
                                                                                                                                                                                       

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

E RESULTADOS 

 

 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 2DF47EA0-60B0-4AD9-A1C2-F1D0BF457D6B



                                                                                                                                                                                       

2 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  
 
1) Definição.............................................................................................................................03  
 
2) Formas de Participação....................................................................................................03  
 
2.1) Por cumprimento de Objetivos Específicos (semestrais) .........................................04  
 
3) Participação nos Lucros por cumprimento do Lucro Econômico ...............................09  
 
3.1) Definição..........................................................................................................................09  
 
3.2) Conceito de Lucro Econômico......................................................................................09  
 
3.2.1) Exclusões de Operações Societárias e Contábeis...................................................09  
 
3.3) Base de Cálculo..............................................................................................................09  
 
4) Formas e Periodicidade de Pagamento...........................................................................10  
 
5) Curva de Bônus.................................................................................................................10  
 
6) Fator Apreciação ..............................................................................................................12  
 
7) Bônus Anual por Superação de Resultados para Presidente .....................................13  
 
8) Critérios de proporcionalidade .......................................................................................13  
 
9) Aplicação desta política nas áreas operacionais ..........................................................14  
 
10) Condicionantes ...............................................................................................................14  
 
11) Considerações Finais......................................................................................................15  
 
12) Vigência........................................................................................................................... 15  
 
13) Aprovação........................................................................................................................15  
 
Anexo 1 - Tabela de múltiplos de Salários Base e Modelo de Curva de Bônus..............17 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 2DF47EA0-60B0-4AD9-A1C2-F1D0BF457D6B



                                                                                                                                                                                       

3 
 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de TERMO DE ACORDO que entre si celebram, 

de um lado, ALGAR TELECOM S/A, companhia aberta concessionária de serviços 

de telecomunicações inscrita no CNPJ sob o n.º 71.208.516/0001-74, com sede na 

Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, ALGAR MULTIMÍDIA S/A, empresa 

autorizada à prestação do Serviço de Comunicação Multimídia inscrita no CNPJ sob 

o n.º 04.622.116/0001-13, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415 - Mezanino, 

Bairro Brasil, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, empresa de Serviços De 

Comunicação Multimídia inscrita no CNPJ sob o nº 22.166.193/0015-93, com sede 

na Rua José Alves Garcia, nº 415 - Mezanino, Bairro Brasil, adiante denominadas 

conjuntamente EMPRESAS e de outro SINDICATO DOS TELEFÔNICOS DO RIO 

GRANDE DO SUL, doravante denominado SINTTEL-RS, com sede na rua 

Washington Luiz, 572, Centro, Porto Alegre, RS, CNPJ 89.623.375/0001-11, 

acordam o presente Plano de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas, 

conforme as cláusulas e condições a seguir descritas:  

  

 
1) DEFINIÇÃO  

 
Com base na Política de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas do 

Grupo Algar, este Plano tem como finalidade proporcionar a todos os associados da 

Algar Telecom e Algar Multimídia, para o ano de 2019, compensação financeira 
pelos resultados adicionais atingidos que extrapolem as responsabilidades normais 

do dia a dia (atribuições do cargo) e participação nos Lucros e Resultados da 
Empresa.  

 
A compensação financeira, que não é incorporável ao salário, é atribuída em 

periodicidade Semestral e Anual, adiante fixadas as regras e condições.  
 

2) FORMAS DE PARTICIPAÇÃO  
 

A participação do associado nos Lucros e Resultados da Empresa dar-se-á nas 
seguintes formas:  

1. Participação nos Resultados por cumprimento de Objetivos Específicos 

(Semestrais);  

2. Participação nos Resultados por cumprimento do EBIT Empresa ou consolidado 

da Diretoria/ Segmento;  

3. Participação nos Lucros por atingimento do Lucro Econômico da Empresa ou 
consolidado do segmento.  

 
Nota:  
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Os associados que participam de campanhas individuais de prêmios e/ou sistemas 

de comissões e remuneração variável por produtividade (RVP), ficam 

automaticamente excluídos deste plano, no que se refere a Participação nos 

Resultados. A participação nos Lucros será 

plena. 

 

2.1 - PARTICIPAÇÃO POR CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

A participação nos resultados por cumprimento de objetivos específicos caracteriza-
se pelo pagamento de um valor em dinheiro, estabelecido em número de salários, 

pagos semestralmente de acordo com o número de objetivos e pesos estabelecidos 
devidamente cumpridos. Deverão ser estabelecidos no máximo 04 (quatro) 

objetivos por semestre que devem observar os seguintes critérios:  
 

2.1.2. Serem INDIVIDUAIS (cada associado terá os seus objetivos), porém “NÃO 
PESSOAIS” (terminar o curso de inglês é individual, porém com caráter totalmente 

pessoal) e ou serem COLETIVOS (cada Área ou Centro de Resultado terá os seus 
objetivos).  

 
2.1.3. Redundarem num fator mensurável de produtividade, podendo ser por: 

otimização e melhoria de processos operacionais, redução de despesas, etc.  
 

2.1.4. Possibilitarem o acompanhamento e a medição extremamente simplificados, 

de tal forma que não haja a menor dúvida em relação ao cumprimento ou não dos 
mesmos. A pergunta: “O objetivo INDIVIDUAL foi cumprido?”, deverá ter como 

resposta exclusivamente o “Sim” ou “Não”, devendo cada objetivo individual 
negociado ser cumprido a 100%, não havendo, por conseguinte, cumprimento 

proporcional.  
 

2.1.5. Ter a distribuição nas seguintes proporções:  
 

2.1.5.1. x% será baseado no cumprimento do Objetivo EBIT Total da Empresa ou 
específico da Diretoria/Segmento de atuação ou custo da área/receita líquida (% 

definido de acordo com negociação). O percentual irá variar de 20% a 60%.  
 

2.1.5.2. x% baseado no cumprimento de até três objetivos vinculados ao 
planejamento estratégico da empresa. Essas metas poderão ser de natureza 

quantitativa ou qualitativa, individual ou coletiva (área, diretoria ou empresa). O 

percentual irá variar de 20% a 60%.  
 

2.1.6. Para apuração dos objetivos que possuem metas financeiras ou do 

planejamento estratégico, quando mensuráveis em valores ou percentuais, serão 

observadas as regras descritas abaixo: 

 

DocuSign Envelope ID: 2DF47EA0-60B0-4AD9-A1C2-F1D0BF457D6B



                                                                                                                                                                                       

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. - Definição de Objetivos  

 
a)- O número de objetivos a serem definidos, por semestre, não deve ultrapassar 

04 (quatro), representando 100% na sua totalidade.  
b)- Para cada objetivo deverá constar no sistema:  

- Meio de medição;  

- Ponderação (peso percentual);  

- Prazo limite para o seu atingimento, dentro do semestre aquisitivo.  

 

Em princípio os objetivos específicos não poderão ser renegociados. Em casos 

excepcionais, por motivo de força maior, os associados poderão solicitar aprovação 

de novos objetivos junto ao superior imediato, com a aprovação da diretoria da 

área. 

 

2.3. - Renegociação de objetivos  

 
Devido à dinâmica do mundo dos negócios, pode ocorrer que, durante o espaço de 

tempo previsto para o cumprimento dos objetivos previamente negociados, surjam 
outros desafios mais importantes ou mudanças que demandem a substituição de 

alguns destes objetivos.  
Portanto, em casos excepcionais, tais como mudança no planejamento estratégico, 

criação, alteração ou extinção de projetos e negócios, etc., poderá haver 
renegociação de objetivos de forma a adequá-los às necessidades mais 

significativas da organização.  
As mudanças podem ser propostas pelo titular do cargo e/ou pelo superior 

imediato.  
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A aprovação deve ser feita em última instância pelo responsável hierárquico.  
 

2.4.- Controle de Documentação 
  

Cada associado deverá se responsabilizar pela criação do documento eletrônico 

com seus objetivos, e enviá-lo, eletronicamente, para aprovação do superior 

hierárquico. 

 

2.5. - Valores da Participação  

 

O valor a ser pago ao associado, por cumprimento dos Objetivos, possui como 

referência a seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

Será considerado para a base de cálculo, o valor do salário base do último mês de 

cada semestre (junho e dezembro) para o efetivo pagamento.  
 

A tabela acima estabelece o limite máximo a ser pago e a empresa poderá 
estabelecer percentuais e valores inferiores em decorrência de situação econômica 

e/ou financeira.  
 

2.6. - Periodicidade de Pagamento  
 

O pagamento ocorrerá nas datas abaixo definidas. Caso haja impossibilidade, por 

motivo de força maior, a nova data de pagamento deverá ser negociada com o 
SINTTEL-RS.  

 
 Apuração dos resultados do 1º semestre, pagamento no mês de Outubro 

do ano de 2019;  

 

 Apuração dos resultados do 2º semestre, pagamento no mês de Abril do 
ano de 2020.  

 

O dia do pagamento será definido de acordo com o fluxo de caixa da empresa.  
 

2.7 - Critérios de proporcionalidade  
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Os critérios visando prever alterações no quadro de Associados, no decorrer do 
semestre aquisitivo, são os seguintes: 

  
 Transferência para outra Empresa do Grupo Algar  

 

No momento da transferência será verificado o cumprimento dos Objetivos 
negociados até aquela data. Em caso de cumprimento, o associado receberá o valor 

da participação nos resultados por cumprimento dos objetivos na data normal do 
pagamento aos demais associados, proporcional ao número de meses trabalhados 

dentro do semestre aquisitivo. A base de cálculo será o salário base do último mês 
trabalhado no semestre.  

 
 Desligamento da Empresa  

 
Ocorrendo o desligamento, a pedido ou não, exceto em casos de rescisão por justa 

causa, será verificado o cumprimento dos objetivos negociados até aquela data. 
Em caso de cumprimento, o valor da participação nos Resultados será pago, de 

forma proporcional ao número e peso dos objetivos atingidos na mesma data de 
pagamento dos demais associados.  

Para a apuração do objetivo EBIT, o pagamento será proporcional ao número de 

meses trabalhados na empresa no semestre.  
A base de cálculo será o salário base do último mês trabalhado no semestre a que 

se refere os objetivos.  
 

 Admissão e/ou Promoção  
 

Os admitidos no período terão direito à participação nos resultados, proporcional 
ao número e peso dos objetivos atingidos durante o semestre aquisitivo, após a 

definição  
e aprovação de objetivos junto ao superior imediato. Os promovidos receberão 

proporcionalmente ao tempo ocupado em cada cargo.  
 

Se a admissão ou promoção ocorrer durante o 1º semestre, os objetivos para o 2º 

semestre deverão ser negociados até 30 de Junho. 

 

No caso de admissão, para participar do sistema de participação nos resultados 

por cumprimento de objetivos será necessário que o associado tenha no mínimo 
03 (três) meses completos na empresa.  

 
 Mudança de Cargo  

 
Quando houver mudança de cargo, os objetivos deverão ser analisados e 

renegociados, caso seja necessário.  
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 Afastamentos em geral (Licença maternidade, doença, acidente de 
trabalho, etc.)  

 
 O pagamento será feito integralmente para os objetivos cumpridos;  

 

 Em observância ao princípio da isonomia e por analogia, os pagamentos 
referentes aos objetivos específicos corporativos serão pagos nos termos da 

Súmula 451 do TST.  
 

2.8. - Exemplo de Cálculo  

 

No quadro a seguir, exemplo de cálculo do valor da participação nos resultados por 

cumprimento de objetivos no semestre, a ser pago a um associado com salário 

base mensal igual a R$ 1.000,00: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Ponderação do objetivo (soma de pesos igual a 100%) 

B) Transformação da ponderação de 100% para 120%, conforme o peso de cada 

um B.1. ((A:100 ) x 120 ) 

C) Cumprimento do objetivo 

C.1. Atingimento total ou superação = 100% 

Não atingimento ou atingimento parcial = 0% 

D) Valor a ser pago ((R$ 1.000,00 x C): 100) 

 

3. - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS POR CUMPRIMENTO DO LUCRO 
ECONÔMICO  

 
3.1.2. - VALORES E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO  

 
O valor a ser pago ao associado anualmente integral ou proporcional será calculado 

utilizando-se como base de cálculo a tabela de múltiplos salariais e cargos anexa a 
esta política.  
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1. Constituições ou reversões de contingências serão consideradas como resultados 

no exercício em que foram contabilizados;  
2. Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas no item acima 

caberá ao CEO do Grupo decidir sobre o critério mais justo a ser adotado.  

 
3.2. - BASE DE CÁLCULO  

 
O indicador para verificação do direito ao pagamento é o lucro econômico da 

Empresa apurado e auditado ao final do exercício anterior ao pagamento, sem 
excluir o efeito da provisão contábil realizada a título de Participação nos Lucros e 

Resultados.  
 

As empresas do Grupo Algar são classificadas num “Ranking” de Pequeno, Médio e 
Grande porte.  

 
As mudanças de “Ranking” (passar de empresa de Pequeno Porte para Médio Porte 

ou Médio Porte para Grande Porte) somente poderão ocorrer após o segundo ano 
consecutivo de resultados, que as classifiquem no novo patamar e mediante carta 

de reconhecimento expedida.  

 

Para o exercício desta política a empresa Algar Telecom está classificada como 

empresa de grande porte, cuja tabela de múltiplos salariais anexa reflete esta 

classificação. 

 

4. - FORMAS E PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS  

 
4.1. - Pagamento aos associados de cargos não executivos  

 
Para este nível de cargos os pagamentos serão feitos aos seus ocupantes em única 

parcela do valor que lhe for devido e ocorrerá no mês de abril do ano subsequente 

a vigência do plano, exceto se houver motivo de força maior ou negociação que 
impossibilite o pagamento.  

O dia do pagamento será definido de acordo com o fluxo de caixa da Empresa.  
São considerados cargos não executivos aqueles situados na base da estrutura da 

carreira Y:  
 

Cargos básicos: Atendentes, Assistentes, Analistas, Engenheiros, Advogados, 
Consultores de Vendas, Supervisores Operacionais, etc.  

 
Cargos em ascensão: Coordenadores e Consultores.  

 
4.1.2. - Pagamento a associados de cargos executivos  
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Para este nível de cargos os pagamentos serão feitos aos seus ocupantes em duas 
parcelas do valor que lhe for devido conforme critérios abaixo:  

1ª. Parte - Participação de curto prazo: 60% (sessenta por cento) do valor 
apurado para pagamento aos ocupantes destes cargos serão pagos em uma única 

parcela e ocorrerá no mês de abril do ano subsequente a vigência do plano, exceto 

se houver motivo de força ou negociação que impossibilite o pagamento.  
 

2ª. Parte - Participação de longo prazo (fator retenção): 40% (quarenta por 
cento) do valor apurado para pagamento aos ocupantes destes cargos poderão ser 

pagos no mês de abril do terceiro ano subsequente aquele em que recebeu a 1ª. 
Parte.  

 

Correção: Por ocasião de eventual pagamento do fator de retenção, os valores a 

que o executivo faça jus ao recebimento desta 2ª parte, serão corrigidos pela 

variação acumulada do INPC dos 3 (três) anos anteriores em que se estiver 

efetuando o pagamento. 

 

Pagamento em caso de desligamento: Se for demitido sem justa causa, o 

Executivo receberá integralmente o valor retido na data da rescisão devidamente 
corrigido na forma prevista nesta política.  

 
Se for demitido por justa causa ou pedir demissão não terá direito de receber o 

valor retido.  
 

São considerados cargos executivos aqueles situados na parte superior da estrutura 
da carreira Y:  

 
Cargos gerenciais: Gerentes, Diretores Regionais, Diretores, Diretores de Área, 

Diretor Vice Presidente de Negócios e Diretor Presidente.  
 

Cargos técnicos: Especialistas JR, PL, SR e MT.  

 
5. - CURVA DE BÔNUS  

 
A Curva de Bônus prevê a possibilidade de variação positiva ou negativa dos valores 

relativos ao cumprimento do Lucro Econômico.  
 

A curva de bônus define o percentual de atingimento mínimo do Lucro Econômico 
necessário para pagamento do bônus e define também o limite de múltiplos 

salariais possíveis em caso de superação da meta de lucro econômico.  
 

No caso de cumprimento de 100% da meta de lucro econômico previamente 
definida o ocupante do cargo receberá o valor equivalente em múltiplo salarial 

previsto na tabela anexa em 100%. (Anexo I)  
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Os valores a pagar poderão sofrer variações para mais ou para menos proporcionais 

ao atingimento da meta de lucro econômico, conforme curva de bônus 
recomendada pelo Comitê de Talentos Humanos e aprovada pelo Conselho de 

Administração da Empresa.  

 
A Curva de bônus de cada exercício será aprovada pelo Conselho de Administração, 

assim como a meta de lucro econômico a ser adotada pela empresa no exercício 
seguinte à sua definição.  

 

A curva de bônus, graficamente demonstrada (Exemplo: Anexo I), será parte 

integrante do Plano de Participação nos Lucros e Resultados da empresa. 

 

6. - FATOR APRECIAÇÃO  
 

O Fator Apreciação é um fator de avaliação e julgamento de casos excepcionais, 
que poderá ser aplicado nos valores relativos a Participação nos Lucros e 

Resultados, visando corrigir possíveis injustiças ou reconhecer performances 
individuais consideradas excepcionais.  

 

As propostas de aplicação deste fator deverão seguir o seguinte fluxo de aprovação: 

 

 

 

 

 

 

 

7. - BÔNUS ANUAL POR SUPERAÇÃO DE RESULTADOS PARA PRESIDENTE  
 

O Bônus anual por superação de resultados consiste na possibilidade de premiar o 
ocupante do cargo de Diretor Presidente da Algar Telecom pela superação da meta 

de Lucro Econômico orçado para o exercício.  
 

O valor a ser pago pela superação da meta de Lucro Econômico será obtido pela 
multiplicação de 5% (cinco por cento) do valor que superar o valor orçado do Lucro 

Econômico do exercício, limitado a 9 (nove) salários base (conforme tabela 
crescente de resultados - gráfico do anexo II).  

 
8. - CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE  
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Os critérios de proporcionalidade a serem aplicados em decorrência de alterações 
em contratos de trabalho e ou no quadro de associados da empresa no decorrer do 

exercício aquisitivo, são os seguintes:  
8.1. - TRANSFERÊNCIAS ENTRE EMPRESAS DOS GRUPO ALGAR  

 

O associado receberá o valor da participação nos lucros pelo cumprimento do Lucro 

Econômico na mesma data do pagamento dos demais associados na empresa, 

proporcional ao número de meses trabalhados no período. 

 

8.2. - DESLIGAMENTO DA EMPRESA  
 

O Pagamento será proporcional ao número de meses trabalhados na Empresa. O 
associado desligado receberá o seu valor na mesma data de pagamento aos demais 

associados da empresa. A base de cálculo será o salário base do último mês 
trabalhado no ano considerado para pagamento.  

 
8.3. - ADMISSÃO OU PROMOÇÃO  

 
Pagamento proporcional ao número de meses trabalhados em cada nível de cargo 

durante o ano de vigência do plano e a base de cálculo será o salário base do mês 
de dezembro.  

 

Caso haja o pagamento de gratificação de função, a mesma deverá ser considerada 
como integrante do salário-base para efeitos do cálculo do valor da participação 

nos Lucros.  
 

8.4. - AFASTAMENTOS EM GERAL (LICENÇA MATERNIDADE, DOENÇA, 
ACIDENTE DE TRABALHO, ETC).  

 
O pagamento do período de afastamento por licença maternidade e afastamento 

por acidente de trabalho de doença ocupacional que ocorrerem no exercício deste 
plano, será integral como se trabalhado houvesse.  

 
9. - APLICAÇÃO DESTA POLÍTICA NAS ÁREAS OPERACIONAIS  

 
A Algar Telecom poderá adotar modelo diferenciado de Plano de Participação nos 

Lucros e Resultados, destinados especificamente para suas áreas operacionais.  

O Plano de PLR para as áreas operacionais dessas empresas serão compostos de 
metas especiais visando à melhoria da PRODUTIVIDADE vinculadas as suas 

especificidades, tais como: qualidade, assiduidade, Turnover, etc.  

 

Esses planos deverão ser avaliados pelo Comitê de Talentos Humanos e aprovados 

pelo Conselho de Administração. 
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10. - CONDICIONANTE  

 
Para fazer jus ao recebimento de quaisquer valores relativos a Participação nos  

Lucros de Curto e Longo prazo previstos neste plano, o associado deverá ter 

mantido vínculo trabalhista com a empresa no ano imediatamente anterior ao 
pagamento planejado.  

 
11. - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os pagamentos referentes a esta política deverão sempre coincidir em um intervalo 

de 6 (seis) meses, dentro do mesmo ano civil.  
Os casos omissos deste plano sobre participantes do Plano de Participação nos 

Lucros e Resultados da Empresa, poderão ser resolvidos com Diretoria de Gente e 
o Comitê de Talentos Humanos, com a participação do Sindicato dos Trabalhadores 

(SINTTEL- RS).  
 

12. – VIGÊNCIA  
 

Este plano terá validade para o ano de 2019. Sua continuidade em anos seguintes 

dependerá de acordo entre as partes, que poderão revisá-lo em todo ou em parte, 

dependendo de possíveis alterações na Política de Participação nos Lucros e 

Resultados das Empresas do Grupo Algar, condições econômicas, cenário dos 

negócios e objetivos estratégicos da empresa. 

 

13 - APROVAÇÃO  

 

Uberlândia - MG, 08 de julho de 2019. 

 

 

SINTTEL-RS 

 
 

 

Gilnei Porto Azambuja 

Presidente 

 

  

ALGAR TELECOM  
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Ana Paula R. M. de Oliveira 

Diretoria de Gente 
 

 

 Luis Antônio Andrade Lima 

Diretor de Operações e 
Tecnologia 

 

 

 
ANEXO I 

  

ALGAR TELECOM - PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS  
 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS POR CUMPRIMENTO DO LUCRO ECONÔMICO  
CONCEITO DE LUCRO ECONÔMICO:  

 
1- Conceito Lucro Econômico:  

 
Lucro Econômico é a medida que reflete todos os custos envolvidos no negócio, 

inclusive o custo pelo uso do capital (próprio e de terceiros). É calculado da seguinte 
forma:  

Lucro Econômico= NOPAT (-) (Capital*WACC)  
 

2- NOPAT (Net Operating Profit After Taxes - Lucro Operacional após 
impostos):  

 

É a componente do Lucro Econômico que mede o desempenho operacional da 
Companhia. O modelo ilustrativo abaixo, demonstra como se obtém o NOPAT, a 

partir das Demonstrações Financeiras da empresa. 
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3- Capital:  

 
Soma de todos os recursos investidos no negócio, por credores e acionistas, que 

são utilizados para obtenção do NOPAT. É composto pelo capital de giro + 
Realizável a Longo Prazo Líquido + Ativo Imobilizado/Intangível + Ajustes no 

Capital. 
 
 

4- WACC (Weighted Average Cost of Capital:  
 

Custo Médio Ponderado de Capital), que visa refletir o custo de oportunidade do 
capital incorrido por acionistas e credores.  

 
5- Ajustes na Métrica do Lucro Econômico:  

 
Os ajustes da métrica de lucro econômico visam corrigir eventuais distorções 

causadas pelas regras contábeis, além de impedir que cobranças duplas ocorram 

ou que os incentivos incorretos apareçam na medida de desempenho da 
Companhia. Abaixo estão relacionados os critérios para a seleção dos ajustes: 

 

 
 

 
Na obtenção do Lucro econômico a ser considerado para efeito de cálculo da 

Participação nos Lucros, para a Algar Telecom, 7 ajustes devem ser considerados 
e que influenciam os componentes do Lucro Econômico de maneira distinta: 
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Itens extraordinários: a exclusão de itens extraordinários do resultado e sua 
acumulação no Capital Operacional visa suavizar o efeito destas ocorrências e 

aumentar o foco no resultado. O objetivo é não gerarem volatilidade na medida 
operacional e refletir o resultado operacional recorrente do negócio. Itens 

extraordinários, que sejam fruto de decisões relativas a fatos do passado (ou que 
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impactarão o futuro), devem ser expurgados do resultado do ano corrente e 
capitalizados. O efeito (positivo ou negativo) desses itens extraordinários serão 

considerados de forma diluída ao longo do tempo, através do mecanismo de 
capitalização. Vale ressaltar que, para que esse ajuste não gere diferença no lucro 

econômico, o item capitalizado deve ser mantido no capital para sempre 

(perpetuamente), para que seu efeito seja equivalente, como se fosse contabilizado 
no ano corrente. O desenho esquemático abaixo explica essa lógica: 

 
 

 
 

Deve ser considerado a materialidade e o relacionamento dos ativos com a 
operação. Abaixo estão relacionados os Critérios de Elegibilidade ao Tratamento de 

Itens Extraordinários: 
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 Essa não é uma lista exaustiva e outros itens podem ser considerados 

extraordinários. A decisão final caberá ao Conselho de Administração da Algar 
Telecom, que será o órgão que decidirá sobre quais itens devem ser 

ajustados.  

 
6- Investimentos de Longo Horizonte: O tratamento de Investimento de Longo 

Horizonte visa neutralizar o Lucro Econômico negativo dos primeiros anos dos 
projetos considerados estratégicos, a fim de evitar desincentivar projetos de 

interesse de longo horizonte.  
O valor neutralizado é capitalizado e cobrado da Companhia, via encargo de capital, 

a partir do período subsequente à neutralização. 
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7- A elegibilidade de um projeto ao tratamento de Longo Horizonte depende da 
natureza do projeto, materialidade e disponibilidade de informação.  
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8- Os projetos estratégicos elegíveis para a neutralização prevista nos 

Investimentos de Longo Horizonte devem ser apresentados pela Administração da 
Algar Telecom, com a demonstração do enquadramento do projeto em todos os 5 

critérios de elegibilidade, sempre antes do início da execução do projeto. A 
aprovação para a neutralização deverá ser feita pelo Conselho de Administração.  

 
Enquadra-se também como investimento de longo horizonte, os gastos referentes 

ao Brain, que a partir de 2019, devem ser neutralizados os seus impactos no 

NOPAT, até o limite de R$ 10 MM ano. Os gastos devem ser excluídos do Nopat e 
acumulados no Capital. Vale ressaltar que, para que esse ajuste não gere diferença 

no lucro econômico, o item capitalizado deve ser mantido no capital para sempre 
(perpetuamente), para que seu efeito seja equivalente, como se fosse contabilizado 

no ano corrente. 
 

 
 

9- BASE DE CÁLCULO  
 

indicador para verificação do direito ao pagamento do bônus referente ao Plano de 
Participação nos Lucros é o Delta Lucro Econômico da Empresa, que é definido 

como a diferença entre o Lucro Econômico do Ano corrente menos o Lucro 
Econômico do ano anterior.  

 

Para fins de apuração do Delta Lucro Econômico e comparação com a meta, o efeito 
da variação do WACC de um ano para o outro será neutralizada, já que o cálculo 
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do Lucro Econômico obtido no ano anterior será refeito utilizando-se o mesmo 
WACC do ano corrente. Esse é o chamado procedimento de neutralização do WACC.  

Eventuais discussões sobre ajustes, itens considerados ou desconsiderados no 
cálculo e a pertinência de correções ao cálculo ficarão a cargo do Conselho da Algar 

Telecom. 
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