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Ser diferente é da nossa essência.
Em 2009, a Algar Telecom intensifi cou seus esforços na estratégia competitiva de diferenciação por meio 

da valorização de atributos que geram percepção real aos seus clientes. Pesquisas e estudos feitos pela 

Companhia no ano anterior reconheceram aquilo que a trajetória e a essência do Grupo Algar sempre 

focaram: a vantagem da empresa em relação à concorrência está justamente na qualidade e efi cácia do 

atendimento.

Ainda valendo-se desse conceito, a estratégia de Ser Diferente passou a se refl etir em todas as áreas 

da empresa, que desenvolvem alternativas, métodos e processos específi cos e que contribuem com o 

crescimento sustentável da Companhia.

Essas práticas poderão ser constatadas ao longo deste relatório, em vertentes como solidez fi nanceira, 

formação e retenção de talentos humanos, índices de desempenho e, principalmente, naquilo que a 

empresa faz de melhor: atender com efi cácia. 

Visão
Gente servindo gente

Missão
Servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável

Valores
Cliente, nossa razão de existir*, Valorização dos Talentos Humanos, Integridade, 
Sustentabilidade e Crença no Brasil                                        *Alexandrino Garcia
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Eurípedes Donizeti Oliveira*, coordenador regional de Patos de Minas (MG)

* Em 2009, o trabalho desenvolvido pela regional de sua coordenação, Patos de Minas (MG), foi eleita 
destaque pelo clima organizacional, caixa saudável, estilo gerencial e satisfação dos clientes.

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

Ser diferente 
é atuar com 
excelência.
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Principais indicadores operacionais e fi nanceiros consolidados

Foco Financeiro (R$ milhões) Unidade 2006 2007 2008 2009 Var.
2009/2008

Receita Bruta R$ milhões 1.448 1.501 1.673 1.803 7,8%

Receita Líquida R$ milhões 1.094 1.149 1.273 1.387 9,0%

EBITDA R$ milhões 329 327 358 392 9,3%

Margem EBITDA % 30,1 28,4 28,2 28,2 _

Lucro Líquido (antes das participações minoritárias) R$ milhões 18 25 56 71 27,7%

Investimentos R$ milhões 126 160 299 174 -41,8%

Dívida Total R$ milhões 561 570 646 670 3,8%

Dívida Líquida R$ milhões 518 503 594 508 -14,6%

Dívida Líquida / EBITDA vezes 1,6 1,5 1,7 1,3 -21,8%

Investimentos / Receita Líquida % 11 14 23 13 _

Investimentos / EBITDA % 38% 49% 83% 44% _

Foco em Talentos Humanos 2006 2007 2008 2009 Var.
2009/2008

Pessoal Total 8.886 10.682 11.067 11.368 2,7%

  Telefonia Fixa 635 702 898 911 1,4%

  Telefonia Celular 152 104 154 163 5,8%

  Comunicação Multimídia 206 250 308 335 8,8%

  TV por Assinatura 20 26 29 30 3,4%

  BPO/TI e Consultoria 6.739 8.100 7.845 8.427 7,4%

  Demais Negócios 1.134 1.500 1.833 1.502 -18,1%

Foco no Mercado/Cliente (milhares) 2006 2007 2008 2009 Var.
2009/2008

Linhas Fixas Instaladas 858 869 870 873 0,4%

Linhas Fixas em Serviço 653 658 684 701 2,4%

  Pré-pagas 178 204 226 172 -24,0%

  Pós-pagas 475 454 458 529 15,5%

Linhas Fixas em Serviço 653 658 684 701 2,4%

  Concessão 643 631 612 599 -2,1%

  Expansão 10 27 73 102 41,0%

Linhas Móveis 373 361 447 511 14,3%

  Pré-pagas 257 234 309 350 13,3%

  Pós-pagas 116 127 138 161 16,8%

Acessos Banda Larga Total 131 183 220 234 6,2%

  Banda Larga (ADSL) 131 183 213 203 -4,9%

  Banda Larga Móvel (3G) - - 7 31 342,9%

TV Por Assinatura 32 32 31 32 1,7%

Provedor de Serviços de Internet (ISP) 78 89 113 117 3,0%

BPO: Posições de Atendimento Ocupadas (Unidades) 3.576 3.710 4.694 4.806 2,4%

ARPU* Telefonia Fixa (Com ADSL) 89,20 89,85 87,00 90,15 3,6%

ARPU* Telefonia Móvel 42,40 54,80 49,20 45,40 -7,7%

*ARPU: Average Revenue per User – Receita Média por Usuário
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Acessos Banda Larga - ADSL e Móvel (milhares)

ARPU - Telefonia Celular (R$)

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

131

42,40

54,80
49,20

45,40

220
234

183

TV por Assinatura

Provedor de Internet

Banda Larga

Telefonia Celular

Telefonia Fixa

Telecom: Unidades Geradoras de Receitas - URG (milhares)

2006 2007 2008 2009

1.4891.3231.267
1.564

653

373
131

220 234
183

78
113 117

8932
31

32
32

658

361

684

447

701

511

*ARPU: Average Revenue per User – Receita Média por Usuário

Base de Clientes - Telefonia Fixa (milhares)

Concessão Expansão

2006 2007 2008 2009

653 658 684 701

643

10

631

27

612

73

599

102

Voz fi xa
Voz móvel
Banda larga

Comunicação de dados
BPO/TI e Consultoria
Outros

Investimentos (R$ milhões)

EBITDA Consolidado (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)

2006 2007 2008 2009

329 327 358

Receita Bruta Consolidada (R$ milhões)

2006 2007 2008 2009

1.448 1.501
1.673 1.803

392

30,1% 28,4% 28,2% 28,2%

2006 2007 2008 2009

126
160

299

174

Distribuição do Valor Adicionado Consolidado 

Composição da Receita Bruta

Governo
Retido

Associados
Acionistas

Financiamentos

17,8%

15% 17%

4,0%
2,4%

6% 6%

46,8%

42% 38%

29,0%

10%

15%

10%

15%

2009

2008 2009

14%12%

Base de Clientes Telefonia Celular (milhares)

Pré-pagos Pós-pagos

2006 2007 2008 2009

373
361

447
511

257

116

234

127

309

138

350

161
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Virgínia Martha Bessa*, secretária da diretoria

*Eleita associada SEDE, em 2009, pelo Comitê de Direção, prêmio concedido aos associados que 
apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Ser diferente

é ter uma 

trajetória pioneira
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1954

1972 1995 2000

1969 1993 1999

1990 1998

Alexandrino 
Garcia funda a 

CTBC, atual Algar 
Telecom, em 

Uberlândia (MG), 
para viabilizar 
a comunicação 

entre a região e os 
principais centros 

do País.

Começam as 
operações da 
Algar Mídia 

com editoração 
gráfi ca e listas 

telefônicas.

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

Início das 
operações de 

contact center da 
Algar Tecnologia, 

com 1.000 
posições de 

atendimentos 
(PAs), sendo a 

primeira a operar 
o serviço em um 
imóvel totalmente 
concebido para tal 
fi m e a exportar 
esses serviços.

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.

Aquisição de 
empresa de TV 
por assinatura, 

incorporando mais 
esse serviço ao 
seu portfólio.

Ano da privatização 
do Sistema 
Telebrás; a 

Companhia dá 
continuidade ao 
crescimento dos 

negócios e investe 
na construção 
de sua rede de 

fi bra óptica e em 
uma empresa de 

serviços multimídia.

A Companhia passa 
a prestar serviços 

de data center para 
pequenas e médias 

empresas.

Início da operação 
da Engeset, com 

a prestação 
de serviços 

de engenharia 
de redes de 

telecomunicações. 

História

2003 2006 2009

2002 2005 2008

2001 2004 2007

Completa o portfólio 
de serviços de 

telefonia, realizando 
chamadas de longa 
distância nacional 
e internacional por 
meio do código 12. 
O site de contact 
center alcança 

3.500 posições de 
atendimento (PAs).

Inaugura em 
Campinas (SP) 
um novo site de 
contact center, 

com 1.500 PAs; 
adquire rede de 

fi bra óptica de 172 
km de extensão 

na cidade de São 
Paulo; e renova 
a concessão 

dos serviços de 
telefonia fi xa por 
mais 20 anos.

Lança a tecnologia 3G 
no Brasil central. A Algar 

Tecnologia, ex-ACS, 
amplia seu portfólio de 
serviços incorporando 
soluções de Business 
Process Outsourcing 

(BPO), TI e Consultoria. 
A CTBC adota a 

denominação Algar 
Telecom.

Lidera o ranking IDA 
(Índice de Desempenho 

no Atendimento), 
criado pela ANATEL 

(Agência Nacional de 
Telecomunicações). 

Consolida a 
expansão de serviços 

corporativos. 

Passa a oferecer 
serviços de acesso 
à Internet, com a 
aquisição de um 

provedor localizado 
na cidade de 
Ribeirão Preto 

(SP).

A Companhia 
é autorizada a 
expandir seus 
serviços de 

telefonia fi xa e 
dados para todo o 

País.

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.

Em 31 de 
dezembro, cumpre 
antecipadamente 

as metas de 
universalização, 
impostas pela 
ANATEL, que 
deveriam ser 
cumpridas até 

2003.

Cresce em 
sua região de 
expansão e 

adquire licença 3G 
para toda a sua 
área de atuação 

em telefonia 
celular. Início da 
implementação 

das redes NGN – 
Next Generation 

Network. Abertura 
de capital e 

primeira emissão 
pública de 

debêntures.



Ser diferente é
estar sempre à frente

Mensagem da 
Administração

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

Luiz Alberto Garcia, Presidente
do Conselho de Administração da Algar Telecom

Luiz Alexandre Garcia, Vice-Presidente do Conselho de 
Administração da Algar Telecom

Divino Sebastião de Souza,
Diretor-Presidente da Algar Telecom
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Mensagem da Administração

O ano de 2009 foi um marco na história da Algar 

Telecom. Não podemos negar que se tratou de um 

ano difícil, especialmente no primeiro semestre. 

Mas os resultados alcançados confi rmaram 

que estávamos preparados para atenuar os 

impactos da crise econômica mundial. A solidez 

fi nanceira, a qualidade no atendimento aos 

clientes, os investimentos em tecnologia, a 

retenção e o desenvolvimento de talentos e 

as políticas de sustentabilidade, presentes 

no planejamento estratégico da empresa nos 

últimos anos, elevaram a Algar Telecom a um 

patamar de excelência no mercado.

Essas vantagens competitivas, aliadas à 

agilidade na definição e na implementação 

de nossa estratégia frente à crise, resultaram 

na superação da previsão de crescimento 

para o ano e podem ser confirmadas nos 

resultados obtidos em 2009. O lucro líquido, 

antes das participações, superou em 28% o 

obtido em 2008, totalizando R$ 71 milhões. 

O EBITDA também registrou crescimento de 

9% em relação a 2008, somando R$ 391 

milhões. A receita bruta aumentou 8%, 

alcançando R$ 1,8 bilhão.

Para alcançar tais resultados nesse ano 

desafi ador, focamos no atendimento aos clientes 

- nosso diferencial - , e na expansão dos serviços 

em plataformas já existentes, direcionando 

os investimentos para as localidades onde já 

atuamos. Importante diferencial competitivo da 

Algar Telecom, a qualidade no atendimento aos 

clientes constitui um dos pilares de nossa gestão 

de sustentabilidade. Acreditamos que o sucesso 

da empresa se deve à conquista e à manutenção 

de uma base de clientes fi el e satisfeita.

Um importante fato de 2009 foi a consolidação 

do grupo Foco do Cliente, formado por uma 

equipe multidisciplinar que, desde 2007, reúne-

se diariamente para analisar – do ponto de vista 

do cliente – os pontos de não conformidades 

que possam comprometer a qualidade deste 

relacionamento e buscar soluções preventivas 

para elevar a efi ciência dos processos. Somado 

a diversos outros projetos implementados, 

alcançamos, além da redução de custos, 

o aumento dos índices de satisfação dos 

clientes. A Companhia conquistou a nota 100 

-  “excelência do atendimento” - no Índice de 

Desempenho no Atendimento (IDA) da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

por vários meses consecutivos de 2009. 

Conquistou, também, o Prêmio de Melhor 

Estratégia de Relacionamento – Telefonia Fixa, 

do Instituto GFK Indicator, pelo segundo ano 

consecutivo, e o Prêmio Consumidor Moderno 

de Excelência em Serviços ao Cliente. 

Ainda em 2009 antecipamos o pagamento da 

licença de operação 3G e GSM para a ANATEL, no 

montante total de R$ 39,3 milhões. Além disso, 

contratamos importantes linhas de crédito 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e no Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), no 

total de R$ 165 milhões, dos quais 45% foram 

liberados no fi nal de 2009.  Dessa forma, 

começamos 2010 com um posicionamento de 

caixa muito bem estruturado. 

Promovemos a revisão e a melhoria de nossos 

processos com o intuito de proteger os capitais 

humano e fi nanceiro da Companhia. Com essas 

medidas, demos um salto em efi ciência, fomos 

capazes de manter nossos talentos humanos e 

ainda encerrar o ano com um quadro de pessoal 

maior que ao fi nal de 2008.  Isso só se tornou 

possível em decorrência do comprometimento 

de todos os associados, engajados em um 

esforço coletivo na execução de um plano de 

redução de custos.  

A estrutura de capital foi mantida ao longo do 

ano e o nível de endividamento permaneceu 

inalterado. Isto foi decorrente do compromisso 

com a disciplina de capital - fator determinante 

para que a Algar Telecom atravessasse a crise 

econômica com segurança e que lhe rendeu, 

no início de 2009, a confi rmação do rating “A 

Estável” pela Standard & Poor’s Ratings Services 

e pela Fitch Ratings. 

No ano de 2010 – que, no Brasil, se inicia 

com ótimas perspectivas macroeconômicas, 

pretendemos manter nossa liderança no 

varejo e vislumbramos um mercado de clientes 

corporativos a conquistar, especialmente 

empresas de médio e pequeno portes. 

No varejo, a estratégia continuará sendo a 

de priorizar o atendimento de qualidade e o 

relacionamento com os clientes. Investiremos 

na ampliação da capacidade de atendimento da 

rede 3G e temos a expectativa de um aumento 

considerável na base de clientes com acesso 
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à banda larga móvel, na qual fomos pioneiros 

em nossa área de atuação – que abrange parte 

dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás 

e Mato Grosso do Sul. Lançaremos, em 2010, 

novos produtos e serviços com o intuito de 

reforçar a estratégia de conquista e fi delização 

de clientes. Continuaremos assim sendo a única 

empresa, em nossa área, a oferecer um portfólio 

com todos os produtos de telecomunicações e 

de modo convergente.  

No corporativo, um grande mercado potencial, 

a estratégia consiste em oferecer soluções 

cada vez mais integradas e completas, 

sempre defi nidas com base nas necessidades 

dos clientes. 

Dando prosseguimento ao nosso planejamento 

estratégico, continuaremos com os 

investimentos na rede Next Generation Networks 

(NGN). Com os investimentos realizados, a 

Companhia já possui grande parte dos seus 

serviços convergidos para uma rede única e, 

em um horizonte máximo de dois anos, todo 

o tráfego de voz, dados e imagens estará 

centralizado em uma única rede. 

A rede NGN  proporcionará à Algar Telecom 

a redução de custos operacionais e, 

principalmente, de gastos com energia e 

infraestrutura, sendo uma grande aliada na 

redução do impacto ambiental, resultado 

da redução do espaço físico das centrais, 

substituindo grandes prédios e edifi cações 

por armários ópticos de acesso em locais 

públicos arborizados. Além disto, a nova rede 

possibilitará o aumento da oferta de produtos e 

serviços de alto valor agregado. 

Minimizar o impacto de nossas operações 

no meio ambiente é uma meta fortemente 

perseguida. Em 2009, consolidamos a atuação 

da Comissão Interna de Conservação de 

Energia (CICE). Realizamos um mapeamento 

do consumo de energia nas instalações e nas 

operações da empresa, identifi camos pontos 

de desperdício e desenvolvemos projetos para 

economia e conservação de energia elétrica. 

Nos próximos anos, novos indicadores de 

sustentabilidade nessa área serão criados.

Também sob o ponto de vista da sustentabilidade, 

nosso envolvimento com as comunidades nas 

quais estamos presentes é uma prioridade. 

Os recursos destinados ao Instituto Algar não 

sofreram nenhuma contingência em 2009, a 

despeito da crise econômica, e os programas 

com foco no desenvolvimento de estudantes 

do ensino fundamental e na inclusão digital nas 

comunidades nas quais atuamos receberam R$ 

2,5 milhões.

Os processos efi cientes, a sólida estrutura de 

capital, a competência dos nossos talentos 

humanos e os investimentos tecnológicos 

previstos credenciam a Algar Telecom a manter 

o alto patamar na qualidade do atendimento aos 

seus clientes nos próximos anos. 

Temos muito orgulho do nosso relacionamento 

com todos os nossos públicos e temos certeza 

de que foi com o apoio de todos eles que 

conseguimos fazer de 2009 um ano especial, 

certamente um marco para a gestão e o 

crescimento da Algar Telecom. Agradecemos a 

todos e esperamos cada vez mais fortalecer 

nossa parceria. Gostaríamos de expressar 

nossa gratidão, principalmente pela confi ança 

em nossas estratégias de crescimento, e 

esperamos continuar contando com essa 

confi ança ao longo dos próximos anos. 



Luciana Tannure Leandro da Fonseca*, analista de negócios do segmento empresas no Rio de Janeiro (RJ)

*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria Comercial Expansão, prêmio concedido aos associados que 
apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.

Ser diferente é
atender com efi cácia

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009
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Algar S/A

Algar
Telecom

CTBC
Celular

84,43% 72,48%

21,17%

15,65%

83,75%

100% 84,27% 100% 99,97%

Multimídia
Data Net

Image
Telecom

Algar 
Tecnologia Algar MídiaEngeset

A Algar Telecom

Holding operacional, a Algar Telecom concentra 

os negócios de TI/Telecomunicações do Grupo 

Algar, respondendo por 52% do faturamento 

consolidado do Grupo em 2009. Desde 2008, 

Algar Telecom é a denominação da Companhia 

Brasileira de Telecomunicações do Brasil Central 

(CTBC). Naquele ano, o Grupo lançou uma marca 

única para todas as controladas, com os objetivos 

de capturar ganhos de sinergia, fortalecer os 

seus negócios e aprimorar o atendimento e o 

relacionamento com seus clientes. Companhia de 

capital aberto desde 2007, é comprometida com 

as melhores práticas de governança corporativa.

Sediada em Uberlândia (MG), a Algar Telecom 

controla seis subsidiárias diretas e, juntas, 

operacionalizam e oferecem um portfólio 

completo de produtos e serviços em toda a 

cadeia de TI/Telecom, capaz de atender os seus 

clientes residenciais e corporativos com as mais 

diversas soluções, como telefonia fi xa e celular, 

internet banda larga, serviços de dados, TV 

por assinatura, soluções de Business Process 

Outsourcing (BPO) e TI, entre outros.

Com 1,6 milhão de clientes e há mais de 56 

anos no mercado, a Algar Telecom tem como 

diferenciais o atendimento e o relacionamento 

com seus clientes, além da oferta de soluções 

especializadas para cada necessidade.

Algar Telecom: telefonia fi xa, internet banda larga e comunicação de dados
CTBC Celular: telefonia celular e banda larga móvel
Multimídia Data Net: redes multimídia e provedor de internet
Image Telecom: tv por assinatura
Algar Tecnologia: BPO, TI e Consultoria
Engeset: engenharia de redes de telecomunicações
Algar Mídia: listas e guias telefônicos

Estrutura Societária

Portfólio Completo de Serviços
A Algar Telecom deve ser analisada por meio 

de seus três segmentos de negócios. Telecom 

engloba os serviços de telefonia fi xa, internet 

banda larga, comunicação de dados, telefonia 

celular, redes multimídia, provedor de internet e 

TV por assinatura. A operação da Algar Tecnologia 

compreende outro segmento, de BPO/TI e 
Consultoria. Negócios complementares formam 

o terceiro, oferecendo serviços de engenharia 

de rede de telecomunicações e de listas e guias 

telefônicos. 

A empresa tem uma avançada rede de 

telecomunicações, com tecnologia de ponta e 

plataformas sofi sticadas de gerenciamento que 

permitem o desenvolvimento de soluções de alto 

desempenho. São 11,5 mil quilômetros de rede 

óptica de longa distância interligando as regiões 

Maringá

Cascavel

Santo André

São Bernanrdo

Volta Redonda
Barueri

Morrinhos João Pinheiro
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Grupo Algar
Constituído em 1954 e com atuação em todo o território nacional, a Algar é um 
grupo empresarial brasileiro que atua nos setores de TI/Telecom, Agro, Serviços e 
Turismo, oferecendo soluções que garantam valor para todos de maneira simples, 
sustentável, inovadora: valorizando os relacionamentos e o potencial humano. 
Composto por nove empresas, o Grupo Algar possui 16 mil associados (como 
são chamados os funcionários), está presente em mais de 1.000 cidades, com 61 
escritórios no Brasil, para atender seus mais de 1,7 milhão de clientes. De controle 
familiar e com gestão pro� ssionalizada, adota as melhores práticas de governança 
corporativa.  O Grupo Algar  faturou R$ 3,2 bilhões em 2009 e recebeu 17 grandes 
premiações. Entre elas, o Prêmio IBGC de Governança Corporativa – categoria 
empresas não-listadas, Excelência em Serviços aos Clientes 2008 e 2009 e As 
Melhores empresas para Trabalhar no Brasil. O Grupo recolheu, ainda, cerca de R$ 
660 milhões em impostos municipais, estaduais e federais.

Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País. Nas cidades 

onde atua, possui uma ampla rede de fi bra óptica 

metropolitana. 

NOSSA ÁREA DE ATUAÇÃO
Para o segmento de negócios de Telecom, a 

atuação da Algar Telecom é dividida em duas áreas 

distintas:

Concessão
Região onde a Algar Telecom está presente desde 

1954, abrange 87 municípios distribuídos pelo 

Triângulo Mineiro e parte dos estados de São Paulo, 

Goiás e Mato Grosso do Sul. Esta área é composta 

por 2,9 milhões de habitantes e apresenta renda 

per capita 35% superior à média nacional. 

Na área de Concessão, a Algar Telecom atende o 

segmento varejo e empresas com as mais diversas 

soluções de telefonia fi xa e móvel, internet banda 

larga, comunicação de dados e TV por assinatura. 

Expansão
Formada pelas principais regiões do Sudeste 

localizadas em torno do backbone da Companhia, 

a área de expansão da Algar Telecom teve início 

em 2003 e já responde por 21% da receita líquida 

do segmento de Telecom.

Nessa região a Companhia oferece soluções 

de voz, dados e TI ao mercado de pequenas e 

médias empresas e está presente nas cidades 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Brasília, Goiânia, Curitiba, Campinas, Ribeirão 

Preto e outras cidades do interior de São Paulo.

    
TELECOM
Telefonia Fixa
A Algar Telecom encerrou o ano de 2009 com 

701 mil linhas no serviço de telefonia fi xa. 

Manteve a liderança tanto na telefonia local 

quanto nas chamadas de longa distância (código 

12), com 79%. Na área de expansão, onde 

começou a atuar mais intensamente a partir 

de 2006, a base de terminais alcançou 102 mil.

Banda Larga
O número de clientes de banda larga totalizou 

234 mil no fi nal do ano de 2009. Destes, 203 

mil são de internet fi xa - número equivalente a 

34% da base total de assinantes de telefonia 

fi xa da área de concessão, na qual oferta ADSL a 

clientes residenciais e empresariais. Esse índice 

é o maior entre as concessionárias do Brasil.

O pioneirismo com a tecnologia 3G em sua área de 

concessão e a agilidade em sua implementação 

tiveram como resultado a conquista de 31 mil 

clientes de internet móvel. No fi nal do ano, trinta 

cidades utilizavam a banda larga 3G, entre elas 

Ipuã, Morro Agudo (SP), Tupaciguara e Prata (MG), 

que têm entre 14 mil e 25 mil moradores. A Algar 

Telecom pretende levar a tecnologia para todos 

os municípios de sua área de atuação.

Telefonia Celular
No segmento da telefonia celular, a empresa 

ocupou a liderança, entre todas as operadoras 

do País em dois importantes indicadores: seu 

percentual de clientes pós-pagos é de 31%, 

e o ARPU (receita média por usuário) é de R$ 

45,40. Do total de celulares em operação no 

Brasil, conforme dados da Anatel, 17% estão na 

modalidade pós-pago.

A base de clientes de telefonia celular cresceu, 

em 2009, 14,3% em relação a 2008, encerrando 

o ano em 511 mil celulares em operação pela 

Algar Telecom. O número de assinantes pré-

pagos chegou a 350 mil, e o de clientes pós-

pagos, a 161 mil.

Comunicação Multimídia
Neste segmento, a Algar Telecom oferece ao 

mercado corporativo tecnologia e atendimento 

de alta qualidade, por meio de pacotes de 

serviços e produtos customizados e criados para 

se adequar ao perfi l de uso de cada cliente.

O crescimento desse segmento de negócio 

está em linha com a diretriz da Companhia 

de diversifi car a sua receita, aumentando 

a participação dos serviços baseados em 
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transmissão de dados, voz e imagem por 

meio de seu backbone. A solidez fi nanceira da 

Companhia permite que ela invista fortemente 

em infraestrutura e atendimento aos clientes 

corporativos. Em 2009, o backbone tornou-

se totalmente apto para banda IP, numa rede 

fl exível, de qualidade e integrada, com produtos 

de telefonia, Internet fi xa e móvel e transferência 

de dados em um único acesso.

TV por Assinatura
Os serviços de TV por assinatura são 

operacionalizados pela Image, subsidiária 

integral da Algar Telecom, que tem uma rede 

de 930 quilômetros de extensão e possui 

31,9 mil clientes nas cidades de Araguari e 

Uberlândia (MG).

BPO/TI E CONSULTORIA
Resultado da união entre a ACS e as áreas de 

data center e serviços de TI da Algar Telecom, a 

Algar Tecnologia já nasceu, em 2008, equipada 

com tecnologia de ponta, capacitações técnicas 

de alto nível e relações comerciais sólidas com 

seus clientes. A empresa atua nos processos 

de negócios dos clientes por meio de serviços 

de conectividade, infraestrutura de TI, sistemas, 

contact center, consultoria em processos de 

customer services, entre outros. Os serviços 

oferecidos contam com um alto grau de 

personalização e especialização em cada um 

dos setores. Em 2009, os segmentos de maior 

crescimento de faturamento foram Energia, 

Construção, Saúde, Indústria, Agronegócios, 

Financeiro e Governo, todos com taxas 

superiores a 20%.

Presente no Distrito Federal, interior e capital 

de Minas Gerais e São Paulo, a Algar Tecnologia 

investe na expansão geográfi ca.  Em 2009, a 

empresa inaugurou em Campinas, interior paulista, 

a primeira fase de um data center, com 220 m2, e 

capacidade para até 3 mil servidores. A cidade foi 

escolhida tanto por ser uma região estratégica do 

Brasil quanto por ser uma cidade universitária, que 

oferece maior facilidade de captação e retenção 

de talentos humanos.

Em 2009, a Algar Tecnologia recebeu importantes 

prêmios, como o de Melhor Fornecedor, concedido 

pela Mercedes-Benz, e O Contact Center da Década, 

concedido pela revista Consumidor Moderno. 

NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Engeset
A Engeset, subsidiária da Algar Telecom, 

comemora, em 2010, 20 anos de prestação de 

serviços de engenharia de telecomunicações em 

todo o Brasil. Alinhada à diretriz da Companhia, 

a empresa oferece soluções integradas aos 

clientes, entre elas consultorias, projetos, 

implantação e manutenção das redes. Já 

implementou 20 mil km de rotas ópticas de fi bra 

e no dia 31 de dezembro de 2009 tinha 12 mil 

km de rotas sob sua manutenção. 

Algar Mídia
A Algar Mídia produz a lista telefônica Sabe, os 

guias SEI e Viver e o Netsabe, site de busca 

com o conteúdo das listas e do guia. Tem como 

desafi o a ser consolidado em 2010 a exploração 

das possibilidades da Web em relação à oferta 

de novos produtos. Como primeiro resultado da 

estratégia, cresceu, em 2009, 4,8%. 



Jacqueline Pereira de Souza*, analista de segurança e garantia de receita

*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria Executiva Operações e Tecnologia, prêmio concedido aos associados 
que apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Governança Corporativa

Para a Algar Telecom, ter uma boa governança 

corporativa é uma decisão estratégica, que 

possibilita adotar um modelo de gestão que 

agrega valor para a perenidade da Companhia. 

A partir dessa fi losofi a, há mais de dez anos foi 

implementado um Conselho de Administração 

ativo e experiente, com experiência de sucesso 

em cargos anteriores, para conduzir o foco de 

sustentabilidade da Companhia, que associa 

controle familiar, gestão profi ssional e mercado 

de capitais.

Entre seus principais princípios estão a Equidade 

e a Transparência, assegurando o respeito aos 

investidores e demais partes interessadas, base 

para o crescimento e relacionamento no longo 

prazo. Road shows periódicos com investidores 

e credores e site atualizado são algumas das 

ferramentas utilizadas para que isso aconteça.

Em 2007, foi realizada a primeira emissão pública 

de debêntures, decisão alinhada à estratégia de 

desenvolvimento sustentável e que resultou em 

uma maior transparência na demonstração do 

desempenho da Administração.

A governança corporativa é valorizada e 

incentivada em todo o Grupo Algar. Em 2009, 

a Algar S.A, holding da qual a Algar Telecom faz 

parte, conquistou o Prêmio IBGC de Governança 

Corporativa - categoria empresas não-listadas. 

Atuação e Composição do Conselho  
O Conselho de Administração é formado por 

cinco conselheiros independentes e cinco 

conselheiros externos. Para não haver confl itos, 

não há representantes da gestão executiva da 

Companhia entre seus membros.

O conselho trabalha pela preservação dos valores 

corporativos e pela perenidade dos negócios.

Cabe aos seus integrantes opinar e aprovar o 

orçamento anual e os planos estratégicos.

Suas ações seguem um regimento interno que 

observa o disposto na Lei das Sociedades 

por Ações, Estatuto Social e Código de Boas 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Os 

integrantes são eleitos por Assembleia Geral, e 

o mandato é de um ano, podendo ser reeleitos. 

Presidente  -  Luiz Alberto Garcia

Vice-Presidente  -  Luiz Alexandre Garcia

Membros:   

Alexandrino Garcia Neto

Eliane Garcia Melgaço

José Mauro Leal Costa

Darc Antonio da Luz Costa (independente)

Décio Silva (independente)

Helio Marcos Machado Graciosa (independente)

Mario Grossi (independente)

Walter Fontana Filho (independente)

Composição do Conselho de Administração (31 de dezembro de 2009)

Uma vez por ano, o Conselho de Administração realiza uma autoavaliação de seus 
trabalhos e a avaliação de seus membros, com base nos itens:

Conselho
Reuniões (periodicidade, conteúdo,
qualidade, dinâmica, agenda, tempo);
Priorização dos temas estratégicos;
Informações regulares e prévias 
às reuniões;
Feedback aos comentários 
dos conselheiros;
Acompanhamento dos temas 
e projetos estratégicos em andamento;
Monitoramento adequado do
desempenho e dos riscos dos negócios;

Conselheiros
Contribuições para de� nições das 
macroestratégias da sociedade;
Frequência e participação ativa;
Preparo (competência para a 
função/bem informado);
Nível de interesse;
Objetividade nas colocações;
Independência intelectual.

Comitês de Apoio 
O Conselho de Administração tem como apoio 
para suas análises e decisões três comitês 
permanentes, especializados e não deliberativos, 
integrados por especialistas externos, com 

comprovada experiência, e conselheiros.

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos
Seus seis integrantes têm por objetivo assegurar 
a qualidade, a integridade, a transparência e a 
credibilidade das demonstrações fi nanceiras da 
empresa, bem como a efetividade dos processos 
das auditorias, interna e independente, dos 
controles internos, o cumprimento da legislação 
aplicável e de zelar pela gestão adequada dos 

riscos corporativos e das operações.

Comitê de Governança Corporativa
Cinco membros, que têm por missão  zelar pela 

adoção efetiva de boas práticas de Governança 

Corporativa, com base nos princípios de equidade 

entre os stakeholders, internos e externos, 

transparência das informações, prestação de contas 

dos administradores e responsabilidade corporativa.

Comitê de Talentos Humanos
Como um dos principais pilares da Companhia é 

seu relacionamento com seu público interno, esse 

comitê tem o objetivo de assegurar o exercício de 

uma política de valorização e desenvolvimento de 

Talentos Humanos, dentro das melhores práticas 

de gestão de pessoas. Seus cinco membros 

sugerem ações e investimentos em educação 

e treinamento e aconselham sobre a política de 

remuneração dos associados.

Auditorias
A Algar Telecom possui auditoria interna e externa 

independente, que se reportam diretamente ao 

Conselho de Administração. A primeira fi scaliza, 
analisa e propõe melhorias nos processos 

da Companhia. A segunda avalia os padrões 

de informação e de conformidade contábil e 

tributário com a legislação vigente.

Código de Ética
O Código de Conduta Ética da Algar Telecom 
especifi ca, de forma clara, padrões de
comportamento compatíveis com valores da 
empresa e com a sustentabilidade dos negócios 
e os divulga para todos que se relacionam com 
ela. Assim, espera-se cada vez mais ampliar 
e aprofundar as relações de confi ança entre 
associados, clientes, fornecedores, comunidade 
e acionistas e fazê-las duradouras.
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Em 2009, o modelo de gestão Empresa-Rede 

adotado pela Algar Telecom completou 20 anos. 

É um modelo próprio de gestão, que tem como 

principal pilar a autonomia com responsabilidade, 

tendo sido construído a partir de uma arquitetura 

de administração que promove a participação 

direta dos associados nas decisões corporativas, 

valoriza os resultados e permite fl exibilidade de 

líderes e liderados.

A estrutura organizacional das empresas é 

composta por centros de resultados, coordenados 

por um Comitê de Direção que também é 

responsável pela conquista dos macro-objetivos 

e pela defi nição das estratégias.

O Comitê, formado pelos diretores da Companhia 

e coordenado pelo Diretor-Presidente, tem metas 

sempre focadas no relacionamento diferenciado 

com os clientes e na qualidade do atendimento.

Além do Comitê, os coordenadores têm papel 

fundamental no modelo Empresa-Rede. É uma 

de suas funções ouvir os associados e transmitir 

ideias e sugestões para a direção, construindo a 

democracia empresarial, que é um dos pilares do 

modelo e da estratégia. 

A fi losofi a do modelo Empresa-Rede está 

diretamente alinhada com as diretrizes 

estratégicas da Companhia, e seu sucesso pode 

ser reconhecido pelos resultados alcançados 

pela Algar Telecom. Um dos desafi os é promover 

constantemente a assimilação da cultura 

democrática por todos os associados, executivos 

e não executivos, capacitando todos para 

enunciar e receber críticas.

A valorização dos talentos humanos faz com 

que os associados estejam em constante 

aprimoramento, o que resulta em um 

atendimento com foco em máxima qualidade e 

impacta diretamente o desempenho econômico-

fi nanceiro. Em 2009, a Companhia já operou 

com a redefi nição dos públicos-alvo – o processo 

teve início em 2007. Foram estabelecidos nichos 

diferenciados de clientes, de modo a conhecer 

melhor as necessidades de cada um e oferecer 

um atendimento diferenciado e com maior 

efi ciência.

Princípios de Empresa-Rede
:: Espírito de equipe

:: Comprometimento

:: Crescimento humano e profi ssional

:: Liderança educadora

:: Autonomia com responsabilidade

:: Participação no processo decisório

:: Reconhecimento dos diferentes graus 

   e responsabilidade

:: Associados em vez de empregados

 Os escritórios regionais também têm conquistado 

cada vez mais autonomia. Em 2010, talentos 

humanos serão realocados e treinados para que 

as pontas do relacionamento estejam cada vez 

mais próximas e possam tomar decisões ainda 

mais ágeis e acertadas. Foi estabelecido um 

sistema de acompanhamento de resultados por 

diretoria regional, em 2008, que passou a incluir 

não apenas dados de vendas, mas também o 

Modelo de Gestão

resultado operacional (lucro antes das despesas 

fi nanceiras e impostos). Os dados apurados 

permitem conhecer melhor os mercados de varejo 

e corporativo e gerenciar as ações de acordo com 

as estratégias e as diretrizes da Algar Telecom.

Diretoria Executiva

Diretores estatutários:
:: Divino Sebastião de Souza 

 Diretor-Presidente

:: Tatiane de Souza Lemes Panato

 Diretora Financeira e de Relações 

 com Investidores

:: Jean Carlos Borges

 Diretor de Governança e Estratégia

:: Luiz Antônio Andrade Lima 

 Diretor de Operações e Tecnologia

:: Marineide da Silva Peres 

 Diretora de Talentos Humanos

:: Osvaldo César Carrijo 

 Diretor Comercial de Varejo

:: Márcio Steffan 

 Diretor Comercial de Empresas

:: Milton Bonservizzi 

 Diretor de Marketing

Diretores adjuntos
:: Marcelo Almeida Nunes

 Diretor Adjunto de Negócio com Operadoras

:: João Batista de Araújo

 Diretor Adjunto de Compras

Gestão de Riscos
A Algar Telecom é uma empresa comprometida 

com a sustentabilidade em todos os seus 

aspectos. Por isso a preocupação constante com 

a gestão dos riscos de sua atividade. Uma série 

de indicadores – exposição cambial, posição de 

dívida, geração de caixa, inadimplência, entre 

outros – é periodicamente avaliada para atestar a 

saúde fi nanceira da empresa. O Comitê de Direção 

e o Conselho de Administração são regularmente 

informados sobre os dados apurados.

O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos reúne-

se a cada três meses para analisar os resultados 

das demonstrações fi nanceiras daquele trimestre e 

também dados como inadimplência, capital de giro, 

compromissos fi nanceiros, questões tributárias, 

além de zelar pela gestão adequada dos riscos 

da organização. A auditoria interna acompanha a 

implementação das ações e sua efetividade para 

mitigar os riscos. 

Riscos Operacionais
A gestão das operações segue a mesma diretriz 

de qualidade e excelência de toda a Algar Telecom. 

O Centro de Operações de Rede (COR), que fi ca 

em Uberlândia (MG), monitora,  24 horas por dia, 

técnica e operacionalmente, o tráfego de dados 

e voz, com atuações preventiva e corretiva. Em 

2009, o número de ocorrências graves caiu 26%, 

com o trabalho dos especialistas, alcançando o 

objetivo da criação do COR de garantir o menor 

tempo de resposta e alto desempenho no 

atendimento aos clientes.
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Os profi ssionais que acompanham o tráfego de 

dados e voz são altamente qualifi cados. Antes 

do início de qualquer operação, a Companhia 

mapeia todos os riscos operacionais da ação. Um 

moderno laboratório testa os novos produtos e 

simula situações de entrada de novos clientes na 

rede, permitindo a escolha da melhor alternativa 

e a tomada de decisões com total segurança 

operacional.

Gestão Comercial – Foco do Cliente
O grupo Foco do Cliente pode ser considerado, 

ao mesmo tempo, uma inovação e uma das 

principais diretrizes da Algar Telecom. Como 

resultado de sua implementação, a empresa 

construiu um de seus maiores diferenciais 

comerciais – o relacionamento de alta qualidade 

e a oferta particularizada de produtos e serviços. 

A Companhia tem como premissa conhecer 

profundamente o cliente e suas necessidades 

para analisar o negócio com o seu foco. A Algar 

Telecom acredita que apenas dessa maneira 

se torna mais do que fornecedora de soluções 

e produtos de alta tecnologia, ou seja, parceira 

de seus clientes no desenvolvimento de seu 

negócio.

O grupo Foco do Cliente foi consolidado em 2009. 

Formado por uma equipe multidisciplinar, reúne-

se diariamente – desde 2007 – para analisar, sob 

a ótica do cliente, pontos de não conformidade 

e buscar soluções preventivas para aumentar a 

efi ciência dos processos.

Várias outras estratégias são utilizadas para 

aproximar ainda mais a Algar Telecom de seus 

clientes, com o objetivo de construir e manter 

uma relação duradoura e de confi ança mútua, 

baseada na transparência e na ética. Realizam-

se encontros periódicos, nos quais, por meio de 

contato direto, críticas e sugestões são ouvidas 

e melhorias são incorporadas.

Além do grupo Foco do Cliente, a Companhia 

possui o Centro de Excelência em Relacionamento 

(CER). Seu objetivo é, por meio da identifi cação 

de eventuais problemas no atendimento, avaliar 

os pontos apurados e buscar a redução dos 

problemas e das consequentes reclamações.

Primeiros lugares em rankings de qualidade 

e prêmios atestam a efi ciência de todo esse 

trabalho. Três avaliações são realizadas, 

anualmente, com os clientes. Seus resultados 

permitem que a empresa colete dados sobre 

as necessidades desse público e esteja em 

constante preparo para atender às demandas. 

Nos dois últimos anos, mais de 70% dos clientes 

estavam satisfeitos com o atendimento da Algar 

Telecom, e a empresa espera que esse índice 

cresça a cada ano.

Conselho de Usuários
Desde 2001, a Algar Telecom possui um Conselho 

de Clientes, que se reúne periodicamente, para 

compartilhar com a diretoria críticas, sugestões 

e percepções acerca das diretrizes da empresa 

e seus resultados. De tão bem-sucedida, a 

experiência transformou-se em referência, e a 

Anatel determinou a todas as operadoras de 

telefonia que tivessem seu próprio conselho de 

usuários a partir de 2008.

Agir de acordo com os sete pilares elencados 

para a Política Comercial criou na Algar Telecom 

um virtuoso ciclo de relacionamentos. Seus 

associados são valorizados por sua gestão e 

se apropriam dessa cultura de excelência, além 

de participar de associações e entidades de 

interesse público.

Seus fornecedores também estão inseridos 

no processo de parceria e desenvolvimento de 

uma relação de confi ança, ética e transparência. 

Entre outras ações, a empresa busca contratar 

fornecedores locais, apoiando a economia 

regional, desde que satisfaçam os critérios de 

qualidade e sustentabilidade adotados pela Algar 

Telecom – atualmente 81% dos fornecedores são 

empresas locais.

Pilares
A cultura comercial da Algar Telecom é regida com base em sete pilares:

Valorização e respeito ao cliente;
Associado é um vendedor;
Ética no relacionamento com mercado;
Ferramentas de marketing;
E� cácia nos processos e no atendimento ao cliente;
Ousadia com lucratividade;
Celebração de conquistas.



Hugo Leonardo Borges*, analista de talentos humanos

Eleito associado SEDE, em 2009, pela Diretoria Executiva de Talentos Humanos, prêmio concedido aos associados 
que apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

Ser diferente é valorizar



40 41Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

Ativos Intangíveis

A excelência no atendimento e a solidez fi nanceira 

da Algar Telecom, dois de seus fortes diferenciais 

de competitividade no mercado, não seriam 

possíveis se a Companhia não tivesse por diretriz 

a valorização constante de seus associados, 

tanto no aspecto humano, como no profi ssional. 

Não é sem motivo que a área responsável por 

gerir essa valorização e o desenvolvimento das 

equipes se chama Talentos Humanos.

A estratégia de focar na excelência da gestão dos 

associados é reconhecida pelo mercado, como 

comprovam os vários prêmios recebidos ao longo 

de 2009, com destaque para Melhores empresas 

para Trabalhar no Brasil, concedido pelo Great 

Place to Work Institute, Melhores empresas para 

Executivos Trabalharem, pela revista Época e 

Melhores empresas para Você Trabalhar, pelas 

revistas Exame e Você S/A.

Total de 
Associados

 
Telecom

BPO/TI e
Consultoria

Engenharia 
de Redes

Listas e 
Guias

Total

Associados 1.439 8.427 1.238 264 11.368

Tercerizados 0 0 32 11 43

Estagiários 76 3 37 4 120

A transparência é a base do relacionamento da 

Companhia com seus associados. Em 2009, 

essa característica foi essencial para vencer 

um grande desafi o: o receio de demissões por 

ocasião da crise global. Alinhada à diretriz de 

efi ciência nos processos e redução de custos – 

que permitiu adotar a estratégia de manutenção 

dos associados –, a área de Talentos Humanos 

realizou uma forte adequação de orçamento. O 

impacto da redução dos custos ligados à gestão 

de pessoas alcançou 7%, equivalentes a R$ 700 

mil, valor já incorporado ao orçamento de 2010.

Por meio de um estudo de produtividade, em 

conjunto com a área de Gestão de Processos, 

identifi caram-se funções redundantes e processos 

desnecessários, entre outros aspectos. Em 

alguns casos, optou-se pela automação e, 

em outros, pela tecnologia – como no caso da 

substituição de viagens por videoconferências.

A solidez fi nanceira da empresa permitiu tomar 
a decisão de reter todos os talentos. À decisão 

seguiu-se uma intensifi cação dos canais de 

comunicação internos, com o objetivo de 

incentivar o comprometimento dos associados 

com as metas a serem cumpridas. O programa 

Reunião Itinerante com a Diretoria permitiu o 

contato direto dos executivos da empresa com 

os associados.

A estratégia mostrou-se acertada. O índice 

de satisfação da Algar Telecom apurado pela 

Pesquisa de Clima Interno subiu dois pontos 

percentuais e está em 70%. O índice de 

 Associados com 
Necessidades 

Especiais
Telecom BPO/TI e 

Consultoria
Engenharia 
de Redes

Listas e 
Guias

23 6 1 3

Data base: 31 de dezembro de 2009.

 Rotatividade Telecom BPO/TI e 
Consultoria

Engenharia 
de Redes

Listas e 
Guias

16% 46% 33% 33%

Data base: 31 de dezembro de 2009.

Data base: 31 de dezembro de 2009.
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positividade, por sua vez, que considera tanto os 

satisfeitos quanto os que estão mais satisfeitos 

que insatisfeitos, atingiu 90%. A pesquisa, 

voluntária e anônima, teve a participação de 90% 

dos associados.

Em 2009, pela primeira vez todos os associados 

da Algar Telecom foram avaliados por indicadores 

de performance, estabelecidos de acordo com 

a estratégia e a diretriz do negócio. A decisão 

representa uma mudança cultural e estratégica 

no relacionamento com seu  público interno.

Os indicadores baseiam-se nos objetivos 

específi cos de cada área, tendo como meta o 

aumento constante da satisfação do cliente. 

A avaliação dos associados é semestral, e o 

resultado individual infl uencia a concessão da 

remuneração variável – em 2009, a empresa 

distribuiu R$ 19,3 milhões em participação nos 

lucros, enquanto o índice de satisfação do cliente 

subiu quatro pontos percentuais, passando de 

73% para 77%, na comparação com 2008. Em 

2010, as metas de desempenho serão mais 

desafi adoras, já que todos tiveram um ano para 

se adequar ao novo processo.

O plano de carreira dos associados e os contratos 

de desenvolvimento profi ssional para o período 

seguinte também passaram a ter como base a 

avaliação de performance. Os dados constituem 

mais uma fonte de informações para a elaboração 

do Programa de Desenvolvimento Individualizado 

(PDI), criado pela UniAlgar, universidade 

Satisfação com o 
Clima Organizacional

 
Telecom

BPO/TI e 
Consultoria

Engenharia 
de Redes

Listas e 
Guias

Aprovam o Clima 
Interno

70% 59% 59% 75%

Treinamento Telecom BPO/TI e 
Consultoria

Engenharia de 
Redes

Listas e Guias

Tempo Médio por 
Associado

82h 6h 5h 31h

Data base: 31 de dezembro de 2009.

Treinamento Telecom BPO/TI e 
Consultoria

Engenharia de 
Redes

Listas e Guias

Investimento Médio por 
Associado

R$ 2.009 R$ 87 R$ 110 R$ 702

Data base: 31 de dezembro de 2009.

corporativa que atende a todas as empresas do 

Grupo Algar. No PDI, são elencadas as ações para 

o aprimoramento de cada associado, dentro de 

suas competências.

O Plano de Cargos e Salários da Algar Telecom 

foi totalmente reestruturado. Uma força-tarefa 

encarregou-se de mapear os cargos que poderiam 

ser incluídos em uma mesma nomenclatura e 

revisar a sua descrição e metas de produtividade. 

A quantidade de títulos e cargos reduziu-se em 

50% ao fi nal do processo, o que permitirá um 

melhor gerenciamento de promoções e uma 

melhor avaliação de performance.

A reestruturação possibilita também o avanço 

no planejamento da carreira em Y, destinada aos 

associados que não têm intenções de assumir 

cargos de gestão, mas têm potencial para crescer 

dentro da Companhia por meio da carreira 

técnica. A carreira em Y permite o alcance de 

remuneração similar à de um executivo.

Data base: 31 de dezembro de 2009.
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Competitividade

A incorporação à equipe e a retenção dos chamados pro� ssionais da geração Y 
também devem ser considerados indicadores positivos de resultado da política de 
gestão de talentos e da satisfação dos associados da Algar Telecom.
Esses pro� ssionais, jovens com conhecimento de tecnologia de ponta e altamente 
competitivos, têm como característica uma constante rotatividade entre empresas. 
Sua permanência na Companhia é resultado de um clima organizacional que 
envolve seus associados no estabelecimento das diretrizes estratégicas e em 
seu planejamento, delegando responsabilidades para sua execução. E o fazem 
estimulando o debate de ideias e o desenvolvimento planejado da carreira. A Algar 
Telecom tem uma arquitetura de administração construída de modo a promover a 
participação direta dos associados.

Valorização 
Profi ssional

 
Telecom

BPO/TI e Con-
sultoria

Engenharia de 
Redes

Listas e Guias

% de Vagas 
Internas Ocupadas 

por Associados
23 27 20 9

Data base: 31 de dezembro de 2009.

A Companhia preza pela qualidade de vida de 

seus associados. Os investimentos de 2009 

no Programa Qualidade de Vida superaram R$ 

480 mil. Foram realizadas várias ações, como 

CTBC Cine - que promove sessões de cinema na 

empresa no horário do almoço, celebração de 

datas comemorativas e premiações recebidas, 

melhoria da cantina, combate ao estresse, 

sessões de massagens, vacinação, caminhada 

ecológica, entre outros.

O programa de ergonomia iniciou-se com o 

atendimento a todas às normas de saúde no 

momento de aquisição de equipamentos e 

avança com a disseminação de informações 

sobre postura correta, massoterapia e ginástica 

laboral, que são oferecidas uma vez por semana.

Programa

Cerca de 220 associados participam do programa, que prevê o trabalho em casa, 
um dia da semana. Não há mensuração, mas a percepção é de que ele in� ui 
positivamente na qualidade de vida. O programa deve ser expandido para os 
escritórios de Belo Horizonte e de São Paulo, em 2010.



Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

Marta Aparecida dos Anjos*, analista de projetos sênior

*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria de Projetos Estratégicos, prêmio concedido aos associados 
que apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.

Ser diferente é 

ser dinâmico no 

planejamento
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Estratégias e Perspectiva

Os setores de Telecom e TI estão entre os mais 

dinâmicos da atualidade. A cada seis meses 

ou menos, novidades tecnológicas aparecem 

e requerem, muitas vezes, investimentos 

em infraestrutura e oferta de serviços mais 

sofi sticados e inovadores. Executar os 

investimentos demandados pelo setor e inovar 

nos produtos e serviços exige uma situação 

fi nanceira saudável e bem estruturada. 

Com um planejamento estratégico direcionado a 

essas características, a Algar Telecom encontra-

se bem preparada. A empresa inicia 2010 com 

um volume de caixa considerado o melhor dos 

últimos anos. 

O posicionamento da Companhia no setor 

também é bastante destacado. A empresa tem 

liderança absoluta na sua área de concessão, 

seja em número de assinantes (telefonia fi xa) 

ou em ticket médio (móvel). Agora, pretende 

alavancar ainda mais seu mercado potencial 

no varejo com o lançamento, em 2010, de 

outro produto convergente, a TV por satélite, 

reafi rmando-se como a única empresa quadriplay 

em sua área de concessão.

No varejo, a Companhia também ampliará a 

capacidade de atendimento do 3G. Em 2009, 

outras operadoras entraram no mercado, 

tornando necessária a adequação da política 

comercial para garantir a manutenção de seu 

posicionamento. Novos produtos com essa 

tecnologia estão sendo estudados e serão 

lançados para aproveitar as oportunidades de 

mercado. 

A oferta para o mercado corporativo se 

concentrará, em 2010, em soluções de TI e 

Telecom cada vez mais customizadas. Para as 

pequenas empresas – mercado com grande 

potencial de crescimento – , a força de vendas 

atuará de maneira diferente, com a constituição 

de uma equipe de vendas própria, não mais 

terceirizada. A empresa concentrará esforços 

nas áreas que receberam investimentos 

recentes, como Rio de Janeiro, Curitiba, a região 

de Campinas e o entorno de Ribeirão Preto. 

A Algar Telecom continua investindo fortemente 

na rede NGN. Até 2013, terá todo o seu tráfego 

de voz, dados e imagens centralizados em uma 

única rede, mais fl exível e de alta capacidade, 

capaz de proporcionar maior aproveitamento de 

banda para o consumidor fi nal. 

Em 2009, mantendo sua tradição de pioneirismo 

em tecnologia e serviços, a Companhia tornou 

seu backbone totalmente apto para volumes de 

banda IP e maiores capacidades, adequando-

se antecipadamente às exigências de novas 

tecnologias (como a Long Term Evolution – LTE 

ou 4G), que exigirão altas taxas de transmissão 

de dados. Com isso, a Algar Telecom já possui 

uma rede fl exível, integrada e totalmente IP com 

produtos de telefonia, Internet, telefonia móvel 

e comunicação de dados, com funcionamento 

de qualidade e oferta de multisserviços em um 

único acesso.

A migração para a rede NGN, que terá ganhos 

somados de R$ 230 milhões até 2013, está 

sendo feita paulatinamente, de acordo com um 

cronograma de substituição. A estratégia é ter 

infraestrutura preparada para ofertar produtos do 

futuro, que ainda estão sendo desenvolvidos e 

planejados.

Evolução 2013 

Em 2009, a partir de uma Consultoria internacional 

especializada, a Algar Telecom e sua controlada 

Algar Tecnologia estruturaram um escritório de 

projetos (PMO - Portfolio Management Offi ce) 

que busca criar uma base de sustentabilidade e 

crescimento, contemplando ações e resultados 

para as duas empresas. 

Denominado Evolução 2013, o PMO tem como 

objetivo garantir a execução das metas de EBITDA 

planejadas estrategicamente pelas empresas em 

seus planos de negócios de médio e longo prazos 

e aprovadas pelo Conselho de Administração. 

Assim, este é, atualmente, o mais importante 

investimento estratégico da Algar Telecom, sendo 

responsável pela governança dos programas e 

projetos que irão gerar os resultados planejados, 

o que ocorre por meio de metodologia estruturada 

de priorização, acompanhamento sistemático de 

execução e efetiva comprovação de resultados. 

Com disciplina e acompanhamento diligente, o 

Evolução 2013 está contribuindo para que os 

programas e projetos executem efetivamente 

o que foi planejado e gerem os resultados 

esperados. 



Ser diferente
é impulsionar os
avanços no setor

Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

Vanessa Borges Prometi Passos*, analista de marketing máster 
*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria de Marketing, prêmio concedido aos associados que 
apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Desempenho das Operações

A crescente demanda por serviços de 
telecomunicações – em especial mobilidade e 
convergência – pode ser medida pela relevância 
conquistada pelo setor na participação na 
economia nacional. A receita operacional de 
aproximadamente R$ 187 bilhões ao ano 
corresponde a mais de 6% do Produto Interno 
Bruto (PIB), de acordo com a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel).
O País tem, hoje, 205 milhões de acessos de 
telefonia fi xa e móvel e 18 milhões de acessos 
de banda larga. Considerando que, em 2008, os 
usuários de banda larga eram pouco mais de 
10 milhões, registra-se um salto signifi cativo, 
impulsionado em grande parte pelo avanço da 
tecnologia 3G.
Previsões da Anatel indicam que, em 2018, o 
Brasil terá 50 milhões de acessos fi xos, 270 
milhões de acessos móveis e 165 milhões de 
acessos de banda larga – o que faz do mercado 
de telecomunicações um dos mais promissores 
e com alto potencial de crescimento.
A Algar Telecom participa cada vez mais desse 
mercado nacional. Ao fi nal de 2009, contabilizava 
1,6 milhão de unidades geradoras de receitas 
(URG) apenas em seu segmento de Telecom. Inicia 
2010 sólida e fi nanceiramente bem estruturada 
para executar os investimentos demandados em 
infraestrutura, produtos e serviços. Isso repercute 
diretamente na construção de novas receitas, 
com oferta de mobilidade e convergência, que 
serão cada vez mais demandadas por clientes 

residenciais e empresariais, e na diminuição do 
impacto do declínio das receitas tradicionais, 
como as de telefonia fi xa, por exemplo.

Área de Concessão
O relacionamento diferenciado com seus clientes 
e o foco ainda maior na excelência do atendimento 
tiveram impacto direto nos resultados da Algar 
Telecom, em 2009. Mesmo que a demanda 
não tenha sido retraída, a crise fi nanceira 
internacional provocou incertezas mundiais e 
interferiu na gestão de todas as empresas. No 
entanto, a política de Foco do Cliente e outras 
ações de relacionamento propiciaram que a 
Companhia reforçasse sua liderança em sua área 
de concessão, aumentando sua base de clientes, 
e conquistasse sólidos resultados fi nanceiros, 
além de ter mantido o volume de investimentos.

Área de Expansão
Em 2009, a Algar Telecom decidiu focar sua 
atuação nas localidades nas quais já tinha 
operação, consolidando a base de clientes 
corporativos. Com um planejamento estratégico 
que defi ne o cliente como parceiro de seu 
negócio e um atendimento alinhado à dinâmica 
do setor – tanto em inovação tecnológica, como 
em processos –, a Companhia mantém um 
posicionamento de destaque entre as operadoras 
de telecomunicações.

Telefonia Fixa
A Algar Telecom encerrou dezembro de 2009 com 
um crescimento de 2,4% em relação a 2008 – 
base de 701 mil linhas fi xas em operação contra 
684 mil. O resultado é decorrente do crescimento 

de terminais na área de expansão, que saltaram 
de 73 mil para 102 mil. Na concessão, houve 
declínio, passando de 612 mil, em 2008, para 
599 mil, em 2009.

Banda Larga
O serviço de banda larga da Algar Telecom 
alcançou um crescimento de 6,2%, em 2009, 
na comparação com o ano anterior, atingindo 
uma base de clientes de 234 mil, impulsionada 
pela operação da banda larga móvel. Enquanto a 
base de clientes 3G da Algar Telecom mais que 

quadruplicou, saltando de 7 mil para 31 mil, os  
contratos de banda larga ADSL tiveram queda de 
4,9% – de 213 mil para 203 mil. Dois fatores, 
interligados, explicam essa queda: a concorrência 
com a tecnologia móvel e o já elevado índice de 
penetração desse produto na área de concessão 
da Companhia.

Concessão Expansão

Base de Clientes - Telefonia Fixa (milhares)

2006 2007 2008 2009

653 658 684 701

643

10

631

27

612

73

599

102

TELECOM

TV por Assinatura

Provedor de Internet

Banda Larga

Telefonia Celular

Telefonia Fixa

Telecom: Unidades Geradoras de Receitas - URG (milhares)

2006 2007 2008 2009

1.4891.3231.267
1.564

653

373
131

220 234
183

78
113 117

8932
31

32

32

658

361

684

447

701

511
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É importante destacar que a queda do número 
de contratos não signifi cou perda de receita 
com serviço ADSL, em razão do ARPU elevado, 
resultante da venda de planos de maior 
velocidade. Para 2010, a oferta de preços 
competitivos, bandas largas de alta velocidade 
e a convergência com outros produtos serão 
estratégias de retomada do crescimento desse 
setor. A efi ciência nos processos, consolidada 
em 2009, fez com que os custos de operação 
fossem reduzidos, o que permite a política de 
preços competitivos para o mercado.

Telefonia Celular
A dinâmica demanda desse mercado exige das 
empresas capacidade de rápida transformação. 
No caso da telefonia celular, a otimização da 
rede e campanhas de marketing iniciadas em 
2008 fi zeram com que a base de clientes pré-
pagos desse um segundo grande salto em 2009, 

passando de 309 mil para 350 mil (em 2007, 
eram 234 mil).
No total, a base de clientes de telefonia celular 
cresceu 14,3%, em 2009, na comparação com 
o ano anterior, alcançando 511 mil usuários. 
No nicho do pós-pago, foco estratégico da Algar 
Telecom, o crescimento foi de 138 mil para 161 
mil, variação positiva de 16,8% sobre 2008. 
O segmento de pré-pago também cresceu 
signifi cativamente, 13,3% superior a 2008. Mais 
uma vez, a Algar Telecom esteve na liderança 
de dois importantes índices: ARPU (R$ 45,40) e 
melhor mix de clientes pós-pagos.

Comunicação Multimídia
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. Ao longo do ano, 
estes serviços continuaram em franca expansão, 
com destaque aos produtos de redes multimídia, 
que proveem acesso para transmissão de dados, 

Acessos Banda Larga - ADSL e Móvel (milhares)

2006 2007 2008 2009

131

220
234

183

voz e imagem. A base de clientes do provedor de 
internet – Netsite –, por sua vez, encerrou o ano 
em 117 mil, ante 113 mil em 2008. 
Em 2009, a Algar Telecom tornou seu backbone 
apto para volumes de banda IP e maiores 
capacidades, adequando-se antecipadamente 
às exigências de novas tecnologias que exigirão 
altas taxas de transmissão de dados. 

TV por Assinatura
O negócio de TV por assinatura encerrou o 
ano com 31,9 mil clientes, ante 31,4 mil em 
2008. Durante o ano, novos canais foram 
agregados ao mix de pacotes oferecidos, o que 
aumentou o ticket médio deste serviço. Com a 
TV por assinatura, a Algar Telecom completa o 
seu portfólio de serviços, oferecendo pacotes 
convergentes e qualidade no atendimento.

BPO/TI E CONSULTORIA
Em 2009, mais um site foi adicionado à operação 
da Algar Tecnologia, que passou a atuar em 
Brasília, além das cidades de Uberlândia e 
Campinas.  
Ao longo do ano, e seguindo seu posicionamento 
estratégico, a empresa intensifi cou a oferta de 
serviços de TI e ampliou seus contratos de BPO. 
Só em 2009, houve a adição líquida de 432 novos 
associados, ano em que a base consolidada de 
clientes, por sua vez, passou de 51 para 155. 
O número médio de posições de atendimento 
ocupadas nos serviços de BPO/contact center 
passou de 4.639 em 2008 para 4.962 em 2009.  

NEGÓCIOS COMPLEMENTARES
No ano de 2009, a Engeset, empresa que 
operacionaliza o negócio de engenharia de redes 
de telecomunicações, promoveu uma adequação 
em sua base de clientes, encerrando contratos 
cuja rentabilidade não se mostrou adequada. 
Para 2010, o objetivo é buscar uma mudança do 
perfi l da receita, adicionando serviços com maior 
valor agregado. 
Em 2009, o negócio de publicação de guias 
e listas telefônicos, operacionalizado pela 
Algar Mídia, deu continuidade ao seu plano 
de negócios. Ganhou destaque a entrada dos 
produtos da empresa na cidade de São José do 
Rio Preto, interior de São Paulo. Base de Clientes Telefonia Celular (milhares)

Pré-pagos Pós-pagos

2006 2007 2008 2009

373
361

447
511

257

116

234

127

309

138

350

161



Esdras Henrique Guimarães*, analista tributário

*Eleito associado SEDE, em 2009, pela Diretoria Executiva Financeira, prêmio concedido aos associados que 
apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Desempenho econômico-fi nanceiro

Receita Bruta
A receita bruta consolidada da Algar Telecom 

atingiu R$ 1.803 milhões, 7,8% superior àquela 

alcançada em 2008. Esse resultado decorreu, 

principalmente, do desempenho dos negócios 

de comunicação multimídia - que oferecem 

pacotes de dados e internet a pequenas e 

médias empresas, especialmente na área de 

expansão – assim como das operações de BPO/

TI e Consultoria.

O perfi l da receita consolidada evoluiu em linha 

com o planejamento estratégico da Companhia, 

resultando em um aumento da participação de 

receitas baseadas em dados e serviços de TI.

Voz fi xa
Voz móvel
Banda larga

Comunicação de dados
BPO/TI e Consultoria
Outros

Composição da Receita Bruta

15% 17%

6% 6%

42% 38%

10%

15%

10%

15%

2008 2009

12% 14%

Receita Bruta Consolidada (R$ milhões)

2006 2007 2008 2009

1.448 1.501
1.673 1.803

As principais variações e análises por segmento 

de negócio estão detalhadas a seguir. As receitas 

apresentam-se consolidadas e, portanto, já 

consideram as eliminações entre os segmentos 

de negócios 

TELECOM
Telefonia Fixa
Em 2009, a receita bruta consolidada do 

segmento de telefonia fi xa totalizou R$ 963 

milhões, um aumento de 1,1% em relação a 

2008 em razão do crescimento das receitas de 

comunicação de dados, VoIP e interconexão. O 

aumento desta última foi decorrente do maior 

tráfego móvel-fi xo gerado pelas campanhas 

promocionais das operadoras de telefonia móvel. 

O crescimento destas três categorias de receitas 

compensou a queda das receitas de telefonia 

local, longa distância e do uso de cartões. 

Telefonia Celular
No segmento de telefonia celular, a receita 

bruta consolidada somou R$ 276 milhões, 7,2% 

superior à de 2008, resultado do crescimento 

das receitas de serviços de voz e de banda 

larga móvel, que compensaram a queda de 

interconexão. A diminuição desta última receita 

foi resultado de um menor tráfego entrante, 

ocasionado pelas campanhas que incentivam o 

tráfego intra-rede e também o móvel-fi xo. 

Lançada pela Algar Telecom em abril de 2008, 

a banda larga móvel une o acesso ao tráfego 

de dados à comodidade da mobilidade. O 

total da receita deste serviço chegou a R$ 

11 milhões em 2009 e sua base de clientes 

triplicou. Considerando ainda a popularização 

dos notebooks no Brasil, há boas razões para 

acreditar que estes números devem continuar 

crescendo.

Comunicação Multimídia
O segmento de comunicação multimídia obteve 

uma receita de R$ 218 milhões, 32,1% acima 

da de 2008. O destaque fi cou por conta do 

serviço de redes multimídias, que totalizou R$ 

193 milhões e demonstrou um crescimento de 

37,3%. Esse desempenho está em linha com a 

estratégia da Companhia de diversifi car a sua 

receita, aumentando a participação dos serviços 

baseados em dados.

Cabe ressaltar que o serviço de data center, 

que até o fi m de 2008 compunha o portfólio 

desse segmento, passou a compor as receitas 

do negócio de BPO/TI e Consultoria a partir de 

2009.

TV por Assinatura
Em 2009, a receita bruta consolidada do serviço 

de TV por assinatura foi de R$ 24 milhões, um 

crescimento de 8,9% em relação ao de 2008 



60 61Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

em razão tanto do crescimento do número de 

clientes quanto da melhoria do mix de pacotes, 

o que gerou um crescimento do ARPU desse 

serviço. 

BPO/TI E CONSULTORIA
A receita bruta consolidada do negócio de BPO/

TI e Consultoria atingiu R$ 246 milhões em 2009 

e obteve um aumento de 19,8% em comparação 

a 2008. Destaca-se o crescimento dos serviços 

de TI, que ao fi nal de 2009 já representavam 

15% da receita total, ante 4% em 2008. 

NEGÓCIOS COMPLEMENTARES  
A receita bruta consolidada gerada pelos demais 

negócios da Algar Telecom somou R$ 77 milhões 

em 2009, 9,3% acima daquela registrada em 

2008. O maior crescimento foi do negócio de 

engenharia de redes de telecomunicações, que 

obteve receita de R$ 43 milhões em 2009 e 

crescimento de 13,3% em comparação ao ano de 

2008. Tal desempenho se deve a novos contratos 

fi rmados no decorrer do ano. Estes contratos 
não resultaram, no entanto, na rentabilidade 

esperada, e a empresa realizou um movimento 

de substituição dos mesmos nos últimos meses 

de 2009. 

O negócio de listas e guias telefônicos, 

operacionalizado pela Algar Mídia, obteve receita 

bruta de R$ 35 milhões, sendo 4,8% acima da de 

2008 em razão principalmente de sua expansão 

para a cidade de São José do Rio Preto. 

Receita Líquida
A receita líquida consolidada da Algar Telecom 

atingiu R$ 1.387 milhões em 2009, ante R$ 

1.273 milhões em 2008 – um crescimento 

de 9,0%. 

Custos e Despesas Operacionais
O custo dos serviços prestados e das mercadorias 

vendidas (excluindo depreciação, amortização e 

leasing) somou R$ 701,7 milhões em 2009, um 

crescimento de 11,7% em comparação a 2008. 

Esse aumento refl ete, principalmente, maiores 

custos e despesas com pessoal e com serviços 

de terceiros. Os maiores custos com pessoal 

ocorreram no negócio Algar Tecnologia, custos 

diretos para a atividade de BPO/contact center, 

cujo crescimento foi proporcional ao da receita 

do negócio. Os maiores custos com serviços de 

terceiros, por sua vez, são resultado, sobretudo, 

de provisões - no valor total de R$ 14,7 milhões 

-, efetuadas para fazer frente a potenciais gastos 

futuros relacionados à alienação de ativos, quais 

sejam torres de telecomunicações, operação esta 

celebrada em julho de 2009 pela Companhia e 

sua controlada CTBC Celular S.A. 

As despesas comerciais (excluindo depreciação, 

amortização e leasing) totalizaram R$ 163,7 

milhões em 2009, praticamente em linha com 

a de 2008, que somou R$ 163,3 milhões. O 

aumento das despesas com pessoal - para 

suportar o crescimento das receitas, sobretudo 

de comunicação multimídia - foi compensado 

pela redução das despesas com propaganda e 

marketing e PDD. Ressaltam-se o esforço e o foco 

dado pela Companhia nas políticas de concessão 

de crédito e no controle da inadimplência, 

propiciando que a relação PDD/receita bruta 

encerrasse o ano em 1,1%, ante 1,3% em 

2008. 

As despesas gerais e administrativas (excluindo 

depreciação, amortização e leasing) somaram 

R$ 137,1 milhões em 2009, 11,3% maiores 

quando comparadas a 2008. Este crescimento 

é referente a maiores despesas com serviços 

de terceiros, despesas estas relacionadas 

a consultorias contratadas para apoiar o 

planejamento estratégico da empresa, auxiliar na 

conversão dos padrões contábeis para os padrões 

internacionais e assessorar a Companhia em 

aspectos fi scais.

As outras despesas operacionais contabilizaram 

uma receita de R$ 7,1 milhões, ante R$ 0,1 

milhão em 2008. Esse resultado é decorrente 

da operação de alienação de ativos – citada 

anteriormente –, a qual compensou o maior 

volume de provisões para contingências. 

EBITDA
O EBITDA consolidado da Algar Telecom totalizou 

R$ 391 milhões em 2009, ante R$ 358 

milhões em 2008, um aumento de 9,3% que 

refl ete a melhor performance dos negócios da 

Companhia. A margem EBITDA consolidada foi 

de 28,2%, estável em relação ao ano anterior 

em razão do impacto do segmento de negócios 

complementares da Companhia, que compensou 

o aumento de margem dos segmentos de 

Telecom e de BPO/TI e Consultoria.  

O EBITDA do segmento de Telecom atingiu R$ 347 

milhões em 2009, 8,4% superior ao de 2008, 

com margem EBITDA de 31,7% um crescimento 

de 1,2 ponto percentual em razão do esforço de 

otimização de custos e despesas no segmento. 

BPO/TI e Consultoria apresentaram EBITDA de 

R$ 34,8 milhões – 27,3% superior ao de 2008, 

com um incremento de 0,5 ponto percentual na 

margem – resultado da maior participação de TI 

nas receitas totais. 

O segmento de negócios complementares – 

engenharia de rede de telecom e listas e guias 

telefônicos – apresentou queda de R$ 3,2 

EBITDA (R$ milhões) e Margem (%) 2008 2009

Telecom (1) 320,4 347,4

Margem 30,5% 31,7%

BPO/TI e Consultoria 27,3 34,8

Margem 12,2% 12,7%

Negócios Complementares (2) 10,8 7,7

Margem 9,7% 6,7%

EBITDA Consolidado 358,3 391,5

Margem 28,2% 28,2%

(1) Negócios de telefonia fi xa, celular, comunicação multimídia e TV por assinatura.
(2) Negócios de engenharia de redes de telecom e listas e guias telefônicas.
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milhões no EBITDA e de 3,0 pontos percentuais 

na margem. No caso da Engeset, a queda foi 

ocasionada por uma adequação em contratos 

com clientes, com o encerramento daqueles 

não rentáveis. Quanto à Algar Mídia, a queda é 

decorrente dos custos de entrada do negócio em 

uma nova cidade, São José do Rio Preto. 

Resultado Financeiro Líquido
As despesas fi nanceiras líquidas da Algar 

Telecom somaram R$ 112 milhões em 2009 e 

R$ 200 milhões em 2008. A principal razão para 

essa queda - de 44% - é o fato de ter havido, 

em 2008, a marcação a mercado de contratos 

de swaps detidos por duas controladas da 

Companhia, quais sejam CTBC Celular e CTBC 

Multimídia. Ressalta-se que, ao fi nal de 2009, a 

empresa e suas controladas não apresentavam 

mais qualquer posição nesse tipo de contrato. 

Lucro Líquido
A Companhia apresentou um lucro líquido (antes da 

participação de minoritários) de R$ 71 milhões no 

exercício social encerrado em 2009, 27,7% acima 

daquele registrado no ano anterior, de R$ 56 

milhões. A margem líquida de 2009 foi de 5,1% 

ante 4,2% em 2008.

Lucro Líquido Consolidado (R$ milhões)
e Margem Líquida (%)

2006 2007 2008 2009

18
25

56
71

1,6% 2,2%
4,2% 5,1%

Investimentos 
Em 2009 foram investidos R$ 174 milhões, 

distribuídos pelos diferentes segmentos 

de negócios da Companhia. Dentre os 

investimentos destacam-se a banda larga 

(21%), o programa i.você (13%) e os produtos 

de dados (9%). 

Valor Adicionado 
O Valor Adicionado em 2009 somou R$ 

1.106 milhões, distribuídos entre os diversos 

stakeholders. Desse total, R$ 320 milhões, 

correspondente a 29,0%, foram destinados ao 

pagamento de salários, encargos e benefícios 

sociais aos colaboradores e seus dependentes. 

Outros 46,8% foram direcionados ao 

recolhimento de taxas, impostos e contribuições 

federais, estaduais e municipais, perfazendo a 

soma de R$ 518 milhões.

R$ milhões R$ milhões
Em 1 ano 142,7 22,1% 146,8 21,9%
De 1 a 2 anos 116,4 18,0% 128,9 19,2%
De 2 a 3 anos 120,6 18,7% 109,6 16,3%
De 3 a 4 anos 97,4 15,1% 108,4 16,2%
Após 4 anos 168,7 26,1% 176,8 26,4%
Total 645,7 100% 670,4 100%
Caixa e Equivalentes 51,3 162,6
Dívida Líquida 594,4 507,8

2008 2009

Governo
Retido

Associados
Acionistas

Financiamentos

17,8%

4,0%
2,4%

46,8%

29,0%

2009

Distribuição do Valor Adicionado Consolidado 

Endividamento
Ao fi nal de 2009, a Algar Telecom apresentava 

uma dívida bruta consolidada de R$ 670,4 

milhões, ante R$ 645,7 milhões em 2008. 

A dívida líquida, por sua vez, era de R$ 507,8 

milhões, 15% inferior à de 2008 em razão de 

a empresa apresentar sua melhor posição de 

caixa dos últimos anos – resultado tanto da 

melhor geração de caixa da Companhia quanto 

da entrada de linhas de créditos de bancos de 

desenvolvimento. Ressalta-se ainda o constante 

trabalho de otimização do endividamento, 

com refl exos positivos em seus prazos de 

amortização.



64

Camila Maciel*, analista de comunicação sênior
*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria de Marketing, prêmio concedido aos associados que 
apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Responsabilidade Socioambiental

O compromisso de crescer e se desenvolver 
adotando ações que equilibrem as metas e os 
resultados fi nanceiros, sociais e ambientais 
faz com que esses pilares permeiem todas 
as estratégias da Algar Telecom. O Comitê de 
Sustentabilidade da Companhia compõe-se 
por seu Diretor-Presidente, pelas diretoras de 
Talentos Humanos e Financeira, pelos diretores 
de Operação e Comercial, por um representante 
do Instituto Algar e por um associado responsável 
por gestão de processos. Com isso, envolvem-
se na discussão de práticas sustentáveis todas 
as áreas da empresa, elevam-se a rentabilidade 
dos projetos, a satisfação dos clientes, a 
aprovação dos associados e o desenvolvimento 
das comunidades e reduzem-se os impactos 
ambientais.

Conservação de Energia
Em 2009, a relação da Algar Telecom com a 
efi ciência energética deu um salto positivo. 
Criada no fi nal de 2008, a Comissão Interna de 
Conservação  de  Energia (CICE) fez um mapeamento 
da situação da empresa, identifi cando pontos 
como idade e funcionamento dos equipamentos 
e processos para o desenvolvimento de projetos 
de otimização e conservação de energia. O 
mapeamento permite a substituição efi ciente e a 
gestão de novas plantas.
A CICE aprovou três projetos, que serão 
executados em 2010, com investimento de 

R$ 1,2 milhão. Dentre os projetos, destacam-
se a implementação de um software de gestão 
energética e a troca de equipamentos. Como 
resultado esperado, estima-se a redução de 
27% no consumo de energia elétrica. O retorno 
desse investimento deverá acontecer em 
aproximadamente três anos.

Parte do valor a ser investido foi obtida em 
linhas de fi nanciamento de efi ciência energética 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
que determina que todas as concessionárias 
de energia devem investir um percentual de seu 
faturamento em projetos e pesquisas que tenham 
como meta reduzir o consumo de energia. As 
empresas submetem os projetos à agência, que 
os avalia e aprova. No caso da Algar Telecom, a 
linha de fi nanciamento foi aprovada pela Aneel e 
concedida pela Cemig.
O i.você – programa que prevê a migração 
das redes convencionais para a plataforma 
NGN (Next Generation Network) – também tem 
impacto positivo sobre o meio ambiente, com 
a implementação de novas tecnologias e a 
desativação de alguns sites e centrais. Ocupando 

Consumo de Energia
O consumo médio de energia, na 
Algar Telecom, foi de 34.500 KWh 
por associado.

Exemplo de Economia
A nova central Trânsito, em São Paulo, atingiu um percentual de 30% na redução do 
consumo de energia, resultado da mudança da plataforma para a tecnologia NGN.

espaços físicos menores, as novas redes 
demandam menos refrigeração e, portanto, 
menos energia. Além disso, como as novas 
centrais não têm geradores, não há consumo de 
água. Os indicadores para medir esse impacto 
estão sendo construídos e, em 2010, os 
resultados já deverão ser mensurados. 

A rede única, que demandará a operação de 
apenas três centrais, deve proporcionar, ao 
fi nal do projeto, uma economia de R$ 5 milhões 
com energia e aluguel. Esses resultados estão 
alinhados à estratégia da Algar Telecom de ser 
competitiva e ter como diferenciais a oferta de 
produtos com valor agregado, a tecnologia de 
ponta e a sustentabilidade.
As emissões de CO2, por sua vez, aumentaram, 
em 2009, para 714.902 toneladas, em relação  
às 346.316 toneladas registradas em 2008. 
Essa elevação se deveu à maior utilização de 
geradores para suprir a necessidade de energia 
elétrica causada pelo fi m de um contrato de 
compra de sobras de energia que a Companhia 
mantinha com uma empresa distribuidora.  

Ensino Fundamental na Mira
Por acreditar que a Educação é o caminho 
para desenvolver o potencial humano, mesmo 
em um ano de crise fi nanceira internacional, a 
Algar Telecom manteve seus investimentos na 

comunidade por meio do Instituto Algar (IAR).
Há 15 anos a empresa investe sistematicamente 
em programas sociais de educação em parceria 
com escolas públicas de ensino fundamental. 
Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), o Instituto recebe doações 
de todas as empresas do Grupo Algar e tem 
orçamento de R$ 2,5 milhões anuais
Os programas sociais destinam-se a desenvolver 
a leitura e a escrita dos alunos do 1º ao 9º anos 
do ensino fundamental, usando tecnologias 
de comunicação e informação, apostando na 
inclusão digital. O trabalho é realizado com 
gestores, educadores e secretários, municipais 
de Educação e superintendentes regionais de 
Ensino, com foco tanto na formação como na 
infl uência na gestão das escolas.
A estratégia adota como premissa a capacidade 
multiplicadora dos educadores. Os programas 
sociais são de longo prazo, mas a atuação em 
cada escola apresenta tempo determinado. 
Sistematicamente, realizam-se avaliações com 
os participantes. Em 2008, introduziu-se a 
avaliação de impacto com os alunos, para medir 
a efetividade do programa de ponta a ponta. 
Todos os alunos envolvidos fi zeram provas no 
início e no fi nal do ano. Com os indicadores 
estabelecidos, no comparativo com 2009, o 
resultado foi positivo. Analisando, por exemplo, o 
conhecimento dos gêneros textuais e o nível de 
leitura dos alunos, o percentual de alunos com 
notas de 7 a 10, no diagnóstico inicial, foi de 
35%, percentual que atingiu 46% no diagnóstico 
fi nal.   
Um edital para a seleção das escolas, em 
2009, passou a conferir maior transparência e 

Consumo de Água
Cada associado da Algar Telecom 
consumiu, em média, 37,46 litros 
de água.
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objetividade ao processo – até 2008, as unidades 
participantes eram indicadas pelas secretarias 
de Educação. O edital apresenta critérios de 
pontuação, como número de alunos, existência 
de laboratório de informática e compromisso 
formal dos diretores e educadores com os 

programas. A seleção das escolas fi cou a cargo 
de uma comissão educadora. Ao todo, o Instituto 
está presente em dez cidades de quatro estados, 
atuando em 100 escolas, com 433 educadores, 
6.050 alunos e 478 voluntários

UniAlgar
A Universidade Algar (UniAlgar) é a 

universidade corporativa do Grupo Algar, criada 
em 1998, cuja proposta é a  de colaborar 
no desenvolvimento das empresas e na 
conquista de resultados de negócios cada 
vez mais rentáveis e sustentáveis. Além dos 
programas de desenvolvimento das lideranças 
e dos programas de fortalecimento da cultura, 
também são formatados  treinamentos 
específi cos alinhados às estratégias das 
empresas.

A UniAlgar atende a três públicos da Algar 
Telecom: os associados, os canais (que 
realizam negócios em nome da Companhia) e 
os clientes. Com estes últimos, as ações têm 
o objetivo de fazê-los enxergar o diferencial 
na construção dos relacionamentos que a 
empresa tem como princípio.

Para desenvolver as habilidades gerenciais 
dos executivos, a Unialgar contempla 
programas com foco na gestão de pessoas, 
mercados e negócios, envolvendo diversas 
áreas do conhecimento.  

Outra ação é o PDI da Saúde, um programa de 

promoção da saúde que engloba a realização 
de check-up anual dos executivos, envolvendo 
uma equipe multidisciplinar como cardiologista 
e clínico geral, nutricionista, educador físico 
e psicólogo. De posse dos diagnósticos, são 
elaborados planos de ação individual nas 
diferentes áreas e acordam-se metas para o 
próximo ano.

O Programa de Desenvolvimento de Potenciais 
Sucessores constitui um dos grandes desafi os 
da UniAlgar. Ele prevê a preparação de uma 
nova geração de sucessores dos atuais 
ocupantes de cargos estratégicos. Em 2009, 
o desafi o foi a identifi cação dos talentos 
participantes e, em 2010, serão desenvolvidos 
programas individualizados, envolvendo ações 
de coaching, aconselhamento, vivências em 
outras áreas, viagens etc. 

Em 2009, a Algar Telecom intensifi cou a 
utilização do Ensino a Distância, recebendo  
26,8 mil certifi cações, e o ganho de 
conhecimento  passou de 59% para 85%. Este 
investimento em tecnologia para promover a 
educação rendeu à Unialgar o Prêmio E-learning 
Brasil na categoria Diamond no ano de 2009.

Voluntariado  
Telecom

BPO/TI e 
Consultoria

Engenharia 
de Redes

Listas e 
Guias

Percentual de 
Associados Voluntários 

na Comunidade
6% 1% 4% 15%

Data base: 31 de dezembro de 2009.

Relações Trabalhistas
Em 2009, todos os acordos coletivos e de 

remuneração por participação nos resultados 
foram cumpridos – todos os associados são 
abrangidos por acordos coletivos. 

Direitos Humanos
O Grupo Algar e 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.

Desenvolvimento de Canais
A Algar Telecom possui dois programas que foram desenhados para desenvolver 
seus canais de venda e atendimento.  O Conect destina-se ao desenvolvimento 
dos canais: lojas, dealers e distribuidores de cartões.  Este programa contempla 
uma série de ações especí� cas para cada canal. A Academia da Excelência em 
Atendimento, por sua vez, foca no contact center . Foi elaborado um per� l de 
competências para cada cargo com a respectiva grade curricular. Em 2009 foram 
concedidos 372 certi� cados, o que corresponde a 39% da operação.

Ação de Relacionamento
No Circuito do Conhecimento, em 2009, realizaram-se 12 eventos, com 1,4 mil 
participantes. O investimento alcançou R$ 630 mil. Nessa ação, clientes são 
convidados para palestras sobre temas especí� cos e, depois, para um evento de 
confraternização.

Valor da Folha de 
Pagamento  Telecom BPO/TI e 

Consultoria
Engenharia 
de Redes

Listas e 
Guias

Em R$ mil 103.585 172.683 42.480 12.128

Data base: 31 de dezembro de 2009.
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Adriana Amélia de Souza*, analista da área de excelência relacionamento

*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria de Marketing, prêmio concedido aos associados que 
apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Balanço Social Ibase

1. Base de cálculo

Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional
Valor da Folha de Pagamento Bruto (FPB)

2. Indicadores sociais internos

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência Privada
Sáude
Segurança e Medicina do Trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenv. Profi ssional
Creches ou auxílio creche
Participação nos lucros
Outros
Total - indicadores sociais internos

3. Indicadores sociais externos

Educação
Cultura
Saúde e Saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros FIA
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - indicadores sociais externos

4. Indicadores ambientais

Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa 
Investimentos em programas
e/ou projetos externos
Total de investimentos em meio ambiente

Quanto ao estabelecimento de metas anuais 
para minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/ operação e aumentar a efi cácia 
na utilização de recursos naturais, a empresa:

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50% 
( ) cumpre de 51% a 75%
(x) cumpre de 76% a 100% 

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50% 
( ) cumpre de 51% a 75%
(x) cumpre de 76% a 100% 

2009 Valor (R$ mil)

1.386.931
243.690
327.925

Valor (R$ mil)

23.277
79.155

670
12.819

1.670
1.837

110
6.503
1.302

33.466
15

160.825

Valor (R$ mil)

2.450
1.062

0
128

0
127

3.767
462.011
465.779

Valor (R$ mil)

18.187
56.695

650
10.600

1.777
0
0

6.413
997

18.781

114.100

Valor (R$ mil)

2.450
1.828

0
135

0
135

4.548
388.315
392.862

% FPB

7,10%
24,14%

0,20%
3,91%
0,51%
0,56%
0,03%
1,98%
0,40%

10,21%
0,00%

49,04%

% RO

1,01%
0,44%
0,00%
0,05%
0,00%
0,05%
1,55%

189,59%
191,14%

% FPB

6,50%
20,28%

0,23%
3,79%
0,64%
0,00%
0,00%
2,29%
0,36%
6,72%
0,00%

40,81%

% RO

1,19%
0,89%
0,00%
0,07%
0,00%
0,07%
2,21%

188,43%
190,63%

% RL

1,68%
5,71%
0,05%
0,92%
0,12%
0,13%
0,01%
0,47%
0,09%
2,41%
0,00%

11,60%

% RL

0,18%
0,08%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,27%

33,31%
33,58%

Valor (R$ mil)

250

0

250

% RO

0,10%

0,00%

0,12%

% RL

0,02%

0,00%

0,02%

% RL

1,43%
4,46%
0,05%
0,83%
0,14%
0,00%
0,00%
0,50%
0,08%
1,48%
0,00%
8,97%

% RL

0,19%
0,14%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,36%

30,52%
30,87%

Valor (R$ mil)

270

6

276

% RO

0,13%

0,00%

0,13%

% RL

0,02%

0,00%

0,02%

2008 Valor (R$ mil)
  

1.272.510
206.083
279.588

5. Indicadores de corpo funcional

N° empregados ao fi nal do período
N° admissões durante o período
N° empregados terceirizados
N° estagiários
N° de empregados acima de 45 anos
N° de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefi a ocupados por mulheres
N° de negros que trabalham na empresa
% de cargos de chefi a ocupados por negros
N° de portadores de defi ciência
ou necessidades especiais

6. Informações relevantes quanto ao exercício 
da cidadania empresarial

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
foram defi nidos por:

Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram defi nidos por:

Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), e empresa:

A previdência privada contempla:

A participação nos lucros ou resultados contempla:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:

Nº total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):

% de reclamações e críticas solucionadas:

2009
Valor adicionado total a distribuir:
Distribuição do Valor Adicionado
47% governo 29% colaboradores 
2% acionistas  18% terceiros  4% retido

2008  
Valor adicionado total a distribuir:  
Distribuição do Valor Adicionado 
41% governo  28% colaboradores 
1,0% acionistas  26% terceiros  4,0% retido

2009
  

11.368
6.036

43
120
710

6.518
30%
607
4%

33

2009
  

( ) direção (x ) direção e gerência ( ) 
todos(as) empregados(as)  

( ) direção e gerências ( ) todos(as) 
empregados(as) (x ) todos(as) + CIPA 

( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT 
(x ) incentiva e segue a OIT  

( ) direção (x ) direção e gerência ( ) todos(as) 
empregados(as) 

( ) direção ( ) direção e gerência (x) todos(as) 
empregados(as) 

( ) não serão considerados ( ) serão sugeridos 
(x ) serão exigidos  

( ) não se envolve ( ) apoia (x) organiza e 
incentiva  

na empresa: NA no Procon/Anatel: 4.227
na justiça: 570  

na empresa: NA no Procon/Anatel: 100%
na justiça: 31%  

2008

11.067
6.797
1.528
187
579

6.448
32%
678
5%

38

2008
  

( ) direção (x) direção e gerência ( ) todos(as) 
empregados(as)  

( ) direção e gerências ( ) todos(as) 
empregados(as) (x) todos(as) + CIPA 

( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT 
(x) incentiva e segue a OIT  

( ) direção (x) direção e gerência ( ) todos(as) 
empregados(as) 

( ) direção ( ) direção e gerência (x) todos(as) 
empregados(as) 

( ) não serão considerados ( ) serão sugeridos 
(x) serão exigidos  

( ) não se envolve ( ) apoia (x) organiza e 
incentiva  

na empresa: NA no Procon/Anatel: 5.012 
na justiça: 710  

na empresa: NA no Procon/Anatel: 100% 
na justiça: 65%  



Ser diferente é
ter iniciativas
sustentáveis
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Cristina Gonçalves Vilas Boas Ferreira, projetos estratégicos da informação

*Eleita associada SEDE, em 2009, pela Diretoria de Projetos Estratégicos, prêmio concedido aos associados 
que apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Índice dos Indicadadores GRI

A Algar Telecom adotou neste relatório, pelo 
quarto ano consecutivo, as diretrizes para 
elaboração de relatórios de sustentabilidade 
preconizadas pela Global Reporting Initiative, uma 
rede multistakeholder, formada por empresas, 
ONGs e entidades, que desenvolve indicadores 
e princípios para um relato claro e transparente.

Este relatório anual de sustentabilidade, que traz 
informações relativas ao desempenho da Algar 
Telecom em 2009, responde aos indicadores 
necessários para atingir o nível B de aplicação 
do modelo GRI, conforme autoavaliação 
da companhia, de acordo com os critérios 
estabelecidos abaixo.

Perfi l da GRI
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Relatório
Níveis de aplicação C C+ B B+ A A+

Informações sobre 
a forma de Gestão 

da GRI

Indicadores de 
Desempenho da 

GRI & Indicadores 
de Desempenho do 

Suplemento Setorial

Responder aos itens:

1.1;
2.1a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15

Responder a todos os critérios 
elevados para o Nível C mais

1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

Informações sobre a forma de 
Gestão para cada Categoria de 
Indicador

Responder a um mínimo de 20 
Indicadores de Desempenho, 
incluindo pelo menos um de 
cada uma das seguintes áreas 
de desempenho: econômico, 
ambiental, dir. humanos, 
práticas trabalhistas, sociedade, 
responsabilidade pelo produto.

Responder a cada Indicador 
essencial da GRI e do Suplemento 
Setorial * com a devida 
consideração ao Princípio da 
materialidade de uma das 
seguintes formas:
a) respondendo ao indicador ou
b) explicando o motivo da 
omissão.

Forma de Gestão divulgada 
para cada Categoria de 
Indicador

O mesmo exigdo para o nível B

Responder a um mínimo de 10 
indicadores de Desempenho,  
incluindo pelo menos um 
de cada uma das seguintes 
áreas de desempenho social, 
econômico e ambiental.

Não exigida

 

 

 

Relatório níveis de aplicação:   
 
Conteudo do relatório: 
 
Perfil do G3>resultado  
 
C:  responder aos itens: 1.1,2.1a 2.10, 3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12, 4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15 
C+: com verificação externa 
 

INDICADORES GERAIS Pág.

1. Estratégia e análise

1.1. Declaração do Diretor-Presidente 14-19

1.2. Impactos, riscos e oportunidades 14-19, 28-37

2. Perfi l organizacional

2.1. Nome da organização 3

2.2. Marcas, produtos e/ou serviços 20-27

2.3. Estrutura operacional 20-27

2.4. Localização da sede da organização 22

2.5. Países em que opera 23

2.6. Natureza jurídica 22

2.7. Mercados atendidos 23-27

2.8. Porte da organização 6-9

2.9. Mudanças no ano Não houve mudanças de estrutura em 2009

2.10. Prêmios e certifi cações 17, 26, 40, 68

3. Parâmetros para o relatório

PERFIL DO RELATÓRIO

3.1. Período coberto pelo relatório 01/01/2009 a 31/12/2009

3.2. Relatório anterior 2008

3.3. Periodicidade Anual

3.4. Dados para contato 82 

ESCOPO E LIMITE DO RELATÓRIO

3.5. Defi nição do conteúdo 76

3.6. Limite do relatório Operações nacionais.

3.7. Escopo do relatório 76

3.8. Base para a elaboração do relatório 76

3.9. Técnicas de medição e bases de cálculos 76

3.10. Consequências de reformulações de informações

O valor da folha de pagamentos de 2008 relatado nesta 
publicação, nas páginas 72 e 73, difere do que foi relatado no 
Relatório de Sustentabilidade 2008 da Algar Telecom, pois os 

valores de algumas empresas do grupo foram corrigidos.

3.11. Mudanças signifi cativas Não houve mudanças signifi cativas 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

3.12. Índice remissivo GRI 77-79

VERIFICAÇÃO

3.13. Verifi cação externa Não realizada.

4. Governança, compromissos e engajamento

GOVERNANÇA

4.1. Estrutura de governança 28-31

4.2. Indicação se o Diretor-Presidente do mais alto órgão de governança é diretor executivo 30

4.3. Número de conselheiros independentes 30

4.4. Mecanismos para recomendações a órgãos de governança 30

4.5. Relação entre a remuneração e o desempenho econômico e socioambiental
A remuneração variável de todos os associados tem 

relação direta com o cumprimento das metas econômicas 
da empresa.

4.6. Processos para evitar confl itos de interesse 30

4.7. Qualifi cações de conselheiros 30

4.8. Missão, valores, códigos de conduta e princípios internos 3, 31

4.9. Supervisão dos desempenhos econômico, ambiental e social 30

4.10. Autoavaliação do Conselho de Administração 31

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS

4.11. Princípio da precaução 35-36

4.12. Cartas, princípios e iniciativas que a empresa endossa 30, 69

4.13. Participação em associações de defesa Não participa.

ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS

4.14. Relação dos stakeholders 36-37

4.15. Identifi cação dos stakeholders 36-37

4.16. Engajamento dos stakeholders 36-37, 69

4.17. Principais temas e preocupações dos stakeholders 36-37



78 79Algar Telecom Relatório de Sustentabilidade 2009

DESEMPENHO ECONÔMICO Pág.

Abordagem de gestão 32-37

Desempenho econômico

EC1. Valor econômico gerado e distribuído 9, 63

Presença de mercado

EC6. Políticas, práticas e gastos com fornecedores locais 37

Impactos econômicos indiretos

EC8. Investimentos em infraestrutura 67-68

DESEMPENHO AMBIENTAL Pág.

Abordagem de gestão 64-73

Energia

EN3. Consumo de energia direta 66

EN6. Produtos e serviços ecoefi cientes 66-67

EN7. Redução de consumo de energia indireta 66-67

Água

EN8. Água retirada por fonte 67

Emissões, efl uentes e resíduos

EN16. Emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa 67

DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE Pág.

Abordagem de gestão 38-45

Emprego

LA1. Total de trabalhadores 40

LA2. Taxa de rotatividade 41

Relações entre os trabalhadores e a governança

LA4. Empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva 69

Saúde e segurança no trabalho

LA8. Programas de educação relacionados a doenças graves 68

Treinamento e educação

LA10. Horas de treinamento 43

LA11. Gestão de competências e aprendizagem contínua 42-43, 68-69

LA12. Análise de desempenho e desenvolvimento de carreira 42-43

DESEMPENHO SOCIAL – DIREITOS HUMANOS Pág.

Abordagem de gestão 38-45

Não discriminação

HR4. Casos de discriminação e medidas tomadas Não foram registrados casos em 2009. 

Liberdade de associação e negociação coletiva

HR5. Operações com risco à liberdade de associação e negociação coletiva
A Algar Telecom garante a todos os seus públicos 

o direito à livre associação. 

Trabalho infantil

HR6. Operações com risco de trabalho infantil
A Algar Telecom não tolera uso de mão de obra infantil em sua cadeia de 

serviços. Em 2009, não foram registrados casos. 

Trabalho forçado e escravo

HR7. Operações com risco de trabalho forçado ou análogo ao escravo
A Algar Telecom não tolera uso de mão de obra análoga à escrava em 

sua cadeia de serviços. Em 2009, não foram registrados casos. 

Práticas de segurança

HR8. Treinamento de pessoal de segurança em direitos humanos

A segurança é realizada pelos profi ssionais 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. Casos de violação de direitos indígenas Não foram registrados casos em 2009. 

DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE Pág.

Abordagem de gestão 64-73

Corrupção

SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Não foram registrados casos em 2009. 

DESEMPENHO SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO Pág.

Abordagem de gestão 32-37

Saúde e segurança do cliente

PR1. Avaliação de impactos durante o ciclo de vida do produto 35-36

Rotulagem de produtos e serviços

PR5. Práticas relacionadas à satisfação do cliente 36-37



Tadashi Takahashi, técnico em telecomunicações

*Eleito associado SEDE, em 2009, pela Diretoria Executiva Operações e Tecnologia, prêmio concedido aos associados 
que apresentaram maior aderência ao conceito SEDE – Simplicidade, Engajamento, Disciplina e Execução.
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Ser diferente é estar
perto do cliente
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Informações Corporativas

Algar Telecom
Rua José Alves Garcia, 415
Uberlândia/MG - Brasil
CEP 38400-668
Telefone: 55 (34) 3256-2000

CRÉDITOS

Coordenação
Diretoria de Relações com Investidores
Diretoria de Marketing

Consultoria
FIRB - Financial Investor Relations Brasil

Redação e Revisão de Textos
Report Comunicação

Direção de Arte e Projeto Gráfi co
RedHouse Comunicação

Contato
Para dúvidas sobre este relatório, favor contatar:
e-mail: ri@ctbc.com.br
telefone: (34) 3256-2978

Site de RI
http://ctbc.investor-relations.com.br
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