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Uberlândia – MG, Março de 2020 – A Algar 
Telecom, Companhia de serviços do setor de 
telecomunicações, com atuação em clientes 
corporativos (B2B) e varejo (B2C), divulga seus 
resultados do 4º Trimestre de 2019 (4T19) e do ano 
de 2019. 
 
As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia foram elaboradas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as disposições da legislação 
societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com 
alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, 
e os pronunciamentos contábeis, interpretações e 
orientações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e pelos 
padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) 
emitidos pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”). 
As comparações, exceto quando indicado o 
contrário, são feitas em relação ao 4º Trimestre de 
2018 (4T18) e ao ano de 2018. 
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DESTAQUES  

             
B2B 

 Número de clientes cresce 23,3% a/a, a maior evolução dos últimos 5 anos;  

 Acréscimo de 17 mil km de rede ótica em 2019; Entrada em 23 novas localidades e 
aquisição da Smart Telecom em Recife;   

 Receita cresce 10,6% a/a no 4T19, e já representa 59% das receitas totais da Companhia;  

 Atuação da Algar Telecom no mercado B2B alcança 354 cidades, em 16 Estados e no 
Distrito Federal. 

 

 

B2C  

 Cobertura de fibra ótica (homes passed) alcança 69% dos domicílios e número de clientes 
banda larga conectados por fibra atinge 57,7% do total; 
 

 Receita de banda larga cresce 18,5% a/a no 4T19 e já representa 50% das receitas do 
B2C;  

 
 Algar Telecom celebrou parceria com a SKY Serviços de Banda Larga Ltda e passará a 

ofertar serviços de TV da parceira. 

 

ROBUSTO DESEMPENHO FINANCEIRO  

 EBITDA e lucro líquido atingem, em 2019, os maiores níveis da história da Algar Telecom, 
somando R$ 886,4 milhões e R$ 303,2 milhões respectivamente; 
 

 Receita líquida cresce 9,4% a/a no 4T19 e as receitas de banda larga + dados alcançam 
68% das receitas totais da Algar Telecom; 

 
 Investimentos do ano somam R$ 754,6 milhões com foco na expansão das redes do B2B 

e em fibra para o varejo; 
 

 Realizada, em dezembro de 2019, a cisão dos negócios Telecom e Tech - BPO/Gestão de 
TI. 
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Em 02/12/2019 ocorreu a cisão dos segmentos de negócios Telecom e Tech - BPO/Gestão de TI. O 
objetivo foi segregar dois negócios com dinâmicas bastante distintas, propiciando tanto um maior foco 
gerencial quanto um melhor acompanhamento de cada um dos negócios por parte do mercado. Dessa 
forma, os números mencionados e comentados no decorrer deste release de resultados dizem respeito 
ao pro forma, que refere-se apenas ao segmento Telecom, tal qual a Companhia se apresenta 
atualmente.  

       R$ milhões 

 

RECEITA BRUTA 

Clientes B2B 

 

A Companhia registrou no 4T19 seu maior crescimento, no período de 12 meses, em número de clientes 
B2B, os quais atingiram 129.187 clientes, um aumento de 23,3% em relação ao mesmo trimestre de 
2018. Essa evolução foi impulsionada pelos clientes MPE – 23,4%, seguidos dos clientes corporativos 
– 22,2%. O aumento é resultado tanto do início das operações da Algar Telecom em novas localidades 
do Sul e Sudeste – total de 23 em 2019, quanto do adensamento das redes nas regiões atuais e do 
avanço das operações no Nordeste do país, onde a Companhia passou a operar em 2018. Visando 
acelerar a sua entrada no Nordeste, a Algar Telecom concluiu, em julho de 2019, a aquisição da Smart 
Telecomunicações, com 5,5 mil km de redes na cidade de Recife e suas proximidades.  

 

4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim. 2018 2019  Δ Ano
  RECEITA BRUTA** 690,2 708,7 742,9 7,6% 4,8% 2.703,1 2.809,8 3,9%

B2B 400,5 422,9 443,1 10,6% 4,8% 1.546,5 1.668,5 7,9%
B2C 290,8 286,9 300,9 3,5% 4,9% 1.168,6 1.145,8 -2,0%

RECEITA LÍQUIDA 517,6 540,1 566,0 9,4% 4,8% 2.012,6 2.126,6 5,7%
EBITDA 209,7 217,0 162,7 -22,4% -25,0% 845,3 886,4 4,9%
% 40,5% 40,2% 28,7% - - 42,0% 41,7% -
EBITDA RECORRENTE 200,9 206,6 219,5 9,3% 6,2% 791,3 840,6 6,2%
% 38,8% 38,3% 38,8% - - 39,3% 39,5% -
LUCRO LÍQUIDO 62,3 53,1 19,7 -68,4% -62,9% 266,4 303,2 13,8%
% 12,0% 9,8% 3,5% - - 13,2% 14,3% -

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 56,5 46,2 52,4 -7,3% 13,4% 215,3 205,4 -4,6%
% 10,9% 8,6% 9,3% - - 10,7% 9,7% -
INVESTIMENTOS 275,1 203,3 187,5 -31,8% -7,8% 677,7 754,6 11,3%

TOTAL CLIENTES B2B (un.) 104.791 120.902 129.187 23,3% 6,9% 104.791 129.187 23,3%

   Não inclui os efeitos da adoção do IFRS 16.

** Contém as eliminações entre os clientes B2B e B2C.

* Pro forma: considera apenas os números do segmento Telecom, tal qual a Companhia se apresenta atualmente.                                                                                                                             

Algar Telecom
Pro forma*

Dados Operacionais B2B 4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim.

Número de clientes (unidade)
Total 104.791 120.902 129.187 23,3% 6,9%

Corporativo 13.550 15.568 16.557 22,2% 6,4%
MPE 91.241 105.334 112.630 23,4% 6,9%
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Ao final de 2019 a Algar Telecom atuava no mercado B2B de 354 cidades, de 16 estados e do Distrito 
Federal, com a oferta de soluções de Telecom e TI, incluindo serviços de cloud, segurança e gestão de 
redes. Seus 77,9 mil km de fibra ótica, construídos com moderna tecnologia, juntamente com os 
escritórios regionais, que contam com equipes técnicas e comerciais, propiciam a oferta de serviços de 
qualidade com um atendimento próximo, personalizado e consultivo a clientes corporativos, MPE (Micro 
e Pequenas Empresas) e atacado.  

        R$ milhões 

 

A receita bruta dos clientes B2B atingiu R$ 443,1 milhões no 4T19, um crescimento de 10,6% em relação 
ao 4T18, o que representa a maior variação anual dos trimestres do ano.  

No acumulado de 2019 as receitas totais desses clientes foram de R$ 1.668,5 milhões, 7,9% superiores 
às de 2018 impulsionadas pelo crescimento de 9,2% nas receitas de dados, que mais do que compensou 
as menores receitas com voz, tendência observada em toda a indústria. As outras receitas apresentaram 
um aumento de 22,4% resultado, sobretudo, dos serviços para a proteção, gestão e monitoramento das 
redes dos clientes. Os serviços TIC, por sua vez, cresceram 50,1% no período.  

Ao final de 2019 os clientes B2B eram responsáveis por 59% das receitas totais da Companhia.  

Clientes B2C  

 

No varejo, a Algar Telecom atua nos 87 municípios de sua área de concessão e em algumas cidades 
adjacentes à essa área no Estado de Minas Gerais. Para esses clientes, a Companhia vem investindo na 
ampliação de sua rede de fibra ótica e na oferta de planos de banda larga em fibra. Em 2019, o total de 
homes passed  alcançou 69% de todos os domicílios, um aumentou de 34% em relação a 2018 e, ao 
final do ano, 57,7% dos clientes B2C tinham conexão banda larga em fibra.  

              R$ milhões 

 

Receita Bruta 4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim. 2018 2019  Δ Ano

    B2B 400,5 422,9 443,1 10,6% 4,8% 1.546,5 1.668,5 7,9%

Dados 321,2 347,0 357,2 11,2% 2,9% 1.251,4 1.366,4 9,2%

Voz 47,3 45,8 45,2 -4,3% -1,2% 198,8 184,3 -7,3%

Outros 32,0 30,1 40,7 27,1% 35,2% 96,3 117,9 22,4%

Total de Acessos* (mil) 4T18 3T19 4T19 ∆ Ano ∆ Trim.

Dados 543 563 569 4,6% 1,0%
Telefonia fixa 723 714 708 -2,1% -0,8%
Telefonia móvel 1.280 1.495 1.604 25,4% 7,3%
TV por assinatura 84 73 68 -18,9% -7,4%

* Dados publicados pela Anatel.
   Informações incluem os clientes da área de concessão e das cidades operadas na banda H. 

Receita Bruta 4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim. 2018 2019  Δ Ano

     B2C 290,8 286,9 300,9 3,5% 4,9% 1.168,6 1.145,8 -2,0%

Banda larga (fixa e móvel) 127,3 143,5 150,8 18,5% 5,1% 517,9 568,2 9,7%

Voz (fixo e móvel) 86,4 80,7 77,7 -10,0% -3,7% 408,5 322,7 -21,0%

Outros 77,1 62,7 72,4 -6,1% 15,5% 242,1 254,9 5,3%
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A receita bruta dos serviços de telecomunicações prestados ao varejo somou R$ 300,9 milhões no 4T19, 
um crescimento de 3,5% em relação ao 4T18, o que demonstra uma intensificação do número de 
conexões de clientes nos planos de banda larga em fibra. 

No acumulado do ano as receitas totais com os clientes B2C foram de R$ 1.145,8 milhões, 2,0% menores 
que as de 2018 impulsionadas pela evolução de 9,7% nas receitas de banda larga, parcialmente 
compensadas pela queda de 21,0% nas receitas de voz. A queda dessas receitas é reflexo da contínua 
migração do uso para serviços de dados em função da maturidade do serviço voz. Apesar disso, o 
decréscimo trimestral dessas receitas apresentou desaceleração durante todo o ano de 2019, alcançando 
a sua menor taxa no 4T19. As outras receitas do B2C apresentaram uma queda de 5,3%, influenciadas 
pelas menores receitas com TV e interconexão, que mais do que compensaram o aumento de SVAs. Ao 
final de 2019, 50% das receitas dos clientes B2C eram provenientes do serviço de banda larga e a 
receitas com voz somavam 28% do total.  

Em dezembro 2019 a Algar Telecom celebrou uma parceria com a SKY Serviços de Banda Larga Ltda, 
em que passará a ofertar, aos seus clientes, serviços do portfólio de TV da parceira. Com isso, ao mesmo 
tempo em que a Companhia desprioriza as tecnologias DTH e HFC do seu portfólio próprio de serviços, 
ela continua garantindo soluções completas aos seus clientes.  

Receita operacional consolidada 

A receita líquida consolidada da Algar Telecom atingiu R$ 566,0 milhões no último trimestre de 2019. O 
crescimento, de 9,4% (7,6% na bruta), foi impulsionado por maiores receitas tanto dos clientes B2B 
(+10,6%) quanto dos B2C (+3,5%).  

No acumulado do ano a receita líquida atingiu R$ 2.126,6 milhões. O crescimento, de 5,7% (3,9% na 
bruta), é explicado pelas maiores receitas dos clientes B2B (+7,9%), parcialmente compensadas pela 
redução das receitas do B2C (-2,0%). 

 

CUSTOS E DESPESAS  

       R$ milhões   

 

 

 

4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim. 2018 2019  Δ Ano

(307,9) (323,2) (403,3) 31,0% 24,8% (1.167,1) (1.240,3) 6,3%
Pessoal (107,2) (97,9) (101,9) -5,0% 4,1% (389,9) (425,5) 9,2%
Materiais (12,9) (11,1) (27,6) 113,6% 149,0% (46,3) (56,7) 22,4%
Serviços de terceiros (106,1) (111,1) (118,8) 12,0% 6,9% (409,8) (425,3) 3,8%
Interconexão e meios de 
conexão (28,6) (30,3) (29,2) 2,3% -3,6% (110,6) (112,2) 1,5%

Propaganda e Marketing (10,6) (11,0) (4,7) -55,1% -57,0% (47,3) (34,2) -27,7%
PCLD 0,8 (5,7) (9,5) - 65,6% (23,4) (22,2) -5,4%
Aluguéis e seguros (45,0) (49,5) (46,6) 3,5% -5,8% (163,5) (189,5) 15,9%
Outros* 1,7 (6,6) (65,0) - 880,5% 23,6 25,4 7,7%

* Inclui outras receitas (despesas) operacionais.

Pro forma
Custos e despesas
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Os custos e despesas operacionais do 4T19, excluindo depreciação e amortização, apresentaram um 
aumento de 31,0% em relação ao 4T18 impactados pela baixa, no valor de R$ 64,7 milhões, de 
imobilizado e estoque do produto TV, em razão da expectativa de não recuperabilidade dos ativos diante 
do cenário de queda do número de assinantes e do contrato firmado com a SKY. 

No total do ano de 2019, os custos e despesas somaram R$ 1.240,3 milhões, um aumento de 6,3% em 
relação ao ano anterior. Ajustando os efeitos não recorrentes de ambos os anos, o aumento é de 5,3%, 
variação inferior ao crescimento da receita e que resultou em um aumento da margem operacional.  

Pessoal  

No 4T19 os custos e despesas com pessoal somaram R$ 101,9 milhões, uma queda de 5,0% em relação 
ao mesmo período do ano anterior em razão de redimensionamento realizado na conta de prêmio sobre 
lucros e resultados. No acumulado do ano esses custos e despesas apresentaram crescimento de 9,2%, 
explicado pela expansão das operações da Companhia para novas áreas geográficas.  

Materiais 

Os custos e despesas com materiais somaram R$ 27,6 milhões no 4T19, ante R$ 12,9 milhões no 4T18. 
O aumento é decorrente da aceleração das vendas de modens para suportar o crescimento de clientes 
de banda larga em fibra. No acumulado do ano o aumento foi de 22,4%.  

Serviços de terceiros  

Os custos e despesas com serviços de terceiros somaram R$ 118,8 milhões no 4T19, um aumento de 
12,0% em relação ao 4T18 ocasionado, sobretudo, por maiores gastos com manutenções para fazer 
frente ao crescimento de receita dos produtos TIC. No total do ano de 2019 esses custos e despesas 
foram de R$ 425,3 milhões, um acréscimo de 3,8% em relação ao ano anterior. 

Interconexão e meios de conexão  

Os custos com interconexão e meios de conexão encerraram o trimestre em R$ 29,2 milhões, um 
aumento de 2,3% em relação ao 4T18 explicado por contratações de EILD (Exploração Industrial de 
Linhas Dediadas) nas novas áreas de atuação da Algar Telecom. No acumulado do ano esses custos 
foram 1,5% maiores que os de 2018.  

Propaganda e Marketing 

As despesas com propaganda e marketing totalizaram R$ 4,7 milhões no 4T19, uma redução de 55,1% 
em relação ao 4T18 em razão de ter havido, no ano anterior, um maior número de campanhas para o 
varejo. No acumulado do ano essas despesas foram 27,7% menores que as do ano anterior.  

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  

No 4T19 as despesas com PCLD somaram R$ 9,5 milhões. Excluindo o efeito positivo não recorrente de 
R$ 8,7 milhões ocorrido no 4T18 em razão da adoção do IFRS9, o aumento é de 1,5 milhão. No 
acumulado do ano essas despesas foram 5,4% menores que as do ano anterior em razão da rigidez nas 
práticas de crédito e cobrança.  
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Aluguéis e seguros 

Os custos e despesas com aluguéis e seguros contabilizaram R$ 46,6 milhões no último trimestre de 
2019, um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2018 explicado pelos novos contratos de 
aluguéis, sobretudo de sites técnicos, nas novas áreas geográficas. No acumulado do ano o crescimento 
foi de 15,9%. Considerando os efeitos do IFRS 16, que entrou em vigor em janeiro de 2019 e determina 
que os contratos de arrendamentos sejam reconhecidos como ativos e passivos, o valor de aluguéis e 
seguros do 4T19 é de R$ 19,4 milhões, ante R$ 45,0 milhões no 4T18.  

Outros 

No 4T19 os outros custos e despesas contabilizaram uma despesa de R$ 65,0 milhões, ante uma receita 
de R$ 1,7 milhão no 4T18. Essa variação se deve ao fato de ter havido, no 4T19,  efeitos não recorrentes 
que impactaram essa conta negativamente no total de R$ 56,8 milhões, quais sejam: (i) (+R$ 21,0) 
milhões referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS; (ii) (-R$ 
64,7) milhões decorrentes à baixa de imobilizado e estoque do produto TV, em razão da expectativa de 
não recuperabilidade dos ativos diante do cenário de queda do número de assinantes e do contrato 
firmado com a SKY; e (iii) (R$ -13,1) milhões referentes a reavaliação dos valores reconhecidos com a 
venda de modens em períodos anteriores.  

No acumulado de 2019, os efeitos não recorrentes, contabilizados em outras receitas/despesas 
operacionais, somaram R$ 45,8 milhões e se referem a: (i) (+R$ 138,3) milhões referentes à exclusão 
do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS; (ii) (-R$ 10,7) milhões relativos a revisões 
nos valores de contingências e depósitos judiciais já existentes anteriormente; (iii) (-R$ 64,7) milhões 
decorrentes da baixa de imobilizado e estoque do produto TV, em razão da expectativa de não 
recuperabilidade dos ativos diante do cenário de queda do número de assinantes e da parceria firmada 
com a SKY; (iv) (R$ -13,1) milhões referentes a reavaliação nos valores reconhecidos com a venda de 
modens em períodos anteriores; e em pessoal: (-R$ 4,0) milhões resultantes do redimensionamento do 
valor de Participação nos Lucros e Resultados – PLR. 

 
EBITDA        

                                                                                                                                                                                                                                                                
O EBITDA do 4T19 somou R$ 162,7 milhões. Excluindo os efeitos não recorrentes que impactaram ambos 
os trimestres, o EBITDA evoluiu 9,3%, passando de R$ 200,9 milhões no 4T18 para R$ 219,5 milhões 
no 4T19. A Margem EBITDA recorrente ficou estável em 38,8%.  

No acumulado do ano de 2019 o EBITDA da Algar Telecom atingiu o maior patamar da sua história com 
o montante de R$ 886,4 milhões, crescimento de 4,9% (6,2% recorrente) em relação ao ano anterior. 
A margem EBITDA alcançou 41,7% (39,5% recorrente).  

 
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  

A Companhia contabilizou R$ 102,2 milhões em depreciações e amortizações, número 18,6% maior que 
o do 4T18. No acumulado do ano esse volume somou R$ 378,8 milhões, um aumento de 16,8% em 
relação ao ano anterior decorrente da maior base de ativos imobilizados, resultante da expansão das 
redes do B2B e das redes de fibra para atender os clientes B2C com FTTH (Fiber To The Home).  
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RESULTADO FINANCEIRO  

As despesas financeiras líquidas do 4T19 somaram R$ 24,4 milhões, ante R$ 32,2 milhões no 4T18. Essa 
diferença se deve a efeito não recorrente que afetou esta conta de forma positiva em R$ 16,2 milhões 
no 4T19 (efeito das reversões de provisões decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo da 
contribuição ao PIS e COFINS). Retirando esse efeito houve um aumento de 26,1% nas despesas líquidas 
do período, explicadas por um maior saldo médio de dívida. No acumulado do ano o aumento recorrente 
do resultado financeiro foi de R$ 6,7%. 

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO  

O lucro líquido da Companhia foi de R$ 19,7 milhões no 4T19, ante R$ 62,3 milhões no 4T18. Excluídos 
os efeitos não recorrentes, o lucro passou de R$ 56,5 milhões no 4T18 para R$ 52,4 milhões no 4T19. 

No ano de 2019 o lucro líquido da Companhia atingiu o recorde de R$ 303,2 milhões, valor 13,8% maior 
que o de 2018, com margem sobre a receita operacional líquida de 14,3%. Ajustado pelos efeitos não 
recorrentes o lucro foi de 205,4 milhões no ano.  

 

INVESTIMENTOS 

                                                                                                          R$ milhões 

                                                                                                                    

A Algar Telecom investiu R$ 187,5 milhões no 4T19. No acumulado do ano de 2019 os investimentos 
somaram R$ 754,6 milhões, volume 11,3% superior ao de 2018 explicado pela expansão das redes para 
atender ao mercado B2B, com a entrada em 23 novas localidades, além da aquisição da Smart Telecom 
em Recife, e do aumento da cobertura de fibra para a entrega de banda larga em fibra ótica aos clientes 
varejo (FTTH). Como resultado dos investimentos, a rede de fibra ótica da Companhia cresceu 16,8 mil 
km e alcançou 77,9 mil km em 2019, o total de homes passed atingiu 69% dos domicílios, ante 20,6% 
em 2018, e os clientes varejo conectados em fibra totalizaram 57,7% do B2C.  

 

 

 

 

 

4T19 2019 
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ENDIVIDAMENTO  

                  Dívida (R$ milhões)                                                        Cronograma de amortização  
                                                                                      da dívida bruta (R$ 2.275,1 milhões s/IFRS16) 

                             

     Indexadores da dívida 

 

 

Ao final de 2019, a Companhia apresentava dívida bruta de R$ 2.275,1 milhões (R$ 2.631,5 milhões com 
IFRS 16), 38,4% superior à posição de 31 de dezembro de 2018. O maior endividamento é explicado 
por 2 emissões de dívidas realizadas em 2019 (8ª e 9ª emissões públicas de debêntures), captações 
essas que permitiram que a Companhia financiasse parte dos significativos investimentos realizados no 
ano e que iniciasse 2020 com estrutura de capital adequada ao seu plano de negócio. A dívida líquida, 
por sua vez, cresceu 22,5% e a Algar Telecom encerrou o ano de 2019 com o saldo de caixa de R$ 424,4 
milhões, volume robusto frente aos compromissos previstos para 2020.   

O perfil da dívida da Algar Telecom é de longo prazo, com 2% vencendo no curto prazo e 79% com 
vencimento acima de 2 anos. O indicador de dívida líquida/EBITDA é de 1,7x (2,1x com IFRS16), 
condizente com os covenants contratuais.  

Em 31 de dezembro de 2019, 28,4% da dívida da Algar Telecom estava indexada ao IPCA, 71,2% ao 
CDI e 0,4% pré-fixada. 

 

 

 

 

2% 

18% 

 20% 

Efeito 
IFRS 16 

41% 

Rating de crédito da Companhia, pela S&P: 
brAAA, com perspectiva estável. 

Dezembro 
2019 

18% 
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ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (EM R$ MILHÕES) 
 

Nota: Em janeiro de 2019 entrou em vigor o IFRS 16 e no dia 02/12/2019 ocorreu a cisão dos negócios Telecom e Tech – BPO/Gestão de TI. Para 
propiciar a comparabilidade das informações e o entendimento do desempenho da Companhia, os números da Demonstração dos Resultados 
Consolidados para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão apresentados das seguintes formas: Pro forma: considera 
apenas os números do segmento Telecom, tal qual a Companhia se apresenta atualmente. Contábil: considera 11 meses dos segmentos 
Telecom e BPO/Gestão de TI consolidados + 1 mês apenas do segmento Telecom. Adicionalmente, os números pro forma não incluem os 
efeitos da adoção do IFRS 16, enquanto o contábil os inclui. 

 
 

  
  

4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim. 2018 2019  Δ Ano 4T19 2019

RECEITA BRUTA 690,2 708,7 742,9 7,6% 4,8% 2.703,1 2.809,8 3,9% 897,6 3.648,5
Telecom 690,2 708,7 742,9 7,6% 4,8% 2.703,1 2.809,8 3,9% 742,4 2.807,1

B2B 400,5 422,9 443,1 10,6% 4,8% 1.546,5 1.668,5 7,9% 443,1 1.668,5
B2C 290,8 286,9 300,9 3,5% 4,9% 1.168,6 1.145,8 -2,0% 300,9 1.145,8

Eliminações Telecom* (1,1) (1,1) (1,1) - - (12,0) (4,5) - (1,6) (7,2)
Tech - BPO/Gestão de TI - - - - - - - - 155,2 841,4

Tech - BPO/GESTÃO DE TI - - - - - - - - 162,3 879,9
Eliminações - - - - - - - - (7,1) (38,5)

Impostos e deduções (172,6) (168,6) (176,9) 2,5% 4,9% (690,5) (683,2) -1,1% (193,2) (777,4)
RECEITA LÍQUIDA 517,6 540,1 566,0 9,4% 4,8% 2.012,6 2.126,6 5,7% 704,3 2.871,1

Telecom 517,6 540,1 566,0 9,4% 4,8% 2.012,6 2.126,6 5,7% 566,0 2.126,7
Tech - BPO/Gestão de TI - - - 0,0% 0,0% - - 0,0% 145,9 785,6

Eliminações - - - - - - - - (7,6) (41,1)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (323,2) (327,8) (352,2) 9,0% 7,4% (1.247,2) (1.313,6) 5,3% (434,0) (1.868,4)

Pessoal (107,2) (97,9) (101,9) -4,9% 4,1% (389,9) (425,5) 9,1% (188,2) (923,6)
Materiais (4,3) (3,6) (3,9) -9,3% 8,3% (17,1) (14,9) -12,9% (6,4) (31,0)
Serviços de terceiros (106,1) (111,1) (118,8) 12,0% 6,9% (409,8) (425,3) 3,8% (136,7) (518,5)

Interconexão e meios de conexão (28,6) (30,3) (29,2) 2,1% -3,6% (110,6) (112,2) 1,4% (31,3) (123,2)
Propaganda e Marketing (10,6) (11,0) (4,7) -55,7% -57,3% (47,3) (34,2) -27,7% (5,0) (38,2)
PCLD 0,8 (5,7) (9,5) -1287,5% 66,7% (23,4) (22,2) -5,1% (9,6) (21,4)
Aluguéis e seguros (45,0) (49,4) (46,6) 3,6% -5,7% (163,5) (189,4) 15,8% (18,4) (111,5)
Outros (13,6) (11,3) (13,9) 2,2% 23,0% (56,4) (48,0) -14,9% (14,9) (59,1)
Custo das Mercadorias Vendidas (8,6) (7,5) (23,7) 175,6% 216,0% (29,2) (41,8) 43,2% (23,7) (42,0)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 
OPERACIONAIS

15,3 4,7 -51,1 - - 79,9 73,4 - -51,6 58,8

EBITDA 209,7 217,0 162,7 -22,4% -25,0% 845,3 886,4 4,9% 218,7 1.061,6
Margem % 40,5% 40,2% 28,7% - - 42,0% 41,7% -1% 31,1% 37,0%
Depreciações e amortizações (86,2) (97,6) (102,2) 18,6% 4,7% (324,3) (378,8) 16,8% (135,1) (503,4)

EBIT 123,5 119,4 60,5 -51,0% -49,3% 521,0 507,6 -2,6% 83,6 558,2
Financeiras, líquidas (32,2) (39,8) (24,4) - - (124,9) (47,7) - (36,3) (101,2)

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS 91,3 79,6 36,1 -60,5% -54,6% 396,1 459,9 16,1% 47,3 457,0
IR e CS (29,0) (26,5) (16,4) -43,4% -38,1% (129,7) (156,7) 20,8% (19,7) (154,3)

LUCRO LÍQUIDO 62,3 53,1 19,7 -68,4% -62,9% 266,4 303,2 13,8% 27,6 302,7
Margem % 12,0% 9,8% 3,5% - - 13,2% 14,3% 7,7% 3,9% 10,5%

*Eliminação entre negócios B2B e B2C e com o segmento Tech - BPO/Gestão de TI

ContábilPro forma 
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ANEXO II – CUSTOS E DESPESAS CONSOLIDADOS (EM R$ MILHÕES) 

 

 
Nota: Em janeiro de 2019 entrou em vigor o IFRS 16 e no dia 02/12/2019 ocorreu a cisão dos negócios Telecom e Tech – BPO/Gestão de TI. Para propiciar 
a comparabilidade das informações e o entendimento do desempenho da Companhia, os números da Demonstração dos Resultados Consolidados 
para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão apresentados das seguintes formas: Pro forma: considera apenas os números 
do segmento Telecom, tal qual a Companhia se apresenta atualmente. Contábil: considera 11 meses dos segmentos Telecom e BPO/Gestão de 
TI consolidados + 1 mês apenas do segmento Telecom. Adicionalmente, os números pro forma não incluem os efeitos da adoção do IFRS 16, 
enquanto o contábil os inclui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4T18 3T19 4T19  Δ Ano  Δ Trim. 2018 2019  Δ Ano 4T19 2019

RECEITA LÍQUIDA 517,6 540,1 566,0 9,4% 4,8% 2.012,6 2.126,6 5,7% 704,3 2.871,1 
CUSTOS DOS SERVIÇOS E 
MERCADORIAS

(264,7) (277,2) (303,5) 14,7% 9,5% (994,0) (1.103,8) 11,0% (412,9) (1.730,5)

Custo dos serviços (256,1) (267,4) (275,8) 7,7% 3,1% (964,8) (1.051,5) 9,0% (389,2) (1.688,5)
Pessoal (47,0) (41,4) (45,7) -2,9% 10,5% (177,5) (182,0) 2,5% (125,3) (634,5)
Materiais (3,9) (3,1) (3,4) -11,7% 9,9% (15,1) (13,1) -13,3% (5,8) (28,7)
Serviços de terceiros (58,4) (59,7) (64,3) 10,1% 7,7% (221,2) (234,2) 5,9% (83,7) (332,6)
Interconexão e meios de conexão (28,6) (30,3) (29,2) 2,3% -3,6% (110,6) (112,2) 1,5% (31,3) (123,2)

Aluguéis e seguros (38,1) (43,0) (40,9) 7,4% -4,9% (138,3) (163,7) 18,4% (19,2) (102,1)
Depreciação e amortização (74,3) (85,7) (88,9) 19,7% 3,8% (276,8) (330,0) 19,2% (116,4) (435,7)
Outros (5,8) (6,5) (7,3) 27,2% 12,5% (25,4) (26,8) 5,5% (7,6) (31,5)
Custo das mercadorias (8,6) (7,5) (23,7) 175,0% 217,5% (29,2) (41,8) 43,1% (23,7) (42,0)
LUCRO BRUTO 253,0 263,0 262,6 3,8% -0,2% 1.018,5 1.022,8 0,4% 291,5 1.140,6 
DESPESAS COMERCIAIS (97,1) (99,0) (104,1) 7,2% 5,2% (394,0) (399,0) 1,3% (101,6) (402,3)
Pessoal (39,8) (36,1) (37,1) -6,6% 2,8% (136,0) (160,5) 18,0% (39,9) (180,6)
Materiais (0,3) (0,3) (0,3) 1,0% 6,2% (1,3) (1,1) -14,7% (0,3) (1,2)

Serviços de terceiros (29,4) (32,1) (36,4) 23,7% 13,4% (116,8) (121,2) 3,8% (33,0) (103,6)
Propaganda e Marketing (10,6) (11,0) (4,7) -55,1% -57,0% (47,3) (34,2) -27,7% (5,0) (38,2)
PCLD 0,8 (5,7) (9,5) - 65,6% (23,4) (22,2) -5,4% (9,6) (21,4)
Aluguéis e seguros (6,0) (4,5) (5,0) -16,3% 11,4% (21,6) (21,3) -1,2% 0,4 (8,3)
Depreciação e amortização (6,3) (6,6) (7,1) 13,0% 8,3% (24,7) (26,2) 6,0% (10,1) (35,3)
Outros (5,5) (2,7) (4,0) -27,9% 45,3% (22,9) (12,4) -45,9% (4,0) (13,6)
DESPESAS GERAIS E 
ADMINISTRATIVAS

(47,7) (49,3) (45,8) -4,0% -7,2% (183,5) (188,6) 2,8% (53,1) (234,6)

Pessoal (20,4) (20,4) (19,1) -6,6% -6,6% (76,4) (83,1) 8,8% (23,0) (108,4)
Materiais (0,1) (0,2) (0,2) 64,7% -16,8% (0,7) (0,7) 0,6% (0,2) (1,0)
Serviços de terceiros (18,3) (19,3) (18,1) -0,8% -6,2% (71,8) (69,9) -2,7% (19,9) (82,3)
Aluguéis e seguros (1,0) (2,0) (0,7) -27,1% -63,8% (3,6) (4,4) 22,5% 0,4 (1,0)
Depreciação e amortização (5,6) (5,3) (5,2) -8,2% -2,2% (22,9) (21,6) -5,4% (6,9) (28,0)
Outros (2,3) (2,1) (2,5) 10,7% 21,6% (8,1) (8,9) 9,0% (3,4) (13,9)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 
OPERACIONAIS

15,3 4,7 (52,1) - - 79,9 72,4 -9,5% (53,2) 54,5 

Depreciação e amortização 0,0 0,0 (1,0) 0,0% 0,0% 0,0 (1,0) 0,0% (1,6) (4,3)
Outras 15,3 4,7 (51,1) - - 79,9 73,4 -8,2% (51,6) 58,8 
EBIT 123,5 119,4 60,5 -51,0% -49,3% 521,0 507,6 -2,6% 83,6 558,2 

Pro forma Contábil
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ANEXO III – IFRS 16 (EM R$ MILHÕES) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4T19        
sem IFRS 16

4T19        
com IFRS 16  Δ

2019        
sem IFRS 16

2019        
com IFRS 16  Δ

566,0 566,0 - 2.126,6 2.126,6 -

-403,3 -376,0 27,3 -1.240,3 -1.156,2 84,2

162,7 190,0 27,3 886,4 970,6 84,2

-102,2 -124,7 -22,5 -378,8 -450,0 -71,2

60,5 65,3 4,8 507,6 520,5 12,9

-24,4 -33,8 -9,4 -47,7 -78,2 -30,5

-16,4 -14,9 1,5 -156,7 -150,7 6,0

19,7 16,6 -3,1 303,2 291,5 -11,7
Números referentes ao Segmento Telecom.
Lucro Líquido

Receita Líquida

     Custos e despesas operacionais

EBITDA

     Depreciação

EBIT

    Despesas financeiras líquidas

    IR e CS
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ANEXO IV - BALANÇO PATRIMONIAL (EM R$ MILHÕES) 
 

 
 

31/12/2018 31/12/2019 ∆ 
       ATIVO 4.259,5 4.778,8 12%

Circulante 1.027,9 1.177,3 15%
Caixa e equivalentes de caixa 225,9 424,4 88%
Contas a receber 596,5 477,3 -20%
Estoques 39,8 36,4 -9%
Tributos a recuperar 91,5 154,2 69%
Imposto de renda e contribuição social a compensar 0,0 0,0 -
Despesas antecipadas 60,7 78,7 30%
Outros créditos 13,6 6,4 -53%
Não circulante 3.231,6 3.601,5 11%
Contas a receber 5,9 24,6 319%
Aplicações financeiras 3,4 2,3 -33%
Tributos a recuperar 81,8 244,1 198%
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15,3 - -
Depósitos judiciais 89,7 27,6 -69%
Despesas antecipadas 21,5 33,8 57%
Direito indenizatório de provisões - Smart 0,0 30,1 -
Outros créditos 3,0 3,3 10%
Investimentos 0,1 0,1 0%
Imobilizado 2.461,0 2.487,5 1%
Intangível 549,7 403,7 -27%
Direito de uso de ativos - CPC 06/IFRS 16 - 344,3 -
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.259,5 4.778,8 12%
PASSIVO 2.822,6 3.455,5 22%
Circulante 956,7 711,8 -26%
Empréstimos e financiamentos 21,9 1,6 -93%
Debêntures 190,8 35,7 -81%
Obrigações com arrendamento de ativos - CPC 06/IFRS 16 - 85,8 -
Fornecedores 283,9 244,6 -14%
Impostos, taxas e contribuições 88,3 85,4 -3%
Imposto de renda e contribuição social a pagar 7,4 11,3 53%
Salários, provisões e encargos sociais 167,5 86,5 -48%
Dividendos a pagar 81,7 105,4 29%
Valores a restituir aos acionistas 29,2 28,6 -2%
Obrigação por aquisição de participação societária 25,6 - -
Receitas antecipadas 34,2 10,5 -69%
Títulos a pagar 10,2 5,6 -45%
Outras obrigações 16,1 10,8 -33%
Não circulante 1.865,9 2.743,7 47%
Empréstimos e financiamentos 10,5 6,2 -41%
Debêntures e notas promissórias 1626,2 2203,9 36%
Obrigações com arrendamento de ativos - CPC 06/IFRS 16 - 270,6 -
Salários, provisões e encargos sociais 10,5 7,2 -31%
Imposto de renda e contribuição social diferidos 54,1 68,0 26%
Obrigação por aquisição de sociedade - 19,5 -
Provisões 128,5 142,7 11%
Receitas antecipadas 30,5 22,1 -28%
Outras obrigações 5,5 3,5 -36%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.436,9 1.323,2 -8%
Capital social 1090,5 826,8 -24%
Reserva legal 84,3 99,5 18%
Reservas de retenção de lucros 237,9 390,2 64%
Ajuste de avaliação patrimonial 18,4 4,2 -77%
Outros resultados abrangentes -24,3 2,5 -110%
Dividendos adicionais propostos 30,0 - -
Lucros acumulados - - -

Contábil
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ANEXO V – FLUXO DE CAIXA (EM R$ MILHÕES) 

 

 
 

31/12/2018 31/12/2019 ∆ 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 948,9 1.028,2 79,2
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 465,7 457,0 (8,7)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas 
atividades operacionais:

0,0 0,0 0,0 

Depreciação e amortização 364,2 503,4 139,1 
(Perda) na venda de imobilizado 3,9 10,3 6,4 
Provisão para perda de ativos – TV - 62,4 -
Encargos financeiros sobre empréstimos e debêntures 186,3 198,2 11,9 
Outros resultados financeiros líquidos (48,7) 19,2 67,9 
Atualização monetária de crédito tributário - (116,2) -
Baixa de tributos diferidos (15,8) - -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 17,9 21,4 3,5 
Constituição de provisões (24,6) 16,0 40,6 
Crédito tributário - PIS e COFINS - (138,3) -
Outros - (5,2) -
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber (64,6) (66,5) (1,9)
(Aumento) redução em estoques (15,8) (8,3) 7,5 
(Aumento) em tributos a recuperar (39,6) 1,7 41,3 
(Aumento) redução em depósitos judiciais (9,3) 43,7 53,0 
(Aumento) em despesas antecipadas (7,2) (38,0) (30,7)
(Aumento) redução em outros ativos circulante e não 
circulante

(1,4) 0,5 1,9 

(Redução) em fornecedores 30,4 (15,2) (45,6)
Aumento (redução)  em obrigações sociais (8,4) 8,6 17,0 
Aumento (redução)  em impostos taxas e contribuições (28,2) 7,8 36,0 
Aumento (redução) de receitas antecipadas 2,3 (15,5) (17,8)
Aumento (redução) de títulos a pagar 1,2 (1,6) (2,8)
Aumento (redução) em outros passivos circulante e não 
circulante (1,5) 0,8 2,3 

Provisões pagas (18,6) (13,1) 5,4 
Imposto de renda e contribuição sobre o lucro, pagos (82,0) (105,6) (23,5)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades 
operacionais 706,3 827,5 121,2 

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento por conta de aquisição de sociedades (0,8) (51,4) (50,6)
Em ativo imobilizado e intangível (721,5) (729,2) (7,7)
Caixa e equivalente envolvido na cisão - (76,5) -
Aquisição de ações por controlada, em tesouraria (17,4) - -
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades 
de investimentos (739,7) (857,1) (117,4)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adições de empréstimos e debêntures 900,5 785,0 (115,5)
Pagamento de valor principal de empréstimos e debêntures (592,5) (138,2) 454,4 
Pagamento de juros/variação monetária de empréstimos e 
debêntures (196,5) (208,3) (11,8)

Integralização de capital 369,1 - -
Pagamento de passivo de arrendamento - (104,5) -
Reembolso de capital a acionistas (6,8) (0,6) 6,1 
Pagamento de dividendos (426,6) (105,3) 321,3 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados) nas 
atividades de financiamentos 47,3 228,1 180,8 

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 13,9 198,5 184,6 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 212,0 225,9 13,9 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 225,9 424,4 198,5 

Contábil
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ANEXO VI – CONCILIAÇÃO EBITDA (EM R$ MILHÕES) 
 
 
CONTÁBIL 

 

 
 
 
PRO FORMA 

 

 

Composição do EBITDA (LAJIDA) Telecom

Tech-
BPO/ 

Gestão 
de TI

Consolidado Telecom

Tech-
BPO/ 

Gestão 
de TI

Consolidado

Resultado líquido do exercício 88,9 26,5 88,9 27,6 11,0 27,6
Imposto de renda e contribuição social 29,0 9,2 38,2 14,9 4,9 19,7
Depreciações e amortizações 86,2 10,3 96,5 124,7 10,4 135,1
Despesas e receitas financeiras, líquidas 32,2 (0,9) 31,3 33,8 2,4 36,3
EBITDA (LAJIDA) (Instrução CVM nº 527)1 236,3 45,1 254,9 201,0 28,6 218,7
Resultado de equivalência patrimonial (26,5) 0,0 0,0 (11,0) 0,0 0,0
Realização de lucros de operações entre controladora e controlada 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
EBITDA ajustado 2 209,8 45,1 254,9 190,1 28,6 218,7

2 - Medição não contábil elaborada pela Companhia

Conciliação do EBITDA (LAJIDA):
EBITDA (LAJIDA) (Instrução CVM nº 527)1 236,3 45,1 254,9 201,0 28,7 218,7
Depreciações e amortizações (86,2) (10,3) (96,5) (124,7) (10,4) (135,1)
Equivalência patrimonial (26,5) 0,0 0,0 (11,0) 0,0 0,0
Realização de lucros de operações entre controladora e controlada 0,0 -     -           0,0 -     -           

Resultado operacional antes do resultado financeiro, da equivalência 
patrimonial e do imposto de renda e contribuição social (conforme 
DRE e nota explicativa nº 30 - informações por segmento) 123,6 34,8 158,4 65,3 18,3 83,6

4T194T18

1 - Medição não contábil calculada conforme Instrução CVM nº 527

1 - Medição não contábil calculada conforme Instrução CVM nº 527

Composição do EBITDA (LAJIDA) 4T18 4T19
Resultado líquido do exercício 62,3 16,6
Imposto de renda e contribuição social 29,0 14,9
Depreciações e amortizações 86,2 124,7
Despesas e receitas financeiras, líquidas 32,2 33,8
EBITDA (LAJIDA) (Instrução CVM nº 527)1 209,8 190,0
Resultado de equivalência patrimonial 0,0 0,0
Realização de lucros de operações entre controladora e controlada 0,0 0,0
EBITDA ajustado 2 209,8 190,0

2 - Medição não contábil elaborada pela Companhia

Conciliação do EBITDA (LAJIDA):
EBITDA (LAJIDA) (Instrução CVM nº 527)1 209,8 190,0
Depreciações e amortizações 86,2 124,7
Equivalência patrimonial 0,0 0,0
Realização de lucros de operações entre controladora e controlada 0,0 0,0

Resultado operacional antes do resultado financeiro, da equivalência 
patrimonial e do imposto de renda e contribuição social (conforme 
DRE e nota explicativa nº 30 - informações por segmento) 296,0 314,7

1 - Medição não contábil calculada conforme Instrução CVM nº 527

1 - Medição não contábil calculada conforme Instrução CVM nº 527


