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O grupo Algar

Oferecemos soluções 
simples e inovadoras  
para mais de 2 milhões 
de clientes
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Somos um grupo empresarial diversificado, que atua nos setores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), Agronegócio (Agro), Serviços e Turismo, somando receita líquida de R$ 4,5 

bilhões em 2017. Nossa holding abrange oito empresas – além de NetSupport e Sensix, onde 

nossa participação é minoritária –, as quais atendem a mais de dois milhões de clientes, por 

meio de soluções simples, sustentáveis e inovadoras. Operamos em todo o território brasileiro e 

também na Argentina, Colômbia e no México. Mais de 19 mil associados fazem parte da Algar, 

movidos pelo propósito “Gente servindo Gente”.

Veja a estrutura societária nos “Complementos dos indicadores GRI”.

O GRUPO ALGAR
GRI 102-1 | 102-2 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-10
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19701960
década de década de década de 

1980

Ingressamos nos setores de  
comércio de automóveis e industrial;
Adquirimos o jornal “Correio  
de Uberlândia”;
Constituímos a CTBC  
(Companhia de Telecomunicações  
do Brasil Central).

A CTBC incorporou outras  
empresas de telefonia;
Fundamos a Gráfica Sabe. 

Criamos a Agropecuária Brasil  
Central (atual Algar Agro);
Adquirimos uma fábrica de óleo  
e derivados de soja e também  
o complexo turístico que hoje é  
chamado de Grupo Rio Quente.

Fundamos a Holding do grupo  
Algar para fazer frente à expansão  
e diversificação dos negócios,  
conferindo mais robustez à  
governança organizacional.

A história do grupo Algar teve início em 1930, quando o empresário português Alexandrino 

Garcia fundou em Uberlândia (MG) uma empresa de beneficiamento de arroz. Desde 

então, a vocação empreendedora da família Garcia e o seu desejo de contribuir para o 

desenvolvimento econômico brasileiro impulsionaram a criação de novos negócios, em 

diferentes segmentos de mercado.

TRAJETÓRIA DE  
PIONEIRISMO E  
EMPREENDEDORISMO 

década de 

1940/50
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2000
década de 

2010
década de década de 

1990

Investimos em novas tecnologias (como o  
primeiro conjunto ótico e fibra ótica do Brasil);

Reposicionamos nossos negócios (saindo dos  
setores de veículos e industrial);

Avançamos no mercado de TV a cabo (com  
a aquisição da Image TV) e de gestão de  
relacionamento com cliente (com a criação da  
empresa que hoje é a Algar Tech) e marcamos nosso  
pioneirismo na telefonia celular pré-paga do Brasil;

Iniciamos as atividades da UniAlgar, universidade  
de negócios do Grupo para desenvolver os talentos  
da Empresa;

Criamos a Space Vigilância (atual Algar Segurança) e  
fundamos a ACS Call Center Service (atual Algar Tech).

Fundamos o Instituto Algar, que hoje coordena as  
ações socioambientais corporativas, unificando e  
fortalecendo a marca Algar.

Consolidamos nossa presença na capital paulista e  
inauguramos os escritórios internacionais na  
Colômbia, na Argentina e no México; 

Adquirimos a Asyst Service Desk (incorporada à Algar  
Tech), a Optitel (incorporada à Algar Telecom) e a  
Costa do Sauípe (incorporada ao Grupo Rio Quente);

Fundamos a Algar Ventures e, assim, fortalecemos  
nossa contribuição para a inovação; 

Por meio da Algar Telecom, construímos o cabo  
de fibra ótica submarino Monet, interligando Brasil  
e Estados Unidos;

O fundo Archy, afiliado ao GIC Special Investiments,  
adquiriu aproximadamente 25% do capital da  
Algar Telecom.

TRAJETÓRIA DE  
PIONEIRISMO E  
EMPREENDEDORISMO 


