
SEXTA-FEIRA
26 DE MARÇO DE 2021

ALGAR S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 17.835.026/0001-52 5/6
Os principais processos da Companhia e de suas controladas, com grau de risco considerado pelos seus assessores 
jurídicos como possível, são os relacionados abaixo, para os quais não há provisão contábil: Tributárias - (i) 
Taxa de Fiscalização de Instalação/Funcionamento (“TFI/TFF”): cobrança, em face da controlada Algar Telecom, 
quando da prorrogação da autorização da licença para operação das suas estações. A cobrança está baseada em 
resolução da ANATEL que ampliou a hipótese de incidência da referida taxa. Bem como discussões de TFI/TFF 
das movimentações mensais (valor envolvido: R$36.364). (ii) Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (“FUNTTEL”) e FUST: a controlada Algar Telecom e suas controladas, Algar Multimídia e 
Algar Soluções, impugnaram lançamentos referentes a diferenças apuradas no recolhimento das contribuições ao 
FUST e FUNTTEL, em decorrência da inclusão na base de cálculo da contribuição de receitas de interconexão, 
EILD, e de outros serviços que não constituem serviços de telecomunicações (valor envolvido: R$103.573). (iii) 
ICMS a controlada Algar Telecom e suas controladas, Algar Multimídia e Algar Soluções, possuem discussão 
relativa à escrituração de créditos de ICMS em estabelecimento diverso do indicado no documento fiscal de 
entrada, discussão relativa à exigência de ICMS sobre operações não enquadradas no conceito legal de prestação 
de serviços de telecomunicações, discussão judicial quanto a incidência de ICMS sobre receitas de locações de 
fibras apagadas, e sobre importação de equipamentos (valor envolvido: R$90.020). (iv) ISS: A Companhia e suas 
controladas questionam a legitimidade de alguns municípios para cobrança de ISS em decorrência da prestação de 
serviços. (Valor envolvido: consolidado R$ 30.917). (v) Multa Isolada: A Companhia e suas controladas questiona 
a legalidade cobrança de multa isolada exigida em compensações tributárias não homologadas (Valor envolvido: 
consolidado R$ 567). (vi) Outras ações tributárias envolvendo tributos diversos com risco possível (Valor envolvi-
do: consolidado R$ 4.463, individual R$ 1.655). Trabalhistas. (i) A Companhia e suas controladas possuem ações 
trabalhistas envolvendo discussões relacionadas a dano moral e material, jornada de trabalho, vale-transporte, 
benefícios e honorários advocatícios (valor envolvido: R$ 76.986). Processos administrativos e judiciais regula-
tórios - (R$ 231.532) - (i) Processos administrativos e judiciais discutindo sanções aplicadas pela ANATEL. (ii) 
Demandas administrativa e judicial em que se discute a divergência na base de cálculo dos montantes devidos na 
prorrogação da concessão do STFC e autorização SMP.  Cíveis - (i) A controlada Algar Telecom e suas controladas 
Algar Multimídia e Soluções possuem ações envolvendo discussões relacionadas a ações judiciais movidas por 
consumidores (inscrição em cadastro de inadimplentes, habilitação de serviços, contestação de contas e bloqueio 
de serviços); Discussões contratuais com ex-fornecedores e/ou ex-parceiros comerciais; Processos judiciais contra 
concessionárias de energia elétrica, questionando valores exigidos pelo compartilhamento de infraestrutura; ação 
judicial pautada em direito autoral em virtude de suposta utilização irregular de serviço patenteado; Processos 
judiciais discutindo a distribuição e comercialização de cartões indutivos de telefones de uso público; Deman-
das judiciais pela controlada Algar Telecom e as controladas indiretas Algar Multimídia e Algar Soluções, com 
concessionárias de rodovias discutindo a legalidade da cobrança de valores para passagem subterrânea de cabos 
na faixa de domínio das rodovias, por ser considerado bem de uso comum, não abarcado no objeto da concessão 
outorgada às concessionárias (valor envolvido (Valor envolvido: R$ 234.747). (ii) A Companhia e suas controldas 
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 ser-
viços (Valor envolvido: R$ 8.248).
25. Patrimônio líquido - Capital social - a) Capital social - O capital autorizado da Companhia é representado 
por 150.000.000 ações ordinárias e preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. Em 30 de abril de 2020, 
a Assembleia Geral Ordinária, aprovou a distribuição de lucros no valor de R$ 110.849 mil e aprovando também a 
distribuição dos dividendos adicionais no valor de R$ 31.535. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o valor do 
capital social da Companhia e o valor patrimonial da ação (VPA) eram como segue:

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Valor do capital social 1.163.800 1.163.800
Quantidade de Ações (ON) 50.681.367 50.681.367
Quantidade de Ações (PN) 681 681
Quantidade de Ações 50.682.049 50.682.049
Valor do patrimônio líquido da Companhia 2.010.461 2.090.713
Valor patrimonial da ação (VPA) em R$ 39,67 41,25
b) Dividendos - No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 os dividendos propostos  são demonstrados 
como segue:

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Resultado líquido do exercício 89.849 161.009
Realização reserva reavaliação 368 368
Realização custo atribuído 1.218 2.452

91.435 163.829
Reserva legal 5% (4.572) (8.191)
Resultado base para distribuição de dividendos 86.863 155.638
Dividendos mínimos obrigatórios 25% 21.716 38.909
Dividendo por Ação (em R$) 0,43 0,77
Total de dividendos mínimos obrigatórios 21.716 38.909
Quantidade de ações:
 ON 50.681.367 50.681.367
 PN 682 682
Total 50.682.049 50.682.049
c) Reserva de retenção de lucros - Após a constituição da reserva legal de 5% sobre o lucro do exercício e da dis-
tribuição dos dividendos sobre o lucro do exercício, o saldo remanescente de lucros acumulados foi incorporado 
à reserva de retenção de lucro, ficando à disposição da Companhia para o cumprimento do orçamento aprovado 
pelo Conselho de administração, realizada em 10 de dezembro de 2020.
23. Partes Relacionadas Consolidado

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

Contas a
receber

Títulos a
receber Total

Contas a
receber

Dividendos 
a receber Total

(a) (c)  (a) (b)  
Controladora:
Arvore S.A. -   -   -   7 -   7 
Total -   -   -   7 -   7 
Relacionadas:
RQ Empar 150 -   150 147 12.609 12.756 
Alsol 16 -   16 35 -   35 
Archy LLC -   285.419 285.419 -   -   -   
Total 166 285.419 285.585 182 12.609 12.791 
Total partes relacionadas 166 285.419 285.585 189 12.609 12.798 

Consolidado
Saldos - ativo não circulante

31/12/2020 31/12/2019
Títulos a
Receber Total

Títulos a
Receber Total

(c)  (c)  
Relacionadas:
Archy LLC - - 262.006 262.006 
Total partes relacionadas - - 262.006 262.006 

Consolidado
Saldos - Passivo circulante

31/12/2020 31/12/2019

Adto 
Dividendos

Obrigação
por

aquisição de
controlada

Dividendos
 a pagar Total

Adto 
Dividendos

Obrigação
por

aquisição de
controlada

Dividendos
a pagar Total

(d) (e) (f)  (d) (e) (f)  
Controladora:
Arvore S.A. -   -   21.716 21.716 -   -             38.909 38.909 
Total -   -   21.716 21.716 -   -             38.909 38.909 
Relacionadas:
RQ Empar 2.700 -                    -   2.700 12.609 -                      -   12.609 
Archy LLC -   4.701         17.026 21.727 -   90.276           25.467 115.743 
Outros -   -   7.703 7.703 -   -                      -   -   
Total 2.700 4.701 24.729 32.130 12.609 90.276           25.467 128.352 
Total partes 
relacionadas 2.700 4.701 46.445 53.846 12.609 90.276           64.376 167.261 

Consolidado
Saldos – resultado

31/12/2020 31/12/2019
Custos e
Despesas 

Adm Financeiras Total
Despesas

Adm Financeiras Total
(g) (h)  (g) (h)  

Controladora:
Arvore S.A. (3.126) - (3.126) - - -
Total (3.126) - (3.126) - -   - 
Relacionadas:
RQ Empar    - - - (112) - (112)
Alsol - - - - 425 425 
Total partes relacionadas - - - (112) 425 313 

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Contas a
receber

Títulos a
receber

Dividendos
 a receber Total

Contas a
receber

Dividendos
a receber Total

(a) (c) (b)  (a) (b)  
Controladora:
Arvore S.A. -   -   -   -   7 -   7 
Total -   -   -   -   7 -   7 
Relacionadas:
Algar Tecnologia 693     -   -   693 327 -   327 
Engeset 145              -   -   145 195 -   195 
Algar Telecom 4.616          -    45.580 50.196 4.551  68.179 72.730 
Algar TI 1.673 -   3.960 5.633 6.800 2.259 9.059 
Soluções 3    -   -   3 79 -   79 
Algar Multimidia 307 -   -   307 198 -   198 
Algar Agro -   609 -   609 240 -   240 
Farming 83 17.570 1.756 19.409 22 2.966 2.988 
Comtec 51 -   150 201 2 1.750 1.752 
RQ Empar 13 - -   13 3 12.609 12.612 
Alsol 16 - -   16 35 -   35 
Archy LLC -   285.419 -   285.419 - - -   
Outros 11 -   -   11 386 -   386 
Total 7.611 303.598 51.445 362.654 12.838 87.763 100.079 
Total partes relacionadas 7.611 303.598 51.445 362.654 12.845 87.763 100.086 

Individual
Saldos - ativo não circulante

31/12/2020 31/12/2019
Títulos a
Receber Total

Títulos a
Receber Total

(c)  (c)  
Relacionadas:
Algar Agro 85.715 85.715 -   -   
Comtec 2.195 2.195 -   -   
Farming 19.643 19.643 -   -   
Archy LLC - - 262.006  262.006 
Outros 1.722 1.722 1.080 1.080 
Total partes relacionadas 109.275 109.275 263.086 263.086 

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Forne-
cedores

Adto
Dividendos

Dividendos
 a pagar Total

Forne-
cedores

Adto
Dividendos

Dividendos
 a pagar Total

(a) (c) (b)  (a) (b) (e)  
Controladora:
Arvore S.A. -   -   21.216 21.216 -   -   38.909 38.909 
Total -   -   21.216 21.216 -   -   38.909 38.909 
Relacionadas:
Algar Telecom 41 -   -   41 41 -   -   41 
Algar TI 27 -   -   27 57 -   -   57 
RQ Empar -   2.700                  -   2.700 -   12.609 -   12.609 
Algar Tecnologia 22 -   -   22 105 -   -   105 
Space 
 Empreendimentos -   21.272 -   21.272 -   21.705 -   21.705 
Algar Multimidia 18 -   -   18  -   -   -   -   
Total 108 23.972 -   24.080 203 34.314 -   34.517 
Total partes 
 relacionadas 108 23.972 21.216 45.296 203 34.314 38.909 73.426 

Consolidado
Saldos – resultado

31/12/2020 31/12/2019
Despesas 

Adm Financeiras Total
Despesas

Adm Financeiras Total
(g) (h)  (g) (h)  

Relacionadas:
Algar Telecom (81) - (81) (126) - (126)
Algar Multimidia (354) - (354) (16) - (16)
Algar Tecnologia (210)   - (210) (620) - (620)
Algar TI (663) - (663) (1.232) - (1.232)
Space Empreendimentos (1.622) - (1.622) (1.715)   - (1.715)
Algar Agro - 1.805 1.805 - 1.258 1.258 
RQ Empar - - - (112) - (112)
Alsol - - - - 425 425 
Farming - - - - 599 599 
Outros        (484) 290 (194) - - - 
Total partes relacionadas (3.414) 2.095 (1.319) (3.821) 2.282 (1.539)
Os saldos e valores decorrentes das transações entre as partes relacionadas são descritos como segue: (a) Contas a 
receber pela prestação de serviços relacionados às atividades operacionais das empresas e repasse da Companhia; 

(b) Saldos de dividendos a receber pela controladora; (c) Títulos a receber provenientes de operações de mútuo 
das empresas do Grupo, atualizadas pelo CDI e parcela referente alienação de ações da controlada Algar Telecom 
conforme descrito na nota explicativa 10; (d) Obrigações pelo fornecimento de bens e serviços decorrentes das 
operações das empresas do Grupo Algar e repasse da Companhia; (e) Adiantamento de dividendos efetuados pelas 
controladas e pela Companhia; (f) Saldos de dividendos a pagar à controladora e a acionista minoritário de con-
trolada; (g) Custos e despesas com serviços de telecomunicações; manutenção de redes, instalação de terminais, 
gestão de almoxarifado e manutenção de terminais públicos; serviço de telemarketing, administração de call center, 
locação de pontos de atendimento, cobrança e back office; (h) Refere-se a atualizações dos contratos de mútuos;
Avais e fianças

Consolidado
31/12/2020

Empresa Banco Garantidor Vencimento Valor da garantia Saldo Devedor
Space Santander Algar 15/05/2022        12.437          2.676 
Alsol Itaú Algar 07/10/2024      10.000        10.042 
Total         22.437        12.718 
Remuneração dos administradores - As remunerações dos administradores, responsáveis pelo planejamento, dire-
ção e controle dos negócios da Companhia e controladas, que incluem os membros do conselho de administração 
e diretores estatutários são computadas como custos e despesas do exercício, incluindo os benefícios e encargos 
sociais correspondentes, estão apresentadas a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Salários e outros benefícios de curto prazo 31.535 29.287
27. Receita de vendas de produtos, mercadorias e serviços prestados

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Telecom 3.035.577 2.807.119 
B2B 1.842.802  1.668.563 
B2C 1.192.775 1.145.767 
Eliminações Telecom - (7.211)
Tech - BPO/Gestão de TI 848.377 771.384 
  Eliminações entre segmentos (52.870) (38.535)
Total setor Telecom e TI 3.831.084 3.539.968 
Agricultura e pecuária 101.730 69.732 
Total setor Agro 101.730 69.732 
Total setor serviços 41.929 50.276 
  Eliminações entre segmentos (21.640) (32.176)
Receita operacional bruta 3.953.103 3.627.800 
Deduções das vendas (775.858) (765.871)
Receita operacional líquida de operações em continuidade 3.177.245 2.861.928 
28. Custos dos produtos, mercadorias vendidas e serviços prestados

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Pessoal (688.056) (599.399)
Materiais (20.279) (17.274)
Serviços de terceiros (356.492) (386.758)
Custo de aquisição de matéria-prima e insumos (78.110) (64.999)
Custos de interconexão (125.764) (123.230)
Custos de mercaodrias vendidas (107.938) (44.181)
Depreciação e amortização (479.663) (416.362)
Outros (78.479) (61.578)

(1.934.781) (1.713.782)
29. Despesas com vendas

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Pessoal (180.809) (181.576)
Material (732) (1.185)
Serviços de terceiros (125.887) (104.380)
Depreciação e amortização (34.578) (30.137)
Gastos mercadológicos (26.747) (38.207)
Provisão para redução ao valor recuperável (43.785) (23.626)
Outros (19.681) (17.946)

(432.219) (397.056)
30. Despesas gerais e administrativas

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Pessoal   (127.451) (134.123)
Materiais (1.129) (1.696)
Depreciação e amortização (30.025) (31.978)
Serviços terceiros (82.817) (102.344)
Outros (7.963) (6.297)

(249.385) (276.438)
31. Resultado financeiro, líquido

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receita de aplicações financeiras 20.656 27.948 
Juros e multas sobre contas recebidas em atraso 5.650 5.914 
Variação cambial e monetária ativa 7.595 4.240 
Juros sobre impostos, taxas e contribuições 7.602 7.046 
Reversão de provisões 6.121 2.771 
Atualização monetária de crédito tributário (PIS/COFINS) 18.163 116.200 
Outras receitas financeiras 14.290 21.261 
Total das receitas financeiras 80.077 185.380 
Juros e variações monetárias sobre empréstimos (7.251) (3.526)
Juros sobre debêntures (143.499) (149.735)
Variação cambiais e monetária passivas (6.714) (22.562)
Juros CPC 06 - IFRS 16 (24.833) (23.550)
Descontos concedidos (11.010) (8.810)
Encargos sobre contingências, impostos e taxas (50.483) (27.680)
Taxa e tarifas bancárias (19.333) (16.961)
Despesas com renegociação de clausulas de emissões 
 de debentures e notas promissórias (21.996) - 
Outras despesas financeiras (17.268) (14.159)
Total das despesas financeiras (302.387) (266.984)
Despesas financeiras, líquidas (222.310) (81.603)
32. Outras receitas e (despesas) operacionais, líquidas Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Despesas com concessão (3.834) (3.243)
Provisões (121.268) (103.288)
Reversão de provisões 29.849 19.094 
Comissão por transferência de cliente de TV 8.374 - 
Multas sobre serviços de telecomunicações e contratuais 24.140 23.407 
Ganho/perdas com imobilizados e intangíveis (4.588) (13.414)
Recuperação de custos de despesas 1.232 - 
Multas contratuais operadoras (2.006) (131)
Indenizações de perdas com sinistros 853 498 
Idenização por alienação de investimentos 11.460 2.813 
Realização de ganho na alienação de fazendas 5.845 - 
Provisão para perdas ativos TV - (62.390)
Recuepração de tributos - 12.872
Crédito tributário de PIS e COFINS 25.855 138.302 
Crédito tributário de INSS 11.287 653
Outras 16.215 (2.254)
Amortização Mais Valia (5.708) (5.300)

26.140 7.619 
33. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos - Gerenciamento de riscos - As políticas de gerenciamen-
to de risco da Companhia e suas controladas foram estabelecidas para identificar e analisar as ameaças aos quais 
estão expostas. As políticas de riscos e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e suas atividades. Através de treinamentos e procedimentos de gestão, busca-se desenvolver um am-
biente de disciplina e controle no qual os associados tenham essa consciência em suas atribuições e obrigações. O 
Comitê de Auditoria e Gestão de riscos do Grupo Algar supervisiona a forma na qual a Administração monitora a 
aderência desses procedimentos às políticas estrutura de riscos determinada. O Comitê de Auditoria e Gestão de 
riscos conta com um time de auditoria interna na execução dessas atribuições. Risco de taxas de câmbio e  de juros - 
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia 
e pelas suas controladas para a aquisição de equipamentos e insumos. A Companhia e controladas não possuem 
exposição a variações de moeda estrangeira, relativamente a empréstimos e financiamentos, no exercício corrente 
bem como no exercício comparativo reportado nas presentes demonstrações financeiras. Risco de crédito - Risco de 
crédito é o risco de prejuízo financeiro para a Companhia e suas controladas, caso um cliente ou contraparte em um 
instrumento financeiro descumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis em 
títulos de investimento. Os ativos da Companhia e controladas avaliados como sujeito a risco de crédito, suscetível 
de eventual perda, é o contas a receber e, na avaliação da Companhia, não há outros ativos relevantes sujeitos a 
risco de crédito. Contas a receber de clientes - A Companhia e suas controladas monitoram continuamente o crédito 
concedido aos seus clientes e o nível de inadimplência. O risco de crédito de contas a receber é proveniente de va-
lores faturados e a faturar de serviços prestados de telecomunicações, revenda de aparelhos celulares e distribuição 
de cartões pré-pagos e cartões indutivos, dentre outros. O acesso dos clientes de prestação de serviços de telefonia 
fixa é bloqueado parcialmente sempre que sua conta não é paga há mais de 30 dias, e com mais de 60 dias ocorre o 
bloqueio total. Exceções compreendem somente serviços de telefonia que devem ser mantidos por razões de segu-
rança ou defesa nacional. O acesso dos clientes de prestação de serviços de telefonia móvel celular é bloqueado par-
cialmente sempre que sua conta se encontrar vencida há mais de 15 dias. Com mais de 30 dias de vencimento ocorre 
o bloqueio total. O risco de crédito relativo às prestações de serviços da controlada indireta Algar Tecnologia, bem 
como o risco de concentração da receita em poucos clientes são minimizados através de uma criteriosa análise de 
crédito. Essa análise é definida com base no potencial de vendas, histórico de risco, pontualidade de pagamentos 
e inadimplência de clientes, bem como na distribuição dos contratos de clientes em diversos tipos de operação. 
Políticas semelhantes são utilizadas para análise de crédito abrangendo as demais controladas, sendo definida com 
base no potencial de vendas, histórico de risco, pontualidade de pagamentos e inadimplência. A exposição da Com-
panhia e suas controladas ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas características individuais de cada 
cliente. Porém, a Administração da Companhia também considera estes riscos, levando em consideração os riscos 
por região, através de históricos de créditos com liquidação duvidosa. O gerenciamento de riscos de crédito do 
contas a receber apresenta os seguintes aspectos por empresa. Risco de liquidez - A Administração da Companhia 
gerencia riscos de liquidez visando assegurar o cumprimento das obrigações com passivos financeiros, seja por 
liquidação em dinheiro ou com outros ativos financeiros, mantendo, quando possível, o planejamento para atender 
a essas obrigações em condições normais de mercado ou em condições específicas, conforme o grau de risco. As 
maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo os juros estimados e excluindo o impacto de acordos de 
negociação de moedas pela posição líquida estão apresentados abaixo:

Consolidado
31/12/2020

Passivos financeiros não derivativos
Valor

Contábil
Fluxo de caixa

contratual
Até 

2 anos

Mais de 
2 anos até 

5 anos
Mais de 

5 anos
Empréstimos Bancários 216.395  257.166 141.231 129.652 6.589 
Debêntures e notas promissórias comerciais 2.543.104 2.947.379 1.271.872 1.547.000 128.507 
Passivo de arrendamento financeiro 7.523 14.725 6.642 8.083 -   

2.767.022 3.219.270 1.419.745 1.684.735 135.096 

A política de aplicações financeiras estabelecida pela Administração elege as instituições financeiras com as quais 
os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos e valores 
absolutos a serem aplicados em cada uma delas. Risco de mercado - Os riscos de mercado estão relacionados, prin-
cipalmente, aos riscos de mudança nos preços dos produtos e serviços ofertados pela Companhia, assim como em 
taxas de câmbio, de juros e outras taxas que possam influenciar a sua receita, bem como os valores dos seus ativos 
e passivos. O objetivo da Administração é gerenciar e controlar a exposição da Companhia aos riscos de mercado, 
dentro de limites compatíveis, afastando os obstáculos ao crescimento dos negócios. Riscos operacionais - Os 
riscos operacionais são os riscos diretos e indiretos de perdas decorrentes de uma variedade de causas associadas 
aos processos das empresas da Companhia, assim como aos colaboradores, tecnologia e infraestrutura, além de 
fatores externos de mercado e de liquidez, como os decorrentes de ações legais e requerimentos regulatórios. O 
objetivo da Companhia é gerenciar os riscos operacionais, assim como evitar as perdas financeiras e danos à re-
putação das empresas, mediante procedimentos e políticas alinhados com as atividades e negócios da Companhia. 
A responsabilidade de desenvolver, implementar e monitorar controles para endereçar os riscos operacionais é da 
alta Administração da Companhia, sendo auxiliada pela Auditoria Interna, sobretudo quanto a revisões periódicas 
desses controles e das políticas internas, a fim de garantir as implementações e funcionamento adequados. Valores 
estimados de mercado - A Companhia utilizou os seguintes métodos e premissas para estimar a divulgação do 
valor justo de seus instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2020: Caixa e equivalentes de caixa - estão 
apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil. Contas a receber - decorrem diretamente 
das operações da Companhia e de suas controladas e são classificados como empréstimos e recebíveis, e estão 
registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas. Os valores originais líquidos de provisão 
se assemelham aos valores justos na data de encerramento dessas demonstrações financeiras. Títulos a receber de 
partes relacionadas - são apresentados pelos seus valores originais, atualizados monetariamente, quando aplicável. 
Fornecedores - os valores contábeis apresentados são considerados equivalentes aos respectivos valores justos das 
obrigações registradas nessa rubrica.  Empréstimos, financiamentos e debêntures (em moeda nacional e estrangei-
ra) - são mensurados ao custo amortizado, e estão contabilizados pelos seus valores contratuais. O valor justo é 
calculado por fluxo de caixa descontado, e os recebimentos e pagamentos referem-se às previsões de fluxo de caixa 
no período. Para determinação do valor justo dos empréstimos, financiamentos e debêntures conforme abaixo, a 
Companhia utilizou taxas de juros para descontar fluxos de caixa estimados, quando aplicável, baseadas na curva 
do CDI no final do exercício de relatório, e considera o cálculo como nível 2 de acordo com a hierarquia de valor 

justo descrita abaixo. Segue a classificação dos instrumentos financeiros:
Consolidado

 31/12/2020 31/12/2019
 Classificação Valor contábil Valor justo
Ativo   
Caixa e bancos (a) 28.859         28.859 
Aplicações Financeiras (a) 725.583      725.583 
Titulos a receber (b) 287.188      287.188 
Contas a receber (b) 785.583      785.583 
  1.827.213   1.827.213 
Passivo  
Fornecedores (b) 320.268      319.792 
Empréstimos e financiamentos (b)           216.395      228.126 
Debêntures e notas promissórias (b)        2.543.104   2.703.777 
Arrendamento financeiro (b)                7.523           8.032 
Titulos a pagar (b)                7.438           7.438 
Adiantamentos de clientes (b)                3.802           3.802 
Valores a restituir aos acionistas (b)                      92                 92 
         3.098.352   3.271.059 
(a) Ativos ou passivos financeiros avaliados pelo valor justo com ajuste no resultado;
(b) Custo amortizado. 
Gestão de capital - A política da Companhia em manter uma base sólida de capital resulta na confiabilidade dos 
investidores, credores e mercado, assim como solidifica alicerces para desenvolvimento de negócios futuros. O 
constante monitoramento do retorno de capital e o zelo pela política de distribuição de dividendos são práticas 
consagradas em respeito ao acionista e ao empreendimento administrado. Ao administrar seu capital, os objetivos 
das empresas, incluindo a Companhia, são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal, 
capaz de promover a otimização dos custos incorridos. A Companhia e suas controladas não mantêm operações 
com instrumentos financeiros derivativos complexos. A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de 
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Hierarquias de valores justos - A tabela 
abaixo apresenta os instrumentos financeiros utilizados pela Companhia e suas controladas, os quais estão regis-
trados pelos seus valores justos. Os diferentes níveis foram definidos da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos semelhantes. • Nível 2: inputs, exceto preços cotados, 
incluídas no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado 
de preços). • Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). A Companhia e suas controladas evidenciam no quadro abaixo, os seus respectivos 
instrumentos financeiros, bem como suas classificações nos níveis supracitados:

Consolidado
31/12/2019

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Caixa e bancos 28.859 -   -   28.859 
Aplicações financeiras -   725.583 -   725.583 

28.859 725.583 -   754.442 
Os valores justos são calculados para os estoques físicos de commodities agrícolas e para os contratos a termo de 
compra e venda de commodities agrícolas que já possuem os preços fixados e que ainda não foram recebidos pela 
Companhia e sua controlada. Os ganhos ou perdas apurados são contabilizados no resultado do exercício, na linha 
de receitas (despesas) financeiras.  Taxas de câmbio e de juros - A controlada Algar Telecom possui exposição 
decorrente principalmente da variação das taxas de juros relacionados aos seus empréstimos e debêntures. Os 
cenários de exposição dos instrumentos financeiros (empréstimos, financiamentos e debêntures) indexados à taxa 
de juros foram montados com base nas curvas apuradas em 31 de dezembro de 2020, averiguando-se o impacto 
no resultado financeiro, líquido dos rendimentos das aplicações financeiras para o caso da variável de risco CDI, 
no período de um ano. O Cenário I corresponde às taxas de juros apuradas na data acima e, na avaliação da Ad-
ministração, é o cenário mais provável de se realizar nas datas de vencimento de cada uma das operações. Para os 
Cenários II e III, considerou-se uma elevação de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Premissas para a análise de sensibilidade 

Variável de risco Cenário I Cenário II Cenário III
DI (%) 1,90% 2,38% 2,85%
Resultado financeiro atrelado ao DI 27.170 33.963 40.766
Encargos financeiros adicionais em se confirmando o cenário - 6.793 13.596

Variável de risco Cenário I Cenário II Cenário III
IPCA (%) 4,31% 5,39% 6,47%
Resultado financeiro atrelado ao IPCA 29.159 36.449 43.739
Encargos financeiros adicionais em se confirmando o cenário - 7.290 14.580
34. Informações por 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; telefônicos. Tech - BPO/Gestão de TI - oferece soluções em tecnologia para processos 
de negócios, por meio de infraestrutura de TI, serviços gerenciados, gestão de negócios e relacionamento com o 
cliente. Inclui a prestação de serviços de contact center, BPO (Business Process Outsourcing) e soluções em tec-
nologia da informação. Entretenimento - Tem como principal atividade a exploração do parque aquático do com-
plexo 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 comercialização 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 
passagens de transportes, bem como a administração de centros comerciais e a exploração de serviços de consul-
toria na área de engenharia e pesquisa e desenvolvimento relativos a projetos de energias renováveis.

31/12/2020

Telecom TI Agro Agro
Demais

negócios Eliminações Consolidado
Ativo circulante 1.457.411 289.949 222.787 85.167 429.456 (336.372) 2.148.398 
Ativos de operação 
 descontinuada -   -   -   - -   192.402 192.402 
Realizável a longo prazo 428.604 24.535 37.423 14.680 112.346 (123.780)   471.741 
Investimentos 126 -   (22.067) -   1.671.397 (1.584.779) 86.744 
Ativos biológicos -   -   -   8.311 57 - 8.368 
Imobilizado 2.513.944 219.782 767.269 256.529 169.790 (767.036) 3.160.278 
Intangível 401.838 179.240 18.164 324 72.534 (18.164) 653.936 
Direito de Uso - CPC 
 06 (IFRS 16) 495.025 424 18.047 2.870 3.992 (136.282)  384.076 
Ativo não circulante 3.839.537 423.981 818.836 282.714 2.030.116 (2.630.041) 4.765.834 
Ativo 5.296.948 713.930 1.041.623  367.881 2.459.572 (2.774.011) 7.105.943
Passivo circulante 1.280.195 196.072 307.100 75.165 75.985 (463.738) 1.470.779
Passivos de oepração 
 descontinuada -   -   -   - -   61.743   61.743 
Passivo não circulante 2.560.946 276.700 585.237 119.852 219.955 (697.955) 3.064.735 
Passivo 3.841.141 472.773 892.337 195.017 295.941 (1.079.951) 4.617.258
Patrimônio líquido 1.45.807 241.157  149.286 172.864 2.163.631 (1.694.060) 2.488.685
Passivo e patrimônio líquido 5.296.948 713,930 1.041.623 367.881 2.459.572 (2.774.011) 7.105.943

31/12/2020

Telecom TI Turismo Agro
Demais

negócios Eliminações Consolidado
Receita bruta de produtos, 
 mercadorias e 
 serviços prestados

             
3.035.577 

                 
903.748 

                
320.582 

                
101.730 103.084

              
(511.618)

             
3.953.103 

Deduções sobre a receita 
 de vendas (-) (684.806) (88.049) (32.773) (8.462) (9.368) 47.600 (775.858)
Receita líquida de vendas de
 produtos, mercadorias 
 e serviços prestados 2.350.771 815.699 287.809 93.268 93.716 (464.018) 3.177.245 
Custos de produtos mercadorias 
e Serviços prestados (1.267.045) (651.152) (245.078) (77.702) (68.403) 374.599 (1.934.781)
Lucro bruto 1.083.726   164.547 42.731 15.566 25.313 (89.419) 1.242.464 
Despesas com vendas / 
 administrativas e outras (567.860) (123.478) (159.485) (284) (33.110) 228.754 (655.463)
Resultado operacional antes do
 resultado financeiro e 
 equivalencia patrimonial 515.866 41.069 (116.754) 15.282 (7.797) 139.335 587.001 
Financeiras líquidas (225.471)   (9.193) (16.941) (4.041) 7.275 26.060 (222.311)
Resultado de equivalência 
 patrimonial -             -   109 -       85.986 (155.649) (69.554)
Resultado antes da contribuição
 social e do imposto de renda 290.395      31.876 (133.586)  11.241  85.464 9.745  295.135 
Contribuição social e 
 imposto de renda (88.020)   (15.209) 2.712 (3.849) (10.397) 2.161 (112.602)
Resultado liquido de operações 
 em continuidade 202.375      16.667 (130.874) 7.392 75.067 11.906 182.533 
Resultado liquido atribuivel aos
 acionistas não controladores 
 de operações em continuidade -             -   660 -   -   (66.184) (65.524)
Resultado liquido atribuivel aos
 acionaistas controladores 
 de operações em continuidade 202.375      16.667 (130.214) 7.392 75.067 (54.277) 117.010 
Resultado liquido de 
 operações descontinuadas -   - -   -   -   (27.161)   (27.161)
Resultado liquido 202.375     16.667 (130.214) 7.392 75.067 (81.438) 89.849

31/12/2019

Telecom

Tech -BPO
Gestão

de TI Agro Turismo
Demais

negócios Eliminações Consolidado
Ativo circulante 1.177.270 286.111 247.913 93.361 376.892 (377.320) 1.804.227
Ativos de operação 
 descontinuada - - - 141.132 - - 141.132
Realizável a longo prazo 365.757 38.816 76.632 114.435 264.702 (178.735) 681.607
Investimentos 126 - 17.399 (6.947) 1.755.596 (1.610.489) 155.685
Ativos biológicos - - - 8.739 262 1 9.002
Imobilizado 2.487.526 230.658 805.615 243.510 176.821 (805.037) 3.139.093
Direito de Uso 
 - CPC 06 (IFRS 16) 403.749 175.249 6.797 576 73.049 (6.797) 652.623
Intangível 344.327 21.000 19.283 4.016 8.441 (155.406) 241.661
Ativo não circulante 3.601.485 465.723 925.726 364.329 2.278.871 (2.756.463) 4.879.671
Ativo 4.778.755 751.834 1.173.639 457.690 2.655.763 (2.992.651) 6.825.030

Passivo circulante 711.793 210.528 368.966 57.737 201.372 (516.087) 1.034.309
Passivos de operação 
 descontinuada - - - 35.227 - - 35.227
Passivo não circulante 2.743.735 250.105 508.457 117.491 214.223 (617.551) 3.216.460
Passivo 3.455.528 460.633 877.423 175.228 415.595 (1.098.411) 4.285.996
Patrimônio líquido 1.323.227 291.201 296.216 282.462 2.240.168 (1.894.240) 2.539.034
Passivo e 
 patrimônio líquido 4.778.755 751.834 1.173.639 457.690 2.655.763 (2.992.651) 6.825.030

31/12/2020

Telecom

Tech - 
BPO

Gestão
de TI Turismo Agro

Demais
negócios Eliminações Consolidado

Receita bruta de produtos, 
 mercadorias e serviços 
 prestados 2.658.842 771.384 639.968 69.732 53.579 (565.705) 3.627.800
Deduções sobre a receita 
 de vendas (-) (690.521) (77.168) (53.499) (3.033) (2.634) 60.984 (765.871)
Receita líquida de vendas 
 de produtos, mercadorias 
 e serviços prestados 1.968.321 694.215 586.469 66.699 50.945 (504.721) 2.861.928
Custos de produtos mercadorias
 e Serviços prestados (984.187) (566.436) (339.474) (61.559) (17.661) 255.535 (1.713.782)
Lucro bruto 984.134 127.780 246.995 5.140 33.284 (249.186) 1.148.147
Despesas com vendas / 
 administrativas e outras (462.972) (93.719) (198.460) 7.040 (111.211) 193.447 (665.875)
Resultado de equivalência 
 patrimonial - - 158 (17.202) 251.501 (207.962) 26.495
Resultado operacional antes 
 do resultado financeiro 
 e equivalência patrimonial 521.162 34.061 48.693 (5.022) 173.574 (263.701) 508.767
Financeiras líquidas (124.922) (24.649) (9.086) (1.646) 14.713 63.987 (81.603)
Resultado antes da 
 contribuição social e 
 do imposto de renda 396.240 9.412 39.607 (6.668) 188.287 (199.714) 427.164
Contribuição social e 
 imposto de renda (129.673) (2.136) 14.000 (361) (2.805) (36.735) (157.710)
Resultado líquido de 
 operações em continuidade 266.567 7.275 53.607 (7.029) 185.482 (236.449) 269.453
Resultado líquido atribuível 
 aos acionistas não 
 controladores de operações 
 em continuidade - - (554) - - (97.451) (98.005)
Resultado líquido atribuível 
 aos acionistas controladores 
 de operações em 
 continuidade 266.567 7.275 53.053 (7.029) 185.482 (333.900) 171.448
Resultado líquido de 
 operações descontinuadas - - - - - - (10.439)
Resultado líquido 266.567 7.275 53.053 (7.029) 185.482 (333.900) 161.09
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