% 5,37%
4 anos 6,26% 5,76%
5 anos 6,64% 6,14%
6 anos 7,00% 6,50%
7 anos 7,25% 6,75%
8 anos 7,48% 6,98%
9 anos 7,66% 7,16%
10 anos 7,84% 7,34%
11 anos 7,95% 7,45%
12 anos 8,07% 7,57%
13 anos 8,20% 7,70%
14 anos 8,29% 7,79%
15 anos 8,38% 7,88%
(*) Somente para o grupo de imóveis.
19. Impostos, taxas e contribuições

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

PIS 2.022 2.379 
IRRF 9.422 9.573 
COFINS 10.287 10.369 
ICMS 67.274 64.505 
ISS 3.341 4.411 
INSS 7.812 4.484 
Outros 6.428 2.740 
Total 106.586 98.461 
Circulante 106.586 98.461 
Não circulante - - 
20. Fornecedores

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores faturados 246.441 258.740 
Fornecedores a faturar 57.863 46.722 
Obrigações com tráfego de intercomnexão e cobrança conjunta 15.964 18.333 

320.268 323.795 
21. Salários, Provisões e encargos sociais Consolidado Individual

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Salários e ordenados 38.706 38.831         1.269           1.782 
Encargos sociais sobre Salários e ordenados 18.224 18.342         1.201           1.304 
Férias e encargos 89.885 81.461         5.025           4.859 
Gratificações 68.467          33.117         4.495           5.286 
Obrigações trabalhistas Outros 2.679            1.016            543              124 

217.961 172.767        12.533          13.355 
22. Operações descontinuadas - Em 05 dezembro de 2018 a Companhia concluiu a operação de venda de quotas 
de ativos da controlada indireta Algar Agro para a ADM Brasil Ltda., transferindo a totalidade das quotas da empre-
sa Cronos Ltda. O valor recebido por essas cotas foi de R$512.388 gerando uma perda de R$41.012 na controlada.  
Em 30 de outubro de 2020  a Assembleia Geral Extraordinaria da controlada Engeset Serviços de Telecom S/A., 
aprovou a descontinuidade de suas operações. Os ativos remanescentes da controlada Algar Agro e da controlada 
Engeset atendem aos requisitos de classificação do Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo não circulante manti-
do para venda e operação descontinuada e, desta forma, são apresentados separadamente no balanço patrimonial e 
na demonstração dos resultados, dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa, tendo como base de mensuração 
os valores contábeis. A seguir, são apresentadas as receitas, custos e despesas decorrentes das operações desconti-
nuadas da Algar Agro e Engeset, em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas de produtos e mercadorias 100.614 169.101 
Custos dos produtos e mercadorias (101.208) (138.013)
Lucro bruto             (594) 31.088 
Receita (despesas) operacionais
Despesas com vendas (3.693) (1.937)
Despesas gerais e administrativas (15.787) (13.807)
Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas (14.340) (9.757)
Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras líquidas (34.414) 5.587
Receitas financeiras 19.829 8.549 
Despesas financeiras        (6.828) (22.386)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social        (21.413) (8.250)
Contribuição social  (1.481)  (590) 
Imposto de renda (4.267)  (1.599) 
Resultado líquido do exercício (27.161) (10.439)
A composição dos ativos e passivos associados é conforme segue:

31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 23.846 7.441
Contas a receber 29.331 7.242
Estoques 9.630 23.608
Tributos a recuperar 44.913 46.593
Outros créditos 19.166 2.714
Total do ativo circulante 126.886 87.598
Não circulante
Adiantamento fornecedor de soja 29.175 40.799
Depósitos judiciais 1.880 1.303
Títulos a receber e outros créditos 20.810 5.631

51.865 47.733
Ativos biológicos 915 5.721
Imobilizado e intangível        12.736 80
Total do ativo não circulante 65.516 53.534
Total do ativo de operação descontinuada 192.402 141.132

31/12/2020 31/12/2019
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos           1.398 -
Fornecedores        15.624 9.898
Impostos, taxas e contribuições a pagar           1.965 818
Salários, provisões e encargos sociais           1.853 982
Adiantamento de clientes              142 332
Provisões e outras obrigações           3.580 5.476
Total do passivo circulante 24.562 17.506
Não circulante
Empréstimos e financiamentos              113  - 
Tributos parcelados                  -                378 
Provisões        35.568        15.857 
Outras obrigações           1.500           1.486 
Total do passivo não circulante 37.181 17.721
Passivo de operações descontinuadas 61.743 35.227

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais 20.817 37.343
Fluxo de caixa das atividades de investimento 12.560 (477)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (35.743) (91.870)
Caixa liquido gerado (utilizado) (2.366) (55.004)
23. Receitas antecipadas

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receita com arrendamento mercantil (lease back) 19.913 24.105
Receita com créditos de celular pré-pago 5.075 5.198
Receita de serviços de BPO/TI, a apropriar 1.052 11.025
Receita de serviços de telecomunicações 2.230 3.363
Ajustes – IFRS15/ CPC47 – receita de Contrato com o cliente - 2.720
Outros - 685

28.270 47.096
Circulante 10.507 24.965
Não circulante 17.763 22.131
24. Provisões e depósitos judiciais - A Companhia e suas controladas avaliam periodicamente seus riscos de 
contingências, com base em critérios jurídicos, econômicos e contábeis. Esses 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.

 Consolidado

 Trabalhistas Tributários 
Processos

Adm. Anatel
Cíveis 

e outros Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 46.357 106.459 57.805 14.214 224.835
Adições (ii) 22.028 79.698 518 10.282 112.526
Atualização monetária 6.851 16.117 3.018 2.429 28.415
Pagamentos (3.300) (1.372) (199) (8.278) (13.149)
Baixas (iii) (29.233) (15.736) (1.999) (3.309) (50.277)
Aquisição (iv) - 31.611 - 968 32.579
Provisões em 31 de dezembro de 2019 42.703 216.777 59.143 16.306 334.929
Depósitos judiciais (12.923) (52.381) (2.861) (142) (68.307)
Direito indenizatório de provisões (i) (120) (6.340) - - (6.460)
Provisões líquidas de depósitos judiciais 29.660 158.056 56.282 16.164 260.162
Saldo em 31 de dezembro de 2019 42.703 216.777 59.143 16.306 334.929
Adições (ii) 71.323 26.572 7.472 20.171 125.538
Atualização monetária 3.594 18.077 1.494 26.848 50.013
Pagamentos (20.104) (2.906) (424) (3.368) (26.802)
Baixas por ganho(iii) (13.277) (10.273) (19.619) (4.252) (47.421)
Baixa por perdas (8.505) (30) - (2.147) (10.682)
Operação Descontinuada (iv) (14.959) (993) - (708) (16.660)
Provisões em 31 de dezembro de 2020 60.775 247.224 48.066 52.850 408.915
Depósitos judiciais (7.523) (50.268) (3.185) (1.749) (62.725)
Provisões líquidas de depósitos judiciais 53.252 196.956 44.881 51.101 346.190
Direito indenizatório de provisões (i) (147) (1.930) - - (2.077)
Provisões liquidas em 31/12/2020 53.105 195.026 44.881 51.101 344.113
(i) Refere-se a riscos tributários e trabalhistas de responsabilidade dos sócios vendedores da Optitel Participações 
e Franquias S.A. e Optitel Redes e Telecomunicações Ltda., sociedades incorporadas pela Algar Soluções. Os 
sócios vendedores são responsáveis pelos tributos, contribuições fiscais e previdenciárias, inclusive os acréscimos 
legais, relativamente a fatos geradores ocorridos anteriormente à transferência do controle dessas sociedades 
para a adquirente CTBC Serviços de Call Center, atual Algar Soluções. (ii) Adições de provisões no período, 
decorrente de novos processos e por alteração de grau de risco de certas demandas, de possível para provável. 
(iii) Baixas por prescrição de processos e por revisão de grau de risco de certas demandas judiciais, envolvendo 
reversão. (iv) Baixa por operação descontinuada.

Individual
 Trabalhistas Tributários Cíveis e outros Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 6.522 12.359 5.183 24.064
Adições - 69.374 60 69.434
Atualização monetária - 8.821 261 9.081
Baixas (3.726) (956) - (4.682)
Transferência - - - -
Provisões em 31 de dezembro de 2019 2.796 89.597 5.504 97.898
Depósitos judiciais (1.788) (875) (11) (2.674)
Provisões líquidas de depósitos judiciais 1.009 88.722 5.493 95.224
Saldo em 1º de janeiro de 2019 2.796 89.597 5.504 97.897
Adições 18 645 2 665
Atualização monetária 144 2.809 660 3.613
Baixas por ganho (1.686) (670) - (2.356)
Baixa por perdas (114) (15) (2) (131)
Provisões em 31 de dezembro de 2020 1.158 92.366 6.164 99.689
Depósitos Judiciais (810) - - (810)
Provisões liquidas em 31/12/2020 348 92.366 6.164 98.879
Os processos judiciais e administrativos e demais riscos têm como principais objetos: Cíveis (valor da provisão 
consolidado: R$ 52.850) - (i) Ações judiciais movidas por consumidores (inscrição em cadastro de inadimplentes, 
habilitação de serviços, contestação de contas e bloqueio de serviços); (ii) Discussões judiciais com ex-fornece-
dores e/ou ex-parceiros comerciais; (iii) Ações coletivas movidas por entidades representativas de consumidores; 
(iv) 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. Processos administrativos e judiciais regu-
latórios (valor da provisão, consolidado: R$ 48.066) - (i) Processos administrativos e judiciais discutindo sanções 
aplicadas pela ANATEL. A controlada Algar Telecom firmou Termo de Ajustamento de Conduta perante a Anatel, 
para que a Agência deixe de exigir multas aplicadas ou estimadas em processos, e em contrapartida ao compro-
misso a controlada Algar Telecom irá realizar a correção de condutas, bem como outros compromissos adicionais 
que impliquem em benefícios a usuários dos serviços. (i) Reclamatórias trabalhistas, envolvendo a Companhia 
e suas as controladas, que discutem vínculos de emprego, responsabilidade subsidiárias, horas extras, diferenças 
salariais e indenizações por acidentes de trabalho. (ii) A Companhia e suas controladas são parte em ações judi-
ciais 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 Ministé-
rio Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da economia, em que se encontra 
em fase de apreserançaõ de documentos comprobatórios. Tributárias (valor da provisão consolidado: R$ 247.224) 
- (i) Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (“FUST”): a controlada Algar Telecom e suas 
controladas, Algar Multimídia e Algar Soluções mantêm, desde 2006, discussão judicial em face das alterações 
impostas pela Súmula nº 07/2005 da ANATEL, que, ilegalmente, vedou a exclusão das receitas de interconexão e 
EILD da base de cálculo da contribuição, bem como impôs a sua cobrança retroativamente ao ano 2000.. (valor da 
provisão: R$22.461 e depósito judicial vinculado: R$30.867). (ii) ICMS: a controlada Algar Telecom e suas con-
troladas Algar Multimídia e Algar Soluções possuem discussões sobre direito ao crédito de ICMS; exigência de 
ICMS sobre operações de leasing; exigência relativa a ICMS sobre operações não enquadradas no conceito legal 
de prestação de serviços de telecomunicações (valor da provisão: R$ 17.236). (iii) Contribuição para o Desen-
volvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE): a controlada Algar Telecom e a sua controla-
da Algar Multimídia, questionam a legalidade e constitucionalidade da exação para as empresas de comunicações, 
vez que se trata de contribuição destinada à promoção do audiovisual nacional, não havendo referibilidade com a 
prestação de serviço de comunicação para justificar a intervenção no referido setor econômico (valor da provisão: 
R$11.275 e depósito judicial vinculado: R$16.156). (iv) Mandado de segurança impetrado pela controlada Algar 
Telecom e suas controladas, que discute o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora cobrados 
de seus clientes, tendo em vista que a natureza jurídica dos juros tem caráter indenizatório. (Valor da provisão: 
R$16.395). (v) Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (EBC): a controlada Algar Telecom ques-
tiona judicialmente a constitucionalidade da referida contribuição por ofensa ao princípio da anterioridade/ir-
retroatividade, bem como por ausência de referibilidade entre a atividade econômica explorada pelas companhias 
e a finalidade da contribuição (valor provisionado: R$12.190 e depósito judicial vinculado: R$12.200). (vi) PIS, 
COFINS, IRPJ e CSLL: referem-se a tributos sobre a baixa de valores devidos a terceiros. A controlada Algar Tel-
ecom e a sua controlada Algar Multimídia efetuaram a baixa, em novembro de 2017, em decorrência do decurso 
do prazo prescricional aplicável (valor da provisão: R$17.029). (vii) Contribuições Previdenciárias: A Companhia 
e suas controladas impetraram mandado de segurança para questionar a incidência de contribuição previdenciária 
sobre o 1/3 de férias. Decisão vigente favorável. Discussão classificada como provável em razão da publicação do 
acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral - RE 1.072.485. (Valor da provisão – Consolidado R$ 
1.523). (viii) A Companhia e suas controladas  possuiem outras ações tributárias envolvendo tributos diversos com 
risco provável (Valor da provisão – consolidado R$662). (ix) FAP: A Companhia e suas controladas impetraram 
mandado de segurança para discutir a inconstitucionalidade e ilegalidade das normas que instituíram o fator aci-
dentário de prevenção (“FAP”), aplicável às alíquotas da contribuição ao seguro de acidente do trabalho. Sentença 
de primeira instância favorável. Discussão classificada como provável. Envolve áreas previdenciária e tributária 
(Valor da provisão – consolidado R$ 7.850). (x) PIS/COFINS: Discussão a respeito da legitimidade, por sucessão 
empresarial, no aproveitamento do crédito federal via compensação. (Valor da provisão –  Consolidado: R$ 492).

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Depósitos judiciais sem provisões:
Tributário 25.560 28.479
Trabalhista 12.373 11.634
Cível 1.325 1.096
Pados – ANATEL - 277
 39.258 41.486
Depósitos judiciais com provisões:
Tributário 50.268 52.381
Trabalhista 7.523 12.923
Cível 1.749 142
Pados – ANATEL 3.185 2.861
 62.726 68.307
Total 101.984 109.793
c) Processos judiciais não provisionados (risco possível)

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Ocupação de faixa de domínio - 51.247
INSS FAP 1.093 2.322
TFI 36.364 23.964
ICMS 90.020 27.900
FUNTTEL 28.536 22.090
FUST 75.038 67.401
ISS 33.848 80.982
Tributos federais 15.797 4.180
Trabalhistas 78.267 82.979
PADOS 231.532 238.736
Cível 341.812 20.219
Outros 1.261 7.793
 933.568 629.813
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