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MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
GRI 102-14 | 102-10

Apresentamos resultado recorde na Algar Telecom em 2017, mesmo diante do cenário econômico
brasileiro de instabilidade. A receita bruta totalizou R$ 3.557 bilhões, crescimento de 7,3% sobre
2016. O lucro líquido alcançou R$ 229,6 milhões, superando em 25,1% o resultado do ano anterior.
Esses números evidenciam que a estratégia – amplamente disseminada na Empresa e cujos pilares
são conhecidos por nossos associados – permite que todos trabalhem alinhados e possam
contribuir ativamente para a conquista dos resultados.
Os resultados traduzem a continuidade do crescimento da Companhia em base de clientes
empresariais, foco de nossa expansão – em 2017, passamos a atuar em 24 novas localidades –,
além da ampliação de nossa oferta de serviços e produtos, visando ao atendimento dos clientes
em suas necessidades de telecomunicações e Serviços TIC. Para os clientes pessoa física, buscamos
oferecer produtos convergentes para aumentar a satisfação e fidelização; assim, investimos
na ampliação da capacidade das redes 4G em frequências 700 MHz e 1.800 MHz, além de já
oferecermos em algumas regiões a tecnologia 4,5G. Crescemos a base de ultra banda larga, que já
representa 46% da base de banda larga fixa dos clientes B2C.
Tendo a qualidade e o relacionamento como foco, trabalhamos para proporcionar a melhor
experiência do cliente e, nesse sentido, implementamos novas formas de atendimento em 2017,
entre elas a Customer Experience Management (CEM), baseada em inteligência artificial e cognitiva.
No ano, fomos novamente reconhecidos como referência de atendimento a clientes pelo portal
ReclameAQUI, diferenciando nosso modelo de relacionamento ao setor. Também lideramos a
pesquisa IDA, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de satisfação dos clientes.

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017

3

Em 2017, avançamos no Programa de Transformação Digital, que

mais de R$ 1 bilhão – três vezes o montante originalmente ofertado.

permite mais eficiência em nossa operação e a melhoria da

Encerramos 2017 com o mesmo nível de alavancagem (relação dívida

experiência do cliente. Nosso compromisso com a inovação e

líquida/EBITDA) do ano anterior, apesar da captação, em virtude

com mais automação tecnológica nos permite um atendimento

do crescimento no EBITDA em 9,9%. É importante ressaltar que

diferenciado, ágil e suportado por uma rede de qualidade e em

mantivemos nosso risco de crédito da agência Standard & Poor’s,

escala cada vez mais relevante.

com melhoria da perspectiva de “negativa” para “estável”.

Seguimos na trajetória do crescimento sustentável e, pelo

O ano de 2017 também foi marcado por importantes evoluções da

quinto ano consecutivo, mantivemos a liderança no Guia

governança corporativa, com a conversão das ações preferenciais

Exame de Sustentabilidade em Telecom, que contempla as

em ordinárias e adequações nos Conselhos, com eleição de

empresas-referência no Brasil. Esse importante reconhecimento

membros independentes, e nos comitês, com a instalação do

ratifica a assertividade de nosso modelo de negócio sustentável

Comitê de Estratégia e Inovação. Ao final do ano, o GIC – fundo

como norteador de nossas operações. Reforçando nosso

soberano de Cingapura – assinou um acordo de investimento para

compromisso, nos tornamos signatários da Rede Brasil do

aquisição de participação na Algar Telecom, o que deve levá-lo a

Pacto Global, da Organização das Nações Unidas – uma das

ter cerca de 25% de participação no capital total.

mais importantes iniciativas de engajamento do setor privado
em sustentabilidade.

Acreditamos que 2018 trará ainda mais desafios e oportunidades.
Com a conclusão da implantação do cabo submarino Monet,

Ainda em 2017, fomos reconhecidos pelo quinto ano consecutivo

que liga São Paulo à Flórida, tocando a costa em Fortaleza,

como a empresa de telecomunicação mais bem administrada

focaremos na ampliação da nossa fronteira geográfica para o

pelo Prêmio Época 360o. Esses dados nos dão a certeza de que

Nordeste. Ao mesmo tempo, manteremos o foco na eficiência

fornecemos serviços e produtos com qualidade e excelência,

de nossos negócios, diferenciação e alta qualidade de produtos,

reforçando nosso propósito corporativo: Gente servindo Gente.

além do relacionamento próximo com os clientes, na motivação

Jean Carlos Borges

Luiz Alexandre Garcia

Diretor-presidente

Presidente do Conselho

da Algar Telecom

de Administração da
Algar Telecom

dos associados e na busca por inovação e transformação digital.
No âmbito financeiro, realizamos com sucesso a sexta emissão de

Esses aspectos são primordiais para continuarmos seguindo

debêntures, com a captação de R$ 432 milhões e demanda por

nosso propósito corporativo de Gente servindo Gente.
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PROPÓSITO E VISÃO,
MISSÃO E VALORES
GRI 102-16

Propósito e Visão
Gente servindo Gente

Missão
Servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável

Valores
Cliente, nossa razão de existir *
Agir com integridade
Desenvolver e reconhecer os talentos
Ser empreendedor
Ter compromisso com a sustentabilidade

(*) Citação do Fundador do grupo Algar, Comendador Alexandrino Garcia
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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DESTAQUES
DE 2017
GRI 102-7

Receita bruta de

Algar Tech, subsidiária responsável pelo segmento

Telecom cresce 8,0%,

Tech/BPO/Gestão de TI, é reconhecida pela Frost &

Margem EBITDA

sendo 6,6% no B2B,

alcança 38,0% no

impulsionada por uma

segmento Telecom e

Lançamento da

Sullivan como empresa líder e mais inovadora em

Número de clientes

tecnologia 4,5G

estratégia competitiva em Contact Center, classificada

evolução de 8,8% nos

B2C banda larga com

na telefonia móvel

pelo Valor Inovação como uma das mais inovadoras

28,7% no consolidado

clientes corporativos,

velocidades acima de 10

para cerca de 45%

no setor de tecnologia e eleita, pela Revista Exame,

da Companhia.

e 8,1% no B2C.

Mbps atinge 46% do total.

dos usuários.

como uma das 50 maiores do mundo digital.

Término da implantação de cerca de 11.000 km de cabo

Ampliação

submarino, conectando as cidades de Praia Grande (SP)

da atuação

e Fortaleza (CE) a Boca Raton (Flórida, Estados Unidos).

em clientes

O cabo, que está previsto para entrar em operação

Algar Telecom

Algar Telecom é vencedora do Troféu Transparência

MPE (mercado

no primeiro trimestre de 2018, apoiará a expansão dos

passa a ser

ANEFAC/FIPECAFI/SERASA. Eleita, ainda, pelo 5º ano

de pequenas

serviços da Companhia para o Nordeste do País, além de

signatária do Pacto

consecutivo, a empresa mais sustentável do setor de

empresas) fora da

reduzir custos de aluguel de conexão internacional.

Global da ONU.

Telecomunicações pelo Guia Exame de Sustentabilidade.

área de concessão.
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Dados operacionais B2B (unidades)

20131

20141

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

Número de clientes
Corporativo
MPE

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

100.015
7.884
92.131

108.686
10.000
98.686

95.377
10.919
84.4582

(12,2%)
9,2%
(14,4%)

Nos anos de 2013 e 2014 a Companhia adotava critérios diferentes de segmentação, o que impossibilita uma comparação direta.
A queda do número de clientes MPE, de 2016 para 2017, é decorrente da realocação de 23.724 clientes a partir de janeiro de 2017 quando passaram a ser atendimentos pelo B2C. Esse movimento teve o objetivo de propiciar um canal de atendimento mais aderente ao perfil e
necessidades desses clientes.
1
2

Dados operacionais B2C (mil unidades)

2013

2014

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

Unidades geradoras de receitas
Banda larga fixa
Até 10 MB
Acima de 10 MB
Telefonia fixa
Telefonia móvel
Pós
Pré
TV por assinatura
ARPU celular (R$)

1.771
307
292
15
499
836
163
672
130
26,8

1.968
322
263
59
485
1.050
206
844
111
25,1

2.098
356
248
109
492
1.154
235
919
96
22,5

2.188
389
240
149
507
1.204
285
919
88
21,2

2.267
436
236
200
535
1.206
302
904
90
21,5

3,6%
12,1%
(1,7%)
34,2%
5,5%
0,2%
6,0%
(1,6%)
2,3%
1,6%
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Indicadores financeiros
consolidados (R$ milhões)

2013

2014

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

Receita bruta
Receita líquida
EBITDA consolidado
Margem EBITDA %
EBITDA segmento Telecom
Margem EBITDA %

2.458
1.902
477
25%
400
28%

2.850
2.238
543
24%
450
30%

3.092
2.418
642
27%
537
33%

3.314
2.545
710
28%
634
36%

3.557
2.716
780
29%
717
38%

7,3%
6,7%
9,9%
1 p.p.
13,1%
2,4 p.p.

76

93

105

76

63

(17,1%)

13%
138
7%
371
882
1,8

12%
142
6%
572
1.118
2,1

13%
154
6%
501
1.182
1,8

9%
184
7%
508
1.263
1,8

7%
230
8%
542
1.401
1,8

(2 p.p.)
25,0%
1 p. p.
6,7%
10,9%
-

EBITDA segmento Tech – BPO/Gestão de TI
Margem EBITDA %
Lucro líquido
Margem líquida %
Investimentos3
Dívida líquida4
Dívida líquida/EBITDA (vezes)

Foi realizado um ajuste no valor de investimentos do Segmento Tech – BPO/Gestão de TI em relação ao publicado em 2016.
Para cálculo da dívida bruta, foram considerados os saldos: R$ 7,1 milhões em 2015, R$ 7,6 milhões em 2016 e R$ 5,9 milhões em 2017, referente à aquisição da Optitel (alocado nas contas “Títulos a pagar – passivo circulante” e “Outras obrigações – passivo não circulante”) e, em
2017, o saldo de R$ 41,6 milhões na conta “Obrigação por aquisição de participação societária”.
3
4

Indicadores corporativos

2013

2014

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

13.813

17.573

16.187

16.115

15.646

(2,9%)

6.316

8.955

8.371

8.616

8.557

(0,7%)

Mulheres
Horas de treinamento (mil)
Média de horas de treinamento

7.497
761
11

8.618
690
39

7.816
865
53

7.499
1.045
65

6.966
838
54

(7,1%)
(19,8%)
(16,9%)

Indicadores ambientais (tCO2e)

2013

2014

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

3.146

3.840

4.115

4.961*

5.930

19,5%

8.321

12.008

11.302

7.214*

8.061

11,7%

2.740

5.635

6.459

5.509*

5.430

(1,4%)

Associados (colaboradores)
Homens

Emissões de gases de efeito estufa diretas - escopo 16
Emissões de gases de efeito estufa indiretas - escopo 27
Total de emissões biogênicas
6
7

Dados corrigidos durante auditoria, realizada após a publicação do Relatório de Sustentabilidade 2016.
Foram contemplados os seguintes gases de efeito estufa (GEE) regulados sob o Protocolo de Quioto: CO2, CH4, e N2O e a família dos hidrofluorocarbonetos (HFCs).
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A Algar Telecom

Com mais de 60 anos no
mercado, possuímos uma
moderna infraestrutura,
suportada por uma rede
de aproximadamente
48.500 km de fibra ótica
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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PERFIL
CORPORATIVO
GRI 102-1 | 102-2 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-10

A Algar Telecom é uma empresa brasileira de telecomunicações e atendimento a clientes
corporativos (business-to-business ou B2B) – de micro e pequenas empresas a grandes
corporações – e varejo (business-to-consumer ou B2C). Somos uma companhia aberta, não
listada em bolsa, com sede em Uberlândia (MG) e atuação nacional. Nossos serviços de BPO
e Gestão de TI são prestados, também, em outros três países da América Latina: Argentina,
Colômbia e México. Com mais de 60 anos no mercado, possuímos uma moderna infraestrutura,

Participação na receita bruta consolidada

suportada por uma rede de aproximadamente 48.500 km de fibra ótica.
55%

27%
73%

45%

Em Telecom, oferecemos as mais diversas soluções em dados, voz e TI para clientes corporativos
e pacotes que combinam serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga fixa e móvel e TV
por assinatura para o varejo. Além do segmento Telecom, atuamos no segmento Tech (soluções em
Business Process Outsourcing – BPO e Gestão do ambiente de TI). Os segmentos de Telecom e Tech
responderam por 73% e 27% de nossa receita bruta de 2017, respectivamente.
Temos 15.646 associados comprometidos em manter um relacionamento próximo com nossos
clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadoras. Nossa
empresa faz parte do grupo Algar, que também possui negócios nos setores de turismo, serviços
e agronegócios, e tem como filosofia de negócio “Gente servindo Gente”, um propósito que

Telecom
Tech

B2B
B2C

conecta pessoas e negócios por meio de relações próximas e duradouras. Controlamos as
operações de quatro subsidiárias: Algar Multimídia, Algar Celular, Algar TI (Algar Tech) e Algar
Soluções – conheça a estrutura societária, de 31 de dezembro de 2017, a seguir.

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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ESTRUTURA
SOCIETÁRIA

Algar S/A

92,80%

Algar Telecom

100%

82,71%
Algar Multimídia

17,29%

Produtos de dados
Provedor de internet

Algar Celular
Telefonia celular
TV por satélite

Telefonia fixa,
banda larga,
dados e TV a cabo

86,41%
13,59%

100%

Algar TI

99,97%

Algar Soluções

Tech – BPO/Gestão de TI

Algar Mídia

Produtos de dados

Jornal

100%
Rede IPPI

100%

Engeset

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017

100%

Suc. Chile

100%
Algar Tecnologia
SAS (Colômbia)

100%

Suc. Argentina

100%
Algar Tecnologia
Consultoria S.A.

100%

Suc. México
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NOSSA
TRAJETÓRIA

1954
Nossa história começou
em 1954, na cidade de
Uberlândia, Minas Gerais,
quando Alexandrino Garcia
fundou a CTBC, atual Algar
Telecom;
Seu propósito era facilitar a
comunicação dos moradores
de regiões consideradas
remotas naquela época;
Com o passar dos anos, a
Companhia se desenvolveu
e adquiriu várias concessões
municipais nas cidades
vizinhas até se tornar uma
prestadora de serviços de
telecomunicações com
abrangência nacional.

década de

1960

Expandimos os negócios
para mil linhas em
Uberlândia (MG);
Ativamos o serviço de
interurbano, com 24
canais via rádio;
Incorporamos a telefônica
de Patos de Minas (MG);
Fomos pioneiros, no interior
do Brasil, na utilização do
sistema de micro-ondas.

década de

1970

Mantivemos o controle
privado, em um período em
que o comando da maioria
das operadoras de serviço
de telefonia era tomado pelo
governo brasileiro.

década de

1980
Ampliamos a oferta
de serviços para o
interior do Brasil

década de

1990
Construímos a primeira rede
de fibra óptica;
Passamos a oferecer TV por
assinatura;
Investimos em multimídia;
Começamos as operações de
contact center.

NOSSA
TRAJETÓRIA
década de

década de

2000

2010

Incluímos no portfólio chamadas de longa distância;

Realizamos a internacionalização do segmento BPO/Gestão de TI para a América Latina;

Fomos autorizados a expandir os serviços de telefonia fixa e dados
para todo o País;
Começamos a oferecer acesso à internet;
Passamos a prestar serviços de data center;

Lançamos a TV via satélite;
Expandimos a Banda H (3G) para 19 cidades em Minas Gerais e ampliamos a atuação no varejo;
Adquirimos as empresas Synos e Asyst;
Lançamos oferta de Big Data;
Fizemos acordo para construção do cabo submarino;

Adquirimos uma rede metropolitana na cidade de São Paulo (SP);

Compramos a frequência 700 MHz para disponibilizar serviços 4G/LTE;

Renovamos os contratos de concessão por mais 20 anos;

Adquirimos a Optitel, em 2015, que abrange 237 cidades nos três estados do Sul do País;

Compramos e lançamos a licença 3G;
Abrimos o capital com a primeira emissão pública de debêntures;
Mudamos nossa razão social de CTBC para Algar Telecom.

Lançamos, em 2016, o serviço 4G (frequência 700 MHz);
Estabelecemos parceria com a Nokia para expandir a oferta de serviços
móveis 4G na frequência de 1.800 MHz;
Demos início às operações BPO/TI no México;
Lançamos o Projeto-protótipo Cidades Conectadas, iniciativa voltada a fomentar inovações
relacionadas aos serviços públicos;
Tivemos o primeiro data center da América Latina movido à energia solar fotovoltaica
e aderimos ao Pacto Global da ONU;
Em 2017, participamos como associada-fundadora da criação do Brain, um instituto privado de
ciência e tecnologia;
Concluímos a construção do cabo submarino Monet e aumentamos
nossa participação na região Sul do País.

SEGMENTOS
DE ATUAÇÃO
GRI 102-4 | 102-6

Segmento Telecom
Fazemos parte do dia a dia de consumidores, micro e pequenas empresas, grandes
corporações, e da indústria de telecomunicação do Brasil, oferecendo soluções seguras,
modernas, robustas, integradas e com atendimento próximo. Atualmente, temos uma rede
de aproximadamente 48.500 km de fibra ótica presente em oito estados (São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul),
além do Distrito Federal, somando 336 cidades.
Nossa infraestrutura moderna e a qualidade dos serviços têm conquistado um alto nível de
satisfação dos clientes. Nos contratos corporativos, nossa taxa de renovação atingiu 88,5%
em 2017. Além disso, pesquisa realizada bienalmente pela empresa Expertise mostrou que,
em 2016, 94% dos nossos clientes B2B de médio e grande portes estavam satisfeitos ou
muito satisfeitos com nossos serviços e produtos. Nosso atendimento ao varejo (B2C) segue
a mesma linha de resultado, já que o site ReclameAQUI nos reconhece, pelo segundo ano
consecutivo, como a Melhor Empresa para o Consumidor no Setor de Telecomunicações,
nos serviços de provedores e servidores de internet, telefonia fixa e telefonia celular. Também
fomos ranqueados pela Anatel em 2017 como o prestador de serviços de telecomunicações
com o maior Índice de Desempenho de Atendimento (IDA) em telefonia móvel, telefonia fixa
local e TV por assinatura.

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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Mapa de atuação

A receita bruta consolidada do segmento Telecom atingiu R$ 2.606 milhões em 2017, o que
representa aumento de 8% em relação a 2016. A margem EBITDA foi de 38%, uma evolução
de 2 p.p., se comparada ao ano anterior.

Clientes corporativos (B2B)
Links de dados com IP dedicado
Serviços de voz sobre IP
Serviços de Ethernet
Clear channel
Serviços de segurança de rede
Cloud
Hosting

Colocation
Videoconferência
Managed services
PABX virtuais
Anti-DDoS
(Distributed Denial of Service)

Oferecemos uma extensa infraestrutura, construída com moderna tecnologia, suportada por
uma rede de cerca de 48.500 km de fibra ótica, sendo aproximadamente:
•

37.500 km em cabos terrestres, com capilaridade e acesso nas regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste do Brasil, incluindo 17.000 km em regiões metropolitanas, com conexão de mais
de 3.300 edificações (on-net buildings);

•

11.000 km de cabo submarino, que conectam as cidades de Praia Grande (SP) e Fortaleza (CE)
a Boca Raton (Flórida, Estados Unidos).

Temos 26 escritórios regionais; nossa venda e atendimento consultivos contam com unidades
próprias, o que nos garante proximidade de nossos clientes.
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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Backbone
internacional

Nosso portfólio de serviços inclui links de dados com IP

Somos líderes na prestação de serviços em 87 municípios

dedicado, serviços de voz sobre IP, de Ethernet, clear channel,

dos estados Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do

segurança de rede, e produtos padronizados de tecnologia

Sul, onde atuamos há mais de 60 anos. Nesses locais, temos

como cloud, hosting, colocation, videoconferência, managed

participação de mercado de 77% em banda larga fixa, 36% em

services, PABX virtuais, Anti-DDoS (Distributed Denial of Service).

televisão por assinatura e 33% em telefonia móvel, de acordo com
relatórios emitidos em dezembro de 2017 pela Anatel. Por meio

Os clientes B2B são o grande foco de crescimento da Algar

de uma estratégia convergente x-play, com possibilidades duo-

Telecom. Além de expandir nossas redes para regiões com

play, triple-play, quadruple-play (banda larga fixa e móvel, telefonia

potencial de expansão de contratos corporativos, temos

fixa e móvel, TV por assinatura e serviços de valor agregado),

também investido no adensamento de nossas redes já instaladas,

atendemos mais de 1,2 milhão de clientes B2C, suportados por

por meio da oferta de produtos e serviços para clientes B2B de

uma moderna rede móvel (3G, 4G e 4,5G) nas frequências 700

menor porte, permitindo ganhos de escala e de eficiência pela

Mhz, 850 Mhz, 1.800 Mhz e 2.100 Mhz. Contamos também com

melhor utilização dos ativos e estrutura já instalados.

uma extensa rede de banda larga fixa, com 436 mil clientes, sendo
46% deles com serviços de UBL (com velocidades que variam de
10 Mbps a 200 Mbps), com tecnologias xDSL, HFC e GPON.

Clientes de varejo (B2C)
Telefonia fixa e móvel
Internet banda larga (XDSL, 3G e 4G)
TV por assinatura (cabo e via satélite)
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Segmento TECH – BPO/Gestão de TI

Gestão de relacionamento com clientes

Nosso Segmento Tech – BPO (Business Process Outsourcing)/

Atendimento – com 7,5 mil posições de trabalho, criamos

Gestão de TI atende a mais de 4.100 cidades na América Latina.

proximidade e modernizamos a jornada de nossos clientes,

No Brasil, contamos com 73 escritórios, três data centers e quatro

atendendo-os em multicanais (telefone, chat, WhatsApp, SMS,

fábricas de softwares. Além disso, temos escritórios comerciais

Telegram, e-mail, Skype e redes sociais), a qualquer hora do dia.

localizados no México, Colômbia e Argentina.

Vendas – com estratégia digital e ferramentas analíticas,
desenvolvemos abordagens assertivas, utilizando canais de

Em 2017, conquistamos a quarta posição do Ranking Valor

comunicação de forma inteligente, para otimizar a conversão

Inovação, no setor de Tecnologia; fomos premiados pela

de vendas.

Frost & Sullivan como empresa-líder e a mais inovadora em

Retenção – realizamos análises do histórico dos clientes e,

estratégia competitiva em Contact Center; e ficamos em

com inteligência analítica, desenvolvemos estratégias conforme

primeiro lugar em satisfação dos clientes de terceirização

o perfil e grau de satisfação. Essas estratégias incluem desde a

de processos de negócio pelo Instituto Melhores Empresas em

resolução de problemas até ofertas de fidelização.

Satisfação do Cliente (Mesc)8 .

BackOffice – buscamos identificar problemas e solucionar
a causa-raiz. Temos sistemas para controle e gestão das

Nossos negócios estão divididos em três frentes de atuação:

demandas e filas, com orquestração de processos para mais

Gestão de Relacionamento com Clientes, Gestão do

agilidade, além de canais digitais para manter os clientes

Ambiente de Tecnologia e Gestão de Serviços de Telecom.

informados sobre suas solicitações.

Conheça os principais serviços a seguir.

Crédito e cobrança – contamos com um portal próprio e
parametrizável para negociação não invasiva, além de um
sistema analítico que segmenta o mailing do cliente conforme
dados de cadastro e comportamentais. Usamos vários canais
de contato para abordar o cliente e atraí-lo para ofertas de
crédito ou negociação de dívida.
Soluções analíticas – analisamos dados e entregamos

Instituto de pesquisa de mercado especializado em relacionamento com o cliente. Donos
da patente da metodologia do Pentagrama da Satisfação do Cliente®, que engloba as
principais metodologias para obter o índice de satisfação do cliente no mundo, entre elas o
Net Promoter Score (NPS), o índice ACSI, BCSI e as diretivas das ISOs 9001, 9004 e 10002.

8
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nossos clientes obtenham melhores resultados em vendas,

Projetos de implantação – oferecemos projetos sob

cobrança e retenção.

medida para a implantação de redes ópticas e metálicas

Soluções digitais – oferecemos Agentes Virtuais e Unidades de

para TIC. Além disso, temos opções para a instalação ou

Resposta Audíveis (URAs) humanizadas, inteligentes, integradas

modernização de data centers e/ou parques tecnológicos

a sistemas legados de forma não invasiva para validação e

(hardware e software). Somos uma das maiores empresas de

fornecimento de informações. Oferecemos modelos de negócio

manutenção de fibra óptica e manutenção de rede celular

flexíveis, que possibilitam expressivos ganhos de produtividade,

do Brasil, com central de inteligência para monitoramento

aumento de satisfação e fidelização de clientes.

de alarmes, atuação preventiva, análise de indicadores e
plano de ação. Temos um time de professional service para
gerenciamento e fiscalização de projetos, com uma solução

Gestão de serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC)

que garante muito mais agilidade, segurança e disponibilidade
do ambiente de TIC.
Suporte ao usuário final – oferecemos manutenções

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017

Serviços na nuvem – somos detentores de três data centers

preventivas, instalação de aplicativos e sistemas, avaliação e

próprios localizados no Brasil, com certificação Tier III, e

substituição de equipamentos e atendimento ágil e próximo.

temos conectividade estratégica com os principais provedores.

NOC (Network Operations Center) – nosso centro de

Oferecemos um ambiente estável, seguro e preparado para

operações está preparado para monitorar os servidores,

armazenar aplicações de missão. Também somos um provedor

aplicações e serviços. Criar modelos ágeis, automatizados

MultiCloud, o que garante a nossos clientes autonomia na

e inteligentes.

utilização de clouds públicas e privadas, próprias e de terceiros,

SOC (Security Operations Center) – com uma estrutura

viabilizando a melhor solução técnica e preço.

automatizada e interligada, oferecemos proteção sob medida

Sustentação de ambientes – oferecemos múltiplas tecnologias

para o negócio do cliente e suas aplicações. Temos parcerias

de manutenção e prevenção de falhas a fim de garantir o

globais e um centro de desenvolvimento e inovação que está

funcionamento das aplicações de negócio 24 horas por dia.

sempre alinhado com a nova era da economia digital.
A Algar Telecom
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ESTRATÉGIA DE
CRESCIMENTO

Expansão geográfica, adensamento
da rede e novos produtos (B2B)
Nossa estratégia de crescimento no B2B (clientes corporativos) é focada na expansão de nossas
redes para regiões atrativas, com o objetivo de oferecer nossos produtos e serviços onde a
competição seja moderada. Essas regiões são identificadas por meio do georreferenciamento do
número de clientes-alvo. Além disso, realizamos o adensamento de nossas redes já instaladas,
permitindo a otimização dos investimentos, com ganhos de escala e de eficiência no
atendimento. Continuaremos investindo na construção de backbones e de redes metropolitanas
de alto valor estratégico para acesso a novos clientes. Com a conclusão do cabo submarino,
esperamos acessar novos mercados, principalmente no Nordeste do País, bem como aprimorar
a qualidade e a competividade dos nossos produtos e serviços.

Oferta integrada de serviços de
ultra banda larga fixa e móvel
Somos líderes em participação de mercado nos serviços prestados ao B2C em nossa região
de origem e possuímos o maior Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) entre as
empresas do setor, conforme ranking da Anatel de 2017. Nossa estratégia é maximizar nossa
penetração de mercado, otimizar o uso da nossa rede e manter barreiras de entrada frente a
nossos concorrentes, fortalecendo nossa posição na área de concessão. Para isso, realizamos
investimentos direcionados para a atualização do core da rede de banda larga fixa e móvel,
possibilitando a oferta convergente de serviços de UBL fixa (com velocidades de 10 Mbps a
200 Mbps) e móvel (disponível nas tecnologias 3G, 4G e 4,5G nas frequências de 700 MHz, 1.800
MHz e 2.100 MHz e suportadas pela capilaridade de nossa rede fixa), voz e televisão por assinatura.
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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Foco no melhor retorno
do capital investido

Exploração do cabo submarino
para abertura de novos mercados
e redução de custos

Utilizamos processos eficazes para aprimorar nossa eficiência
na condução dos nossos negócios e no relacionamento

Expandiremos nossa rede de fibra ótica para a região Nordeste,

com nossos clientes. Temos o objetivo de ser precursores

por meio da entrada em operação do cabo submarino (com

na transformação digital do relacionamento com clientes

12 Tbps por par de fibra com base na tecnologia atual), que

e referência em gestão de tecnologia, proporcionando uma

conectará Praia Grande (SP) e Fortaleza (CE) a Boca Raton

melhor experiência ao consumidor final, mais eficiência nos

(Flórida, Estados Unidos), o que nos possibilitará acessar novos

processos e um alto retorno do capital investido. As principais

mercados no B2B, bem como reduzir nossos custos de banda IP,

iniciativas em andamento incluem: (a) eficiência comercial;

nos tornando mais competitivos e aprimorando a qualidade de

(b) automação de processos; (c) eficiência de rede;

nossos produtos e serviços.

e (d) multicanais digitais.
Em 2017, realizamos o primeiro ciclo de priorização de projetos
estratégicos sob a metodologia de Gestão Baseada em Valor
(ou VBM – Value-Based Management), considerando entre os
critérios o maior potencial de expansão e desenvolvimento.
Para a definição de metas, usamos o conceito de lucro
econômico, que representa o retorno sobre o capital investido,
seja capital do acionista ou de terceiros. Essa métrica nos
permite avaliar se o valor empregado em uma empresa está
rendendo mais ou menos do que o custo de oportunidade
daquele capital, se o valor fosse investido em outro lugar. Ou
seja, para utilizar a métrica de geração de valor, há parâmetros
internos e externos a serem analisados, como as competências

Temos o objetivo de
ser precursores na
transformação digital do
relacionamento com clientes

da Empresa em relação a outros competidores, a exposição a
riscos e indicadores da indústria.
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ATIVOS INTANGÍVEIS
Marca
A Algar Telecom faz parte do grupo Algar, que é reconhecido por ser um grupo empresarial
brasileiro sólido, com 87 anos de atividades, origem familiar e gestão profissionalizada e
sustentável. Desde que a Companhia foi fundada, em 1954, nos tornamos pioneiros no setor
de telefonia do Brasil e desenvolvemos o negócio de Telecom para novos mercados, mantendo
as premissas de qualidade dos serviços e satisfação de nossos clientes. O segmento Tech,
operacionalizado pela subsidiária Algar TI se torna cada vez mais relevante em seu mercado de
atuação, alcançando reconhecimentos importantes no setor de tecnologia e por sua orientação

Projeto com Mães da Sé
usa “links perdidos”
na internet para encontrar
pessoas desaparecidas

à inovação (veja em “Prêmios e Reconhecimentos”).
Em 2017, demos continuidade ao trabalho de fortalecimento de marca para evidenciar

Em 2017, lançamos o projeto “Links Perdidos”, em

outros atributos da organização: o compromisso de servir, a inovação e a confiabilidade.

parceria com a ONG Mães da Sé, para ajudar a

Esse trabalho envolveu campanhas de comunicação com foco em meios digitais, patrocínios e

encontrar pessoas desaparecidas. Toda vez que

outras ações de marketing.

alguém tentou acessar uma página da Algar Telecom
na internet e digitou o endereço eletrônico errado,

Merece destaque a campanha de comunicação lançada em 2017, que recebeu o nome

em vez de visualizar uma mensagem de erro, a

“#EmaEmaEma cada um tem seu problema e a Algar tem soluções inovadoras para sua

pessoa foi direcionada a uma página com fotos de

empresa”, com peças que demonstram que a Algar pode apresentar soluções inovadoras

pessoas desaparecidas. Para aumentar as chances de

para seus clientes em seus respectivos campos de atuação, o que reforça sua capacidade de

reconectar pessoas desaparecidas às suas famílias,

inovação. Clique aqui para ver o vídeo.

realizamos uma parceria com o Santos Futebol
Clube, com a divulgação do site Links Perdidos na

Outra iniciativa importante de construção da marca, com alcance nacional e ênfase no estado

camisa dos jogadores em partidas clássicas contra

de São Paulo, foi a continuidade do patrocínio ao Santos Futebol Clube, que promove grande

Grêmio e Vasco.

visibilidade da logomarca no uniforme dos jogadores, materiais de merchandising, redes sociais,
mídias eletrônicas e na sala de imprensa da Vila Belmiro (que recebe o nome Algar), além de ações
de relacionamento com clientes atuais e potenciais.
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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Gente servindo Gente
“Gente servindo Gente” é nosso propósito de negócio, nosso jeito especial de servir, é o
direcionamento de nossa cultura, atuação e estratégia de negócios. Isso significa que priorizamos
as relações humanas em todas as nossas atividades. Construímos relacionamentos éticos,
respeitosos e transparentes com nossos associados, e essa mesma atitude é naturalmente
replicada a todos os demais públicos. Por adotarmos uma postura coerente com nossos
stakeholders9 internos e externos, somos reconhecidos como uma das Melhores Empresas
para Trabalhar do Brasil e de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, em satisfação dos clientes – em
pesquisa realizada em 2016 por instituição externa e independente, nossos clientes corporativos
do negócio Telecom indicaram 94% de satisfação; a pesquisa é realizada bienalmente e será
repetida em 2018 – com nossos serviços e soluções (veja em “Prêmios e Reconhecimentos”).
Uma das razões para alcançarmos o reconhecimento como uma das melhores empresas para
trabalhar está no fato de que buscamos proporcionar um ambiente de desenvolvimento humano e
intelectual que tenha valor para os associados e que, consequentemente, qualifique as soluções que
apresentamos ao mercado. Um importante recurso nesse sentido é a UniAlgar, referência nacional
em universidade corporativa e ensino a distância, fundada em 1998 para desenvolver talentos e
aumentar a competitividade dos negócios. Iniciativas como essa, aliadas a políticas atrativas de gestão
do talento humano, têm reflexo no ambiente de trabalho, que, em 2017, foi ainda mais positivo do
que no anterior, passando de 77% para 83% de favorabilidade em Telecom, e de 70% para 76% em
Tech, de acordo com a Pesquisa de Clima Organizacional aplicada aos associados.

Stakeholder é um termo em inglês que significa público estratégico ou público
de interesse.
9
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Lançamento de Instituto
de Ciência e Tecnologia
O grande destaque de 2017 no campo da inovação
foi o lançamento do Brain, Instituto de Ciência e
Tecnologia, do qual a Algar Telecom foi associada-

Inovação

fundadora, localizado em Uberlândia (MG),
que promove a conexão de ideias e pessoas –
inspirado no modelo de inovação aberta – para

A Algar Telecom tem o compromisso de buscar tendências e novas tecnologias; criar

o desenvolvimento de soluções disruptivas com

oportunidades de colaboração com outras empresas parceiras e clientes, instituições e

o foco na criação de novos produtos, serviços e

comunidade; realizar experimentações ágeis, com análises consistentes; e apresentar resultados

modelos de negócio em quatro temáticas principais:

que nos permitam incorporar inovações a processos internos e a soluções para clientes e

Internet das Coisas (IoT), Cyber Security, Cloud

suas cadeias de valor. Nossas ofertas estão alinhadas à transformação digital, com multiconexão,

(SaaS) e Digital. O Brain utiliza a metodologia

automação e inteligência artificial, aplicáveis a diferentes segmentos de negócio.

Scrum, usada para implementar o desenvolvimento
Ágil, que são princípios relacionados a colaboração,

No segmento Tech, reforçamos nosso posicionamento como precursores em transformação

auto-organização e equipes interdisciplinares

digital e lançamos o primeiro agente cognitivo de atendimento/renegociação de dívidas e outras

(clique aqui para saber mais). Na prática, são

soluções de inteligência artificial aplicada. Com parceiros em tecnologia, iniciamos novas operações

formadas equipes de profissionais multidisciplinares

de atendimento digital. Também desenvolvemos uma metodologia exclusiva de transformação digital,

para desenvolver novas soluções em um período

chamada Customer Experience Improvement (Aperfeiçoamento da Experiência do Cliente),

de quatro a seis meses. É um ambiente criativo,

que é capaz de reduzir sistematicamente o número de chamadas realizadas para as centrais de

dinâmico, com entregas rápidas. Na Algar Telecom,

atendimento, aumentando o rendimento e eficiência das empresas. Lançamos, ainda, a campanha

o Brain também atua com foco em cultura de

“Repense Possibilidades” e inauguramos o Innovation LAB, um laboratório de inovação.

inovação e mudança do mindset.
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Sustentabilidade
GRI 102-13

Nossa visão sobre a sustentabilidade está relacionada a como

direta ou indiretamente para 27 metas dos Objetivos de

nossos negócios podem contribuir para solucionar desafios

Desenvolvimento Sustentável, o que passou a ser monitorado

atuais e futuros da sociedade e a como nos relacionamos com

de forma mais estruturada. Como forma de gerar mobilização

nossos públicos. Manter rigorosos padrões éticos de atuação;

diante desses e de outros compromissos, temos um Comitê de

apresentar ao mercado soluções com alto valor agregado;

Sustentabilidade com representantes em todas as nossas regiões

trabalhar de forma mais conectada, simples, ágil e inteligente; ter

de atuação, além de participação de membros independentes,

responsabilidade sobre os impactos das nossas atividades no

com comprovada experiência em temas de sustentabilidade

meio ambiente e na vida das pessoas; para nós, tudo isso está

relevantes para a Empresa. Somos, ainda, apoiadores do

relacionado à sustentabilidade. Por isso, nossas ações, campanhas e

Instituto Algar, uma organização sem fins lucrativos que

projetos de sustentabilidade estão pautados em quatro estratégias:

coordena o investimento social do grupo (com recursos

projetos sociais, governança climática, influência sustentável

próprios e por meio de incentivos fiscais) para a realização de

(relacionada à capacidade que temos de sensibilizar nossa rede de

projetos socioambientais, especialmente com perfil educacional

relacionamentos para práticas sustentáveis) e compliance.

– veja mais no capítulo “Gestão socioambiental”.

Para nortear nossa gestão sustentável, utilizamos referenciais

A maturidade da gestão voltada à sustentabilidade foi

internacionais e assumimos publicamente compromissos com

reconhecida pelo quinto ano consecutivo, por meio de

agendas globais de desenvolvimento, como o Pacto Global,

premiações recebidas pela Algar Telecom, como “a mais

iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) da qual

sustentável”, de acordo com o Guia Exame de Sustentabilidade -

nos tornamos signatários. Atualmente, a Empresa contribui

veja mais em “Prêmios e Reconhecimentos”.
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PRÊMIOS E
RECONHECIMENTOS
Ao longo de nossa trajetória, temos conquistado importantes reconhecimentos que demonstram nosso desempenho de destaque nas áreas de governança corporativa, gestão de pessoas,
sustentabilidade, inovação e atendimento ao cliente. Conheça a seguir os principais prêmios de 2017.

INOVAÇÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA

ALGAR TELECOM

ALGAR TELECOM

•

Ranking Valor Inovação - 2ª posição no setor de Telecomunicações

•

Best Innovator AT Kearney - Eleita uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil

•

Ranking Campeãs da Inovação Revista Amanhã - Empresa mais inovadora no Sul do

•

Revista Época Negócios 360º - Melhor administrada no setor de Telecomunicações
pelo quinto ano consecutivo

•

21º Prêmio Anefac/Fipecafi/Serasa Experian - Troféu Transparência

Brasil no setor de Telecomunicações
•

Anuário Tele.síntese 2017 Inovação em Comunicações - Destaque com o conteúdo

ALGAR TECH

inovador “Bitcoin, novo modelo de pagamento”

•

Frost & Sullivan – Best Practices Award - Empresa líder e a mais inovadora
em estratégia competitiva em Contact Center

ALGAR TECH
•

Ranking Valor Inovação - 4ª posição no setor de Tecnologia

•

Melhores & Maiores Exame - 46ª posição na categoria Mundo Digital

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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GESTÃO DE PESSOAS

ATENDIMENTO

ALGAR TELECOM

ALGAR TELECOM

Revista Época - Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW) - Entre as melhores

Prêmio Época Reclame Aqui - As melhores empresas para o consumidor -

do Brasil (pelo quinto ano consecutivo) e a primeira de Minas Gerais (com mais de

Vencedora na categoria Serviços de Telecomunicação

1.000 funcionários)
ALGAR TECH
ALGAR TECH
Revista Época Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW) - Melhores para

Mesc – Melhores Empresas em Satisfação do Cliente - 1º lugar no
segmento de Serviços de Terceirização de Processo de Negócio/Call Center

trabalhar no setor de TI – 12ª posição no ranking nacional (com mais de 1.000
funcionários)

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

ANUÁRIOS SETORIAIS/DESTAQUES DIVERSOS

ALGAR TELECOM

ALGAR TELECOM

Guia Exame de Sustentabilidade - Empresa de telecomunicações mais sustentável

Anuário Telecom - Empresa de Telecomunicações do ano

do Brasil

Anuário Telecom - Destaque do ano

ALGAR TECH
Melhores da Dinheiro Categoria Tecnologia - 1º lugar em Responsabilidade Social

ALGAR TECH
Anuário Telecom Fórum Editorial - 36ª posição no ranking geral
Anuário de Informática Hoje - 82º lugar no ranking geral de prestadores de serviço
Anuário de Informática Hoje - 6º lugar entre as campeãs de crescimento
Anuário de Informática Hoje - 19º lugar no ranking de integradores
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA
GRI 102-5 | 102-12 | 102-13 | 102-16 | 102-18

Somos uma companhia aberta, não listada em bolsa, desde 2007, quando realizamos a primeira

Novo sócio

emissão pública de debêntures. Acreditamos que uma boa governança corporativa amplia o valor
gerado pela Empresa e percebido pelo mercado, além de contribuir para a administração eficiente

No final de 2017 o GIC – fundo soberano de Cingapura assinou um acordo de investimento

de nosso capital. Por isso, adotamos princípios e práticas alinhadas às melhores referências e

para aquisição de participação na Algar Telecom, que deve levá-lo, após a conclusão de algumas

estamos em constante aprimoramento. Os princípios básicos que norteiam nossa governança

condições de caráter suspensivo, a cerca de 25% de participação no capital total. Assim, passamos

são: transparência, equidade, prestação de contas, e responsabilidade corporativa. Para

a contar com um novo sócio que, além do Brasil, tem escritórios de investimentos em outros

isso, dispomos de ferramentas para identificar, mensurar, controlar e gerir riscos corporativos,

nove países do mundo. Esse passo contribuirá não apenas para a modernização da gestão, como

garantindo segurança na tomada de decisões. Utilizamos sistemas, controles, políticas e indicadores

também para a aceleração dos planos de expansão da Algar Telecom. No fechamento deste

de gestão modernos e atualizados.

relatório, apenas a anuência da Anatel estava pendente para a conclusão da operação.

Entre as boas práticas que adotamos, podemos citar exemplos como a composição do nosso
Conselho de Administração com no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, de conselheiros

Reorganização societária

independentes. Outros exemplos são a vedação de acúmulo dos cargos de executivo e
conselheiro ou membro dos comitês e a instituição de 3 comitês de assessoramento: Auditoria e

Em 2017, realizamos dois movimentos de reorganização societária que culminaram na conversão da

Gestão de Riscos, Talentos Humanos e Governança Corporativa, e Estratégia e Inovação. Veja mais

totalidade das ações de nossa emissão em ações ordinárias, com direito a voto. Do total de 267,5 milhões

em nosso site.

de ações em 31 de dezembro de 2017, a Algar SA, controladora da Algar Telecom, possuía 92,8%.

Nova diretoria
Constituímos uma diretoria dedicada exclusivamente à função de Relações com Investidores.
A equipe, que está disponível para o atendimento ao mercado, mantém uma página na internet
voltada a investidores (ri.algartelecom.com.br), onde disponibiliza informações relevantes nas
versões português e inglês. O contato pode ser feito por e-mail: ri@algartelecom.com.br.
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
Assembleia Geral

Conselho Fiscal
Estratégia e Inovação
Comitês de
Assessoramento
Conselho de
Administração

Talentos Humanos e
Governança Corporativa
Auditoria Interna

Auditoria e
Gestão de Riscos

Secretaria de
Governança

Auditoria Externa
Diretor-presidente

Diretoria
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Aprendizado em rede
Conselho Fiscal
O grupo Algar participa de organizações
O Conselho Fiscal foi criado em 1997. De funcionamento não

empresariais internacionais, que objetivam a

permanente, seus membros são eleitos em Assembleia Geral

melhoria da gestão dos negócios, como o “Latin

Ordinária. É composto atualmente por quatro membros efetivos

American Companies Circle” para Governança

e três membros suplentes. O mandato dos membros é de um

Conselho de Administração

exercício anual, sempre encerrado na Assembleia Geral Ordinária

Corporativa10 , criado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico

após a eleição. As competências do Conselho Fiscal estão

O mais alto órgão da administração foi criado para garantir a

(OCDE) e pela Corporação Financeira

previstas na Lei das S.A. (Lei nº 6404/76) e no Estatuto Social da

profissionalização e a sustentabilidade do negócio, conduzir

Internacional (IFC); e da Rede de Negócios

Companhia e no Regimento Interno. Em 2017, os membros se

o processo decisório e definir e acompanhar as estratégias

Familiares (FBNI)11 , onde preside a rede brasileira

reuniram quatro vezes.

definidas. É composto por seis conselheiros, dos quais dois

(chamada Capítulo Brasil) e também participa do

são independentes.

Conselho de Administração da organização no

Composição em 31/12/2017:

âmbito internacional.

Dilson Dalpiaz Dias | Efetivo

Composição em 31/12/2017:

Geraldo Batista Caetano | Efetivo

Luiz Alexandre Garcia | Presidente

Gilberto Saramago Gatti | Efetivo

Eliane Garcia Melgaço | Vice-presidente

Manuel Jeremias Leite Caldas | Efetivo

Luiz Alberto Garcia | Membro

Marissa Rose Vegelle Renaud | Suplente

Divino Sebastião de Souza | Membro

Ozório Marques Ferreira Neto | Suplente

Luiz Eduardo Falco Pires Correa | Membro independente

Rogério Montalvão Elian | Suplente

Thilo Helmut Georg Mannhardt | Membro independente

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017

Grupo formado atualmente por 13 empresas líderes latino-americanas,
que adotam boas práticas de governança corporativa, a fim de fornecer
contribuições do setor privado para o desenvolvimento regional da
governança.
11
Rede internacional de relacionamento entre famílias empresárias, que busca
promover o sucesso das corporações participantes ao longo de gerações. Foi
criada na Suíça e hoje reúne mais de 8.000 associados de mais de 60 países.
10
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Comitês de Assessoramento
O Conselho de Administração dispõe de três comitês de assessoramento não deliberativos, formados por especialistas externos
e conselheiros: Auditoria e Gestão de Riscos, Talentos Humanos e Governança Corporativa, e Estratégia e Inovação. Esses comitês
auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão. Seu funcionamento e
responsabilidades estão definidos pelo Regimento Interno.

Comitê de Estratégia e Inovação

Comitê de Talentos Humanos
e Governança Corporativa

Comitê de Auditoria
e Gestão de Riscos

Administração, de assuntos relevantes e de elevado impacto

Tem como missão garantir uma gestão estratégica de Talentos

Seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, transparência

para a Companhia no que tange diretrizes estratégicas, inovação,

Humanos e que seja percebida e valorizada pelos stakeholders

e credibilidade às divulgações financeiras, a efetividade dos

investimentos, incluindo aquisições, novos negócios e orçamento,

como diferencial competitivo da Algar Telecom, bem como zelar

processos das auditorias (interna e independente) e dos

além de definir metas de desempenho baseadas em criação de

pela adoção efetiva e evolução contínua das melhores práticas

controles internos e o cumprimento da legislação aplicável,

valor econômico.

de governança corporativa que reforçam a visão de futuro da

além de zelar por uma política adequada de gerenciamento

Companhia e as perspectivas de longo prazo.

estratégico dos riscos corporativos.

Divino Sebastião de Souza | Membro do CA e

Composição em 31/12/2017:

Composição em 31/12/2017:

Coordenador do Comitê

Eliane Garcia Melgaço | Vice-presidente do CA e

Thilo Helmut Georg Mannhardt | Membro independente

Clau Sganzerla | Membro externo

Coordenadora do Comitê

do CA e Coordenador do Comitê

Silvio José Genesini Júnior | Membro externo

José Luciano Duarte Penido | Membro externo

Carlos Biedermann | Especialista independente

		

Silvio José Genesini Júnior | Membro externo

Gilberto Loureiro | Especialista independente

Promove e zela pelas discussões, no âmbito do Conselho de

Composição em 31/12/2017:

Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017

A Algar Telecom

30

Diretoria Corporativa
A diretoria da Algar Telecom é o órgão colegiado responsável
pela gestão da organização para que cumpra seu objetivo e
sua função social. Executa a estratégia e as diretrizes gerais
aprovadas pelo Conselho de Administração, administra os
ativos da organização e conduz os negócios de acordo com
os propósitos, princípios e valores da Algar Telecom.
Composição em 31/12/2017:
Jean Carlos Borges | Diretor-presidente e
de Relações com Investidores*
Márcio Estefan | Diretor Vice-presidente de
Negócios e Diretor de Negócios Atacado*
Luciene Gonçalves | Diretora Financeira*
Luiz Antônio Andrade Lima | Diretor Executivo
Operacional (Tecnologia)*
Maria Aparecida Garcia | Diretora Executiva Operacional
(Talentos Humanos)*
Renato Paschoareli | Diretor Executivo Operacional
(Estratégia e Regulatório)*
Luciana Ferreira | Diretora de Relações com Investidores
Eduardo Rabboni | Diretor de Projetos de Transformação Digital
Ana Paula Rodrigues | Diretora de Relacionamento com Clientes
*Diretoria Estatutária

Para conhecer o perfil de cada integrante da Diretoria, acesse o
site de RI da Algar Telecom.
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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COMPLIANCE E
GESTÃO DE RISCOS
GRI 102-11 | 102-16 | 205-3

Conduta ética e mecanismos de gestão
Para suporte ao trabalho de compliance, de integridade, a Algar Telecom dispõe de um Código de
Conduta e de políticas corporativas diversas, como de Controles Internos, Relacionamento com
Órgãos Públicos, Porta-Vozes, Representação Institucional, Brindes e Incentivos Fiscais. Além disso,
realiza auditorias internas para verificar o nível de conformidade aos controles existentes, promove
treinamentos sobre ética e integridade (presencialmente e na modalidade de ensino a distância)
e desenvolve campanhas de comunicação e sensibilização. Os executivos exercem papel crucial
para o Programa de Compliance, na liderança pelo exemplo e demonstração de coerência entre
discurso e prática.
Nosso Código de Conduta – documento que norteia o comportamento esperado nos
relacionamentos com diversos públicos – é ativamente compartilhado com todo os associados,
assim que entram na Empresa e também anualmente. Eles devem atestar formalmente que
tomaram conhecimento das orientações, a cada ano, o que garante que revisões periódicas não
passem despercebidas. O Conselho de Administração da Algar S/A aprovou, em 2017, uma revisão
do documento, o qual será divulgado e ratificado pelo Conselho de Administração da Algar
Telecom. O documento aborda temas como combate à corrupção, normas de conduta digital,
relações de trabalho e direitos humanos, incluindo a não aceitação de trabalho infantil, forçado ou
análogo ao escravo pela Empresa e por nossos parceiros.
Quem identifica uma prática que possa representar desvio do Código de Conduta e/ou de
leis e regulamentos pode reportar a situação ao Canal de Denúncia, que é administrado por
uma auditoria independente, responsável por avaliar a procedência e a criticidade da denúncia.
Os desvios confirmados são relatados a uma comissão, que investiga e trata as ocorrências.
Garantimos sigilo, preservação da identidade e não toleramos nenhum tipo de retaliação.
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Conformidade e auditorias

reporte direto ao Conselho de Administração, por meio do

o desenvolvimento de planos de ação. É um processo cíclico,

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos.

que sofre contínua atualização.

Monitoramos leis e regulamentos aplicáveis a nossos negócios, de

Em 2017, não tivemos multas significativas ou sanções resultantes

Um dos instrumentos que apoia a priorização de riscos é a

forma a promover a conformidade de nossas atividades. Nossas

de não conformidade com leis e regulamentos, nem registramos

Matriz de Riscos, que apresenta, tipifica e dispõe os riscos em

políticas e procedimentos estão aderentes à Lei Anticorrupção (nº

processos por não conformidade com leis e regulamentos

categoria e subcategoria. A seguir, veja os riscos mais relevantes

12.846/2013), à Lei das Licitações (nº 8.666/1993), à Lei do Pregão

específicos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

para a Algar Telecom, para os quais a organização busca proteção.

GRI 102-12 I 419-1 I 307-1 I 416-2

(nº 10.520/2002), à Lei do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (nº 12.462/2011), entre outras. Adicionalmente, o grupo
Algar é signatário do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra

Riscos corporativos

a Corrupção (Instituto Ethos), o que implica a adoção de boas
práticas e rigorosa controladoria.

O gerenciamento dos riscos é coordenado pela Diretoria
Financeira da Algar Telecom, que articula esse trabalho com as

Para promover uma avaliação efetiva e transparente dos nossos

demais áreas e conta com a supervisão do Comitê de Auditoria

controles internos e da conformidade com regulamentações,

e Gestão de Riscos – órgão de assessoramento do Conselho

normas, políticas internas e externas, contamos com a

de Administração. A Política Corporativa de Gestão de Riscos

Auditoria Interna, responsável por definir um plano anual

da Algar Telecom define as diretrizes gerais para esse trabalho,

a partir dos riscos de cada negócio, validar o plano com o

que é baseado (mas não se limita) no modelo do “COSO-

Conselho de Administração, realizar auditorias em diversos

ERM – Committe of Sponsoring Organizations of Treadway

processos e, em caso de não conformidades, recomendar e

Commission”, padrão internacionalmente reconhecido.

monitorar planos de ação. Em uma atuação complementar,
a Auditoria Externa avalia as demonstrações financeiras,

O processo abrange quatro etapas: identificação dos

seus sistemas e registros de transações, e os padrões de

fatores (causas) dos riscos e das implicações nos objetivos

informação e de conformidade contábil e tributária, seguindo

projetados; avaliação (cálculo do impacto e probabilidade de

a legislação vigente e as normas brasileiras e internacionais de

ocorrência sobre os resultados projetados); a definição de

contabilidade. Ambas são autônomas e independentes, com

limites de risco que os acionistas estão dispostos a assumir e
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NEGÓCIO TELECOM
Regulatório – O risco regulatório é monitorado em três perspectivas que se retroalimentam:

RISCOS COMUNS AOS NEGÓCIOS

os movimentos regulatórios (temas legislativos que afetam o setor); a gestão das outorgas
(obrigações a serem atendidas, sujeitas à fiscalização); e a gestão das penalidades aplicadas

Ruptura digital – Atuamos em um segmento de negócios altamente globalizado e desenvolvido,

pelas Agências de Regulação setorial, Anatel e Ancine (em processos administrativos e judiciais).

em que as transformações tecnológicas podem representar a ruptura de mercados consolidados.

Cabe mencionar que 2017 foi marcado por importantes debates no que se refere ao futuro

A mudança de comportamento do consumidor não impacta somente a oferta de novos produtos,

das telecomunicações, tais como atualização do modelo das concessões, desenvolvimento de

mas pode modificar toda a dinâmica de um mercado – a exemplo do impacto das plataformas

estudos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para regulamentação

colaborativas para o transporte público e a hotelaria. Por isso, estamos alinhados ao movimento de

de IoT (internet das coisas) e novas políticas públicas. Essas discussões terão continuidade em

transformação digital e orientados à inovação. Contamos com uma área de Gestão da Inovação,

2018 para importantes definições que poderão alterar o atual modelo de telecomunicações no

uma Diretoria de Transformação Digital, uma área de Jornada de Serviços TIC. Além disso,

País. A Algar Telecom manterá sua postura participativa e contributiva nos debates do setor

em 2017, participamos como associados-fundadores da criação do Brain, Instituto de Ciência e

com vistas a colaborar com o desenvolvimento da regulamentação no Brasil e os consequentes

Tecnologia inspirado no modelo de inovação aberta.

benefícios para a sociedade.

Acesso e confidencialidade – Temos um portfólio com sistemas que estão expostos a diversos

Continuidade das operações – A continuidade das operações da Companhia envolve um

riscos de cyber segurança. Para mitigar esses riscos, contamos com soluções de proteção contra

conjunto de tecnologias, sistemas, processos e pessoas, sendo que eventuais falhas podem

contaminação intencional ou acidental, malware e antivírus; estrutura para detecção de anomalias

ocorrer, reduzindo ou inviabilizando nossa capacidade de prestar serviços adequados aos nossos

em nossa rede interna e externa, cyber ataques e tráfego anômalo; e ferramentas de controle de

clientes. Para diminuir o risco de descontinuidade nas redes e serviços, os principais fatores

acesso a dados confidenciais.

internos ou externos causadores das interrupções são identificados, por meio de análises
estatísticas de ocorrências de incidentes anteriormente detectados nas redes e nos sistemas

Concorrência – O mercado brasileiro de telecomunicações vem sendo objeto de consolidação.

de telecomunicações. A disponibilidade dos elementos de rede e de serviços é monitorada

Empreendimentos conjuntos, incorporações e aquisições entre os prestadores de serviço de

continuamente, por meio do Centro de Operações de Redes que possui tecnologias, sistemas e

telecomunicações serão possíveis no futuro. À medida que a consolidação ocorre, pode haver

profissionais, capazes de identificar e tratar os incidentes no menor prazo possível, reduzindo o

aumento de concorrência no mercado da Companhia.

tempo de indisponibilidade dos serviços e os impactos para os clientes e para a Companhia.
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Tributário – A majoração dos impostos incidentes sobre o setor de telecomunicações
normalmente resulta em tarifas mais elevadas para os consumidores finais. A Companhia não
pode assegurar que o governo federal brasileiro, os governos estaduais e municipais não criarão
novos tributos nem elevarão as alíquotas atuais dos tributos.
Aceleração da dívida – A Algar Telecom possui níveis de endividamento de acordo com os
padrões de mercado e monitora o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de
empréstimos, financiamento e debêntures, que devem ser mantidos durante toda a vigência dos
respectivos contratos. Além disso, a Companhia possui seus próprios índices, ainda mais rigorosos
que os exigidos nos contratos financeiros.

NEGÓCIO TECH – BPO/GESTÃO DE TI
Trabalhista – Está relacionado a alterações na regulamentação e/ou políticas vigentes, criação de
novas regulamentações, bem como maior rigor nas fiscalizações. Nesse sentido, para o segmento
Tech – BPO/Gestão de TI, a aprovação da Lei de Terceirização e da Reforma Trabalhista gerou
segurança jurídica para o negócio, que é intensivo em pessoas e cuja atividade-fim está vinculada
à terceirização de processos de negócio. O risco trabalhista também abrange práticas trabalhistas
incompatíveis com leis, convenções e acordos judiciais. Além das penalidades pecuniárias previstas,
o nível de reincidência tende a afetar significativamente a imagem da Empresa perante Ministério
do Trabalho, sindicatos e associados.
Concentração de EBIT – Dependência de um número reduzido de clientes, com elevada
participação no EBIT. A concentração potencializa o risco de inadimplência, podendo colocar em
risco a Empresa no curto prazo.
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Nossa Gente

Somos milhares
de pessoas que
compartilham
conhecimentos,
experiências e histórias
de vida para fazer a
diferença no mercado
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GESTÃO DE
PESSOAS

A Algar Telecom é composta por 15.646 talentos responsáveis por tornar nossa marca cada vez
mais forte e respeitada. Somos milhares de pessoas que decidiram compartilhar conhecimentos,
experiências e histórias de vida para fazer a diferença no mercado, em diversos setores da
economia brasileira. Saber disso nos torna conscientes da imensa responsabilidade que temos
com a nossa gente. Por isso, somos cuidadosos com a gestão de pessoas e oferecemos aos
nossos associados um ambiente de desenvolvimento pessoal e profissional, de participação
(baseado na filosofia de Empresa-Rede), de reconhecimento e de bem-estar. Esse ambiente
é reconhecido pelo mercado, através de premiações como a de melhores empresas para
trabalhar (veja em “Prêmios e Reconhecimentos”), e também pelos próprios associados, por meio
de pesquisas internas de satisfação.

Em 2017, a área de Talentos Humanos do grupo Algar iniciou o processo de revisão
da cultura organizacional. A ideia é identificar traços culturais que atrapalham

Um importante instrumento para conhecer a opinião dos profissionais é a Pesquisa de Clima

o desenvolvimento da Empresa, para afastá-los do nosso ambiente de trabalho,

Organizacional, que em 2017 passou a ter um novo formato. Entre as novidades estão as

bem como fortalecer aqueles que nos permitirão crescer de forma sustentável.

consultas rápidas a serem aplicadas até três vezes ao ano (além da versão completa anual), a

Foi criada a campanha Falando da Gente, que busca aproximar os associados e

possibilidade de os gestores aplicarem pesquisas personalizadas e acompanharem os resultados de

despertar reflexões sobre as atitudes desejáveis para o Grupo, como a empatia, o

seus departamentos, as ferramentas de análises comparativas com o próprio histórico e com o

foco em resultado, a visão de dono do negócio, a agilidade e o senso crítico. Além

mercado, e os algoritmos que identificam comentários mais relevantes. O índice de favorabilidade

disso, foi realizado um evento com os executivos da holding sobre a evolução para

da Algar Telecom melhorou, passando de 77% para 83%. O engajamento dos associados pode

um modelo mental (mindset) mais digital, simples, conectado e ágil.

ser constatado, ainda, na pesquisa aplicada anualmente para medir o grau de orientação da
Empresa à sua estratégia e que, em 2017, atingiu 82%.
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Perfil dos associados

Associados por local de trabalho (país)

GRI 102-8 | 102-41

Ao analisar as características do nosso quadro de associados, como a divisão por idade, gênero e
região de trabalho, podemos ser mais assertivos no planejamento das atividades de gestão de
pessoas, na elaboração de políticas e procedimentos e na busca por melhores condições de
trabalho. Conheça um pouco mais sobre o perfil de nossos associados.

Quantidade de associados

Associados por gênero, em 2017
55%
8.650

16.187

45%
6.996

16.115
15.646

Homens
Mulheres
2015

2016

2017

Nota: em 2017, 57% dos associados (8.944) mantinham jornada de período integral. Os outros 43% (6.702) trabalhavam em regime de meio período.

Associados por local de trabalho
(região brasileira) em 2017
4%

3%

Associados por faixa etária, em 2017

1% 3%

4%
50%

46%

89%
Região Sudeste
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte

Abaixo dos 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos

Região Sul

Brasil
15.219 (97%)
Argentina,
Colômbia
e México
427 (3%)

Veja mais nos “Complementos dos indicadores GRI”.
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ATRAÇÃO E
ENGAJAMENTO

Em um mercado altamente competitivo, os talentos humanos são um fator de diferenciação.
Por isso, temos diversas frentes de trabalho para atrair, engajar e desenvolver nossos
associados. Em 2017, as ações de destaque do grupo Algar, aplicáveis à Algar Telecom,
foram: Programa de Coaching e Mentoring; Programa de Desenvolvimento Executivo;
treinamento em canais de distribuição; participação no Programa Líderes que Ensinam;
promoção para funções de maior complexidade; e benchmark internacional em empresas de
alto desempenho no setor de tecnologia.

Perspectivas - Construímos com todos os associados uma trilha de carreira, que pode
ser linear (para cargos de liderança) ou em Y, quando há progressão de carreira para cargos
não gerenciais, como especialistas em determinadas áreas de conhecimento, por exemplo.
Apresentamos as possibilidades de crescimento profissional e damos preferência ao recrutamento
interno. Em 2017, 41,5% das vagas abertas, foram preenchidas por talentos internos, incluindo
estagiários. Avaliamos a performance anualmente e orientamos as lideranças a realizarem
feedbacks frequentes, e não apenas em ocasiões de consolidação de resultados.
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Em 2017, o grupo Algar lançou o Processo de Avaliação de Performance (PAP), que abrange:
Avaliação 360º – sobre competências colaborativas, com superior, pares,
subordinados e autoavaliação;
Avaliação de performance – análises sobre competência técnica, capacidade
de execução, aspiração do profissional avaliado e acompanhamento anual;
Comitê de Calibragem – grupo que avalia, analisa e equilibra as percepções de
performance de pessoas de um mesmo nível de complexidade;
Devolutiva – etapa de feedback com gestor, de análise do relatório de calibragem
e sugestão de plano de ação;
Execução do Plano de Desenvolvimento Individual.

Desenvolvimento de lideranças – avaliamos o desempenho dos executivos com base na
metodologia Nine Box, que considera o potencial e o desempenho dos talentos, permitindo uma
visão ampla das competências e dos pontos a serem trabalhados. Os planos de desenvolvimento e
as metas são personalizados.

Remuneração e benefícios – oferecemos remuneração justa e meritocrática, que abrange
uma parcela fixa e outra variável, atrelada ao cumprimento de metas e participação nos resultados,
além de um pacto de benefícios alinhado a padrões de mercado. A política de remuneração é tratada
em acordos de negociação coletiva, que abrangem 98% dos associados (somente executivos não
participam do acordo, pois têm suas regras de remuneração previstas em Regimento).
Algar Telecom - Relatório de Sustentabilidade 2017
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Oferecemos mais
de 838 mil horas em
treinamentos em 2017

Formação profissional – mantemos a UniAlgar, referência
em universidade corporativa (clique aqui para saber mais) e
promovemos treinamentos, fóruns de discussões, workshops,
encontros, tanto presenciais quanto a distância, pela internet
– o que facilita o acesso para equipes que atuam fora dos
escritórios. Somente em 2017, foram mais de 838 mil horas em
treinamentos, média de 54 horas por associado. Além disso, foram
disponibilizados 502 cursos na modalidade a distância, com 73 mil
participações. Veja mais nos “Complementos dos indicadores GRI”.

Comunicação e engajamento – oferecemos canais de
comunicação como o Programa de Integração de Talentos (Pint),
a intranet corporativa (Algarnet), uma rede social corporativa
via Facebook (Workplace), programa semanal em vídeo (TV
Algar), notícias rápidas em telas espalhadas pelas empresas do

Essas e outras práticas impactam diretamente o índice de turnover, indicador que caracteriza o fluxo de admissões, demissões

Grupo (Toda Hora), murais internos (Fique por Dentro), reuniões

e remanejamentos, e demonstra a capacidade de atrair e manter colaboradores engajados. Em 2017, o turnover – que

presenciais e a distância, ferramenta de chat entre associados e

considera desligamentos e admissões para reposição de vagas – foi de 13,6%, mantendo-se estável em relação a 2016 e abaixo

o Programa Fale com o Presidente, que é um encontro para

do registrado pelo mercado (19,9%, segundo dados da PwC). Veja mais sobre as taxas de contratação e rotatividade nos

diálogo sobre estratégia, objetivos e resultados.

“Complementos dos indicadores GRI”.
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UniAlgar
A área de Talentos Humanos realiza periodicamente um levantamento de necessidades de
desenvolvimento, que orientam os investimentos em iniciativas como cursos presenciais, a
distância, fóruns de discussões, workshops, encontros e geração de conteúdo informativo.
As demandas de treinamento são direcionadas, em sua maioria, para a UniAlgar – Universidade
Corporativa do grupo Algar, que apoia a competitividade das empresas por meio da educação.
Temos métodos inovadores, curadoria de conteúdo educacional, plataformas de conhecimento
interativas, educação a distância, estudos de caso e outras ferramentas que apoiam a prosperidade
dos nossos negócios e dos clientes. Equilibramos os treinamentos com 70% de prática, 20% de
mentoria e 10% de conteúdo, privilegiando as experiências para a consolidação de resultados.
Também temos parcerias com universidades como a Fundação Dom Cabral, Fundação Getulio
Vargas e outras instituições nas cidades onde atuamos, que permitem ao associado realizar cursos
relacionados às suas atividades profissionais com apoio financeiro da Empresa (auxílio-educação),
desde que enquadrado na política de benefícios da Empresa.
Em 2017, a UniAlgar ministrou 157 treinamentos presenciais, atingindo 5 mil associados, com
carga horária total de 41 mil horas. Além disso, na modalidade a distância foram disponibilizadas
250 turmas, que tiveram 32 mil participações. Os destaques são as “Academias” de Excelência
(voltado para o call center), de TI (lançada em 2016 para desenvolver profissionais de tecnologia da
informação), de Vendas e Técnica (direcionada aos técnicos que fazem atendimento presencial ao
cliente, sendo muitos deles terceirizados).
Outra novidade do ano é que a UniAlgar deixou de ter um prédio próprio, que permitiu o
direcionamento de R$ 3,5 milhões de custo fixo com o antigo espaço para investimento em
novos treinamentos. O edifício não se mostrou necessário, considerando o perfil dos treinamentos
e a possibilidade de realizá-los em outros locais.
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SAÚDE E
SEGURANÇA
A Algar Telecom lançou em 2017 o projeto Liga da Segurança,
que tem o objetivo de implementar a cultura de gestão de
riscos em segurança pessoal e do negócio, em todos os

Direitos humanos
e trabalho digno

níveis de responsabilidade (tanto para associados quanto para

Dispomos também do Serviço Especializado em Engenharia

fornecedores); gerar mudança no modelo de pensamento

de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), que

e novos hábitos; e contribuir para a geração de valor para o

conta com uma equipe multidisciplinar (composta por

negócio, por meio de boas práticas de segurança. O modelo de

técnicos e engenheiros de segurança, médicos, enfermeiras,

gestão da mudança abrange temas como segurança do trabalho,

assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos

Prevenimos e repudiamos a utilização de trabalho

segurança da informação e infraestrutura, além de questões

e fisioterapeutas) e das Comissões Internas de Prevenção

infantil, forçado ou análogo ao escravo ou que

transversais de sustentabilidade. A iniciativa é gerenciada pelo

de Acidentes (CIPA), que têm a missão de observar e relatar

viole os direitos indígenas. Não contratamos

Escritório de Gestão de Projetos (PMO) e tem impacto sobre

condições de riscos nos ambientes de trabalho, além de

menores, exceto na condição de aprendiz, nem

normas, políticas, procedimentos, definição e comunicação

contribuir para propostas de mitigação. Com representantes

mantemos trabalhadores em locais insalubres.

sobre responsabilidades, estrutura de suporte para gestão de

indicados pela Empresa e membros eleitos pelos associados, as

Nossos contratos de trabalho com fornecedores

segurança, além das ações de monitoramento e controle.

CIPAs estão presentes em todas as unidades operacionais com

incluem cláusulas específicas para esse propósito.

mais de 50 associados. Em 2017, 97% dos associados estavam

Realizamos o monitoramento das empresas

representados por elas.

contratadas, exigindo documentação específica

Em paralelo, para promover a saúde e a segurança dos
associados, o grupo Algar conta com o Programa Algar +

(como registro em carteira de trabalho, exames

Saúde, que realiza ações voltadas à prevenção de doenças

Outras equipes importantes para esse tema são o Comitê de

de saúde e comprovantes de recolhimento de

e à qualidade de vida, como campanhas de conscientização,

Ergonomia e Saúde, criado para realizar análises ergonômicas

obrigações legais), consultando a Lista do Trabalho

exames periódicos e acompanhamento médico e nutricional.

dos postos de trabalho, e a Brigada de Combate ao Incêndio,

Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego e

Por meio do Programa, são gerados indicadores sobre

que atende ao disposto da NR 23 e instrução técnica do

visitando as instalações pessoalmente. Em 2017,

as condições de saúde dos associados, o que permite o

corpo de bombeiros de cada Regional, e realiza simulados de

não houve registro de ocorrências de casos que

planejamento e a implementação de projetos específicos.

abandono, conforme legislação estadual.

violaram os direitos humanos.
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Nossa Rede

Estudamos a jornada do
cliente desde o momento
da venda, entrega, pósvenda e, principalmente,
o dia a dia desse
relacionamento
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RELACIONAMENTO
COM CLIENTES
GRI 418-1

Gestão da experiência do cliente
O cliente é nossa razão de existir. Essa é uma frase do fundador do grupo Algar, Alexandrino
Garcia, e se tornou um dos valores da Empresa. Nesse sentido, todos os anos, buscamos avançar
no relacionamento com esse público, surpreendendo-o com novas tecnologias, metodologias e
abordagens, que possam melhorar a experiência de quem confia em nosso trabalho.
Estudamos a jornada do cliente desde o momento da venda, entrega, pós-venda e, principalmente,
o dia a dia desse relacionamento. Usamos metodologias e processos que permitem entender
a realidade dessa jornada e, consequentemente, decisões e comunicações assertivas. Um dos
destaques nesse campo é a implementação do CEM – Customer Experience Management
(Gestão da Experiência do Cliente). Adotamos uma solução de Big Data e Analytics que integra,
em tempo real, dados de redes com informações sobre os clientes, fornecendo insights e painéis
de controle intuitivos. Com isso, a Empresa consegue personalizar ofertas de acordo com o
perfil de seus clientes, melhorar seu desempenho em serviços, diminuir o número de chamados e
evitar despesas adicionais.
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Chaves de relacionamento
Além das ferramentas digitais a serviço do cliente,
definimos em 2017 quatro chaves para aprimorar o
atendimento:
1) disponibilidade (pleno funcionamento dos serviços e
prontidão para resolução de problemas); 2) empatia
(habilidade de se colocar no lugar do outro, gerando
proximidade); 3) simplicidade (autonomia para reduzir o

Integração de múltiplos canais

esforço do cliente); 4) eficiência (sabedoria na utilização dos
recursos, buscando resolver problemas no primeiro contato).

Redução do esforço do cliente
Queremos facilitar a vida do cliente. O ideal é que sequer

Em 2017, adotamos soluções para integrar os múltiplos canais

tenha a necessidade de entrar em contato conosco. Mas se

de relacionamento oferecidos pela Empresa, com o objetivo de

precisar de atendimento, trabalharemos para que o problema

Para disseminar esses conceitos, usamos a gamificação. Em

reduzir o esforço do cliente e tornar mais eficiente o trabalho

dele seja resolvido o mais rápido possível.

um workshop imersivo com coordenadores, facilitadores

das centrais de atendimento. Com isso, poderemos acessar um

e supervisores, apresentamos um painel interativo com

único histórico de relacionamento com o cliente, que inclui as

Disponibilizamos autosserviço para os clientes, criamos uma área

situações simuladas, para que os participantes escolhessem as

interações em todos os canais: voz, Unidade de Resposta Audível

de atendimento focada em meios digitais e usamos ferramentas

chaves para resolução. Depois dessa atividade, as lideranças

(URA), e-mail, chat, portal, aplicativos, chatbots, SMS e mídias

de automação que permitem a execução de procedimentos

dos processos de atendimento e suporte atuaram como

sociais. A ideia é acabar com as informações fragmentadas e

técnicos a distância. Para verificar se essas medidas são eficazes,

multiplicadores, levando a mensagem aos mais de 900

desencontradas, que geram insatisfação. Com um atendimento

utilizamos uma métrica chamada First Call Resolution (FCR),

atendentes da Algar Telecom e outros parceiros. Ações de

mais personalizado, esperamos que o cliente tenha uma

que mede a taxa de resolução de problemas no primeiro

comunicação têm apoiado esse processo.

percepção cada vez mais positiva sobre nossos serviços.

contato do cliente. Encerramos 2017 com FCR de 62%.
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RELACIONAMENTO
COM FORNECEDORES
GRI 102-9

Em 2017, tivemos nossas compras transacionadas com aproximadamente 5.200 fornecedores
através de 49.500 ordens de compra. As principais contratações envolveram prestadores de
serviços de rede e fornecedoras de tecnologia e equipamentos. A maior parte das empresas que
contratamos está localizada na região Sudeste do País. O planejamento estratégico é realizado com
o suporte de uma área de Inteligência de Mercado, e os processos são executados pelo Centro de
Soluções Corporativas Algar (CSC Algar), que atua na negociação, compra/contratação, avaliação e
desenvolvimento de fornecedores.
Temos uma Política de Compras e Contratação de Serviços, e outras pertinentes ao
tema, como a de Relacionamento com Órgãos Públicos e de Brindes. Dispomos de portal de
compras, onde nossos parceiros atuais e potenciais podem acessar o Código de Conduta do
Fornecedor, as políticas aplicáveis à relação com a Companhia, o Guia para Cadastro de Novos
Fornecedores e o Manual de Usuário desse canal.
Antes e depois de contratados, os fornecedores são submetidos a avaliações jurídico-fiscais,
econômico-financeiras e técnicas. Também são analisados aspectos atrelados aos direitos
humanos, meio ambiente (conformidade ambiental), segurança de alimentos, saúde e segurança
operacional e de responsabilidade social. Nosso contrato-padrão também prevê cláusulas
relacionadas aos quesitos avaliados. O desempenho dos fornecedores é analisado por meio de
indicadores, de forma a identificar desvios que comprometam a qualidade dos nossos serviços.
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Gestão socioambiental

Contribuímos, direta
ou indiretamente, para
27 metas do Objetivo
de Desenvolvimento
Sustentável
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COMPROMISSO
SUSTENTÁVEL
GRI 102-12

Para orientar os esforços voltados à sustentabilidade dos nossos negócios, assumimos
compromissos públicos com agendas globais de desenvolvimento da sociedade. Somos signatários
do Pacto Global, que é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para mobilizar
a comunidade empresarial em torno de compromissos nas áreas de direitos humanos, relações
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Também apoiamos os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), iniciativa da ONU que reúne 17 objetivos e 169 metas,
envolvendo temáticas diversificadas, para orientar políticas nacionais e atividades de cooperação
internacional até 2030. Contribuímos direta ou indiretamente para 27 das 169 metas.
Nossa atuação em sustentabilidade tem sido reconhecida pelo mercado nos últimos anos, o
que aumenta a expectativa para que possamos nos manter entre as empresas com práticas
mais destacadas. Em 2017, o Guia Exame de Sustentabilidade nos premiou, pelo quinto ano
consecutivo, como a empresa mais sustentável do Brasil em telecomunicações.
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DESEMPENHO SOCIAL
Programas educacionais
Acreditamos que a educação é a base do desenvolvimento de um país. Por isso, direcionamos
nosso investimento social a programas educacionais, em parcerias com escolas públicas e
secretarias de educação nas nossas regiões de atuação, o que fazemos por meio do Instituto
Algar, responsável pelos investimentos sociais de todas as empresas do Grupo. Em 2017,
investimos R$ 10,3 milhões em projetos educacionais, culturais e ambientais, sendo R$ 2,8
milhões provenientes de recursos diretos e R$ 7,5 milhões por meio de incentivos fiscais. A
escolha dos projetos segue critérios essencialmente estratégicos, geográficos (relacionados às
áreas de atuação da Empresa) e financeiros. São implementados indicadores de monitoramento
e diagnósticos, que ajudam a demonstrar o impacto socioambiental das iniciativas. Estamos
presentes em 246 municípios brasileiros e oito estados brasileiros com os seguintes programas:

Nossos números
16.800

1.180

460

113

246

alunos

voluntários

educadores

escolas

cidades
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Mídias na Escola – complementa a formação de educadores
para a utilização das mídias como ferramenta pedagógica. Em
2017, atendemos a seis cidades, 79 escolas e 263 educadores.
A novidade foi o início das atividades em Balneário Camboriú
(SC), com 1.200 alunos envolvidos.

Investimos R$ 10,3 milhões
em projetos educacionais,
culturais e ambientais, por
meio do Instituto Algar

Talentos do Futuro – tem como foco a preparação de jovens do
ensino médio para o mercado de trabalho. Foram realizadas seis
turmas em 2017. Além disso, o programa foi replicado a quatro

Voluntariado

instituições sociais sem fins lucrativos, por meio de uma parceria.
Os associados participam voluntariamente de diversas atividades
Transforma – desenvolve oficinas e aulas com crianças e

pontuais ou contínuas, presencialmente ou a distância, doando

adolescentes (entre 6 e 14 anos) nas esferas de Cultura e Artes,

seu tempo, trabalho e talento em atividades orientadas pelo

Cultura Digital e Esportes. Em 2017, oferecemos 800 vagas,

Instituto Algar. Em 2017 foi realizado pela primeira vez o

realizamos 339 aulas e treinos com um total de 663 horas de

Encontro de Voluntários, em parceria com o Instituto Alair

atividades. A Oficina de Bem-Estar foi inserida na programação,

Martins (Iamar), para o compartilhamento de experiências entre

com o patrocínio do Instituto Sabin. Passamos a contar com

profissionais da Empresa e membros da comunidade.

uma nova sede para a realização das aulas, no IFVC – Instituto de
Formação Vamos Crescer, em Uberlândia (MG).

Projetos incentivados

Em 2017, estabelecemos uma nova parceria com o Instituto
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Hortense, por meio do Programa Escola da Inteligência, que

Direcionamos o recurso de incentivos fiscais permitido para

objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente

projetos na área de cultura, saúde, esporte e apoio às crianças,

escolar. Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal,

adolescentes e idosos em situação de risco social. Para

elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove a

viabilizar esses patrocínios, contamos com o apoio do Comitê

melhoria dos índices de aprendizagem, o aprimoramento das

Corporativo de Incentivos Fiscais, que apoia a identificação e a

relações interpessoais e o aumento da participação familiar na

gestão de recursos em âmbito municipal, estadual e federal. Em

formação integral dos alunos. O programa já foi aplicado em

2017, foram apoiados 56 projetos, totalizando R$ 7 milhões de

13 escolas rurais de Uberlândia (MG), com benefício para 5.000

investimento. Veja mais informações sobre os programas e as

alunos e 3.500 famílias.

principais realizações no site do Instituto Algar.
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DESEMPENHO
AMBIENTAL

Nossa gestão ambiental se baseia em três princípios:
1. Redução dos impactos ambientais, de acordo com as prioridades estabelecidas pela Matriz de
Relevância, e diagnóstico de emissão de gases efeito estufa feito pela Companhia;
2. Incentivo às ações em prol do meio ambiente em toda a nossa rede de relacionamento,
princípio denominado como Influência Sustentável;
3. Conformidade das nossas práticas, focadas na busca constante ao compliance e certificações
relacionadas aos nossos negócios. Em 2017, a Algar Telecom investiu cerca de R$ 3,9 milhões em
proteção ambiental.
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Consumo de energia elétrica

Conheça algumas das iniciativas realizadas:

GRI 302-1
O monitoramento do consumo de energia é feito de
forma sistematizada, por meio de uma ferramenta na web
Cientes da importância do monitoramento do consumo de

que permite acompanhar em tempo real o consumo de

energia, visamos à eficiência das operações. Do total investido

eletricidade em todos os prédios.

em proteção ambiental, 79% foram destinados a projetos

Todo o abastecimento de veículos e geradores é monitorado

de eficiência energética, com foco em manutenções dos

por meio de um sistema que integra dados de localização

de 57%, de 2016 para 2017, uma redução acima da meta de 5%

equipamentos e na redução do consumo de energia, uma vez

e rota (GPS), o que permite a prevenção de desvios e o

traçada para o ano. Esses equipamentos costumam ser utilizados

que é a maior fonte de emissões da organização. Possuímos

planejamento logístico.

em momentos de pico no preço de eletricidade, e seu uso foi

políticas institucionais voltadas para eficiência energética e gestão

Temos painéis fotovoltaicos instalados nos prédios da

substituído pela energia elétrica oriunda do Mercado Livre por meio

de frota, que são revisadas todos os anos.

Algar Telecom e Algar Tech, que foram ampliados e hoje

de contratos que incentivam o uso de energias renováveis.

respondem pela geração de 1 a 2% de toda a eletricidade
Em 2017, passamos por ampliações. Após a aquisição de

consumida nas Empresas.

O uso de combustíveis não renováveis foi registrado em 65.821

unidades no Sul do País em 2015, a Algar Telecom aumentou o

Substituímos lâmpadas fluorescentes por LED e instalamos

gigajoules, número 9% superior a 2016, enquanto o de combustíveis

seu consumo de energia nessa região. A Algar Tech demandou

sistemas que controlam o acionamento de ar-condicionado.

renováveis foi contabilizado em 79.418 gigajoules, leve queda de
1%. Parametrizamos o uso de combustíveis, fazendo com que

uma expansão significativa na frota nas regiões Centro-Oeste,
Norte e na cidade de Belo Horizonte (MG), a fim de atender

Em 2017, o consumo de energia elétrica gerada por painéis solares

os veículos flex de nossa frota sejam abastecidos com etanol.

novos clientes. Apesar da expansão das atividades, o consumo

teve aumento de 43% na comparação com o ano anterior,

Como reflexo do benefício econômico da gasolina, em 2017, houve

de energia se manteve estável entre 2016 e 2017, com variação

chegando a 6.914 gigajoules. Além disso, com a ampliação da adesão

aumento no consumo desse combustível. Em 2018, a parametrização

menor do que 1%, por conta da ampliação da adoção de

da Algar Tech à compra de energia elétrica do Mercado Livre, foi

começará a ser estendida para as unidades da região Sul do País,

medidas que privilegiaram a eficiência energética.

possível reduzir o consumo de óleo diesel nos geradores em mais

onde é esperada uma alta de 3% no consumo de etanol.
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Consumo de energia dentro da organização12 13

Consumo de combustíveis não renováveis
Gasolina A
Óleo diesel
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
Gás natural
Consumo de combustíveis renováveis
Etanol anidro
Biodiesel (B100)
Etanol hidratado
Eletricidade comprada
Eletricidade gerada por painéis solares
Consumo total de energia

2015 (GJ)

2016 (GJ)

2017 (GJ)

Δ 2016/2017

53.489
18.611
33.945
696
238
81.408
4.683
2.385
74.340
323.171

60.311
32.377
26.275
314
1.346
80.502
8.283
1.846
70.373
318.649

65.821
43.160
20.878
7
1.777
79.418
11.045
1.649
66.724
315.281

9%
33%
(21%)
(98%)
32%
(1%)
33%
(11%)
(5%)
(1%)

1.272

4.848

6.914

43%

459.340

464.310

467.433

1%

Os valores referentes ao ano de 2015 apresentados contemplam o consumo de energia na Algar Telecom, Algar Tech e Algar Mídia. Para o ano de 2016, os valores se referem ao
consumo de energia na Algar Telecom e na Algar Tech, tendo a produção de listas e guias da Algar Mídia sido internalizada pela Algar Telecom. Em 2017, a produção de listas e guias
cessou.
12

O consumo de combustíveis – em unidades de volume ou massa – é o dado primário a partir do qual é calculado o consumo de energia em uma unidade comum,
utilizando para a conversão o conteúdo energético por massa ou volume de cada combustível, apresentado no Balanço Energético Nacional (EPE/MME, 2017).
13

Para os combustíveis compostos por misturas – gasolina comercial e óleo diesel comercial – levou-se em consideração o percentual de biocombustível presente definido
pela legislação brasileira para a estimativa do conteúdo de origem renovável e não renovável nas misturas.
A conversão do consumo de eletricidade aferido em kWh para GJ é feita com base no Balanço Energético Nacional (EPE/MME, 2017).
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Emissões de gases de efeito estufa

Com relação às fontes móveis, o aumento observado nas

se mantido constante, o fator de emissão médio anual do

emissões decorreu da ampliação da frota da Algar Tech

Sistema Interligado Nacional (SIN) aumentou 13% de 2016 para

Elaboramos o inventário de emissões de gases de efeito estufa

e da redução no percentual de etanol utilizado pelos

2017. Por conta disso, nota-se um aumento nas emissões de

(GEE) anualmente, desde 2012. Para a medição, consideramos

veículos flex da Algar Telecom – de 91% para 90% em

escopo 2.

todas as unidades produtivas sobre as quais temos controle,

volume (veja mais em “Consumo de energia elétrica”).

ainda que compartilhado. Considerando o inventário,

As metodologias utilizadas são: The Greenhouse Gas Protocol –

desenvolvido por terceira parte com base em metodologias

Os esforços voltados a aumentar a eficiência energética em

Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD);

internacionalmente reconhecidas, procuramos mapear as

nossas atividades e a diversificar as fontes de consumo de

IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories;

oportunidades de redução das emissões de GEEs em nossos

eletricidade contribuem para frear o aumento do consumo de

IPCC Fourth Assessment Report; Especificações do Programa

processos e operações.

eletricidade da rede em detrimento da expansão de nossas

Brasileiro GHG Protocol (GVces/WRI); e, publicações do

operações. Apesar de o consumo de eletricidade da rede ter

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Em 2017, emitimos 13.991 toneladas de gases de efeito estufa,
sendo 5.930 de emissões diretas (escopo 1) e 8.061 indiretas
(escopo 2). O aumento de 20% observado em nossas emissões

2015 (tCO2e)

2016 (tCO2e)

2017 (tCO2e)

Δ 2016/2017

diretas está relacionado à substituição gradual do gás refrigerante

Fontes estacionárias

2.122

1.191

534

(55%)

R-22 utilizado em nossos equipamentos de refrigeração e ao

Fontes móveis

1.863

3.32014

4.380

32%

aumento das emissões de GEE associadas às fontes móveis.

Emissões fugitivas

129

449

1.017

126%

Apesar do potencial de aquecimento global, o R-22 é regulado

Total de emissões

pelo Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a

Diretas (escopo 1)15

4.115

4.9611

5.930

20%

camada de ozônio. Em conformidade com as diretrizes seguidas

Biogênicas

6.459

5.5091

5.430

(1%)

para a elaboração de inventário corporativo, as emissões não

Indiretas (escopo 2)

11.302

7.2141

8.061

12%

intencionais decorrentes de vazamentos do gás R-22 não são
incluídas no inventário, enquanto as de seu substituto, R-410A, são.
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Dados corrigidos após auditoria, realizada em data posterior à publicação do Relatório de Sustentabilidade 2016.
Foram contemplados os seguintes gases de efeito estufa (GEE) regulados sob o Protocolo de Quioto: CO2, CH4, e N2O e família dos hidrofluorocarbonetos (HFCs).
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ISO 14001

Outras iniciativas

Contamos com a certificação ISO14001, norma relacionada ao

Fatura on-line para o cliente, que evita o uso de um grande

sistema de gestão ambiental, tanto para a Algar Telecom quanto

volume de papel.

para a Algar Tech. Anualmente, as Empresas são submetidas a

Comissão Interna de Conservação da Água, para ampliar

auditorias para manutenção desse selo. Em 2017, conquistamos a

ações contra desperdícios.

recertificação, mantendo-a pelo sétimo ano consecutivo. Dessa

Iniciativas de mobilidade sustentável, como clube de carona

vez, adotamos a nova versão da norma (publicada em 2015), nos

e substituição de gasolina por etanol para a frota de veículos.

antecipando em um ano à data-limite de adequação aos critérios.

Plantio de mudas, arborização urbana e recuperação de
áreas degradadas.

Logística reversa

Coleta seletiva, tratamento de resíduos sólidos, destinação
responsável, reciclagem e reaproveitamento.
Realização de reuniões por videoconferências, em

Em conformidade com a Política Nacional de Resíduos

substituição a viagens.

Sólidos (PNRS), realizamos a logística reversa dos eletrônicos

Construções ecoeficientes, que privilegiam o uso de

que inserimos no mercado, garantindo a destinação adequada

energia solar.

dos materiais. Mantemos postos de coleta para que as pessoas –

Redução de consumo de 235 caixas de papel toalha e de

clientes ou não – possam depositar baterias, celulares (inclusive

895 caixas de copos descartáveis (Algar Tech).

de outras operadoras) ou quaisquer aparelhos eletrônicos. Os

Sistema de coleta e reaproveitamento de água dos

materiais são recolhidos nesses pontos de coleta, mensalmente, e

equipamentos de ar-condicionado para usos secundários na

passam por um processo de separação, para, os que podem ser

Unidade Campinas (Algar Tech).

reaproveitados, sejam devolvidos à indústria; em 2017, foram mais
de 2 toneladas de eletrônicos. Posteriormente, os demais resíduos
são enviados, semestralmente, para empresas de reciclagem
especializadas no manuseio de produtos potencialmente
perigosos. Em 2017, também foram recolhidas para reciclagem mais
de 50 toneladas de papel – guias e listas telefônicas.
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Desempenho em 2017

O ano de 2017 foi
marcado pela expansão
dos negócios, atuamos
por meio da expansão
radial e no adensamento
das redes instaladas
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DESEMPENHO
OPERACIONAL

Telecom B2B
O ano de 2017 foi marcado pela expansão dos negócios. Na base de clientes empresariais,
passamos a atuar em 24 novas localidades, principalmente na região Sul do País, explorando e
expandindo a rede de fibra ótica adquirida ao final de 2015. Atuamos por meio da expansão radial
(em localidades radiais à atual área de operação) e no adensamento das redes instaladas. Além
da região Sul, expandimos para oito cidades do Sudeste e atualmente estamos em 250 localidades,
além das 87 que compõem nossa área de concessão.
O cabo submarino Monet conectará as cidades de Praia Grande (SP) e Fortaleza (CE) a Boca
Raton (Flórida, Estados Unidos) e apoiará nossa expansão para o Nordeste do País, além de reduzir
custos de aluguel de conexão internacional.
No final de 2017, atendíamos 95.377 clientes B2B, dos quais 10.919 eram corporativos.

Dados operacionais B2B

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

100.015

108.686

95.377

(12,2%)

Corporativo

7.884

10.000

10.919

9,2%

MPE

92.131

98.686

84.458

(14,4%)

Número de clientes (unidade)
Total

Nota: a queda do número de clientes MPE, do quatro trimestre de 2016 para os demais trimestres de 2017, é decorrente da realocação de
23.724 clientes a partir de janeiro de 2017, quando passaram a ser atendimentos no B2C.
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Telecom B2C

Tech – BPO/Gestão de TI

Por meio de uma estratégia de ofertas convergentes,

Em 2017, o segmento Tech apresentou melhora de seu

combinando banda larga fixa e móvel, telefonia fixa, móvel, TV

desempenho operacional, embora não possa ser percebido

por assinatura e serviços de valor agregado, a Algar Telecom

no EBITDA contábil, em função de custos de desmobilizações

atingiu, em 2017, cerca de 2,3 milhões de Unidades Geradores

de clientes e despesas estruturantes (projetos estratégicos).

de Receitas (UGRs) com seus clientes B2C, um incremento de

Conquistamos mais de 30 novos clientes, predominantemente

3,6% em relação ao ano anterior.

em serviços de Gestão de Ambiente de Tecnologia e
importantes marcas em Gestão de Relacionamento com

Destaque deve ser dado ao serviço de banda larga fixa, que

Cliente. Lançamos o primeiro agente cognitivo de atendimento/

somou 436 mil acessos em 2017, 12,1% a mais do que em

renegociação de dívidas (Duda), além de outras soluções de

2016. Aumentamos em 34,2% a base de ultra banda larga

inteligência artificial aplicada. Com parceiros de tecnologia,

(velocidade entre 10 Mbps e 200 Mbps), modalidade que já

iniciamos novas operações voltadas para Atendimento Digital.

representa 46% da base de banda larga fixa dos clientes B2C da
Empresa e que passou a ser ofertada em 30 novas cidades.

Unidades geradoras de receita
Dados operacionais B2C

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

Unidades geradoras de receita (MIL)

2.098

2.188

2.267

3,6%

Banda larga fixa

356

389

436

12,1%

Até 10 MB

248

240

236

(1,7%)

Acima de 10 MB

109

149

200

34,2%

Telefonia fixa

492

507

535

5,5%

Telefonia móvel

1.154

1.204

1.206

0,2%

Pós

235

285

302

6,0%

Pré

919

919

904

(1,6%)

96

88

90

2,3%

TV por assinatura
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
GRI 201-1

Conheça abaixo e nas próximas páginas os principais destaques do nosso desempenho em
2017. A íntegra de nossas demonstrações financeiras está disponível no site da Algar Telecom.

Receita bruta consolidada
A receita bruta consolidada da Algar Telecom somou R$ 3.557,4 milhões, frente aos R$ 3.314,0
milhões registrados no anterior, um aumento de 7,3% propiciado, principalmente, por maiores
receitas do segmento Telecom. O resultado reflete nossa estratégia de crescimento, que inclui
expansão geográfica, revisão do portfólio de serviços e produtos e ofertas que permitam aumento
da satisfação e fidelização.

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

Receita bruta

3.092,1

3.314,0

3.557,4

7,3%

Telecom

2.229,2

2.413,1

2.606,2

8,0%

B2B

1.220,4

1.354,8

1.444,8

6,6%

B2C

1.074,0

1.104,8

1.193,9

8,1%

Eliminações Telecom*

(65,2)

(46,5)

(32,5)

-

Tech - BPO/Gestão de TI

862,9

900,9

951,2

5,6%

Tech - BPO/Gestão de TI

905,4

944,1

1.000,6

6,0%

Eliminações

(42,5)

(43,2)

(49,4)

14,4%

Impostos e deduções

(673,7)

(769,1)

(841,9)

9,5%

Receita líquida

2.418,4

2.544,9

2.715,5

6,7%

em R$ milhões
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Receita bruta de Telecom cresce 8,0%,
sendo 6,6% no B2B, impulsionada por
uma evolução de 8,8% nos clientes
corporativos, e 8,1% no B2C

Telecom

B2C – no ano de 2017, as receitas dos clientes B2C foram de
R$ 1.193,9 milhões, ante R$ 1.104,8 milhões no ano anterior e
as Unidades Geradoras de Receita dos clientes B2C somaram

As receitas do segmento Telecom cresceram 8,0%,
contabilizando R$ 2.606,2 milhões e totalizando 73% da receita

B2B – a receita dos clientes B2B, que foi responsável por

2.267 mil, um crescimento de 3,6% em relação ao ano de 2016.

total. Esse desempenho é resultado da performance favorável

55% das receitas totais de Telecom, atingiu R$ 1.444,8 milhões

Essa evolução foi propiciada pela estratégia de pacotes, que

tanto dos clientes B2B, cuja receita cresceu 6,6% influenciada

no ano. A performance é decorrente da estratégia de

combinam serviços e cujo principal produto é a banda larga de

pela evolução de 8,8% nos clientes corporativos, quanto do B2C,

expansão geográfica da Algar Telecom, com foco na oferta

alta velocidade. No final de 2017, 46% dos clientes de banda larga

cujo aumento foi de 8,1% no período. A variação das receitas

de serviços de voz, dados e TI para pequenas, médias e

do varejo tinha planos acima de 10 Mbps.

do B2B e do B2C de 2016 para 2017 foi impactada por um

grandes empresas. Com uma rede moderna e de qualidade

movimento de adequação efetuado pela Empresa, em janeiro

e com um relacionamento próximo e personalizado –

de 2017, quando 23.724 clientes que antes eram atendidos

atendimento consultivo, a Companhia vem conquistando

pelo MPE (mercado de pequenas empresas) passaram a ser

clientes nas diferentes regiões em que atua. No último ano,

atendidos pelo B2C (varejo). Esse movimento teve o objetivo

a Algar Telecom consolidou a sua presença no Sul do País,

A receita bruta consolidada do segmento Tech somou

de propiciar um canal de atendimento mais aderente ao perfil

onde entrou no final de 2015 logo após a aquisição de uma

R$ 951,2 milhões em 2017, um aumento de 5,6% em relação ao

e às necessidades desses clientes. Se desconsiderarmos essa

empresa na região, além de ter passado a atuar em 24 novas

ano anterior. Essa evolução é fruto do crescimento, sobretudo,

reclassificação, o crescimento anual de receita é de 7,9% nos

localidades, sendo 16 no Sul e 8 no Sudeste. No final de 2017,

das receitas de Gestão de Serviços de Telecom e do Ambiente

clientes B2B e 6,5% no B2C.

os clientes B2B da Algar Telecom somavam 95.377.

de Tecnologia.
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Receita operacional líquida

Custos e despesas operacionais

de transformação organizacional, que gerou ajustes no
segmento Tech, com o reconhecimento de R$ 33,0 milhões de

Em 2017, a receita operacional líquida da Algar Telecom,

Os custos e despesas operacionais consolidados, excluindo

efeitos não recorrentes, a saber: (I) R$ 12,0 milhões de provisões

consolidando os seus segmentos de negócios Telecom e Tech,

amortização e depreciação, somaram R$ 1.935,5 milhões

trabalhistas resultantes de processos advindos da operação de

totalizou R$ 2.715,5 milhões – um crescimento de 6,7% se

no ano de 2017, um crescimento de 5,5% em relação a 2016,

BPO em decorrência do encerramento ou redução de escopo

comparada ao ano de 2016.

crescimento inferior ao da receita no mesmo período.

de contratos durante a recente crise econômica brasileira;

A expansão dos negócios foi responsável por aumentos,

(II) R$ 11,5 milhões de gastos com a reestruturação do negócio

sobretudo, nas contas de pessoal (+2,6%) e aluguéis e seguros

e (III) R$ 9,5 milhões de PCLD resultantes do reconhecimento

(+8,6%). Outro fator responsável pelo crescimento foi o trabalho

pontual de débitos em discussão judicial.

Receita operacional líquida
(R$ milhões)

2.715,5
Custos e despesas operacionais (R$ milhões)

2.544,9
2.418,4

2015

2016

2017

Pessoal
Materiais
Serviços de terceiros
Interconexão e meios de conexão
Propaganda e marketing
PCLD
Aluguéis e seguros
Outros*

Total

2015

2016

2017

(852,0)
(49,9)
(461,5)
(175,8)
(33,3)
(31,0)
(94,6)
(78,6)

(946,3)
(62,8)
(464,4)
(129,7)
(38,8)
(33,7)
(164,8)
5,6

(970,6)
(59,1)
(465,5)
(126,3)
(41,3)
(34,8)
(179,0)
(58,9)

(1.776,6)

(1.834,9)

(1.935,5)

*Inclui outras receitas (despesas) operacionais
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O EBITDA
consolidado atingiu
R$ 780,0 milhões,
um aumento de
9,9% em relação
ao de 2016

EBITDA
O EBITDA consolidado atingiu R$ 780,0 milhões, um aumento

O EBITDA do segmento Telecom atingiu R$ 716,7 milhões em

de 9,9% em relação ao de 2016, com margem de 28,7%, ante

2017, uma expansão de 13,1% sobre o de 2016. A margem, por

27,9% no ano anterior. Essa evolução é resultado da melhor

sua vez, passou de 36,0% para 38,0%. A evolução é composta,

performance do segmento Telecom no ano de 2017.

principalmente, pelo aumento da participação dos clientes B2B
na receita da Empresa e por ações da Companhia na busca por
maior eficiência operacional.

em R$ milhões

2015

2016

2017

Δ 2016/2017

R$ 63,3 milhões de EBITDA, valor 17,2% inferior ao contabilizado

Telecom
EBITDA

537,2

633,5

716,7

13,1%

Margem

32,6%

36,0%

38,0%

-

BPO/Gestão de TI

em 2016. A margem foi de 7,2%, ante 9,1% no ano anterior. O
ano de 2017 foi um ano de correção de rota no segmento Tech.
A crise macroeconômica gerou tanto o encerramento quanto a
redução de escopo de contratos com clientes. Ao mesmo tempo,

EBITDA

104,6

76,5

63,3

(17,2%)

Margem

13,6%

9,1%

7,2%

-

a Empresa reconheceu um total de R$ 33 milhões em gastos não
recorrentes, conforme explicado anteriormente. Para fazer face
a esses desafios, a Empresa implantou um grande programa de

CONSOLIDADO
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O segmento Tech - BPO/Gestão de TI encerrou o ano com

EBITDA

641,8

710,0

780,0

9,9%

Margem

26,5%

27,9%

28,7%

-

eficiência operacional, cujos resultados vêm superando as metas
estabelecidas. Excluindo os efeitos pontuais do ano, a margem
EBITDA foi de 11%, 2 pontos-percentuais acima que a de 2016.
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Depreciação e amortização

líquida foi de 8,5% ante 7,2%. A evolução do lucro líquido,

pelas captações efetuadas para financiar parte dos investimentos

mesmo frente ao maior nível de depreciação, é decorrente da

do ano, os quais somaram R$ 542 milhões. A dívida líquida, por sua

O volume de depreciação e amortização somou

maior geração operacional de caixa medido pelo EBITDA, além

vez, cresceu 10,9% e a Companhia encerrou o ano de 2017 com o

R$ 327,0 milhões no ano, um aumento de 3,0% em relação

do menor volume de despesas financeiras.

saldo de caixa de R$ 212,0 milhões.

ao ano anterior. Essa alta é resultado do maior nível de
investimentos no negócio Telecom, em projetos que já entraram
em operação visando à modernização e ao crescimento das

A Algar Telecom continua apresentando índices de alavancagem

Endividamento

menores que os covenants internos e externos. O perfil da dívida
é de longo prazo, com 21% vencendo no curto prazo e 60%

redes e à qualidade dos serviços.

Resultado financeiro líquido

Em 31 de dezembro de 2017, os endividamentos bruto e líquido

com vencimento acima de 2 anos, um nível confortável para a

da Algar Telecom eram de R$ 1.613,1 milhões e R$ 1.401,1 milhões,

Companhia, que possui indicador de dívida líquida/EBITDA de 1,8x.

respectivamente, ante R$ 1.434,3 milhões e R$ 1.262,8 milhões em

Em 31 de dezembro de 2017, 47% da dívida estavam indexados ao

2016. O aumento de R$ 178,8 milhões na dívida bruta é explicado

IPCA, 45% ao CDI, 6% à TJLP e 2% com taxas prefixadas.

A Companhia apresentou resultado financeiro líquido de
R$ 141,7 milhões em 2017, uma queda de 10,2% (R$ 16,1 milhões)
em relação ao de 2016. As menores despesas financeiras, apesar
do maior saldo médio de dívida, foram decorrentes, sobretudo,

Cronograma de amortização da dívida bruta (R$ milhões)

da queda das taxas médias dos indexadores. O CDI médio caiu
de 14,00% em 2016 para 9,93% em 2017, enquanto o IPCA teve

21%

Em 1 ano

331,8

redução de 6,29% para 2,94%. A TJLP, por sua vez, foi de 7,50%
em 2016 e de 7,13% em 2017.

De 2 a 3 anos

Lucro líquido
A Algar Telecom encerrou o exercício social de 2017 com
R$ 229,6 milhões de lucro líquido, frente aos R$ 183,6 milhões

19%

De 1 a 2 anos

De 3 a 4 anos
Após 4 anos

8%

302,9

135,7
16%

264
36%

578,7

registrados em 2016. A margem sobre a receita operacional
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Investimentos (R$ milhões)
542

508

501

113

55

124

110

48

30

Expansão de redes e clientes
BPO/Gestão de TI
Manutenção da operação

389

336

306

2015

40

2016

Aquisição de empresa Telecom

A maior parte dos investimentos realizados
em 2017 foi destinada para a expansão de
redes, com destaque para a modernização
e ampliação das redes de banda larga

2017

Investimentos
Em 2017, foram investidos R$ 542,0 milhões. A maior parte desses recursos (72%), R$ 389,3
milhões, foi destinada para a expansão de redes – com destaque à infraestrutura necessária à

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

oferta de serviços de dados aos clientes B2B e à modernização e ampliação das redes de banda
larga, levando fibra óptica até as residências em substituição à rede metálica, além da expansão

Representa o valor econômico gerado pelos nossos negócios e que são compartilhados com a

das redes móveis. O segmento Tech16 recebeu 7% do total de recursos (R$ 39,5 milhões)

sociedade. Em2017, nossas operações geraram o valor adicionado líquido de R$ 2.342 milhões, ante

e R$ 113,2 milhões (21%) foram utilizados para a manutenção da operação e a garantia da

R$ 2.182 em 2016. Isso significa que a cada R$ 1 de receita bruta, a Algar Telecom distribuiu R$ 0,63

qualidade dos serviços.

para a sociedade. A maior parte foi direcionada a associados, na forma de salários e benefícios, e

16

Foi realizado ajuste no valor de investimentos do Segmento Tech – BPO/Gestão de TI em relação ao publicado anteriormente.
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DVA R$ milhões

2015

2016

2017

1. Receitas

3.137

3.430

3.660

3.092

3.314

3.557

76

150

138

(31)

(34)

(35)

(917)

(930)

(992)

Custo das mercadorias e serviços vendidos

(5780)

(555)

(579)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(338)

(376)

(413)

3. Valor adicionado bruto

2.220

2.500

2.669

4. Retenções

(288)

(318)

(327)

(288)

(318)

(327)

1.931

2.182

2.342

47

60

52

47

60

52

7. Valor adicionado total a distribuir

1.978

2.242

2.394

8. Distribuição do valor adicionado

1.978

2.242

2.394

Pessoal e encargos

801

888

893

Impostos, taxas e contribuições

750

867

985

Juros e aluguéis

274

303

286

Dividendos

50

63

77

Lucro retido no exercício

103

121

153

Vendas de mercadorias e serviços
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação
2. Insumos adquiridos de terceiros

Depreciação, amortização e exaustão
5. Valor adicionado líquido
6. Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
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Perspectivas para 2018

Nossa meta para
2018 é nos posicionar
como uma solução
cada vez mais
nacional, mantendo o
crescimento acelerado
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VISÃO DE FUTURO
A instabilidade econômica e a delicada situação política brasileira,
principalmente em 2016 e 2017, nos desafiaram a desenvolver
ainda mais nossas plataformas digitalizadas, com ofertas e
pacotes mais completos que contribuíram para a fidelização dos

Na rede fixa, pretendemos aumentar a quantidade de clientes

nossos clientes.

com ultra banda larga; e na rede móvel, ampliaremos nossa
oferta de 3G, 4G e 4,5G – que já está presente em Uberlândia,

Nossa meta para 2018 é nos posicionar como uma solução cada

Uberaba e Ituiutaba (MG) – para que o cliente possa ter mais

vez mais nacional, mantendo o crescimento acelerado, com a

acesso a serviços de dados de alta velocidade.

perspectiva da abertura da fronteira Nordeste, suportada pelo
nosso par de fibras óticas no cabo submarino Monet.

A Algar Tech executou diversas ações em 2017 para melhorar a
eficiência operacional, aumentar as interações digitais e reduzir

Em 2018, vamos investir na expansão e no adensamento

a inadimplência. Essas intervenções a prepararam para saltos

de redes e seguiremos com nossos programas de inovação

maiores em 2018, com ofertas de novos produtos em plataforma

tecnológica, os quais nos permitem oferecer um atendimento de

digital e mais migração para cloud, com lançamento a partir do

alta qualidade, mantendo o relacionamento próximo com nossos

primeiro semestre de 2018.

clientes. Para proporcionar um atendimento consultivo, teremos
estruturas de atendimento separadas para clientes corporativos

Acreditamos na retomada da economia do País em 2018 e,

de grande porte e para pequenas e médias empresas.

consequentemente, no crescimento da demanda por nossos
produtos e soluções. Melhoramos processos, evoluímos em
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Deveremos manter o nosso ritmo de crescimento, alicerçados

inteligência de negócios e reforçamos o treinamento de nossa

em diferenciação e qualidade de serviços para nossos clientes,

equipe comercial. Estamos, portanto, prontos para nos beneficiar

aliadas a um ambiente em que os nossos associados se sintam

do crescimento econômico e bem posicionados para conquistar

sempre motivados, desafiados e satisfeitos.

novos mercados, oferecendo qualidade e atendimento superiores.

Perspectivas para 2018
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SOBRE O
RELATÓRIO
GRI 102-3 | 102-45 | 102-50 | 102-51 | 102-52 | 102-53 | 102-54 | 102-56

Nosso Relatório de Sustentabilidade de 2017 apresenta informações sobre a Algar Telecom e suas
subsidiárias, em relação aos aspectos de governança, estratégia e desempenho. Este documento
foi elaborado com base nas diretrizes da organização Global Reporting Initiative (GRI) pelo 12º
ano consecutivo, metodologia que confere relevância, transparência e comparabilidade ao relato.
Neste ano, fizemos a transição da versão G4 das diretrizes para o conjunto de normas chamado
“GRI Standards”, na opção de relato “essencial”.
Você encontrará informações sobre os principais desafios e realizações no intervalo entre 1º de
janeiro e 31 de dezembro de 2017. Quando aplicável, os indicadores são apresentados com referência
histórica de dois anos, para propiciar a comparação dos resultados entre diferentes períodos.
As informações financeiras apresentadas seguem as normas internacionais de contabilidade,
IFRS (sigla em inglês para International Financial Reporting Standards), e foram auditados pela
E&Y. Os indicadores de desempenho socioambiental foram apurados e validados internamente
e não foram submetidos à verificação externa. A Algar Telecom expõe regularmente seus

Para mais informações sobre esta publicação, por favor, entre
em contato com a área de Relações com Investidores:

indicadores de emissão de gases de efeito estufa à verificação externa, e o laudo fica disponível
após a publicação deste relatório.

ri@algartelecom.com.br
(34) 3256-2978
Rua José Alves Garcia, 415 – Bairro Brasil
Uberlândia- MG (sede da Algar Telecom)
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O relatório está disponível no site da Algar Telecom, onde também há uma seção de avaliação.
Incentivamos que os leitores nos enviem sugestões, críticas e considerações sobre o conteúdo e
o formato do relatório.
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Como foram escolhidos
os temas do relatório?
GRI 102-46 | 103-1 | 102-48 | 102-49 | 102-40 |
102-42 | 102-43 | 102-44
Os temas abordados neste relatório foram definidos a partir da

que são as partes que mais se relacionam com a Empresa e

matriz de materialidade, definida por meio de consulta aos nossos

conhecem, portanto, as questões que mais impactam o nosso

públicos estratégicos, em 2016. Na ocasião, pesquisamos os assuntos

negócio e a nossa relação com a sociedade e o meio ambiente.

mais relevantes sobre a Empresa em mídias (jornais, sites, blogs,
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fóruns e redes sociais) e benchmarks com outras companhias (do

Internamente, realizamos a mesma avaliação a partir da alta

mesmo setor e referências em reporte de sustentabilidade). Depois,

gestão da Empresa. O resultado dessa análise é a definição dos

a partir de uma lista com 25 temas pré-selecionados, fizemos fóruns

seis temas considerados mais relevantes para a Algar Telecom,

de discussões e pesquisas quantitativas com associados, clientes,

na visão de seus stakeholders – o que pode ser visto em uma

fornecedores, credores e entidades representativas da comunidade,

representação gráfica chamada matriz de relevância.
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+

GRI 102-47

Prioridade para os Stakeholders

MATRIZ DE
RELEVÂNCIA

25
13
06
14
24
19
17
09

05

02

22

08

10

01
23
07

21
16

12

15

20

-

11

18

03

04

-

Prioridade para Alta Gestão

+

Para interpretar a matriz, observe que há três ícones diferentes, que

TEMAS ECONÔMICOS

13. Combate ao trabalho infantil

representam três categorias de temas: sociais (ícone azul), ambientais

1. Desempenho econômico

14. Treinamento e educação

(verde) e econômicos (laranja). No eixo horizontal, é possível ver o

2. Presença no mercado

15. Mecanismos de queixas e reclamações

posicionamento dos temas de acordo com a avaliação da alta gestão,

3. Impactos econômicos indiretos

relacionadas aos impactos na sociedade

enquanto o eixo vertical aponta a visão dos demais públicos consultados.

4. Práticas de compras

16. Comunicação e marketing
17. Conformidade com leis e

Como a matriz revela, questões sociais foram predominantes.
TEMAS AMBIENTAIS

regulamentos sobre produtos e serviços

Os números que aparecem com os ícones fazem referência aos temas

5. Uso de materiais e reciclagem

18. Saúde e segurança ocupacional

disponibilizados no roteiro de consulta. Nos quadrantes da direita, estão

6. Consumo de energia

19. Privacidade do cliente

os seis temas mais relevantes na visão da Empresa e de seus públicos

7. Gestão e impacto na biodiversidade

20. Avaliação de fornecedores

estratégicos e que, portanto, foram priorizados para inclusão neste

8. Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)

em práticas trabalhistas

relatório; estão destacados na tabela.

9. Resíduos eletrônicos

21. Gestão da saúde e

10. Impacto ambiental no uso dos

segurança do cliente

produtos e embalagens

22. Proteção de crianças e adolescentes
23. Acesso das pessoas a produtos

TEMAS SOCIAIS

e serviços de telecomunicação

11. Conformidade com leis e regulamentos 24. Não discriminação
12. Gestão das relações de trabalho
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25. Combate à corrupção
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COMPLEMENTOS DOS INDICADORES GRI
PERFIL DOS ASSOCIADOS

Número de associados
por nível funcional

Número de
associados por região

GRI 102-7 | 102-8

2015

2016

2017

∆%

2015

2016

2017

∆%

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Região Sul

270

41

240

39

322

177

34%

332%

Região Sudeste

7.266

7.660

7.249

7.313

6.999

6.605

(3%)

(14%)

Região Centro-Oeste

373

63

485

78

501

82

3%

30%

Região Nordeste

229

13

348

11

443

14

27%

8%

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

103

32

100

29

93

30

(7%)

(6%)

Região Norte

56

3

78

1

74

2

(5%)

(33%)

Não executivos

8.268

7.784

8.516

7.470

8.557

6.966

3%

(11%)

Argentina

106

16

97

13

122

15

25%

15%

Total por gênero

8.371

7.816

8.616

7.499

8.650

6.996

3%

(10%)

Chile

6

2

5

2

0

0

(100%)

(100%)

Colômbia

65

18

99

34

104

39

5%

15%

-

-

15

8

85

62

467%

675%

8.371

7.816

8.616

7.499

8.650

6.996

3%

(10%)

Executivos

Total

16.187

16.115

15.646

(3%)

México
Número de associados
por tipo de contrato

2015

2016

2017

Total por gênero

∆%

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

39

25

4

1

19

11

375%

1.000%

Tempo indeterminado

8.332

7.791

8.612

7.498

8.631

6.985

0,2%

(7%)

Total por gênero

8.371

7.816

8.616

7.499

8.650

6.996

0,4%

(7%)

Tempo determinado

Total

Número de associados
por tipo de emprego

16.187

16.115

15.646

(3%)

2015

2016

2017

∆%

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Jornada integral

6.724

2.664

7.000

2.625

6.613

2.331

(6%)

(13%)

Meio período

1.647

5.152

1.616

4.874

2.037

4.665

26%

(9%)

Total por gênero

8.371

7.816

8.616

7.499

8.650

6.996

0%

(10%)

Total

16.187
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16.115

15.646

(3%)

Total
Total de associados
por faixa etária

16.187

16.115

15.646

(3%)

2015

2016

2017

∆%

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Abaixo de 30 anos

3.948

4.527

3.889

4.305

3.805

4.075

(2%)

(10%)

Entre 30 e 50 anos

4.073

3.043

4.398

2.989

4.437

2.718

1%

(11%)

Acima de 50 anos

350

246

329

205

408

203

24%

(17%)

Total por gênero

8.371

7.816

8.616

7.499

8.650

6.996

0%

(10%)

Total

16.187

16.115

15.646

(3%)

Complemento dos indicadores GRI
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ROTATIVIDADE

2015
Rotatividade por gênero
Homem
Mulher
Total

2016

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

3.169
3.245
6.414

3.327
4.473
7.800

20%
20%
40%

20%
24%
44%

3.458
2.976
6.434

3.216
3.290
6.506

21%
19%
40%

21%
19%
40%

3.120
3.088
6.208

3.005
3.232
6.237

20%
20%
40%

20%
20%
40%

2015
Rotatividade por faixa etária
Abaixo de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos
Total

2016

2017

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

Admissões

Demissões

Taxa de%
contratação

%
rotatividade

4.360
1.939
115
6.414

5.029
2.559
212
7.800

27%
12%
1%
40%

29%
14%
1%
44%

4.201
2.074
159
6.434

3.813
2.479
214
6.506

26%
13%
1%
40%

25%
14%
1%
40%

4.360
1.767
81
6.208

3.951
2.154
132
6.237

28%
11%
1%
40%

26%
12%
1%
40%

2015
Rotatividade por região
Região Sul
Região Sudeste
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Argentina
Chile
Colômbia
México
Total

2017

2016

2017

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

Admissões

Demissões

Taxa de %
contratação

%
rotatividade

218
5.892
177
104
23
0
0
0
0
6.414

90
7.499
123
62
26
0
0
0
0
7.800

1%
37%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
40%

1%
41%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
44%

75
5.533
327
277
76
42
0
81
23
6.411

107
5.897
200
160
56
54
1
31
0
6.506

0%
34%
2%
2%
0%
0%
0%
1%
0%
40%

1%
35%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
40%

332
5.164
258
185
34
50
54
131
6.208

115
5.584
244
81
33
40
4
69
67
6.237

2%
33%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
40%

1%
34%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
40%
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TREINAMENTO
Ensino a distância
Treinamentos a distância

Cursos

Participantes distintos

Participações

Algar Telecom (por UniAlgar)

250

2.844

25.357

Algar Tech (por UniAlgar)

250

720

6.451

Algar Tech (operacionais)

252

8.628

41.191

Total

502

12.192

72.999

Categoria funcional

Executivos

Não Executivos

Total

Carga horária
Total de colaboradores na categoria
- quantidade de associados
Horas/associado
Carga horária
Total de colaboradores na categoria
- quantidade de associados
Horas/associado
Carga horária
Total - quantidade de associados
Horas/associado
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2015

2016

2017

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

6.329

2.255

8.584

4.833

1.612

6.445

2.087

980

3.066

103

32

135

100

29

129

93

30

123

61
295.103

70
558.031

64
853.134

48
306.195

56
732.833

50
1.039.028

22
366.451

33
468.819

25
835.270

8.268

7.784

16.052

8.516

7.470

15.986

8.557

6.966

15.523

36
301.432
8.371
36

72
560.286
7.816
72

53
865.221
16.187
53

36
311.028
8.616
36

98
734.445
7.499
98

65
1.045.473
16.115
65

43
368.537
8.650
43

67
469.799
6.996
67

54
838.336
15.646
54

Complemento dos indicadores GRI
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