Relatório de Sustentabilidade 2008

Nascimento de uma nova marca
A CTBC (Companhia de Telecomunicações do Brasil Central) agora se chama Algar Telecom. Em 2009,
a marca CTBC continuará ativa em sua área de concessão, mas a nova marca já será usada nas áreas
de expansão, onde a Companhia atua com pequenas e médias empresas.

Essa mudança está alinhada com a estratégia do Grupo Algar, que em 2008 lançou uma marca única
para todas as suas controladas, com o objetivo de fortalecer os atributos comuns a todas:
compromisso de servir, sustentabilidade, valorização do potencial humano, confiabilidade,
simplicidade e inovação.

Tal estratégia visa também melhorar ainda mais o atendimento e o relacionamento com seus
clientes, além de contribuir para a obtenção de ganhos de sinergia comercial.

A soma das competências para levar adiante soluções, serviços e produtos integrados, sempre com
foco na busca contínua da máxima satisfação do cliente, está em linha com nossa visão: “Gente
servindo gente”. É um sinal claro de que o Grupo está preparado para crescer ao longo dos próximos
anos, provendo respostas rápidas às necessidades do mercado.

Visão | Gente servindo gente
Missão | Servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável
Valores | Cliente, nossa razão de existir*, Integridade, Sustentabilidade, Simplicidade
Transparência, Espírito Empreendedor, Respeito aos investidores ,
Valorização dos Talentos Humanos, Crença no Brasil
*Alexandrino Garcia
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Destaques

Principais Indicadores Operacionais e Financeiros
Unidade

2004

2005

2006

2007

2008

2008 / 2007

Receita bruta

R$milhões

1.368

1.550

1.448

1.501

1.673

11,4%

Receita líquida

R$milhões

1.037

1.179

1.094

1.149

1.273

10,7%

EBITDA

R$milhões

395

429

329

327

358

9,5%

%

38,1%

36,4%

30,1%

28,4%

28,2%

Foco Financeiro

Margem EBITDA
Lucro líquido

R$milhões

63

52

18

25

56

121,2%

Dívida total

R$milhões

514

472

561

570

646

13,3%

Dívida líquida

R$milhões

474

444

518

503

594

18,2%

vezes

1,2

1,0

1,6

1,5

1,7

7,8%

Investimentos / Rec. líquida

%

11%

12%

11%

14%

23%

68,8%

Investimentos / EBITDA

%

28%

32%

38%

49%

83%

70,5%

Foco em Talento Humano

2004

2005

2006

2007

2008

2008 / 2007

Pessoal total

Dívida líquida / EBITDA

8.475

8.402

8.886

10.682

11.067

3,6%

Telefonia fixa

635

543

635

702

898

27,9%

Telefonia celular

140

295

152

104

154

48,1%

62

160

206

250

308

23,2%

BPO/TI e consultoria

6.513

6.255

6.739

8.100

7.845

-3,1%

Demais negócios

1.125

1.149

1.154

1.526

1.862

22,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2008 / 2007

Linhas fixas instaladas

854

861

858

869

870

0,1%

Linhas fixas em serviço

675

656

653

658

684

4,0%

Pré-pagas

77

121

178

204

226

11,0%

Pós-pagas

598

535

475

454

458

0,9%

Linhas móveis

329

384

373

361

447

23,8%

Pré-pagas

209

269

257

234

309

32,1%

Pós-pagas

120

115

116

127

138

8,4%

22

60

131

183

213

16,6%

ARPU* Telefonia fixa (com ADSL) (R$)

88,1

98,9

89,2

89,8

87,0

-3,2%

ARPU* Telefonia móvel (R$)

51,5

59,2

42,4

54,8

49,3

-10,0%

Comunicação multimídia

Foco no Mercado / Cliente

Acessos banda larga (ADSL)

ARPU* - receita média por assinante

Acessos banda larga (milhares)
Taxa de penetração (%)

Base Total de clientes
Telefonia fixa, celular e banda larga (milhares)
2004

2004

675

2005

656

384 60

2005

2006

653

373

2006

2007

658

361

2008

684
Telefonia fixa
Banda larga

329 22

347

131
183
213

Telefonia celular

2007
2008

3%

22

9%

60

20%

131
183

28%
213

31%

Base de clientes
Telefonia fixa (milhares)

Base de clientes
Telefonia celular (milhares)

ARPU
Telefonia celular (R$)

2004 77

598

2004

209 120

2004

2005

535

2005

269 115

2005

475

2006

257 116

2006

454

2007

234 127

2007

458

2008

2006
2007
2008

121
178
204
226
Pré-pagos

Pós-pagos

2004
2005

1.550

2006

1.448
1.501

2007

1.673

2008

2004

49,3

395
429

38,1%
36,4%

2005

30,1%

2006

2007

327

28,4%

2007

28,4%

2008

358

6,1%

63

2004

4,4%

52

1,6%

18

2,2%

25
358

4,4%

EBITDA consolidado (R$ milhares)
Margem EBITDA (%)

112

2004

395

38,1%
36,4%

2005

136

2005

2006

126

2006

329

30,1%

2007

327

28,4%

160

2007

54,8

Lucro líquido consolidado (R$ milhares)
Margem líquida (%)

329

Investimentos
(R$ milhões)

42,4

Pós-pagos

2006

2008

59,2

2008

EBITDA consolidado (R$ milhares)
Margem EBITDA (%)

1.368

2005

138

Pré-pagos

Receita bruta consolidada
(R$ milhões)
2004

309

51,5

299

2008

2008

Distribuição do valor adicionado (%)

429

358

28,4%

Composição da receita bruta (%)
2007

2%

2008

4%

6%

7%

10%

11%

8%

21%

11%

56%

61%

17%

15%

15%

Governo

Colaboradores

Retidos

Acionistas

Terceiros

Telefonia fixa

Telefonia celular

BPO / TI e consultoria

Comunicação multimidia

Demais negócios

56%

História

História

Começam as operações
de editoração gráfica e
de listas telefônicas

Início da prestação de
serviços de engenharia de
redes de telecomunicações

Aquisição de empresa de
TV por assinatura,
incorporando mais esse
serviço ao seu portfólio

Início das operações do
contact center, com 1.000
posições de atendimento
(PAs), sendo a primeira a
operar o serviço em um
prédio totalmente
concebido para tal fim e a
exportar esses serviços

1969 1990 1995 1999
1954 1972
1993 1997 2000
Alexandrino Garcia
funda a CTBC, atual
Algar Telecom, em
Uberlândia (MG), para
viabilizar a comunicação
dos moradores de
regiões consideradas
remotas na época

O Governo Federal
assume os serviços de
telefonia no Brasil. A
CTBC permanece sob
controle privado por
suas concessões estarem
tecnicamente aptas à
integração com o
restante do Sistema
Telebrás

A Companhia torna-se
a pioneira na
implementação de
telefonia celular no
interior do Brasil

Ano da privatização do
Sistema Telebrás; a
Companhia dá
continuidade ao
crescimento dos
negócios e investe na
construção de sua rede
de fibra ótica e em
uma empresa de
serviços multimídia

A Companhia passa a
prestar serviços de
data center para
pequenas e médias
empresas

Em 31 de dezembro, cumpre
antecipadamente as metas
de universalização, impostas
pela ANATEL, que deveriam
ser cumpridas até 2003

A Companhia
é autorizada
a expandir seus
serviços para todo
o País

Inaugura em
Campinas (SP) um
novo site de contact
center, com 1.500 PAs;
adquire rede de 172 km
de extensão na cidade
de São Paulo e renova
a concessão dos
serviços de telefonia
fixa por mais 20 anos

Cresce em sua região
de expansão e adquire
licença 3G para toda a
sua área de atuação em
telefonia celular; início
da implementação do
programa ivocê;
abertura de capital e
primeira emissão
pública de debêntures

2001
2003 2005
2007
2002
2004 2006 2008
Completa seu portfólio
de serviços de telefonia,
passando a realizar
chamadas de longa
distância nacional e
internacional por meio do
código 12. O site de contact
center alcança 3.500 PAs

Passa a oferecer
serviços de internet,
com a aquisição de um
provedor localizado na
cidade de Ribeirão
Preto (SP)

Consolida a atuação
na sua região de
concessão e passa a
ter duas áreas
distintas de atuação e
investimentos:
concessão e expansão;
lança os primeiros
produtos convergentes

Lança a tecnologia 3G
no Brasil central.
A Algar Tecnologia,
antiga ACS, amplia
seu portfólio de
serviços incorporando
soluções de Business
Process Outsourcing
(BPO), TI e Consultoria

Mensagem da Administração

Mensagem da Administração

O ano de 2008 representou mais um marco na estratégia de

soluções e serviços com a melhor tecnologia disponível e

crescimento da Algar Telecom - nova marca da Companhia

tendo sempre como foco a busca contínua pela máxima

que se alinha à estratégia do Grupo Algar de adotar uma

satisfação de nossos clientes.

marca única para unir esforços e competências com o
objetivo de servir melhor seus clientes. Fortalecemos nossa

A NGN permite o tráfego convergente de voz, dados e

liderança na área de concessão e consolidamos nosso

imagem e criará possibilidades de ofertas inovadoras para

posicionamento na área de expansão, além de termos

os consumidores. Isso significa que, por um único meio de

ampliado nossa atuação para novas cidades.

transmissão, serão ofertados, brevemente, diversos serviços,
com uma qualidade ainda melhor. Iniciado em 2007, o

Passamos a ofertar serviços em Curitiba e cidades do

programa i.você, que vem sendo implementado dentro do

interior paulista, como Araraquara, São José do Rio Preto e

prazo previsto, já propiciou ganhos de R$ 23 milhões e

São Carlos, além de termos reforçado nossa presença no Rio

resultará em ganhos somados de R$ 230 milhões até sua

de Janeiro.

conclusão. A atualização de nossas redes também trará
importantes ganhos ambientais, além de uma melhor

Na área de concessão, reafirmamos nossa liderança

eficiência mercadológica na disponibilização de produtos e

ampliando a oferta de produtos adaptados às necessidades

serviços de vanguarda.

dos clientes. Mantivemos nossa trajetória de pioneirismo
com o lançamento da tecnologia 3G no Brasil Central. A

Alinhada ao objetivo estratégico de prover soluções ainda

oferta dessa nova tecnologia, apenas três meses depois de

mais integradas aos nossos clientes, a Algar Tecnologia -

obtida a licença, atesta nossa excelência operacional e

nova denominação da ACS - ampliou seu escopo de atuação,

compromisso em disponibilizar aos nossos clientes a

incorporando soluções de Business Process Outsourcing

melhor tecnologia disponível.

(BPO), Tecnologia da Informação (TI) e Consultoria, fruto dos
dez anos de experiência da Empresa, no setor de contact

Em 2008, a necessidade de maior convergência e

center e BPO, e dos oito anos de experiência da CTBC em

mobilidade no setor de telecomunicações continuou

data center e serviços de TI. Esta nova empresa conseguirá

evidente tanto entre clientes residenciais quanto

atender os nossos clientes com soluções mais completas.

corporativos. Com o programa i.você, que prevê a migração
das redes convencionais para a plataforma NGN (Next

A bem-sucedida estratégia de negócios da Algar Telecom -

Generation Network), totalmente baseada em IP (Protocolo

que busca, na área de concessão, reduzir custos e substituir

de Internet), até 2012, a Algar Telecom dá mais um passo

as receitas de serviços tradicionais por produtos

para atuar de forma eficiente e ágil nesse cenário, provendo

convergentes e, na área de expansão, aumentar sua atuação
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em novas áreas geográficas - é ilustrada pelos bons

Adotar práticas sustentáveis é um valor que a Algar Telecom

resultados econômico-financeiros obtidos em 2007 e 2008.

busca exercitar diariamente em todas as suas iniciativas. Em

Nosso lucro líquido subiu 121,2%, em 2008, somando R$ 55,7

2008, esse eixo estratégico foi reforçado com a aplicação de

milhões. Nosso EBITDA alcançou R$ 358,3 milhões, alta de

um amplo diagnóstico sobre as práticas adotadas, para que

9,6% em relação ao exercício anterior. Apesar dos

posteriormente sejam criadas linhas de ação para aprimorar

investimentos na modernização de redes e na tecnologia

processos que mitiguem o nosso impacto sobre o meio

3G, o nível de endividamento ficou praticamente inalterado,

ambiente. Foi criada uma Comissão Interna de Conservação

o que atesta nosso compromisso de disciplina de capital.

de Energia (CICE) de forma a consolidar práticas que
reduzam o consumo de energia elétrica.

Nossas perspectivas para 2009 são positivas. Buscaremos
valorizar ainda mais nossos clientes, oferecendo excelência

Nas comunidades em que estamos presentes, buscamos

no atendimento e os melhores produtos. A crise financeira

também, por meio do Instituto Algar, disseminar ações

global

as

sociais com foco na educação do ensino básico e na inclusão

de

digital, setores nos quais investimos R$ 2,5 milhões em 2008.

requer

oportunidades

atenção, mas
de

cabe

crescimento

frisar
do

que

setor

telecomunicações são muito grandes. Em momentos
desafiadores, empresas de diversos setores buscam

O apoio recebido de investidores, associados, fornecedores e

soluções tecnológicas para reduzir gastos, o que pode

comunidades

manter nossa demanda aquecida.

alcançássemos os bons resultados de 2008. Gostaríamos de

locais

foi

fundamental

para

que

expressar nosso agradecimento a todos eles, esperando
Nosso maior diferencial para manter nossa trajetória de

contar com sua confiança em nossa estratégia de

crescimento são nossos talentos humanos. Obtivemos,

crescimento ao longo dos próximos anos.

mais uma vez, em 2008, um amplo reconhecimento de que
a Algar Telecom vem trilhando um caminho de sucesso
nessa área, valorizando continuamente seus associados
tanto no aspecto humano quanto profissional, integrandoos em nossa estratégia de expansão e compartilhando

Luiz Alberto Garcia
Presidente do CA

nossos bons resultados com todos eles. A Algar Telecom foi
premiada por importantes institutos de pesquisas e órgãos
da imprensa como uma empresa que possui boas práticas
de governança corporativa, respeito e bom relacionamento
com associados e pioneirismo.

Luiz Alexandre Garcia
Presidente do Grupo Algar
Divino Sebastião de Souza
Diretor-Presidente da Algar Telecom
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A Algar Telecom

A Algar Telecom

Holding operacional de todas as empresas do setor de

Assim,de acordo com a sinergia dos negócios,as empresas CTBC

telecomunicações do Grupo Algar*,a Algar Telecom,nova marca da

Telecom, CTBC Celular, CTBC Multimídia e Image passaram a ter

Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC), oferece

a denominação Algar Telecom como seu novo nome fantasia. A

soluções eficientes que contribuem de maneira efetiva para seus

controlada ACS passou a se chamar Algar Tecnologia, a SABE se

clientes, com portfólio completo de serviços e tecnologia de ponta.

tornou Algar Mídia, e a Engeset teve o seu nome mantido, por
razões estratégicas.

A Algar Telecom, incluindo os serviços prestados por suas
controladas, atua em toda a cadeia do setor de telecomunicações,

Empresa de capital aberto desde 2007 e com as melhores

ofertando soluções completas em telefonia fixa e celular, internet

práticas de governança corporativa, a Algar Telecom tem sede

banda larga,chamadas de longa distância nacional e internacional,

em Uberlândia (MG) e está presente nos importantes estados

comunicação multimídia, provedor de internet, BPO/TI e

de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso

consultoria, TV por assinatura, engenharia de redes de

do Sul e Paraná, além do Distrito Federal. A valorização das

telecomunicações e listas e guias telefônicos.

relações humanas é a principal estratégia de sustentabilidade

Nossa Área de Atuação
Concessão
304 localidades em 4 estados (MG, SP, GO, ES)
Expansão
Iniciada em 2003, já responde por 30%
da receita líquida da Companhia
Escritórios nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Belo Horizonte,
Goiânia, Ribeirão Preto e
Campinas
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da Companhia, que está comprometida em desenvolver um

Seguindo o mesmo princípio de crescimento sustentável, a

relacionamento duradouro com seus públicos.

Algar Telecom tem como filosofia a valorização de seus
profissionais. O modelo de gestão da Empresa, que encerrou

A Companhia nasceu para compartilhar bons resultados com

2008 com 11.067 associados, distribuídos nas suas diversas

seus clientes, ao viabilizar os serviços telefônicos para

operações, valoriza continuamente seus talentos humanos,

agricultores e pecuaristas de uma região que, na década de

com reconhecidas práticas de remuneração, programas de

50, era remota em comparação aos grandes centros

gestão de competências e aprendizagem contínua, no

comerciais do País. Essa política continuou ao longo dos anos,

monitoramento da segurança ou com o incentivo para a

sempre gerando valor para as comunidades onde atua: foi a

melhoria da qualidade de vida pessoal de seus familiares.

primeira companhia do setor a implantar uma rede
comercial de fibras óticas no Brasil; introduziu o telefone

Ao adotar os mais elevados padrões de governança corporativa,

celular no interior do País; foi pioneira na operação da

a Algar Telecom estabelece relacionamentos duradouros

tecnologia 3G no Brasil Central e na oferta de telefonia digital,

também com investidores e clientes, além de disseminar

telefonia celular pré-paga, telefonia via cabo, fax celular,

práticas sustentáveis a toda sua cadeia de valor.

reconhecimento de voz e telefones públicos adaptados para
portadores de deficiência física.

Portfólio Completo de Serviços
A Algar Telecom atua em toda a cadeia de produtos do setor de
telecomunicações, ofertando soluções completas em telefonia

*Grupo Algar

fixa e celular, internet banda larga, longa distância nacional e

Com sede em Uberlândia e 55 anos de história,

internacional, comunicação multimídia, provedor de internet,

o Grupo Algar atua nos setores de TI/telecom, agronegócio,

BPO/TI e consultoria, TV por assinatura, engenharia de redes

serviços e turismo, oferecendo soluções que agregam valor

de telecomunicações e listas e guias telefônicos.

aos seus clientes, de maneira simples, sustentável e
inovadora, valorizando relacionamentos e o potencial

A Companhia possui uma rede ótica (backbone) de cerca de

humano.

8.670 km de extensão, com anéis metropolitanos, que
interliga algumas das principais cidades do País. A região

De controle familiar com gestão profissionalizada, seguindo

atendida por essa rede responde por cerca de 60% do tráfego

as melhores práticas de governança corporativa de empresas

de telecomunicações do País e por 57% do PIB Nacional,

de capital aberto, o Grupo Algar emprega cerca de 15 mil

segundo dados do IBGE. Por meio do seu código de

associados e faturou R$ 3 bilhões no exercício de 2008.

prestadora de serviços - 12 -, conecta todos os estados
brasileiros e mais 175 países.
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Na área de concessão onde iniciou as suas atividades, a

Telefonia Fixa

Companhia está presente em 304 localidades distribuídas em

A Algar Telecom possui 684 mil linhas em serviço de

87 municípios que abrangem parte dos estados de Minas

telefonia fixa, que representam 96% do mercado de telefonia

Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, nos quais

local. A Companhia também é líder em market share de longa

habitam cerca de 2,6 milhões de pessoas.

distância, com 76% do mercado em sua área de concessão,
com base no tráfego medido. Em relação a acesso à internet

Desde 2003, com a obtenção de licença concedida pela

em alta velocidade, a Companhia vem apresentando o maior

ANATEL, a Algar Telecom iniciou a expansão da sua oferta de

crescimento do setor nos últimos anos, 870% entre 31 de

serviços para outras áreas, oferecendo-os em Belo Horizonte,

dezembro de 2004 e 31 de dezembro de 2008.

Brasília, Campinas, Curitiba, Ribeirão Preto, Goiânia, Rio de
Janeiro e São Paulo.

Estrutura Societária

Algar S/A
83,75%

Algar
Telecom

84,43%

CTBC
Celular

21,17%

72,48%

84,36%

Multimídia
Data Net

Algar
Tecnologia

15,64%
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100%

Image

99,97%

Algar
Mídia

100%

Engeset

Telefonia Celular
São 447 mil clientes, aos quais oferece serviço local, banda

Em dezembro de 2008, a Algar Tecnologia apresentava

larga móvel, roaming, envio de mensagens, fotos e outros

capacidade para 5 mil posições de atendimento, sendo 3.500

serviços de valor agregado, além da comercialização de

em Uberlândia e 1.500 em Campinas.

aparelhos. Foi pioneira, em 2008, no lançamento da
tecnologia 3G no Brasil Central. Dos seus clientes, 31% estão

Para valorizar seus associados de contact center, a Empresa

concentrados no serviço pós-pago.

opera em prédios desenvolvidos segundo os mais altos
padrões de qualidade no que se refere a ergonomia, acústica

Comunicação Multimídia

e iluminação. Os edifícios foram preparados para operar em

Com foco no segmento corporativo, oferece serviços de rede

modo de total continuidade, ou seja, com total contingência

multimídia e de internet, principalmente na área de

nos recursos de telefonia, energia elétrica, água, ar-

expansão da Algar Telecom, de forma a prover soluções de

condicionado e sistemas e estruturas de telecomunicações e

tecnologia de ponta e pacote completo de serviços

informática.

convergentes a seus clientes. Nas redes multimídia, oferece
serviços de comunicação convergente, provendo acesso para

Demais Negócios

transmissão de dados, voz e imagem por meio de seu

TV por Assinatura: A Image, subsidiária integral da Algar

backbone. No início de 2009, os serviços de data center, os

Telecom, operacionaliza os serviços de TV por assinatura e

quais compunham este segmento de negócios, passaram a

distribui seu sinal nas cidades de Araguari e Uberlândia.

fazer parte do portfólio de serviços de BPO/TI e Consultoria.

Conta com rede de 930 km de extensão e 31 mil clientes.

BPO/TI e Consultoria

Algar Mídia: Produz a lista telefônica SABE, os guias SEI e

Com sites em Uberlândia e Campinas, a Algar Tecnologia,

Viver e o Netsabe, site de buscas com os conteúdos das listas

antiga ACS, subsidiária integral da Algar Telecom, ampliou o

e guias.

seu escopo de atuação em 2008, incorporando soluções de
Business Process Outsourcing (BPO), TI e consultoria, de forma

Engeset: Presta serviços de engenharia de telecomunicações

a prover soluções ainda mais integradas para seus clientes,

em todo o território brasileiro desde 1990. Oferece soluções

aprimorando o relacionamento com seus usuários.

integradas para consultoria, projetos, implantação e

Resultado da união dos dez anos de experiência da ACS -

manutenção de redes de telecomunicações. Já implementou

empresa do Grupo do setor de contact center e BPO - aos oito

mais de 20 mil km de rotas óticas de fibras e atualmente tem

anos de experiência em data center e serviços de TI da CTBC,

15 mil km de rotas óticas sob sua manutenção.

a Algar Tecnologia nasceu fazendo uma abordagem única
aos clientes, oferecendo a eles mais vantagens e soluções
ainda mais completas.
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Governança Corporativa

Governança Corporativa

Com foco no desenvolvimento sustentável, a Algar Telecom

O Conselho é composto por dez membros eleitos pela

associa controle familiar, gestão profissional e mercado de

Assembleia Geral, sendo cinco membros externos

capitais. A abertura de capital, realizada por meio de sua

independentes, conforme critérios definidos pela Bovespa e

primeira emissão pública de debêntures em 2007, alinha-se à

pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). O

estratégia de crescimento sustentável e, proporcionando

mandato dos conselheiros é de um ano, com possibilidade de

transparência, permite a avaliação do desempenho da

reeleição

administração da Companhia em relação aos concorrentes.

independentes, a reeleição pode ser obtida no máximo

Além disso, representa fonte alternativa de acesso a recursos.

quatro vezes.

O respeito a todos os seus investidores, de modo a assegurar

As atividades do Conselho de Administração são pautadas

condições para o desenvolvimento e a manutenção de um

por um regimento interno que observa o disposto na Lei das

relacionamento de longo prazo, é um dos pilares estratégicos

Sociedades por Ações, o Estatuto Social vigente e o Código de

da política de governança corporativa da Algar Telecom.

Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC.

Transparência é outro valor que pauta o relacionamento da

Auto Avaliação do Conselho

Companhia com analistas e investidores. Além de realizar

O Conselho de Administração da Algar Telecom realiza

road shows periódicos, a Algar Telecom mantém informações

formalmente a sua autoavaliação e a avaliação de seus

permanentemente atualizadas em seu website para consulta

membros uma vez por ano. Entre os itens avaliados estão:

pelo

mesmo

período.

Para

conselheiros

dos interessados.
Conselho

Conselho de Administração
Preservar os valores corporativos, garantir a perenidade dos

• reuniões (periodicidade, conteúdo, qualidade das
informações, dinâmica, agenda, tempo);

negócios, opinar e aprovar o orçamento anual e os planos

• priorização dos assuntos estratégicos pelos conselheiros;

estratégicos desenvolvidos pela diretoria são objetivos do

• informações regulares e prévias à reunião;

Conselho de Administração da Algar Telecom, que se reúne

• feedback dos comentários dos Conselheiros;

cinco vezes por ano e não conta com representantes da

• acompanhamento dos assuntos e dos projetos estratégicos

gestão executiva da Companhia, o que assegura ainda maior

em andamento.

independência à instância.
Conselheiro
• contribuição para as definições das macroestratégias
da sociedade;
• frequência e participação ativa;
• preparo (competência para a função/bem informado);
• nível de interesse;
• objetividade nas colocações;
• independência intelectual (defesa das ideias e convicções).
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Composição do Conselho*

Comitê de Governança Corporativa: Constituído por cinco

Membros externos

membros, tem a função de assessorar e sugerir melhorias nas

Luiz Alberto Garcia - presidente

práticas de governança e no relacionamento com os diversos

Luiz Alexandre Garcia - membro honorário

stakeholders.

Eliane Garcia Melgaço
Bráulio Garcia

Comitê de Talentos Humanos: Composto por quatro

José Mauro Leal Costa

membros, suas principais funções são acompanhar a política
de talentos humanos, sugerir ações e investimentos em

Membros independentes:

educação e treinamento, bem como aconselhar sobre a

Hélio Marcos Machado Graciosa

política de remuneração dos associados.

Roberto Caiuby Vidigal
Mario Grossi

Auditorias

Walter Fontana Filho

As funções de controle são exercidas por uma auditoria interna e

Décio da Silva

uma auditoria externa independente. A auditoria externa, ligada
ao Conselho de Administração, avalia o nível geral de riscos da

*Em 31 de dezembro de 2008

Organização e os padrões de conformidade, contábil e tributário,
com a legislação vigente. Já a auditoria interna fiscaliza, avalia e

Comitês de Apoio ao Conselho de Administração

propõe melhorias nos processos da Companhia.

Três comitês permanentes especializados, não deliberativos,
dão apoio ao processo decisório do Conselho de

Código de Ética

Administração. Cada comitê reúne especialistas externos,

O Código de Conduta Ética da Algar Telecom especifica, de

com comprovada experiência, e conselheiros.

forma clara, padrões de comportamento compatíveis com os
valores e as crenças da Companhia, que têm como objetivos

Comitê de Auditoria: Composto por seis membros, busca

principais: aprimorar as relações de confiança entre associados,

propiciar ainda maior transparência às práticas contábeis da

acionistas, clientes, fornecedores e comunidade; reduzir a

Companhia. Responsável pelas funções de auditoria e

subjetividade das interpretações pessoais; fortalecer a imagem

fiscalização das demonstrações financeiras e dos controles

da Companhia; divulgar os padrões de comportamento

internos,

compatíveis com a Companhia para todos que se relacionam

supervisão

dos

trabalhos

da

Auditoria

Independente e avaliação dos trabalhos da auditoria interna.

com ela; esclarecer a sua visão com relação à Ética.
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Modelo de Gestão

Modelo de Gestão

A Algar Telecom segue, desde 1989, o modelo de gestão de

Os escritórios regionais conquistaram mais autonomia por

empresa-rede, que possibilita a organização da Companhia

terem contato mais próximo com o cliente e conhecerem

por centros de resultado e garante autonomia de decisão a

melhor suas necessidades. Assim, ampliaram seu poder

líderes e liderados, que possuem mais flexibilidade e

decisório. Também foi implantado um sistema de

agilidade para atender às demandas dos clientes.

acompanhamento de resultados por diretoria regional, em
que cada uma delas deixou de responder apenas pelas

Empresa-rede é o modelo de gestão
focado em duas vertentes: a estrutura
organizacional ágil e a valorização dos
talentos humanos.

vendas e passou a ser responsável também pelo resultado.
Além de aprimorar a gestão econômico-financeira da
Companhia, propiciando decisões ainda mais ágeis em suas
diferentes áreas de atuação e facilitando a contínua busca
por melhoria de desempenho, o sistema proporciona à

Seguindo essa filosofia, os associados devem aprimorar

diretoria uma clara visão entre as áreas de concessão e

individualmente seus esforços para atingir as metas e

expansão, de forma que os diretores regionais possam

interagir uns com os outros em busca dos melhores

gerenciá-las de acordo com suas características e

resultados para a Organização, tendo sempre como foco um

peculiaridades.

relacionamento diferenciado e de qualidade com seus
clientes. Cabe frisar que os núcleos têm metas e coordenação

A estrutura organizacional da Algar Telecom passou por

próprias, mas trabalham alinhados às estratégias orientadas

mudanças que simplificaram seu organograma em 2008:

pelo Comitê Executivo, integrado pelo presidente e seus

foram suprimidas duas diretorias, a de Serviços de TI &

diretores executivos.

Internet e a de Contact Center, e suas funções foram
incorporadas pela Algar Tecnologia (antiga ACS), que teve

Em 2008, a Companhia consolidou a estratégia iniciada em

ampliado seu escopo de atuação.

2007 de redefinição de públicos-alvo e posicionamento em
nichos diferenciados, de forma a conhecer melhor as reais

Diretoria Executiva

necessidades dos clientes para atendê-los com maior

Divino Sebastião de Souza* | Presidente

eficiência.

Tatiane de Souza Lemes Panato* | Diretora Financeira e de RI
Jean Carlos Borges* | Diretor Técnico-Operacional
Luis Antônio Andrade Lima | Diretor de Projetos Estratégicos
Marineide da Silva Peres* | Diretora de Talentos Humanos
Oswaldo César Carrijo | Diretor Comercial da Concessão
Marcos Siffert |Diretor Comercial da Expansão
Milton Bonservizzi |Diretor de Marketing
* Diretores Estatutários
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Gestão de Riscos

Riscos Operacionais

Gerir os riscos existentes em sua atividade de forma a assegurar

Toda a operação da Algar Telecom é monitorada

sua sustentabilidade e ter mecanismos de controle é objetivo

constantemente pelo Centro de Operações de Redes (COR),

perseguido

Telecom.

que opera 24 horas, sete dias da semana, permitindo que

Periodicamente, a Companhia analisa uma série de indicadores

qualquer eventualidade possa ser rapidamente identificada e

estabelecidos pelo Conselho de Administração para atestar sua

corrigida.

constantemente

pela

Algar

saúde financeira, como, por exemplo, exposição cambial,
relações entre dívida e geração de caixa, inadimplência dos

Evitar transtornos para os clientes é fundamental para a

clientes. Esses indicadores são informados periodicamente ao

Companhia. Antes do início de qualquer iniciativa

Conselho de Administração e ao Comitê Executivo.

operacional, a Algar Telecom realiza um rigoroso
mapeamento dos riscos operacionais existentes, analisando

Ligado ao Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria

a duração, a extensão e a dificuldade da ação.

se reúne a cada trimestre e analisa os riscos gerais da
Companhia e toda a demonstração financeira do trimestre,

Para testar novos produtos e simular situações como a

além de avaliar a inadimplência de clientes, o capital de giro

entrada de novos clientes na sua rede, a Companhia possui

existente para saldar compromissos e questões tributárias,

um moderno laboratório em Uberlândia que reflete sua rede

trabalhistas e regulatórias. Em todas as reuniões do Comitê

e ambiente de telecomunicações e propicia as melhores

de Auditoria são elaborados dois relatórios: um feito pela

alternativas para a realização de um serviço, elevando os

auditoria externa, destacando os trabalhos do trimestre

padrões de segurança operacionais.

imediatamente anterior, e um feito pela auditoria interna,
que aborda os riscos da Organização.

Gestão Comercial - Foco do Cliente
Foco do cliente - e não no cliente - não é apenas uma

Todos os projetos de investimentos são avaliados de forma

expressão para a Algar Telecom, mas uma maneira de agir. A

criteriosa em relação a risco, retorno e prazos, e as decisões

Companhia busca sempre adotar a postura de se colocar no

priorizam a aplicação de recursos em projetos de pay back de

lugar do cliente e analisar o negócio com o foco dele. Assim a

curto prazo e retorno atraente.

Algar Telecom pode criar maneiras de contribuir para as reais
necessidades de seus clientes.
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A Algar Telecom atua para melhorar constantemente a

Ações de Relacionamento

relação de confiança mútua construída ao longo dos anos

Realizar pesquisas sistemáticas que tenham como prioridade

com base na ética e na transparência. Por isso, realiza

a melhoria dos processos, além de aprimorar ações de

pesquisas periódicas e estabelece contato direto para ouvir

relacionamento com usuários, são objetivos estratégicos da

críticas e sugestões.

gestão comercial da Algar Telecom.

Para modernizar seus serviços e realizar atualizações

Três avaliações são realizadas anualmente com os clientes

tecnológicas, a Companhia busca sempre mitigar eventuais

para que a Algar Telecom possa manter-se informada de suas

impactos sobre seus clientes, avisando-os previamente e

necessidades

negociando com eles os momentos mais apropriados de fazê-

continuamente seu relacionamento com eles. O nível de

lo, priorizando sempre os períodos de maior ociosidade da rede.

satisfação de pequenas e médias empresas com a Algar

e

esteja

preparada

para

aprimorar

Telecom, que em 2007 estava em 62%, subiu para 72% em
Além disso, um comitê que congrega as áreas de Tecnologia

2008, como reflexo das ações adotadas para gerar maior

da Informação, Operação e Comercial se reúne diariamente

proximidade com os clientes e de novos produtos adaptados

para

a nichos diferenciados. O desafio é melhorar ainda mais esse

discutir

alternativas

para

reduzir

quaisquer

interferências sobre os clientes.

percentual de satisfação em 2009.

Cultura Comercial

Internamente, foi criado o Centro de Excelência em

A Algar Telecom busca comprometer seus associados com

Atendimento (CEA), cuja missão é discutir e identificar

uma cultura comercial que busque a máxima satisfação de

eventuais problemas existentes no relacionamento com os

seus clientes. A política comercial da Algar Telecom é regida

clientes, reduzindo problemas e minimizando reclamações.

sob esses pilares:

Em 2007, foram registradas 14 mil reclamações mensais, em
média. Com as ações implementadas em 2008, como a maior

• Valorização e respeito ao cliente

automatização no sistema de acesso, esse número caiu para 4

• Associado como vendedor

mil reclamações mensais. O desafio em 2009 é reduzir o

• Ética no relacionamento com o mercado

volume de reclamações para 3 mil mensais.

• Ferramentas de marketing
• Eficácia nos processos e atendimento ao cliente
• Ousadia com lucratividade
• Celebração de conquistas
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Além dessas medidas voltadas à melhoria do atendimento ao

Relacionamento com Públicos Interessados

cliente, ressalta-se que a Algar Tecnologia teve que realizar

A Algar Telecom mantém um relacionamento estreito,

algumas pequenas correções para se adaptar às novas

duradouro e transparente com clientes, associados,

normas sobre call centers, as quais exigem desde dezembro

fornecedores, comunidades e poder público.

de 2008 que os clientes sejam atendidos prontamente
quando ligam para as empresas.

A excelência no atendimento de clientes é uma cultura
transmitida a todos os associados. Estes, por suas vezes, são

Conselho de Usuários

constantemente valorizados pela gestão, que entende que

Em 2001, a Algar Telecom criou o Conselho de Clientes. Trata-

uma empresa é feita pelas pessoas que trabalham nela. Em

se de um ambiente destinado a reuniões periódicas com os

relação ao governo e à sociedade, a Companhia busca apoiar

clientes da Companhia para ouvir sugestões, críticas e

a participação de seus profissionais em associações e

percepções.

entidades de interesse público. Com os fornecedores, busca
desenvolver uma relação mútua de confiança com base na

A experiência foi tão bem-sucedida que contribuiu para que

ética e na transparência.

a ANATEL determinasse que todas as operadoras de telefonia
criassem seus Conselhos de Usuários a partir de 2008, como
um espaço de diálogo com todos os seus clientes.
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Ativos Intangíveis

Ativos Intangíveis

Por entender que os resultados das empresas são reflexo

Rotatividade

direto de como são tratados seus talentos humanos, a Algar
Telecom valoriza constantemente o que tem de mais valioso

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

26,6%

90,1%

28,8%

29,1%

- seus associados.

Data base: 31 de dezembro de 2008

Essa valorização se dá tanto no aspecto humano quanto no

Ter um clima organizacional que estimule a cooperação e o

profissional, por meio de um ambiente de trabalho que

debate de ideias e que contribua para o desenvolvimento de

estimule a cooperação e a qualidade de vida, além de

carreira é um objetivo estratégico. O associado é envolvido no

oportunidades para desenvolvimento na carreira. As diversas

planejamento anual de metas e objetivos da Companhia e, com

premiações recebidas em 2008 reconheceram o foco

base na delegação planejada, assume responsabilidades para

permanente em excelência na gestão de talentos humanos.

alcançar os resultados. Anualmente é realizada uma Avaliação
de Performance, em que todos os associados realizam

Reconhecendo as especificidades do segmento de atuação de

autoavaliação, depois recebem avaliação coletivamente e

algumas de suas controladas e a dinâmica própria de seus

depois passa por análise individual com seu líder.

negócios, os índices a seguir, assim como os da seção de
responsabilidade socioambiental, encontram-se divididos
em quatro grupos de forma a espelhar melhor a realidade de
cada um deles.

Treinamento

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

Tempo médio
por associado

46h

9,51h

2h

15h

Data base: 31 de dezembro de 2008

Total de
associados
Associados

Algar
Algar
Telecom(1) Tecnologia(2)

Algar
Midia (4)

Total

1.389

7.845

1.554

279

11%

0

0

27

32

59

128

17

78

4

227

Terceirizados
Estagiários

Engeset(3)

(1) Consolida os negócios de telefonia fixa, celular, comunicação multimídia e TV
por assinatura, os quais são prestados por uma mesma estrutura e compõem
ofertas convergentes aos clientes.
(2) Negócio de BPO/TI e consultoria.
(3) Negócio de engenharia de redes de telecomunicações.
(4) Negócio de listas e guias telefônicos.

Treinamento

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

Investimento médio
por associado

R$2.009

R$87

R$110

R$702

Data base: 31 de dezembro de 2008

Valorização
profissional
% de vagas internas
ocupadas por associados

Associados
com necessidades
especiais

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

1,8%

0,3%

3%

0,72%

Data base: 31 de dezembro de 2008
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Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

23

27

20

9

Data base: 31 de dezembro de 2008

O Processo de Desenvolvimento Individualizado (PDI), criado

Anualmente, a Companhia realiza pesquisa de clima

pela Universidade Corporativa da Algar (UniAlgar), realiza o

organizacional com seus associados para reforçar os pontos

mapeamento das competências de cada associado. A partir

fortes e aprimorar pontos que necessitem de ajustes. Além do

dessa análise, são elaborados planos de ação para reforçar os

bom resultado e da satisfação dos clientes, as lideranças

pontos fortes e aprimorar os pontos a melhorar. Para

também devem estar sempre comprometidas com a melhoria

executivos, outro instrumento em uso é a avaliação 360 graus,

do ambiente de trabalho, que também é um item incorporado

que amplia a Avaliação de Performance, ao contemplar o

à remuneração variável.

feedback dos subordinados e também de pares mais próximos.
Satisfação com o
clima organizacional

A qualidade de vida de seus associados é uma preocupação
constante da Companhia, que oferece acompanhamento

Aprovam o clima
interno

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

68%

57%

62%

93%

médico permanente aos associados. Para os executivos há,
adicionalmente, um programa de acompanhamento médico

Privilegiar os talentos internos é um objetivo estratégico da Algar

semestral, e o item saúde está incorporado aos objetivos

Telecom para reter e atrair talentos, estimular o ambiente de

individuais que se refletem na remuneração variável anual,

trabalho e propiciar oportunidades de desenvolvimento aos seus

conforme

associados.Caso não consiga preencher as vagas internamente,a

explicita

o

Plano

de

Desenvolvimento

Companhia busca profissionais no mercado sob uma análise

Individualizado.

criteriosa, que leva em consideração não apenas o currículo do
A Companhia possui, ainda, um programa de ergonomia, tanto

candidato, mas também seu perfil. Mensalmente, associados

preventivo quanto corretivo, selecionando os melhores

contratados recentemente pela Companhia assistem a

equipamentos para seus associados e disseminando

treinamento introdutório, pelo qual conhecem a visão, a missão,

informações sobre a importância da postura correta. O

os valores,os princípios e os benefícios,como forma de incorporá-

exercício físico também é incentivado. Ginástica laboral e

los à cultura organizacional.

massoterapia são oferecidas uma vez por semana. Por meio de
informativos e palestras, a Companhia também estimula que
seus associados façam atividades físicas como forma de reduzir
eventuais problemas de saúde.
Taxa de
acidentes
Fator de acidentes
previdenciários (FAP)

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

1%

2%

3%

n/d
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Além da remuneração fixa, a Algar Telecom adota o sistema de
remuneração variável, com um bônus anual atrelado ao
cumprimento das metas de rentabilidade da Companhia. O
valor pago para todos os associados pode chegar a 1,2 salário

Em 2009, a marca CTBC continuará
ativa na sua área de concessão, mas a nova
marca já estará sendo usada nas áreas
de expansão.

quando a meta for inteiramente alcançada.
Existe também a remuneração variável individual, que
corresponde a 2,4 salários. É paga semestralmente e está
atrelada ao cumprimento de metas específicas relacionadas a
custos de operação, ações que gerem resultado em vendas ou
atendimento e metas específicas individuais.

Eficiência e Competência
Em 2008, pioneirismo e inovação marcaram mais uma vez a

Marca

atuação da Algar Telecom, que lançou, pela primeira vez, no

Com a adoção de uma única marca para todas as empresas do

Brasil Central, a tecnologia 3G para seus clientes. Assim, a

Grupo, a CTBC passa a denominar-se Algar Telecom. Trata-se do

Companhia passou a oferecer mais mobilidade para

resultado de um processo empreendido para fortalecer os

armazenar dados a partir de banda larga em aparelhos móveis.

atributos comuns às empresas do grupo: competitividade,
compromisso de servir, sustentabilidade, valorização do

O feito ganha ainda maior dimensão já que a inovação

potencial humano, confiabilidade, simplicidade e inovação.

tecnológica foi realizada apenas três meses após a licença de
operação, obtida em leilão em dezembro de 2007. A etapa de

A adoção de uma só marca atesta o esforço das empresas do

lançamento do produto também foi marcada por uma

Grupo em unir esforços e competências para atuarem ainda

campanha publicitária que reforçou o rejuvenescimento da

mais comprometidas com a sua vocação de servir melhor

marca a partir da novidade.

seus clientes.
O tempo recorde de instalação atesta o alto grau de eficiência
das áreas de finanças, operações e marketing. As três primeiras
cidades a receberem a novidade foram Uberlândia (MG),
Uberaba (MG) e Franca (SP) e, hoje, a tecnologia já está
disponível em outras [-] cidades.
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Estratégia e Perspectivas

A chamada convergência digital, que permite que uma mesma

Para consolidar sua presença na área de concessão e na área de

empresa ofereça pacotes completos de produtos como internet

expansão, a Algar Telecom buscará sempre oferecer pacote

banda larga, telefonia móvel e fixa, além de produtos de dados, é

completo e atualizado de produtos aos seus clientes, uma

uma tendência irreversível diante da crescente demanda das

forma de fidelizá-los e ampliar a receita originada por cada um

empresas e das pessoas por soluções que ampliem sua mobilidade.

deles. A Companhia também prioriza a proximidade e o
atendimento diferenciado aos seus clientes, adotando

A busca por esses objetivos - mais mobilidade e convergência -

estratégias distintas de acordo com as necessidades de cada

vem permeando todo o negócio da Algar Telecom. Com o

um deles.

programa i.você, que prevê a migração das redes convencionais
para plataforma totalmente baseada no Protocolo de Internet,

Na área de concessão, a Companhia buscará reforçar sua

a Companhia está preparada para crescer de forma

liderança com a oferta de pacotes com foco em banda larga e

competitiva, tanto na área de concessão quanto de expansão.

na nova tecnologia 3G, que permitirá a oferta de uma série de

Além de permitir o lançamento de produtos convergentes com

produtos de banda larga sobre a telefonia móvel, uma

maior rapidez, o programa contribuirá para a redução de custos

realidade que irá crescer ainda mais nos próximos anos.

operacionais, proporcionando melhores margens operacionais.
Na área de expansão, a Companhia manterá o foco sobre as
Oferecer soluções mais integradas e completas é um objetivo

pequenas e médias empresas, oferecendo pacotes que

estratégico. Prova disso é a ampliação do escopo de atuação da

agreguem valor aos clientes, alinhada à sua estratégia de

Algar Tecnologia, antiga ACS, que, ao agregar os serviços de

gestão comercial sob o foco do cliente, de forma a compreender

BPO, TI e consultoria ao seu portfólio, atenderá os nossos

suas reais demandas. Em 2009, a Algar Telecom irá consolidar

clientes com soluções ainda melhores.

sua atuação nas áreas em que já está presente e iniciar a
prospecção de negócios nas áreas em que recentemente

A área de atuação da Algar Telecom é bastante atrativa, sendo

ingressou, como Curitiba e cidades do interior paulista, como

composta por uma região que representa cerca de 40% do PIB

São José do Rio Preto e Araraquara. As equipes de vendas nessas

nacional e 60% do tráfego de telecomunicações, segundo o

regiões em que a Companhia se expandiu recentemente estão

IBGE. Com nosso crescimento na área de expansão, existem

sendo reforçadas.

ainda relevantes oportunidades de novos negócios ao longo
dos próximos anos. Na região localizada entre as cidades de São

A crise financeira global requer atenção da Companhia, mas as

José do Rio Preto a São Carlos, onde a Companhia se expandiu

oportunidades de crescimento são grandes. Em momentos de

recentemente, moram cerca de 1,1 milhão de pessoas e estão

crise,

instaladas mais de 57 mil empresas.

telecomunicações para reduzir gastos como os oriundos de
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empresas

de

diversos

setores

investem

em

viagens corporativas, por exemplo. A participação da Algar

propiciou menor consumo de energia elétrica e água e

Telecom de 1% no mercado nacional é um claro indicador do

diminuição da produção de esgoto, além de redução das

potencial de crescimento da Companhia. No mercado

despesas com aluguéis.

corporativo, o foco da Companhia são as pequenas e médias
empresas. Nesse contexto, a Algar Telecom busca negócios em

O ano de 2008 foi o primeiro em que o programa i.você teve

setores que não são atendidos por grandes empresas

impacto durante todo o exercício. Foram obtidos ganhos

multinacionais do setor, como as áreas de saúde, educação,

operacionais de R$ 23 milhões. Em cinco anos, a economia de

varejo e agronegócios. Na telefonia celular, a crise poderá

custos deve chegar a ganhos acumulados de R$ 230 milhões,

propiciar oportunidades de usuários diante da provável

posicionando a Companhia em um novo patamar de eficiência

redução dos subsídios concedidos pelas operadoras de

e excelência na prestação de serviços.

telefonia para os aparelhos.
Com o programa, o tempo de lançamento de novos produtos

Revolução Estratégica

será reduzido significativamente e a Algar Telecom terá

Em 2008, a Algar Telecom deu continuidade ao programa

melhores condições de oferecer pacotes completos de

i.você, que desde 2007 vem migrando as redes da Empresa para

produtos, uma forma de fidelização dos clientes. Em 2008, a

a plataforma NGN (Next Generation Network), baseada

Companhia obteve R$ 2 milhões de receita com novos

totalmente em IP.

produtos. Em 2009, a cifra com novos serviços, cujo foco é a
mobilidade, deverá subir para R$ 20 milhões. O desafio em

Previsto para ser concluído até 2012, o programa propiciará

2009 será ampliar a oferta de produtos móveis sobre a

uma grande revolução na Companhia, reduzindo custos e

plataforma que vem sendo implementada.

permitindo que ela ofereça, com maior agilidade, produtos
completos e tecnologia de ponta para seus clientes. Em 2008,

Dentro do contexto do programa i.você, já em 2009 foi

foram investidos cerca de R$ 40 milhões na modernização da

implementado o novo sistema ERP (Enterprise Resource

rede. Cerca de 100 mil clientes tiveram suas redes substituídas.

Planning) da Oracle, que possibilitará a padronização dos

Em 2009, devem ser aplicados R$ 22 milhões.

processos, proporcionando melhoria da gestão logística, de
estoques e da negociação com fornecedores. Com o sistema, a

Em cinco anos, o programa prevê a substituição de 23 centrais

Algar Telecom terá ainda melhores condições de mapear seus

de comutação (13 centrais interurbanas e 10 de ligação local) por

processos e atuar de forma eficaz no seu aprimoramento. O

duas centrais NGN instaladas estrategicamente. Tal otimização

sistema deve resultar, em 2009, em ganhos da ordem de R$ 10

proporcionará ganhos operacionais e ambientais. Em 2008,

milhões na gestão administrativa.

quatro prédios tiveram suas centrais desocupadas, o que
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Desempenho das Operações

Cenário Setorial

A chegada da tecnologia 3G ampliou a oferta de produtos da

A procura dos consumidores por maior mobilidade e

Companhia. Em 2008, a novidade chegou a 16 municípios de

convergência segue crescendo exponencialmente no mercado

sua área de concessão nos estados de Minas Gerais, São Paulo,

de telecomunicações no Brasil. O número de aparelhos móveis

Goiás e Mato Grosso do Sul. Cerca de 8 mil clientes adotaram a

superou a marca de 150 milhões em 2008, um crescimento de

tecnologia 3G na área de atuação da Companhia, e esse número

24,5% em relação ao período anterior, segundo dados da

cresce diariamente.

ANATEL.
A portabilidade numérica não representou impacto
A telefonia móvel e a implementação da tecnologia 3G

significativo sobre as operações da Algar Telecom. Na área de

impulsionaram

de

concessão, tanto em telefonia fixa quanto móvel, as grandes

eletroeletrônicos. Segundo dados da Associação Brasileira da

operadoras já estavam presentes há algum tempo podendo

Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), a receita do setor de

oferecer seus serviços. Com foco no atendimento ao cliente, a

telecomunicações cresceu 21% somando R$ 21 bilhões.

Companhia conseguiu reforçar sua liderança na região,

o

desempenho

dos

fabricantes

mantendo sua fiel base de clientes.
O segmento de banda larga também vem registrando forte
expansão. Com pouco mais de 10 milhões de usuários (dados de

A base total de clientes da Empresa alcançou, em 2008, 1.344

dezembro de 2008) - 2,3 milhões a mais que em 2007 -, o Brasil

mil, um acréscimo de 9,4% em relação a 2007, principalmente

está entre os dez países com maior número de usuários da

com o aumento do número de clientes da telefonia celular e da

tecnologia no mundo, segundo relatório da Point Topic.

banda larga.

A tendência é que o crescimento da banda larga e o avanço da

Área de Expansão

tecnologia 3G confirmem o crescimento da mobilidade e da

O foco da Algar Telecom na área de expansão é oferecer pacotes

convergência no País nos próximos anos, ampliando o número

com soluções completas (exceção a celular e TV por assinatura)

de usuários.

para pequenas e médias empresas. Com o posicionamento
“seu negócio faz parte do nosso”, a Algar Telecom atuou de

Área de Concessão

forma ainda mais próxima a seus clientes, possibilitando que

A ampliação dos acessos de banda larga, um importante

estes obtivessem ferramentas tecnológicas que aumentassem

alicerce para o futuro da Companhia, e a expansão da telefonia

sua eficiência e produtividade.

celular, tanto de clientes pré-pagos quanto de pós-pagos,
impulsionaram os resultados da área de concessão em 2008.
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Em 2008, por meio de escritórios regionais, a Companhia

Os números de desempenho de 2008 atestam que a Algar

expandiu sua presença no mercado nacional, aumentando seu

Telecom está pronta para atuar nesse cenário oferecendo

posicionamento no interior paulista - chegando a São José do

pacotes completos com a melhor tecnologia disponível para

Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Jundiaí - e na cidade de

seus clientes.

Curitiba, no Paraná.
Base total de clientes
Telefonia fixa, celular e banda larga (milhares)

Nas áreas de expansão, foram usados modelos diferentes
para ampliar a área de alcance, o que aumenta a
flexibilidade estratégica. No Rio de Janeiro, foi feito um
acordo de swap operacional com uma operadora de telefonia
que opera na região, o que possibilitou a expansão do
alcance da Algar Telecom. Em São José do Rio Preto, foi feito

2004

675

2005

656

384 60

2006

653

373

2007

658

361

2008

684

um acordo de subcontratação pelo qual, por um custo fixo

329 22

183

347

Telefonia fixa
Banda larga

mensal, a Companhia tem o direito de uso de pares de fibra

131

213

Telefonia celular

ótica da concessionária de rodovias da região localizada ao
redor das cidades de São José do Rio Preto a Araraquara. Em

Telefonia fixa

Curitiba, foi feita uma parceria com a concessionária de

O segmento encerrou o exercício de 2008 com 684 mil linhas

energia elétrica local.

em serviço, um aumento de 3,9% em relação a 2007. Esse
crescimento é decorrente tanto do maior número de clientes

Com esses diferentes acordos, a Empresa ampliou em 20 vezes

alocados em planos pré-pagos, mais adequados às necessidades

sua rede de comunicação de dados nessas dinâmicas regiões.

desses usuários,quanto do aumento do número de terminais na
área de expansão da Companhia, os quais passaram de 28 mil,

Mais convergência e mobilidade são exigências de um número

em dezembro de 2007, para 73 mil em dezembro de 2008.

cada vez maior de clientes residenciais e empresariais. Nesse
cenário, as empresas de telecomunicações irão obter mais

Base de clientes
Telefonia fixa (milhares)

receita com novos produtos, como comunicação multimídia,
banda larga e internet, em substituição a receitas tradicionais,
como telefonia fixa, que já vêm apresentando declínio.

2004 77

598

2005

535

2006
2007
2008

121
178
204
226
Pré-pagos

475
454
458
Pós-pagos
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A base de clientes banda larga, por sua vez, manteve a sua

O número de clientes pós-pagos, foco estratégico da Algar

trajetória de crescimento, encerrando o ano com 213 mil

Telecom, também apresentou crescimento ao longo do ano,

clientes, o que representa uma adição líquida de 30 mil

passando de 127 mil, ao final de 2007, para 138 mil, ao final de

usuários e um crescimento de 16,6% em relação ao ano

2008 - aumento de 8,3%. Com isso, a Algar Telecom encerrou o

anterior. O foco na oferta desse serviço está ligado à estratégia

ano de 2008 na liderança em dois importantes indicadores

da empresa de transformar toda a sua rede atual em uma rede

dentre todas as operadoras do País: percentual de clientes pós-

sobre Protocolo de Internet (IP) nos próximos anos e adicionar

pagos (31%) e ARPU de R$ 49,30.

à sua oferta produtos de valor agregado. Com isso, ao final de
Base de clientes
Telefonia celular (milhares)

2008 a Algar Telecom mantinha-se na liderança de penetração
(acessos banda larga/linhas fixas em serviços) - com um índice
de 31%, o maior dentre todas as concessionárias fixas do setor.
Acessos banda larga (milhares)
Taxa de penetração (%)
2004
2005
2006
2007
2008

269 115

2006

257 116

2007

234 127
309
Pré-pagos

9%

60

209 120

2005

2008

3%

22

2004

138
Pós-pagos

20%

131
183

Comunicação multimídia

28%
213

31%

Este segmento de negócios oferta os serviços de redes
multimídia e internet a pequenas e médias empresas,
principalmente na área de expansão da Algar Telecom. Em

Telefonia celular

2008, esses serviços continuaram em franca expansão, com

A base de clientes de telefonia celular da Algar Telecom atingiu

destaque aos produtos de redes multimídia, que proveem

447 mil ao final de 2008, crescimento de 23,8% em relação a

acesso para transmissão de dados, voz e imagem. O importante

2007. Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, pelos

crescimento desse segmento está refletido em seu

clientes pré-pagos, que passaram de 234 mil, em 2007, para 309

desempenho financeiro.

mil, em 2008. O crescimento do número de usuários pré-pagos
da Algar Telecom é fruto de ações para a otimização da

BPO/TI e consultoria

ocupação da rede e de campanhas destinadas a atrair clientes

Ao longo de 2008, a Algar Tecnologia, que se destaca pela

de outras operadoras com um alto volume de chamadas

diversificação de sua receita com foco nos negócios BPO,

entrantes originadas por clientes da Companhia.

apresentou uma ocupação média de 4.694 das suas 5 mil
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posições de atendimento, ante 3.710 de 2007, o que propiciou

O negócio de engenharia de redes de telecomunicações, por sua

um crescimento de sua receita. Ainda em 2008, firmou

vez, operacionalizado pela Engeset, apresentou importante

importantes

e

evolução em 2008. Com o objetivo de aumentar a diversificação

multinacionais, incluindo companhias abertas e estatais, além

de clientes, firmou relevantes contratos em Belo Horizonte e

de ter ampliado negócios com atuais clientes.

Salvador. Para 2009, o objetivo é iniciar um movimento de

contratos

com

empresas

nacionais

mudança do perfil da receita, adicionando serviços com maior
Contact center - posições de atendimento (milhares)
Taxa de ocupação (%)
2004

3.276

2005

3.200

2006
2007
2008

Por fim, o negócio de TV por assinatura, presente nas cidades de

86%

Araguari e Uberlândia, encerrou o ano com 31 mil clientes,

64%
73%

3.576

praticamente estável em relação ao ano anterior. Ao longo de
2008 buscou-se aprimorar as parcerias com canais de

74%

3.710

valor agregado.

4.694

94%

conteúdo e os pacotes oferecidos, aumentando a fidelização
dos clientes.

Com a união dos dez anos de experiência em contact center e
BPO da antiga ACS aos oito anos de experiência em data center
e serviços de TI da CTBC, a Algar Tecnologia faz uma
abordagem única aos clientes, oferecendo a eles mais
vantagens e soluções ainda mais completas. Ao ampliar o seu
escopo de atuação, a Companhia passa a oferecer serviços
ainda melhores a seus clientes.
Demais negócios
O negócio de publicação de guias e listas telefônicas,
operacionalizado pela Algar Mídia (antiga SABE), vivenciou
dois grandes eventos em 2008: o lançamento do Guia Viver e
do Guia de São José do Rio Preto, o que proporcionou um
aumento de 10,6% em sua receita bruta.
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Desempenho Econômico-Financeiro

Desempenho Econômico-Financeiro

Receita Bruta

O ano de 2008 marcou a consolidação de dois importantes

Em 2008, a receita bruta consolidada da Algar Telecom alcançou

movimentos da Algar Telecom - a expansão geográfica e o

R$ 1.673 milhões, um crescimento de 11,4% em relação a 2007,

aumento da participação das receitas baseadas em dados, em

impulsionado,principalmente,pelo serviço de banda larga e pela

substituição aos serviços de voz, que vêm registrando declínio

conquista de clientes na área de expansão, na qual a Companhia

nos diversos mercados.

oferta pacotes de voz e dados a pequenas e médias empresas.
Contribuíram também o crescimento do negócio de BPO/TI e

As principais variações e análises por segmento de negócio estão

consultoria - que ampliou seu escopo de atuação e atingiu uma

detalhadas a seguir. As receitas apresentam-se consolidadas e,

maior diversificação de receita - e o negócio de engenharia de

portanto, já consideram as eliminações de receitas entre os

redes de telecomunicações - que conquistou novos clientes em

segmentos.

diferentes áreas geográficas.
Telefonia fixa
Receita bruta consolidada
(R$ milhões)

A receita bruta consolidada do segmento de telefonia fixa
totalizou R$ 952,5 milhões em 2008,3,6% maior que a de 2007 em

2004

razão do crescimento das receitas de comunicação de dados -

1.368

2005

com especial destaque da internet banda larga e do tráfego de

1.550

2006

1.448

voz gerado por clientes empresariais da área de expansão da

1.501

2007

Companhia. Esses fatores, somados ao reajuste de tarifas

1.673

2008

concedido pela ANATEL em julho de 2008, compensaram as
menores receitas de serviços locais e de longa distância.

Composição da receita bruta (%)

Telefonia móvel
No segmento de telefonia móvel, a receita bruta consolidada foi

4%

7%

10%

de R$ 257 milhões, 2,5% maior que a de 2007. Esse aumento é

11%

8%

resultado do crescimento das receitas de utilização - fruto da

11%
61%

17%

15%

56%

expansão na base de clientes, parcialmente compensada por
menores receitas de assinatura em razão da maior participação
dos planos pré-pagos e de franquia, nos quais o valor pago é todo

Telefonia fixa

Telefonia Celular

BPO / TI e consultoria

Comunicação Multimidia

Demais negócios

convertido em consumo. Ao final de 2008, a Algar Telecom
registrava 31% dos seus clientes de telefonia móvel alocados em
planos pós-pagos - maior percentual dentre as operadoras de
telefonia celular do país - e ARPU de R$ 49,30.
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Em abril de 2008, a Algar Telecom lançou a tecnologia 3G em sua

milhões para R$ 37,6 milhões - um crescimento de 114,6% no

área de atuação e passou a oferecer aos seus clientes o que existe

período, fruto da conquista de novos clientes nas mais diferentes

de mais moderno em telefonia celular. Com isso, a Companhia

regiões do País.

reafirmou seu espírito empreendedor e a busca constante pela
competitividade de seus serviços.

O negócio de TV por assinatura, por sua vez, chegou ao final de
2008 com uma receita de R$ 21,7 milhões, um crescimento de

Comunicação multimídia

7,4% em relação a 2007.

A receita bruta consolidada do segmento de comunicação
multimídia apresentou um crescimento de 54,5%, passando de

Já o negócio de listas e guias telefônicos, operacionalizado pela

R$ 119,8 milhões, em 2007, para 185 milhões, em 2008. O serviço

Algar Mídia - antiga SABE - apresentou uma receita bruta de R$

de maior crescimento foi o de redes multimídia, que alcançou R$

33 milhões, 10,6% superior à de 2007. Esse crescimento é

140,8 milhões, um crescimento de 67,3% em relação a 2007.

decorrente de dois novos produtos lançados em 2008: o Guia
Viver, um guia telefônico setorial, e o guia da cidade de São José

Esses resultados evidenciam o acerto estratégico da Companhia

do Rio Preto/SP.

em atuar em nichos específicos de novas áreas geográficas,
ofertando pacotes de voz e dados que agreguem valor ao negócio

Custos e Despesas Operacionais

dos clientes, além de manter sempre um canal aberto de

O custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas

relacionamento com eles.

(excluindo depreciação, amortização e leasing) totalizou R$ 628
milhões em 2008, um aumento de 11,3% em relação a 2007. Esse

BPO/TI e consultoria

aumento refletiu, sobretudo, maiores custos com pessoal,

A receita bruta consolidada do negócio de BPO encerrou o ano de

serviços de terceiros e interconexão, estes últimos relacionados

2008 em R$ 185,6 milhões, um aumento de 29% se comparada a

ao reajuste concedido pela ANATEL em julho de 2007.

2007, fruto do maior número médio de posições de atendimento
ocupadas no período. Com seu maior escopo de atuação, a Algar

As despesas comerciais de 2008 (excluindo depreciação,

Tecnologia busca incrementar a performance dos seus clientes.

amortização e leasing) registraram um aumento de 8% em
relação a 2007 e alcançaram R$163,3 milhões. Esse aumento

Demais negócios

resultou, principalmente, de maiores gastos com pessoal e

A receita bruta consolidada advinda dos demais negócios da

publicidade e propaganda.Os gastos com pessoal - 15,4% maiores

Algar Telecom atingiu R$ 92,3 milhões em 2008, um crescimento

- são decorrentes da consolidação da força de venda da

de 36,6% em relação a 2007. Destaque deve ser dado ao

Companhia em sua área de expansão. O aumento dos gastos

desempenho da Engeset - subsidiária integral da Companhia

com publicidade e propaganda, por sua vez, resultou das

que operacionaliza os serviços de construção e manutenção de

campanhas de lançamento de novos produtos e serviços,

redes de telecomunicações -, cuja receita passou de R$ 17,5

especialmente o 3G.
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As despesas gerais e administrativas (excluindo depreciação,

Resultado Financeiro Líquido

amortização e leasing) totalizaram R$ 123,2 milhões,um aumento

As despesas financeiras líquidas da Algar Telecom totalizaram R$

de 10,9% se comparadas a 2007. Esse aumento refletiu

200,3 milhões, ante R$ 128,5 milhões em 2007. O aumento dessas

principalmente o crescimento das despesas de pessoal (12%)

despesas é decorrente do reconhecimento de R$ 77,5 milhões

influenciadas pela consolidação das estruturas dos escritórios

relativos a operações de swaps da CTBC Celular e da CTBC

regionais na área de expansão da Companhia e do

Multimídia, controladas da Algar Telecom. Em 30/10/2008 e

fortalecimento da estrutura do negócio de contact center/PBO e

12/11/2008, os contratos referentes a essas operações foram

TI, que ampliou seu escopo de atuação.

cedidos,de forma onerosa,para a controladora Algar,ocasiões em
que foram feitos os reconhecimentos. Com essa operação,que foi

EBITDA

oportunamente formalizada com os credores, as controladas se

A estratégia da Algar Tecnologia de buscar sempre melhores

viram livres de obrigações relacionadas a swaps, condicionadas a

margens para aumentar o potencial de criação de valor para seus

certas condições de mercado.

acionistas e investidores teve mais uma vez sucesso. O EBITDA
alcançou R$ 358,3 milhões, ante R$ 326,8 milhões em 2007, um

Receitas (despesas) Não Operacionais

crescimento de 9,6%. Esse aumento resultou, em 2008, no maior

As receitas não operacionais totalizaram R$ 67,7 milhões em

nível de geração de caixa dos últimos três anos, o que atesta o

2008. Esse ganho é resultado da transferência realizada, pela

sucesso da estratégia de negócios da Companhia. A margem

Companhia, para a controladora Algar, de ações de sua

EBITDA do ano foi de 28%, mesmo percentual de 2007,

subsidiária

evidenciando a capacidade da Companhia em absorver tanto as

telecomunicações e equipamentos e direitos inerentes, cujos

despesas com o lançamento da tecnologia 3G quanto os gastos

bens foram avaliados a preço de mercado, resultando em valor

decorrentes da sua entrada em novas regiões, quais sejam

superior ao do laudo de avaliação contábil.

Curitiba e o interior de São Paulo.
EBITDA consolidado (R$ milhares)
Margem EBITDA (%)
2004
2005

395
429

38,1%
36,4%

2006

329

30,1%

2007

327

28,4%

2008

52

358

28,2%
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-

CTBC

Torres, detentora

de

torres

de

Lucro Líquido
O resultado da Companhia no exercício social encerrado em
2008 foi um lucro líquido (antes da participação de minoritários)
de R$ 55,7 milhões,ante R$ 25,2 milhões em 2007,um crescimento
de 121,2%. A margem sobre a receita operacional líquida foi de
4,4% em 2008, contra 2,2% em 2007.
Lucro líquido consolidado (R$ milhares)
e Margem líquida (%)
63

2004
2005
2006
2007
2008

52

6,1%
4,4%
1,6%

18

Amortização da dívida
2009
2010
2011
2012
Após 2012
Total
Caixa
Dívida líquida

R$milhões

%

142,7
116,4
120,6
97,4
120,6
645,8
51,3
594,8

22%
18%
19%
15%
19%
100%
19%
19%

A melhoria do perfil de endividamento é uma meta perseguida
constantemente pela Companhia. Em 2007, por meio da
primeira emissão pública de debêntures, a Empresa obteve um
alongamento da dívida com condições bastante atraentes.

2,2%

25
358

4,4%

Investimentos
Em 2008, foram investidos R$ 299 milhões, ante R$ 159,9 milhões
em 2007. A maioria dos recursos foi direcionada para

Endividamento

atendimento das metas comerciais nas áreas de expansão,

Em 31.12.2008, a Algar Telecom apresentava uma dívida bruta

banda larga e aquisição da licença da tecnologia 3G e para o

consolidada de R$ 645,7 milhões, contra R$ 569,8 milhões em

programa i.você. Os investimentos realizados na manutenção da

31.12.2007. O aumento do endividamento, de R$ 75,9 milhões,

operação foram destinados à portabilidade numérica, à

perante investimentos da ordem de R$ 299,2 milhões nos últimos

atualização

12 meses, evidencia a capacidade da Companhia em financiar

desenvolvimento de um novo sistema de ERP.

da

planta

de

telefones

públicos

e

ao

seus investimentos com geração própria de caixa. Assim, o
aumento da dívida é decorrente, basicamente, do impacto de R$

Investimentos
(R$ milhões)

24,4 milhões de arrendamento mercantil (conforme Lei 11.638) e
da aquisição da licença da tecnologia 3G,no valor de R$ 34 milhões.

2004

112

2005

136

O cronograma de amortização da dívida encontra-se bem

2006

126

distribuído ao longo dos anos,de forma compatível com a geração

2007

operacional de caixa da empresa.Ao final de 2008,a dívida líquida

2008

160
299

da Empresa era de R$ 594, 4 milhões, ante R$ 502,6 em 2007.
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Responsabilidade Socioambiental

Responsabilidade Socioambiental

Alinhado à sua missão de se desenvolver com base em ações que

Em dezembro,a Algar Telecom providenciou informações sobre os

busquem sempre o equilíbrio entre aspectos financeiros, sociais e

indicadores requisitados, que servirão como ferramenta de gestão,

ambientais, o Grupo Algar, por meio de suas controladas, vem

sendo anualmente avaliados.Em 2009,deverá ser criado um plano

reforçando seu posicionamento em sustentabilidade, buscando

de ação para que se possa trabalhar na melhoria dos indicadores,

reduzir seus impactos sobre o meio ambiente e desenvolver as

de forma que o processo se torne rotineiro.

comunidades em que atua, investindo em educação básica e no
crescimento de suas operações.

Conservação de Energia
Em 2008, a Algar Telecom criou a Comissão Interna de

Em 2008, foi criado um Comitê de Sustentabilidade em cada

Conservação de Energia (CICE), de forma a consolidar práticas que

empresa do Grupo, de forma a tornar o exercício da

reduzam o consumo de energia elétrica.

sustentabilidade uma prática diária de todos os associados.
Nesse sentido, a adoção do programa i.você possibilitará
O Comitê de Sustentabilidade da Algar Telecom é composto pelo

relevantes ganhos ambientais. A otimização de sites e a redução

seu Presidente, pela Diretora de Talentos Humanos, Diretora

de 23 centrais de comutação por apenas duas centrais modernas

Financeira, Diretor de Operações, Diretor Comercial, um

implicarão menor consumo de energia elétrica e água, além da

representante do Instituto Algar e um responsável pela Gestão de

menor geração de resíduos.

Processos,envolvendo todas as áreas da Companhia na busca pelas
práticas sustentáveis.
No segundo semestre de 2008, em parceria com a Fundação Dom
Cabral, foram realizados dois workshops que tiveram como foco o

Consumo de energia elétrica
kWh/associado
foi o consumo médio de energia elétrica
da Algar Telecom em 2008

30.713

mapeamento dos stakeholders e a definição do escopo de atuação
da Companhia na área ambiental, além da definição de

A Companhia começou a monitorar também suas emissões de

indicadores-chave (por exemplo, consumo de energia elétrica,

CO2, um dos principais gases causadores do efeito estufa e do

consumo de energia de fontes não renováveis, emissão de gases

aquecimento global. O levantamento mostrou, por exemplo, que

que causam efeito estufa, frota de veículos, consumo de água,

em 2008 a frota de veículos emitiu 0,0997 kg CO2/km rodado,

emissão de efluente líquido, gestão de resíduos e materiais) que

menos do que o 0,136 kg CO2/km de 2007, resultado de ações de

serão mensurados anualmente pelas empresas do Grupo Algar.

maior eficiência de uso da frota e economia.
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Emissão de CO2
toneladas
A Algar Telecom emitiu
de CO2 em 2008 pelo consumo de óleo diesel
dos GMGs

346.316

Uma assessoria educacional contratada pelo Instituto Algar realiza
visitas periódicas nas escolas para avaliar como o processo está
sendo conduzido. Em 2008, todos os alunos que participaram do
programa realizaram pela primeira vez uma prova no início do ano
e uma no final do ano letivo para analisar seu desempenho escolar.

Educação, base de um Brasil melhor
Tendo como foco a educação de ensino fundamental, base para

Ainda em 2008, o Instituto Algar lançou uma publicação sobre o

levar o Brasil a uma realidade melhor, a Algar Telecom investe em

Programa do Voluntariado. O kit, com quatro volumes, retrata o

projetos sociais pelo Instituto Algar, que conta com recursos

trabalho realizado, entre 2003 e 2007, em 13 escolas públicas de

originados de parte dos dividendos recebidos pelos acionistas.

ensino fundamental de oito cidades brasileiras com a participação
voluntária dos associados das empresas do Grupo Algar.O material

O Instituto contribui para o ensino fundamental por meio de

serve para lançar uma base para que os voluntários possam atuar

investimentos sociais e para o Programa de Voluntariado, para

ainda melhor na área de educação.

melhorar a escrita,a expressão oral e a interpretação de textos dos
alunos, tendo como foco duas competências: língua portuguesa e

Em 2009, o Instituto Algar pretende proporcionar maior

matemática. Em 2008 foi priorizada também a inclusão digital

transparência à gestão dos programas, disponibilizando edital

dos participantes.Foram investidos no ano passado cerca de R$ 2,5

público de seleção das escolas, que ao se inscreverem serão

milhões em iniciativas no segmento, auxiliando 12 mil alunos de

analisadas por uma Comissão Educadora,que irá selecionar até dez

82 escolas de 10 municípios localizados nos estados de São Paulo,

escolas. Dessa forma, o Instituto Algar procura aprimorar a sua

Minas Gerais, Goiás e Maranhão.

atuação a cada ano.

O Instituto firma com as secretarias de educação locais projetos de
longo prazo e de tempo determinado com escolas públicas,
atuando na gestão da escola e na metodologia de ensino dos

Voluntariado

Algar
Telecom

Percentual de associados
0,75%
voluntários na comunidade

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

0,75%

3,51%

5,40%

educadores. Dessa forma, além de melhorar os educadores, o
projeto pode contribuir para a transformação gerencial da escola.
Assim, quando o projeto for concluído, a escola poderá caminhar
sem ajuda externa.
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UniAlgar

Nas áreas em que a Algar Telecom se expandiu recentemente, a

Criada em 1998, a Universidade Algar - UniAlgar é uma

UniAlgar em parceria com a Companhia tem buscado disseminar

ferramenta estratégica do Grupo Algar na busca do

entre os novos clientes sua cultura organizacional e sua história.

desenvolvimento de seus talentos humanos, contribuindo, assim,

Clientes também foram convidados para visitar Uberlândia a fim

para a expansão das atividades do Grupo.Diferentemente de uma

de conhecer as empresas que integram o Grupo.

universidade convencional, a UniAlgar une conceitos e práticas
empresariais reais,com foco nos negócios das empresas do Grupo,

A UniAlgar vem preparando a formação de novas lideranças no

e utiliza-os como ferramentas em cursos e workshops.

Grupo com o Programa de Sucessão, que envolve a direção e a alta
gerência das empresas que integram o Grupo. Cerca de 50

Além dos programas de treinamento, os processos de educação

participantes estão envolvidos no processo, que reúne coaching,

corporativa englobam cultura, crenças, valores e princípios da

mentoring e reuniões com o CEO do Grupo.

filosofia gestora, instrumentos de avaliação de desempenho,
pesquisas de clima, mapeamento de perfis, ferramentas de gestão

Valor para a Sociedade

da saúde física e emocional, apoio na transição de carreira e

O valor adicionado da Algar Telecom atingiu R$ 502,4 milhões em

sucessão, entre outros. Cabe frisar que, desde 2007, a disseminação

2008.O resultado indica a contribuição da Companhia à economia

de conhecimento não abrange apenas os associados,mas também

do País, já que identifica como a riqueza gerada é distribuída entre

se estende a outros elos da cadeia de valor.

os diversos stakeholders.

Em parceria com a Algar Telecom, a UniAlgar vem preparando

Distribuição do valor adicionado (%)

lojistas, vendedores e consultores, disseminando a importância de
2,4%

buscar sempre a satisfação dos clientes.Em 2008,foram reforçados

6,3%

os programas de Ensino a Distância com treinamento em tempo
real, tendo sempre como foco o melhor atendimento do cliente.

20,7%
55,7%

Para avaliar o impacto desses cursos, consultores periodicamente
visitam as centrais regionais para apurar o desempenho dos

14,9%

vendedores que fizeram os programas de educação a distância.
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Governo

Colaboradores

Retidos

Acionistas

Terceiros

Relações Trabalhistas
Ao fim do exercício de 2008, todos os acordos coletivos e planos de
participação em resultados tinham sido concluídos e
homologados, e as negociações para o acordo coletivo de 2009
tinham sido iniciadas.
Valor da folha
de pagamento

Algar
Telecom

Algar
Tecnologia

Engeset

Algar
Midia

Em R$ mil

141.027

127.948,

40.357

11.460

Direitos Humanos
O Grupo Algar e todas suas controladas são signatários do Pacto
Global, iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações
Unidas (ONU) com o objetivo de mobilizar a comunidade
empresarial para a adoção de valores nas áreas de direitos
humanos, relações do trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção.
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Balanço Social Ibase

Balanço Social Ibase

62

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2008

63

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2008

Índice dos Indicadores GRI

Índice dos Indicadores GRI

Pelo terceiro ano consecutivo a Algar Telecom adota, de forma
voluntária, as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) - uma
rede de ação global que colabora no desenvolvimento de normas
para um relato claro e transparente - em seu relatório de
sustentabilidade.
De acordo com tais diretrizes, esta publicação, que contempla as
ações realizadas pela Empresa ao longo de 2008, atende aos
requisitos de aplicação para o Nível B.

66

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2008

Indicadores Gerais
Página
Estratégia e Análise
1.1. Mensagem da presidência

14-15

1.2. Impactos, riscos e oportunidades

29-31

Perfil Organizacional
2.1. Nome da organização

2, 18

2.2. Marcas, produtos e/ou serviços

20-21

2.3. Estrutura operacional

18, 20

2.4. Localização da sede da organização

18

2.5. Atuação geográfica

18

2.6. Natureza jurídica

18

2.7. Mercados atendidos

20-21

2.8. Porte da organização

18-19

2.9. Mudanças no ano

2

2.10. Prêmios e certificações

71

Parâmetros para o Relatório
Perfil do relatório
3.1. Período coberto pelo relatório

1/1/2008 a 31/12/2008

3.2. Relatório anterior

2007

3.3. Periodicidade

Anual

3.4. Dados para contato

72

Escopo e Limite do Relatório
3.5. Definição do conteúdo
3.6. Limite do relatório

66
Operações Nacionais

3.7. Escopo do relatório

66

3.8. Base para a elaboração do relatório

66

3.9. Técnicas de medição e bases de cálculos

66

3.10. Consequências de reformulações de informações

2

3.11. Mudanças significativas
Sumário de Conteúdo da GRI
3.12. Sumário GRI

67-70

Verificação
3.13. Verificação externa

Não realizada

67

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2008

Indicadores Gerais
Governança, Compromissos e Engajamento

Página

Governança
4.1. Governança
4.2. Identificação dos principais executivos
4.3. Conselheiros independentes
4.4. Canais de comunicação com o Conselho
4.5. Remuneração por sustentabilidade
4.6. Conflitos de interesse
4.7. Qualificações de conselheiros
4.8. Valores, códigos e princípios internos

24-25
25
24-25
24-25
Não há
24
24-25
2, 25

4.9. Atuação do Conselho

24

4.10. Autoavaliação do Conselho

24

Compromissos com Iniciativas Externas
4.11. Princípio da precaução
4.12. Cartas, princípios e iniciativas
4.13. Participação em associações

29
22
Não participa

Engajamento dos Stakeholders
4.14. Relação de stakeholders

31

4.15. Identificação de stakeholders

31

4.16. Engajamento dos stakeholders

31

4.17. Demandas de stakeholders

31

Indicadores de Desempenho
Desempenho Econômico
EC1. DVA

58

Presença de Mercado
EC7. Contratação local

35

Impactos Econômicos Indiretos
EC8. Investimentos em infraestrutura
EC9. Impactos econômicos indiretos
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41, 58
58

Desempenho Ambiental

Página

Energia
EN4. Energia indireta

56

EN5. Energia economizada

56

EN6. Produtos e serviços ecoeficientes

41

EN7. Iniciativas e redução do consumo de energia

56

Emissões, Efluentes e Resíduos
EN16. Emissões diretas de gases do efeito estufa

56-57

Desempenho Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Emprego
LA1. Perfil dos trabalhadores

32

LA2. Taxa de rotatividade

32

Relações entre Trabalhadores e a Administração
LA4. Negociação coletiva

57

Segurança e Saúde Ocupacional
LA6. Comitês de segurança e saúde

33

Treinamento e Educação
LA10. Horas de treinamento

32

LA11. Aprendizagem contínua

33

LA12. Desenvolvimento de carreira

33

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13. Diversidade

32
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Indicadores de Desempenho
Desempenho Social - Direitos Humanos
Não discriminação
HR4. Casos de discriminação

Não foram registrados casos em 2008.

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
HR5. Liberdade de associação

A Algar Telecom garante a todos os seus públicos
o direito à livre associação.

Trabalho Infantil
HR6. Trabalho infantil

A Algar Telecom não tolera uso de mão de obra infantil em
sua cadeia de serviços. Em 2008, não foram registrados casos.

Trabalho Forçado e Escravo
HR7. Trabalho forçado ou escravo

A Algar Telecom não tolera uso de mão de obra análoga à escrava
em sua cadeia de serviços. Em 2008,não foram registrados casos.

Práticas de Segurança
HR8. Treinamento em aspectos de direitos humanos

A segurança é realizada pelos profissionais da Space, também
empresa do Grupo Algar, que passam por rigorosos processos
seletivos, com acompanhamento e avaliação contínuos, incluindo
aspectos éticos e de direitos humanos.

Direitos Indígenas
HR9. Violações de direitos indígenas

Não foram registrados casos em 2008.

Desempenho Social - Sociedade
Comunidade
SO1. Gestão de impactos

30-31

Corrupção
SO4. Casos de corrupção

Não foram registrados casos em 2008.

Desempenho Social - Responsabilidade pelo Produto
Saúde e Segurança do Cliente
PR1. Avaliação de impactos

29

Rotulagem de Produtos e Serviços
PR5. Satisfação do cliente
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31

Prêmios e Reconhecimentos

23ª Melhor Empresa para Trabalhar 2008-2009
Great Place to Work e Revista Época
5ª Melhor Empresa para Trabalhar em TI e Telecom
Great Place to Work e Revista Computerworld
As 500 Melhores Empresas do Brasil - 2ª Empresa em Telecomunicações
Revista Isto É Dinheiro
Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center 2008
Revista Consumidor Moderno
Prêmio Padrão de Qualidade de Melhor Estratégia de Relacionamento - categoria Telefonia Fixa
Revista Consumidor Moderno
Prêmio Padrão de Qualidade de Melhor Operação de Retenção (2º ano consecutivo)
Revista Consumidor Moderno
Prêmio Ibero-Americano Padrão de Qualidade em Contact Center de Central de Relacionamento com Clientes categoria Telefonia Fixa
Fundação Iberoamericana para a Gestão da Qualidade (Fundibeq)
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Informações Corporativas

Algar Telecom
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