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ALGAR TELECOM
Setor TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

O que faz
Empresa de telecomunicações com mais de 60 anos no mercado, que oferece serviços de telefonia
fixa e móvel; internet banda larga de ultravelocidade fixa e móvel; TV por assinatura; gestão de dados
e voz; computação em nuvem; gerenciamento de rede e segurança; infraestrutura de TI; outsourcing;
videoconferência. Atende a clientes corporativos (business-to-business ou B2B) – de micro e
pequenas empresas a grandes corporações – e varejo (business-to-consumer ou B2C).

Onde está presente
Em 336 cidades distribuídas por oito estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Distrito Federal.

Você precisa saber
Seu maior foco de atuação e crescimento é o mercado B2B, abrangendo desde micro e
pequenas empresas a grandes corporações.
Seu diferencial de mercado é a combinação de uma extensa e moderna infraestrutura de
fibra ótica, qualidade dos serviços e atendimento próximo do cliente, com perfil consultivo.
É líder na prestação de serviços de telecomunicações, em qualidade e em participação de
mercado na região de concessão.
Sua rede de fibra ótica tem extensão de 48,5 mil km, sendo 37,5 mil km em via terrestre.
Os outros 11 mil km de cabo submarino conectam São Paulo e Ceará, no Brasil, à Flórida,
nos Estados Unidos.
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Em 2017, a Algar Telecom
registrou lucro recorde
de R$ 229,6 milhões
Destaques de 2017
Registrou o maior lucro de sua história: R$ 229,6 milhões.
Concluiu a construção do cabo submarino Monet (em parceria
com Google, Antel e Angola Cables), que será ativado em
2018 e permitirá o crescimento das operações, começando
por Fortaleza (CE) e ampliando, até o final de 2018, para outras
17 localidades entre Espírito Santo e estados do Nordeste. Leia
mais em nosso blog.
Expandiu para 24 novas localidades, sendo oito na região
Sudeste do País e 16 no Sul, por onde começou a atuar a partir
da aquisição da Optitel Redes e Telecomunicações, em 2015.
Conquistou 88,5% de taxa de renovação dos clientes B2B.
Recebeu importantes reconhecimentos como: “A mais
sustentável do setor de Telecomunicações” (Guia Exame
de Sustentabilidade) pelo quinto ano consecutivo; “Melhor
administrada no setor de Telecomunicações” (Época 360);
uma das “Melhores empresas para trabalhar” (Época/GPTW
Brasil/Minas Gerais); “Empresa de Telecomunicações do ano”
e “Destaque do ano” (Anuário Telecom); “Troféu Transparência”
(Anefac/Fipecafi/Serasa Experian).
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ALGAR TECH
Setor TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação

O que faz
Atua no mercado corporativo, com um portfólio de serviços que
abrange: gestão de relacionamento com clientes (atendimento,
vendas, retenção, backoffice, crédito e cobrança); gestão de
ambiente de tecnologia (NOC, SOC, suporte ao usuário final,
data center, serviços na nuvem e sustentação de ambientes)
e gestão de serviços de telecom (implantação, manutenção e
monitoramento de redes e telecom).

Onde está presente
Em todos os países da América Latina, com prestação de
serviços de tecnologia; e na Argentina, Colômbia e no México,
com unidades operacionais e comerciais. No Brasil, está em
todos os estados com seu portfólio completo e possui quatro
unidades (duas em Minas Gerais e duas em São Paulo) para
operações de relacionamento com cliente.
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Você precisa saber

Destaques de 2017

Suas ofertas estão alinhadas à transformação digital,

Fortaleceu sua área comercial e reestruturou seu portfólio de

com equipes multidisciplinares, soluções Omnichannel

ofertas, agregando componentes relacionados à transformação

(multiconexão), automação e inteligência artificial, aplicáveis a

digital como predição, automação e inteligência artificial.

diferentes segmentos de negócio.

Inaugurou um laboratório de inovação – espaço multimídia

Trabalha com inovação incremental, colaborativa, em parceria

para associados, clientes e parceiros trabalharem em projetos

com clientes e ecossistema de inovação (com metodologias

de transformação digital – e desenvolveu duas metodologias

como Innovatrix, Lean, Six Sigma, Design Thinking, Jornada do

próprias para cocriar com clientes soluções digitais

Usuário, Prototipação e cocriação) e disruptiva (parceria com

inteligentes, focadas nas suas experiências.

a Algar Ventures através da Net Support).

Conquistou aumento de produtividade de 27%, a partir de

Seus modelos de contratação são atrativos, pois são sob

iniciativas voltadas à eficiência operacional e de

medida e focam a entrega de resultados, e não a alocação de

reestruturações organizacionais.

recursos humanos e tecnológicos.

Elevou em 45% a receita das operações na América

Oferece atendimento multicanal em seis idiomas – atualmente,

Latina, exceto Brasil, como resultado da estratégia de

25% das interações com clientes são realizadas em

internacionalização a partir da ampliação das vendas para

canais digitais.

atual base de clientes multinacionais.

Conta com 7.500 posições de trabalho para operações de

Foi reconhecida como líder e a mais inovadora do Brasil em

Alinhadas à transformação digital, as equipes

relacionamento com cliente.

estratégia competitiva, pela Frost & Sullivan, e está entre as

multidisciplinares da Algar Tech oferecem

mais inovadoras do País no setor de tecnologia, segundo o

soluções Omnichannel aplicáveis a diferentes

ranking Valor Inovação.
Prevê crescimento nos serviços de contact center (impulsionado

segmentos de negócio

pela redução de riscos trabalhistas relacionados à terceirização)
e de suporte e infraestrutura para migração para nuvem.
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ALGAR AGRO
Setor Agro (Agronegócio)

O que faz
Atua no setor de agronegócio para a indústria alimentícia, grãos e
nutrição animal há 39 anos. No negócio de alimentos, a Empresa
oferece produtos da marca ABC, como óleo de soja, azeite
extravirgem e molho de tomate, além de embalagens PET. Para
nutrição animal, produz e comercializa farelos de soja FortPass
e RaçaFort, resíduos da soja e óleo degomado. No negócio de
grãos, a Empresa realiza a aquisição direta com produtores, o
processamento e a venda para os mercados externo e interno.

Onde está presente
As operações para o setor de alimentos, nutrição animal e grãos
ficam em duas plantas industriais em Uberlândia (MG) e Porto
Franco (MA). A distribuição alcança 18 estados brasileiros, com
destaque para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, além do
mercado externo.
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Você precisa saber
Sua garrafa PET de 900 ml é a mais leve do mundo, o que gera

Ingressou no mercado de embalagens, passando a fornecer

25% menos resíduos sólidos.

PETs para empresas da cadeia de alimentos, atendendo

Opera com 16 armazéns e exporta por meio de quatro portos.

também à demanda externa.

Seu projeto de logística reversa contribui para o recolhimento

Seu óleo de soja foi usado em pesquisa científica sobre

de óleo de cozinha, embalagens PET e papelão em Uberlândia.

proteínas alergênicas, a fim de demonstrar que pessoas
alérgicas à soja poderiam consumir o óleo refinado.

Destaques de 2017

Foi reconhecida como uma das dez Melhores Empresas
para Trabalhar (GPTW) em Minas Gerais e no Maranhão e

Entrada em operação da usina de biomassa

foi destaque no Prêmio Valor Inovação (Valor Econômico),

de cavaco de eucalipto, com capacidade

A unidade de beneficiamento de soja em Uberlândia

em primeiro lugar no setor de agronegócios.

colocou em operação uma usina de biomassa de cavaco de

Enfocou o mercado interno diante da alta competitividade

eucalipto, com capacidade nominal de 11,2 MW, o que a

e baixas margens das exportações.

nominal de 11,2 MW

tornará autossuficiente em energia, com a possibilidade de
vender o excedente para o mercado livre.
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ALGAR FARMING
Setor Agro (Agronegócio)

O que faz
É uma empresa produtora de commodities agrícolas, que atua integralmente no plantio e na
comercialização de grãos, principalmente soja e milho, e também na criação de gado de corte.

Onde está presente
As áreas de produção agrícola estão localizadas em fazendas do Triângulo Mineiro1 e no Mato
Grosso do Sul, no município de Paranaíba. Já a criação extensiva de gado de corte e confinamento
está no Mato Grosso do Sul.

Você precisa saber
Sua área plantada chega a 14 mil hectares.
Seu plantel tem em torno de 8,5 mil cabeças de gado.

Destaques de 2017
Recorde de produtividade de soja e ganho de eficiência operacional, que contribuíram para
o resultado financeiro.
Conclusão do primeiro ciclo de produtividade nas áreas de expansão (arrendadas).
Transformação da Fazenda Lapa do Lobo (MS), com reforma de pastagens e implantação
de áreas agrícolas.
Participou de uma iniciativa-piloto com a Sensix – na qual temos participação minoritária –,
empresa acelerada pelo programa Algar Ventures Open, que utiliza tecnologia aplicada ao
agronegócio para impulsionar a agricultura de precisão.
1
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ALGAR SEGURANÇA

COMTEC

Setor Serviços

Setor Serviços

O que faz

O que faz

Oferece três categorias de serviços que combinam habilidades humanas com tecnologia:

Administra plataformas de terminais urbanos e seus centros comerciais e de conveniência.

segurança patrimonial (consultoria, análise de riscos, projetos integrados, vigilância, portaria e
recepção), segurança eletrônica (soluções integradas com aplicações de IoT, big data e smart

Onde está presente

cities, aliando inteligência artificial a sistemas de circuito fechado de televisão, controle de acesso e

Em Uberlândia (MG), onde administra plataformas de embarque e desembarque do Sistema

proteção perimetral) e gestão documental (consultoria, auditoria, digitalização, custódia e sistema).

Integrado de Transporte Coletivo Urbano.

Onde está presente

Você precisa saber

Nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Você precisa saber
Está no segmento de segurança há mais de 20 anos.
Atua em vários segmentos: industrial, agronegócio, condomínios, logística, mineração e portos.
Oferece soluções completas e personalizadas, desde diagnósticos até implementação e manutenção.

Destaques de 2017
Foi reconhecida como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil (Época e GPTW).

Algar S/A - Relatório de Sustentabilidade 2017

A Empresa é uma joint-venture do grupo Algar e Adpar.
Circulam diariamente 120 mil passageiros pelas plataformas de transporte coletivo.
As cinco plataformas têm área total de 34,2 mil m2.
Estão integrados aos terminais mais de 150 lojas e espaços comerciais para locação.

Destaques de 2017
Lançou a campanha “Terminal do Bem” em parceria com Prefeitura de Uberlândia, com o
objetivo de conscientizar a população e os servidores sobre segurança no transporte público.
Apresentou resultados estáveis em relação aos anos anteriores.
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GRUPO RIO QUENTE
Setor Turismo

O que faz
É um grupo turístico que detém as marcas Rio Quente Resorts,
Hot Park, Rio Quente Vacation Club, Valetur Viagens e, mais
recentemente, Costa do Sauípe (aquisição realizada em
novembro de 2017 e operação iniciada em janeiro de 2018). Atua
em quatro segmentos: hospitalidade, entretenimento, operação
turística e férias por tempo compartilhado (clube de férias). O
Grupo é controlado pelas holdings Algar e FLC Participações e
Investimentos S/A (Goiânia, GO).

Onde está presente
O complexo turístico Rio Quente fica na região de Rio Quente
(GO) e o empreendimento Costa do Sauípe fica em Mata de
São João (BA).
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Você precisa saber

Destaques de 2017

É o maior complexo turístico de águas quentes da

Adquiriu a Costa do Sauípe, que agrega ao portfólio turístico

de 170 mil litros de diesel para geradores de energia.

América do Sul.

mais seis hotéis, com 1.564 apartamentos, 40 salas para

Evitou o consumo de 11 toneladas de cloro, graças ao

O Hot Park tem a maior praia artificial de águas quentes,

eventos e uma arena com 5.125 m2 que acomoda 3.500 pessoas.

processo de tratamento que aplica somente sal não iodado

correntes e piscinas naturais do mundo.

Com a compra, consolidada em 2 de janeiro de 2018, o Grupo

e água, em vez de cloro e outros produtos químicos.

O Rio Quente Resorts foi considerado o melhor resort do

Rio Quente passa a contar, no total, com 12 hotéis e mais de 2.700

O Rio Quente Resorts foi eleito como a empresa hoteleira

Brasil (dez vezes consecutivas pela revista Viagem e Turismo)

unidades habitacionais.

mais sustentável do Brasil (Guia Exame de Sustentabilidade

e o Hot Park foi eleito um dos dez melhores parques

Fechou o ano com crescimento de 11% de receita e 8% de

nos anos de 2014, 2015 e 2016), e, em 2017, recebeu destaque

aquáticos do mundo (TripAdvisor).

EBITDA. Registrou R$ 127 milhões de receita, proveniente de

na revista pela preservação das riquezas naturais do cerrado;

Tem certificação internacional ISO 14001 de

hospedagem e de ingressos para o parque, e R$ 93 milhões

pela redução do consumo de diesel e energia elétrica,

responsabilidade ambiental.

com vendas extras (alimentos, souvenirs e lazer).

contribuindo para redução de emissões atmosféricas de

Atingiu 7% de crescimento no número de clientes e também

nossas atividades; pelo sistema de tratamento mais sustentável

em diárias vendidas, com aumento da oferta de apartamentos

para assegurar a qualidade das águas no complexo.

e manutenção da taxa de ocupação média em 70%.
Concluiu a migração para o mercado livre de energia, o que
gerou uma economia de 41% nos custos e evitou o consumo
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ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS
Empresa acelerada pela Algar Ventures

O que faz

Destaques de 2017

Desenvolve, desde 2012, soluções de geração própria de energia elétrica a partir de fontes

Registrou receita líquida de R$ 39 milhões, com resultados em equilíbrio e perspectivas

renováveis, no âmbito da geração distribuída, para pequenas, médias e grandes empresas,

de crescimento de receita e rentabilidade para 2018.

propriedades rurais e residências. Com o objetivo de reduzir custos com energia elétrica, oferece

Instalou 7 MWp de potência fotovoltaica, resultando em uma potência acumulada de

a possibilidade de combinar diferentes fontes de energia (como solar, biodiesel e biogás) e

12 MWp de sistemas fotovoltaicos conectados à rede na modalidade GD, incluindo uma

armazenamento. Verifica a qualidade de instalação e a conformidade com normas de engenharia e

fazenda solar de 1,6 MWp no estado do Piauí.

segurança, realiza a operação e a manutenção de sistemas e monitora o desempenho de suas usinas.

Iniciou a execução do primeiro sistema híbrido do Brasil, mesclando geração
fotovoltaica, geração a partir de biodiesel 100% orgânico (B100) e armazenamento através

Onde está presente

de diferentes tecnologias de baterias para injeção de energia elétrica no horário de ponta.

Em dez estados brasileiros e no Distrito Federal.

Você precisa saber
Foi o primeiro caso de empresa incubada do grupo Algar e a primeira a fazer parte da Algar Ventures.
Instalou o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede do Brasil (Resolução 482/2012).
Instalou o primeiro sistema de minigeração a biogás conectado à rede do Brasil
(Regulamentação 482/2012).
Detém amplo conhecimento e experiência em sistemas fotovoltaicos conectados à rede
elétrica, no Brasil e no exterior.
Desenvolve e executa projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da Aneel (budget de R$40
milhões no período 2017-2021), em parceria com concessionárias de energia, institutos e
universidades nacionais e internacionais.
Seu programa Alsolcial visa aproximar a inovação tecnológica do desenvolvimento social
e democratizar o acesso à energia elétrica, por meio de projetos próprios envolvendo
fornecedores, parcerias público-privadas e outros modelos.
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NETSUPPORT
Empresa acelerada pela Algar Ventures – na qual temos participação minoritária

O que faz
Oferece a clientes corporativos uma plataforma colaborativa de suporte técnico digital e on-line
para computador, celular, servidor, banco de dados, rede e segurança. Os serviços são realizados
por técnicos de TI selecionados e terceirizados, no modelo crowdsourcing, chamados de
“Doutores em Tecnologia”, de forma remota (pela internet) ou presencial.

Onde está presente
Em todo o território nacional. Alcança mais de 700 cidades brasileiras e está presente em
120 municípios.

Você precisa saber
Assim como outras plataformas colaborativas, a Empresa conecta prestadores de serviço
e clientes, garantindo a entrega ponta a ponta.
Há aproximadamente 12 mil profissionais disponíveis para atendimento.
A plataforma funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Os técnicos passam por uma rigorosa seleção e por um treinamento em padrões internacionais.
Em média, os problemas são resolvidos em menos de três horas.
Atende a 40 clientes da Algar Tech.

Destaques de 2017
Depois de ser acelerada pela Wayra Brasil e Telefónica Open Future, recebeu investimentos
da Algar Ventures para expandir sua operação.
Quintuplicou de tamanho, considerando faturamento, e cresceu mais de sete vezes em
número de técnicos disponíveis e em presença nacional. As novidades estão no novo
website, atualizado em 2017.
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