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Convidamos você a conhecer as principais conquistas do grupo 

Algar em 2017, ano em que demonstramos ao mercado uma 

governança corporativa de excelência, expandimos nossas 

atividades para regiões estratégicas e concentramos foco nos 

negócios mais competitivos.

Nossa governança, plano de negócios e eficiência de gestão 

promoveram a atração de um investimento importante pelo 

fundo Archy, afiliado ao GIC Special Investiments. Vendemos 

aproximadamente 25% do capital da Algar Telecom por 

R$ 1 bilhão. Essa transação demonstra a confiança em 

nossa administração, a despeito das volatilidades políticas 

e econômicas no País. É uma sinalização importante para o 

mercado e outros potenciais investidores.

Nosso movimento de expansão teve dois destaques. O primeiro 

deles foi a aquisição da Costa do Sauípe pelo Grupo Rio Quente, 

dobrando a capacidade de hospedagem e nos transformando 

em um gigante do setor de turismo e entretenimento. O outro 

foi a conclusão do cabo de fibra ótica submarino Monet pela 

Algar Telecom, o qual interligará Brasil e Estados Unidos, com 

interconexão em Fortaleza (CE), a partir de 2018, permitindo 

o ingresso no mercado do Nordeste e maior participação no 

mercado de grandes volumes de internet. 

A Algar Tech tem se destacado em seu mercado de atuação, 

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
GRI 102-14 | 102-10

alcançando reconhecimentos importantes no setor de tecnologia e 

por sua orientação à inovação. Conquistamos, entre outros, a quarta 

posição do ranking Valor Inovação Brasil, no setor de Tecnologia e 

fomos reconhecidos pela Frost & Sullivan como empresa líder e a 

mais inovadora em estratégia competitiva em Contact Center.

 

No setor Agro, a Algar Farming expandiu as áreas arrendadas e 

apresentou resultados positivos, devido aos ganhos de eficiência 

e ao aumento de produtividade, além da excelência na gestão. Já 

a Algar Agro enfrentou um cenário desafiador nos negócios de 

exportações e esmagamento de soja, pressionando fortemente 

as margens de todo o setor. 

As empresas aceleradas pela Algar Ventures – a Alsol, especialista 

em energias renováveis com geração distribuída, e a NetSupport, 

plataforma colaborativa de suporte técnico em tecnologia 

– ampliaram suas áreas de atendimento e seus resultados. 

Também investimos na Sensix, negócio promissor de tecnologia 

aplicada ao agronegócio, que realizou um piloto com a Algar 

Farming para coleta e processamento de dados sobre plantios.

O Instituto Algar teve um ano de resultados relevantes. Os 

projetos educacionais atenderam a 16.800 alunos e envolveram 

1.180 voluntários das empresas do grupo Algar. Realizamos 47 

iniciativas ambientais em diversos campos, como a proteção de 

recursos naturais, a gestão da água e o tratamento de resíduos.

Luiz Alberto Garcia

Presidente do Conselho de 

Administração do grupo Algar

Luiz Alexandre Garcia

CEO  

da Algar S.A.

A UniAlgar se tornou uma plataforma digital e trouxe ganhos 

relevantes quanto à redução de custos e escalonamento da 

educação, deixando de ter a sede física e diminuindo o custo fixo.

Recebemos prêmios e reconhecimentos do mercado, no 

campo da sustentabilidade, inovação, gestão e atendimento ao 

cliente, os quais nos enchem de orgulho e aumentam nosso 

comprometimento para alcançar resultados cada vez melhores.

Aos associados, nosso agradecimento é demonstrado por 

meio de um ambiente de desenvolvimento humano e 

intelectual, de troca de conhecimentos e, acima de tudo, 

de relacionamentos éticos. Juntos, faremos da Algar uma 

organização ainda mais relevante para o desenvolvimento dos 

países onde atuamos.
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Propósito e Visão

Gente servindo Gente. 

 

Missão

Desenvolver relacionamentos e soluções inovadoras, que gerem negócios sustentáveis,  

com valor percebido.

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.

PROPÓSITO E VISÃO, 
MISSÃO E VALORES

GRI 102-16
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Indicadores operacionais* 2013 2014 2015 2016 2017 Δ% 17/16
TELECOM
B2B - business-to-business

          Clientes Corporativos (unidades) N/D N/D 7.884 10.000 10.919 9%

           Clientes MPE (unidades) N/D N/D 92.131 98.686 84.458 (14%)

B2C - business-to-consumer

          Unidades geradoras de receitas (mil unidades) 1.771 1.968 2.098 2.188 2.267 4%

                     Banda larga fixa 307 322 356 389 436 12%

                     Telefonia fixa 499 485 492 507 535 6%

                     Telefonia móvel 836 1.050 1.154 1.204 1.206 0%

                     TV por assinatura 130 111 96 88 90 2%

           ARPU celular (R$)  26,74  25,13 22,55 21,17 21,50 2%

AGRO

 Venda equivalente em base soja (mil tons) 1.437 1.500 1.526 1.386 1.028 (26%)

 Venda de óleo de soja - mercado interno (mil caixas) 8.991 9.754 9.136 8.686 7.900 (9%)

 Venda de farelo de soja (mil tons) 620 632 611 579 485 (16%)

 Trading de soja (mil tons) 625 665 721 609 381 (37%)

 Trading de milho (mil tons) - - 124 274 330 21%

 Toneladas de produção agrícola 53.623 38.075 41.206 48.479 66.306 37%

 Hectares de área plantada 10.082 10.377 11.614 11.921 13.902 17%

 Pecuária de corte (nº de animais comercializados) 1.989 1.730 1.934 1.208 1.755 45%

 Arrobas comercializadas 32.025 26.398 34.812 23.435 28.667 22%

GRI 102-7

DESTAQUES  
DE 2017

N/D - nos anos de 2013 e 2014, a Algar Telecom adotava critérios diferentes de segmentação, o que impossibilita uma comparação direta.  
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TURISMO 2013 2014 2015 2016 2017 Δ% 17/16
Clientes (mil) 1.285 1.287 1.290 1.381 1.482 7%

Capacidade hoteleira (mil) 356 379 389 392 435 11%

 Taxa de ocupação 70% 70% 67% 71% 70% (1 p.p.)

INDICADORES FINANCEIROS CONSOLIDADOS (EM MILHÕES DE REAIS)      

Receita líquida 3.857 4.341 4.826 5.011 4.502 (10%)

 EBITDA 557 532 765 811 664 (18%)

 Margem/EBITDA 14% 12% 16% 16% 15% (1 p.p.)

 Lucro líquido 177 78 200 152 (84) (155%)

 Margem líquida 4,6% 1,8% 4,1% 3,0% (1,9%) (4.9 p.p.)

 Investimentos 453 694 688 621 627 0%

 Dívida total 2.003 2.493 2.866 2.858 3.093 8%

 Dívida líquida 1.198 1.727 2.411 2.510 2.612 4%

 INDICADORES CORPORATIVOS       

 Associados (colaboradores) 21.072 24.251 22.626 22.832 19.157 (16%)

            Homens 11.641 13.723 12.927 13.304 10.579 (20%)

            Mulheres 9.431 10.528 9.699 9.528 8.578 (10%)

 Horas de treinamento (mil) 974 897 1.083 1.254 1.003 (20%)

 Emissões de gases de efeito estufa (tCO2e)      

           Emissões diretas - escopo 1 48.124 37.407 43.248 34.641 35.974 4%

           Emissões indiretas - escopo 2 14.293 19.780 19.005 12.439 13.176 6%

 Investimentos socioambientais (milhares de reais)     

           Ambiental 3.266 7.368 17.733 27.281 8.394 (69%)

           Instituto Algar 7.000 10.000 9.900 13.000 10.300 (21%)
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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 
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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.

NOSSOS  
NEGÓCIOS 

GRI 102-10
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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).

Em 2017, a Algar Telecom  
registrou lucro recorde  

de R$ 229,6 milhões

https://blog.algartelecom.com.br/newsletter/cabo-submarino-como-a-internet-chega-ate-nos/


Algar S/A - Relatório de Sustentabilidade 2017 O grupo Algar 
13

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
 

 Suas ofertas estão alinhadas à transformação digital,  

 com equipes multidisciplinares, soluções Omnichannel  

 (multiconexão), automação e inteligência artificial, aplicáveis a  

 diferentes segmentos de negócio.

 Trabalha com inovação incremental, colaborativa, em parceria  

 com clientes e ecossistema de inovação (com metodologias  

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

 Usuário, Prototipação e cocriação) e disruptiva (parceria com  

 a Algar Ventures através da Net Support).

 Seus modelos de contratação são atrativos, pois são sob  

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

 recursos humanos e tecnológicos.

 Oferece atendimento multicanal em seis idiomas – atualmente,  

 25% das interações com clientes são realizadas em  

 canais digitais.

 Conta com 7.500 posições de trabalho para operações de  

 relacionamento com cliente. 

Destaques de 2017
 

 Fortaleceu sua área comercial e reestruturou seu portfólio de  

 ofertas, agregando componentes relacionados à transformação  

 digital como predição, automação e inteligência artificial.

 Inaugurou um laboratório de inovação – espaço multimídia  

 para associados, clientes e parceiros trabalharem em projetos  

 de transformação digital – e desenvolveu duas metodologias  

 próprias para cocriar com clientes soluções digitais  

 inteligentes, focadas nas suas experiências. 

 Conquistou aumento de produtividade de 27%, a partir de  

 iniciativas voltadas à eficiência operacional e de  

 reestruturações organizacionais.

 Elevou em 45% a receita das operações na América  

 Latina, exceto Brasil, como resultado da estratégia de  

 internacionalização a partir da ampliação das vendas para  

 atual base de clientes multinacionais.

 Foi reconhecida como líder e a mais inovadora do Brasil em  

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

 mais inovadoras do País no setor de tecnologia, segundo o  

 ranking Valor Inovação.

 Prevê crescimento nos serviços de contact center (impulsionado  

 pela redução de riscos trabalhistas relacionados à terceirização)  

 e de suporte e infraestrutura para migração para nuvem.

Alinhadas  à transformação digital, as equipes 

multidisciplinares da Algar Tech oferecem 

soluções Omnichannel aplicáveis a diferentes 

segmentos de negócio
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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  

 25% menos resíduos sólidos.

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

 Seu projeto de logística reversa contribui para o recolhimento  

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

Destaques de 2017
 

 A unidade de beneficiamento de soja em Uberlândia  

 colocou em operação uma usina de biomassa de cavaco de  

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

 tornará autossuficiente em energia, com a possibilidade de  

 vender o excedente para o mercado livre.

 Ingressou no mercado de embalagens, passando a fornecer  

 PETs para empresas da cadeia de alimentos, atendendo  

 também à demanda externa.

 Seu óleo de soja foi usado em pesquisa científica sobre  

 proteínas alergênicas, a fim de demonstrar que pessoas  

 alérgicas à soja poderiam consumir o óleo refinado.

 Foi reconhecida como uma das dez Melhores Empresas  

 para Trabalhar (GPTW) em Minas Gerais e no Maranhão e  

 foi destaque no Prêmio Valor Inovação (Valor Econômico), 

  em primeiro lugar no setor de agronegócios.

 Enfocou o mercado interno diante da alta competitividade  

 e baixas margens das exportações.

Entrada em operação da usina de biomassa  

de cavaco de eucalipto, com capacidade 

nominal de 11,2 MW
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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 Região de planejamento de Minas Gerais, com 35 municípios.
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ALGAR SEGURANÇA
Setor Serviços

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

segurança patrimonial (consultoria, análise de riscos, projetos integrados, vigilância, portaria e 

recepção), segurança eletrônica (soluções integradas com aplicações de IoT, big data e smart 

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

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

Onde está presente
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).

COMTEC
Setor Serviços

O que faz
Administra plataformas de terminais urbanos e seus centros comerciais e de conveniência.

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

Integrado de Transporte Coletivo Urbano.

Você precisa saber
  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
 

 É o maior complexo turístico de águas quentes da  

 América do Sul.

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

 correntes e piscinas naturais do mundo.

 O Rio Quente Resorts foi considerado o melhor resort do  

 Brasil (dez vezes consecutivas pela revista Viagem e Turismo)  

 e o Hot Park foi eleito um dos dez melhores parques  

 aquáticos do mundo (TripAdvisor). 

 Tem certificação internacional ISO 14001 de  

 responsabilidade ambiental.

Destaques de 2017
 

 Adquiriu a Costa do Sauípe, que agrega ao portfólio turístico  

 mais seis hotéis, com 1.564 apartamentos, 40 salas para  

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

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

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

    unidades habitacionais. 

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

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

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

 com vendas extras (alimentos, souvenirs e lazer). 

 Atingiu 7% de crescimento no número de clientes e também  

 em diárias vendidas, com aumento da oferta de apartamentos  

 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  

 de 170 mil litros de diesel para geradores de energia.

 Evitou o consumo de 11 toneladas de cloro, graças ao 

 processo de tratamento que aplica somente sal não iodado  

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

 O Rio Quente Resorts foi eleito como a empresa hoteleira  

 mais sustentável do Brasil (Guia Exame de Sustentabilidade  

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

 na revista pela preservação das riquezas naturais do cerrado;  

 pela redução do consumo de diesel e energia elétrica,  

 contribuindo para redução de emissões atmosféricas de  

 nossas atividades; pelo sistema de tratamento mais sustentável  

 para assegurar a qualidade das águas no complexo.
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ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS
Empresa acelerada pela Algar Ventures

O que faz
 

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

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

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

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

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

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

Onde está presente
 

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. 

Destaques de 2017
 

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

 de crescimento de receita e rentabilidade para 2018.

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

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

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

 Iniciou a execução do primeiro sistema híbrido do Brasil, mesclando geração  

 fotovoltaica, geração a partir de biodiesel 100% orgânico (B100) e armazenamento através  

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

http://netsupport.com.br


Algar S/A - Relatório de Sustentabilidade 2017 O grupo Algar 
23

Atração de novos investimentos
 

O modelo de governança corporativa que praticamos foi atrativo para investidores em 2017. No 

início do ano, a Algar Telecom captou recursos a partir da sexta emissão de debêntures, no valor 

de R$ 432 milhões, fazendo frente aos investimentos realizados e a realizar. Além disso, atraímos 

um grande investidor e anunciamos a venda de aproximadamente 25% das ações ordinárias 

da Algar Telecom para o fundo de investimento Archy, afiliado ao fundo soberano de Cingapura 

(GIC Special Investments), mediante um montante de cerca de R$ 1 bilhão. Em consequência, 

suspendemos o aumento de capital por meio de uma oferta pública de ações.

Planejamento estratégico
 

Um dos grandes desafios do direcionamento estratégico de uma organização é transformar os 

elementos da estratégia definida em projetos, gerando o resultado esperado. Temos, portanto, 

utilizado metodologias para transformar nossas decisões em performances consistentes. 

Depois de adotarmos a Gestão Baseada em Valor (ou VBM – Value-Based Management), em 

2016, seguimos em 2017 com o primeiro ciclo de priorização de projetos estratégicos sob essa 

metodologia, considerando entre os critérios o maior potencial de expansão e desenvolvimento. 

Para a definição de metas, usamos o conceito de lucro econômico (retorno sobre o capital 

investido), seja capital do acionista ou de terceiros. Ou seja, para utilizar a métrica de geração de 

valor, há parâmetros internos e externos a serem analisados, como as competências da Empresa 

em relação a outros competidores, a exposição a riscos e indicadores da indústria.

 

Essa primeira etapa foi aplicada com a Algar Telecom e a Algar Tech, para as quais foram definidas 

e implementadas metas de geração de valor específicas, refletindo as aspirações dos acionistas. A 

partir de 2018, o Grupo dará continuidade ao cronograma de execução da metodologia VBM para 

as demais empresas. O propósito é gerar um círculo virtuoso em que todos ganham: associados, 

acionistas, clientes e sociedade.

ESTRATÉGIA DE 
CRESCIMENTO  

E EXPANSÃO
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Ativos intangíveis 

Marca

A marca Algar, formada pelas iniciais de seu fundador – Comendador Alexandrino Garcia – 

legitima a trajetória de nosso grupo que, ao longo de 87 anos, trabalha empreendendo os 

negócios para servir os clientes com soluções inovadoras. 

Em 2017, demos continuidade à estratégia de fortalecimento de marca, sobretudo, a três  

dos atributos que refletem nosso comportamento empresarial: compromisso de servir, 

inovação e confiabilidade. Esse trabalho envolveu campanhas de comunicação veiculadas  

em meios digitais, mídia off-line e patrocínios. 

Em 2017, lançamos o projeto “Links Perdidos”, em parceria com a ONG Mães da Sé, para 

ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Com isso, os clientes da Algar Telecom deixaram 

de receber mensagens de erro quando tentam acessar páginas inexistentes ou com 

problemas na internet. Em vez disso, passaram a ser redirecionados para uma página com 

fotos de pessoas desaparecidas.  Para aumentar as chances de reconectá-las às suas famílias, 

realizamos uma parceria com o Santos Futebol Clube, com a divulgação do nome do projeto 

no lugar da marca Algar, na camisa dos jogadores em partidas contra Grêmio e Vasco.

Outra iniciativa importante de ampliação de conhecimento da marca, com alcance nacional e 

ênfase no estado de São Paulo, foi a continuidade no patrocínio ao Santos Futebol Clube, 

pois promove grande visibilidade da marca no uniforme dos jogadores, nos materiais de 

merchandising, nas redes sociais e mídias eletrônicas, na sala de imprensa da Vila Belmiro  

(que recebe o nome Algar), além de ações de relacionamento com clientes atuais e 

potenciais para assistirem aos jogos do time.

Merece destaque a campanha lançada em 2017 

com o mote embasado em um ditado popular: 

“#EmaEmaEma cada um tem seu problema 

e a Algar tem soluções inovadoras para 

sua empresa”. De forma simples e objetiva, 

comunicamos que nossas empresas estão prontas 

para resolver os problemas de negócios, dos 

clientes e prospects.  Clique aqui para ver um dos 

três comerciais produzidos para a campanha.

Campanha enfatiza que a Algar 
está pronta para resolver os 
problemas de seus clientes

https://youtu.be/S1abFwwI5rs
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Dinamismo na gestão de portfólio 

Estamos vivenciando a era da transformação digital, em que 

as tecnologias têm transformado a indústria, o trabalho, as 

relações e o modo de vida das pessoas. Nesse contexto, 

as necessidades da sociedade podem mudar rapidamente. 

Por isso, continuamente incorporamos novas estratégias e 

processos que respondam a demandas atuais e futuras nos 

mercados onde atuamos, como por maior velocidade na 

obtenção de resultados, com menores custos. Mais do 

que oferecer soluções e tecnologias inovadoras, contribuindo 

para a manutenção de nossa atratividade e competitividade, 

somos seletivos em relação ao nosso portfólio de negócios 

e focamos somente em setores nos quais identificamos mais 

oportunidades para gerar mais valor aos clientes.

Inovação
 

Para nós, a inovação direciona novos investimentos. Por meio 

da Algar Ventures, criada em 2016, promovemos a inovação em 

três eixos de atuação: aceleração e incubação de empresas 

e fundo de investimentos. Cinco por cento do nosso lucro 

líquido anual é destinado a negócios inovadores em estágio 

inicial, com grande potencial de escalabilidade, que podem 

estar relacionados às atividades do grupo Algar ou a outros 

segmentos, como de finanças, educação e saúde. Mais de 

R$ 100 milhões já foram investidos em cerca de mil projetos, 

com ganhos reais superiores a R$ 460 milhões. Entre as 

aceleradas de destaque, estão a Alsol Energias Renováveis, a 

NetSupport e a Sensix. Veja mais em “Nossos negócios”.

Em apoio ao ecossistema de inovação, fechamos uma parceria 

com a Uniube (Universidade de Uberaba), onde promovemos 

encontros e mentorias para alunos com propostas de projetos 

inovadores. Fomos correalizadores do Cities (Congresso 

Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo 

e Sustentabilidade), com Fiemg, Sebrae, prefeitura municipal 

de Uberlândia e governo do estado de Minas Gerais, 

que promoveu a temática “cidades inteligentes” e reuniu 

empresários, empreendedores, acadêmicos e estudantes na 

cidade de Uberlândia.

Em paralelo aos investimentos, cada empresa do Grupo tem o 

compromisso de buscar tendências e novas tecnologias; criar 

oportunidades de colaboração com outras empresas parceiras 

e clientes, instituições e comunidade; realizar experimentações 

ágeis, com análises consistentes; e apresentar resultados, 

incorporando inovações a processos internos e a soluções 

para clientes e suas cadeias de valor. Um dos caminhos para 

promover essas transformações é a Mostra Algar de Inovação, 

oportunidade anual para os associados de todas as empresas do 

Grupo apresentarem projetos de novos produtos e processos 

que promovam economia de recursos e novas receitas. Em 2017, 

a Mostra Algar de Inovação fez parte do Cities, por meio de 

exposição de projetos de parceiros e universidades nacionais, 

com atuação em inovação e empreendedorismo. Além disso, 

em 2017, o grupo Algar lançou o Brain, um Centro de Inovação 

em Negócios Digitais, visando promover a cooperação e 

a inovação aberta. Encerramos 2017 com o ecossistema de 

inovação fortalecido.
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Sustentabilidade
 

Nossa visão sobre sustentabilidade está relacionada a como 

nossos negócios podem contribuir para solucionar desafios 

atuais e futuros da sociedade e a como nos relacionamos com 

nossos públicos. Manter rigorosos padrões éticos de atuação; 

apresentar ao mercado soluções com alto valor agregado; 

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

ter responsabilidade sobre os impactos das nossas atividades no 

meio ambiente e na vida das pessoas. Para nós, tudo isso está 

relacionado à sustentabilidade.

Para nortear nossa gestão sustentável, utilizamos referências 

internacionais e assumimos publicamente compromissos 

com agendas globais de desenvolvimento. A Algar 

Telecom é signatária do Pacto Global e dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 

Atualmente, a Empresa contribui direta ou indiretamente  

para 27 dos ODS, o que passou a ser monitorado de forma 

mais estruturada. 

Temos, ainda, o Instituto Algar, uma associação sem fins 

lucrativos que coordena o investimento social do Grupo (com 

voluntariado, recursos próprios e por meio de incentivos fiscais), 

para a realização de projetos socioambientais, especialmente 

com perfil educacional (veja mais em “Gestão socioambiental”). 

Como forma de gerar mobilização diante dos compromissos 

assumidos, com o apoio do Instituto Algar, temos o Comitê de 

Sustentabilidade com representantes de diversas regiões de 

atuação e premiações anuais às regionais que mais se destacam.

A maturidade da gestão voltada à sustentabilidade tem sido 

reconhecida nos últimos anos, por meio de premiações 

recebidas pelas empresas do Grupo, como “a mais sustentável” 

em diferentes setores de atuação, segundo o Guia Exame de 

Sustentabilidade. Veja mais em “Prêmios e Reconhecimentos”. 

Gente servindo Gente
 

O slogan da marca Algar, “Gente servindo Gente”, foi inspirado 

nas lições do fundador do Grupo, comendador Alexandrino 

Garcia. Para ele, o mais importante era trabalhar em benefício 

de alguém, servir as pessoas em suas necessidades. É isso que, 

até hoje, guia as atitudes e os comportamentos de nossos 

associados em relação aos nossos clientes. 

Na prática, valorizamos as relações humanas em todas as 

nossas atividades e construímos relacionamentos éticos, 

respeitosos e transparentes com os associados. Essa atitude 

é naturalmente replicada a todos os demais públicos. Por 

adotarmos uma postura coerente com nossos stakeholders 

internos e externos, somos reconhecidos como uma das 

melhores empresas para se trabalhar em diferentes setores 

e regiões – veja em “Prêmios e Reconhecimentos” – e, ao 

mesmo tempo, conquistamos altos índices de satisfação com 

nossos serviços e soluções.

Uma das razões por alcançarmos esse reconhecimento está no fato 

de proporcionarmos um ambiente de desenvolvimento humano e 

intelectual, que tenha valor para os associados e, consequentemente, 

qualifique as soluções apresentadas ao mercado. Uma estratégia 

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. Isso é comprovado por meio da 

Pesquisa de Clima Organizacional cujo índice de satisfação saltou 

de 71%, em 2016, para 77%, em 2017.
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PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS

INOVAÇÃO

 ALGAR AGRO – Ranking Valor Inovação – 1ª posição no setor de Agronegócios

 ALGAR TELECOM – Ranking Valor Inovação – 2ª posição no setor de Telecomunicações

 ALGAR TELECOM – Best Innovator AT Kearney – empresa mais inovadora do Brasil  

 no setor de Telecomunicações

 ALGAR TELECOM – Ranking Campeãs da Inovação Revista Amanhã  

 – empresa mais inovadora no Sul do Brasil no setor de Telecomunicações

 ALGAR TECH – Ranking Valor Inovação – 4ª posição no setor de Tecnologia

 ALGAR TECH – Melhores & Maiores Exame – 46ª posição na categoria Mundo Digital

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.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

  ALGAR TELECOM – Revista Época Negócios 360º – melhor administrada no setor de  

 telecomunicações pelo quinto ano consecutivo

  ALGAR TELECOM – 21º Prêmio Anefac/Fipecafi/Serasa Experian – Troféu Transparência 

  ALGAR TECH – Melhores da Dinheiro – Categoria Tecnologia – 5º lugar em Inovação  

 e Governança Corporativa

  ALGAR TECH – Frost & Sullivan –  Best Practices Award – empresa líder e a mais 

 inovadora em estratégia competitiva em Contact Center

  ALGAR TECH – Ranking FDC – Ranking das Multinacionais Brasileiras – as 54 empresas

 que mais cresceram 
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GESTÃO DE PESSOAS

  ALGAR S/A – Revista Você S/A – 150 Melhores Empresas para Trabalhar em 2016
  ALGAR AGRO – Revista Época – Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW)  

 – entre as melhores de Minas Gerais e do Maranhão  
 (com até 1.000 funcionários)
  ALGAR TELECOM – Revista Época – Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW)  

 – entre as melhores do Brasil (pelo quinto ano consecutivo) e também de Minas Gerais  
 (com mais de 1.000 funcionários)
  ALGAR TECH – Melhores para Trabalhar – 8ª posição no ranking de Minas Gerais  

 (com mais de 1.000 funcionários)
  ALGAR TECH – Nice Customer Excellence Awards – Excelência no Engajamento  

 de Funcionários – Case RTAM
  ALGAR SEGURANÇA – Revista Época – Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW)  

 – 5ª posição no ranking de Minas Gerais e 72ª no nacional (com mais de  
 1.000 funcionários)

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

  ALGAR S/A – Prêmio do Esporte Mineiro – as empresas que mais apoiaram projetos 
 esportivos em Minas Gerais
  GRUPO RIO QUENTE – Guia Exame de Sustentabilidade – destaque pela preservação das  

 riquezas naturais do cerrado
  GRUPO RIO QUENTE – Certificação internacional ISO 14001 de responsabilidade ambiental
  ALGAR TELECOM – Guia Exame de Sustentabilidade – empresa de telecomunicações  

 mais sustentável do Brasil
  ALGAR TECH – Melhores da Dinheiro – Categoria Tecnologia – 1º lugar em  

 Responsabilidade Social
  INSTITUTO ALGAR – Prêmio Quinzala (grupo Quianzala Business) – Pessoas Raras – as 25  

 personalidades que fazem a diferença em seu meio social

ATENDIMENTO AO CLIENTE/CASES

  ALGAR TELECOM - Prêmio Época - Reclame Aqui - As melhores empresas para o 
   consumidor, vencedora na categoria Serviços de Telecomunicação
  ALGAR TECH – Prêmio Best Performance – Categoria Excelência nas Práticas de Análise de  

 Risco e Combate à Fraude – Case Automação de Fraude – SMS Bidirecional
  ALGAR TECH – Mesc – Melhores Empresas em Satisfação do Cliente – 1º lugar no  

 segmento de Serviços de Terceirização de Processo de Negócio/Call Center
  ALGAR TECH – Abrarec – 5º Prêmio Atendimento de Ouro 
  ALGAR TECH – 23º Prêmio Abemd – Ouro em CRM; Ouro em Call Center/Contact  

 Center; Melhor dos Melhores em Call Center/Contact Center
  ALGAR TECH – Prêmio CIC Brasil – Melhor Projeto de Integração – Bronze – Integração 

 SAC e Televendas
  ALGAR TECH – Prêmio CIC Brasil – Melhor Projeto Estratégico – Prata – URA Extrato de Ganhos
  ALGAR TECH – Prêmio CIC Brasil – Melhor Operação de Back Office – Ouro –  

 Automatização de Despesas – SMS Bidirecional

ANUÁRIOS SETORIAIS/DESTAQUES DIVERSOS

  GRUPO RIO QUENTE – Revista Viagem e Turismo – o melhor resort do Brasil – dez  
 vezes consecutivas
  GRUPO RIO QUENTE – TripAdvisor – Hot Park eleito um dos dez melhores parques  

 aquáticos do mundo
  ALGAR TELECOM – Anuário Telecom – empresa de telecomunicações do ano 
  ALGAR TELECOM – Anuário Telecom – destaque do ano 
  ALGAR TECH – Anuário Telecom – Fórum Editorial – 36ª posição no ranking geral
  ALGAR TECH – Anuário de Informática Hoje – 82º lugar no ranking geral de prestadores  

 de serviço; 6º lugar entre as campeãs de crescimento; 19º lugar no ranking de integradores
  ALGAR TECH – Revista Comunicação – Categoria Tecnologia da Informação – Empresas  

 que Melhor se Comunicam com Jornalistas
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Visão geral 
 

Acreditamos que uma boa governança corporativa amplia o valor gerado pela Empresa 

e a percepção do mercado, contribui para uma gestão mais assertiva, transparente 

e para a administração eficiente de nosso capital. Pensando nisso, em 2017, revisamos 

nossa estratégia corporativa, passando a enfocar atividades com maior valor agregado, 

redistribuímos atribuições de comitês e conselhos, adequamos a estrutura de gestão ao porte 

e às necessidades do portfólio atual e reduzimos custos corporativos. Com as mudanças 

aplicadas, a estrutura de governança da holding ficou mais enxuta e houve uma redução de 

custos de R$ 13 milhões por ano.

Nova estrutura de governança
 

A principal mudança na estrutura de governança, em 2017, foi aplicada ao reforço dos 

conselhos das subsidiárias para dar mais foco no desenvolvimento de cada negócio. O 

conselho da holding passa a ter maior dedicação na gestão do portfólio de negócios do 

grupo Algar. Além disso, houve uma mudança na dinâmica de funcionamento de Assembleia 

Geral, que passa a envolver somente o Conselho de Sócios, e não mais o Conselho de Família 

(já que esse é subordinado ao primeiro). Veja a nova estrutura a seguir e saiba quais são as 

atribuições de cada grupo.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
GRI 102-12 | 102-13 | 102-16 | 102-18 

Conselho de Administração: órgão central da governança, estabelece a orientação geral do 

portfólio dos negócios e decide sobre questões estratégicas. Visa a criação sustentável de valor e 

a perenidade do grupo Algar, buscando sempre o equilíbrio dos interesses das partes relacionadas 

(stakeholders). Conta com sete integrantes, sendo quatro independentes, sem vínculo com a 

Companhia ou com a família controladora. Nenhum deles acumula cargos executivos e no Conselho, 

conforme estabelecido no Regimento Interno e alinhado ao Código de Boas Práticas de Governança 

Corporativa (IBGC). Todos os anos, o órgão é submetido à avaliação, em três aspectos: coletiva 

(do órgão colegiado), individual (de cada conselheiro, incluindo do Presidente do Conselho) e dos 

comitês de assessoramento. 

     Composição do Conselho de Administração em 31/12/2017:

     Presidente:  Luiz Alberto Garcia

     Membros:   Aguinaldo Diniz Filho

     Eleusa Maria Garcia Melgaço

     José Luciano Duarte Penido

                 Marianna Garcia Malachias Andrade

     Sérgio Alair Barroso

     Silvio José Genesini Junior
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ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA

Assembleia Geral

Conselho  
de Sócios

Conselho  
de Família

Comitês de 
Assessoramento

Secretaria de
Governança

Conselho de 
Administração

Estratégia e Inovação

Diretoria JurídicaVP de FinançasVP OperaçõesVP Estratégia 
e Inovação 

Talentos Humanos

Auditoria e  
Gestão de Riscos

Auditoria Interna

Auditoria Externa

CEO

Family Office

VP de Gente
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Conselho de Sócios: integra a governança corporativa e a familiar, com atuação sobre a estratégia 

de gestão da propriedade, da sucessão e perenidade do patrimônio. Conta com nove membros, 

entre acionistas e descendentes diretos. 

Conselho de Família: subordinado ao Conselho de Sócios, promove a gestão do capital humano 

e do legado familiar e o orgulho de pertencimento. 

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 Estratégica e Inovação. Seu 

funcionamento e responsabilidades estão definidos por um Regimento Interno. Também há a 

possibilidade de instituir comitês temporários, quando identificada necessidade relevante específica.

 Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos – seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, 

 transparência e credibilidade às demonstrações financeiras, bem como a efetividade nos 

 processos das auditorias, interna e independente, dos controles internos, o cumprimento  

 da legislação aplicável e de zelar por uma política adequada de gerenciamento estratégico  

 de riscos corporativos.

 Comitê de Talentos Humanos – tem como missão garantir a gestão estratégica de Talentos 

 Humanos e que seja percebida e valorizada pelos stakeholders como diferencial competitivo 

 do grupo Algar, bem como zelar pela adoção efetiva e evolução contínua das melhores 

 práticas de governança corporativa que reforçam a visão de futuro da Companhia e a 

 preservação e otimização do valor econômico de longo prazo. 

 Comitê de Estratégia e Inovação – sua missão é promover e zelar pelas discussões, no âmbito 

 do Conselho de Administração, de assuntos relevantes e de elevado impacto para a 

 Companhia, com relação à Aspiração de Valor do Acionista, às diretrizes estratégicas.  

 Também define metas de desempenho baseadas na criação de valor econômico.

Diretoria Corporativa: órgão colegiado, responsável pela execução das estratégias e diretrizes gerais 

corporativas aprovadas pelo conselho de administração. Responsável pela formação de lideranças, 

através da UniAlgar, pelas relações institucionais e pela evolução e preservação da cultura organizacional.

  Composição do Diretoria Executiva em 31/12/2017:

  Presidente-executivo      Luiz Alexandre Garcia

  Vice-presidente Corporativo de Operações   Divino Sebastião de Souza

  Vice-presidente Corporativo de Finanças   Marcelo Mafra Bicalho

  Vice-presidente Corporativo de Gente   Eliane Garcia Melgaço

  Vice-presidente Corporativo de Estratégia e Inovação Clau Sganzerla

  Diretora Corporativo Jurídico      Fernanda Aparecida Santos

Para mais informações sobre a estrutura de governança, acesse o nosso site.

Participamos de grupos empresariais internacionais, que objetivam a melhoria da gestão 

dos negócios, como o “Latin American Companies Circle”3 , criado pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Corporação Financeira 

Internacional; e da Rede de Negócios Familiares (FBN)4 , onde presidimos a rede 

brasileira (chamada Capítulo Brasil) e participamos, do Conselho de Administração dessa 

organização internacional (FBN-i).

3 Grupo atualmente formado 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 de governança.
4 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.

Aprendizado em rede

http://www.algar.com.br/governanca-corporativa
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Conduta ética e mecanismos de gestão
 

Para uma organização do porte e alcance do grupo Algar, não basta estabelecer regras claras 

sobre a conduta de seus associados e disponibilizar canais para denúncia. Mais do que isso, é 

fundamental contar com processos estruturados para informar, sensibilizar, prevenir e fiscalizar. É 

exatamente esse o propósito do nosso Programa de Compliance.

Nosso Código de Conduta – que norteia o comportamento esperado nos relacionamentos 

com diversos públicos – é ativamente compartilhado com todos os associados, quando entram 

na Empresa e também anualmente. Eles devem atestar formalmente o conhecimento das 

orientações, a cada ano, garantindo que revisões periódicas – como a realizada em 2017 – não 

passem despercebidas.

Usamos canais de comunicação interna e externa para promover visibilidade ao Código e realizamos 

um treinamento específico sobre o tema, disponível para os associados pela internet. No dia a dia, 

é possível observar as premissas éticas em políticas e procedimentos internos, aplicáveis a diversas 

atividades da Empresa, como a seleção de profissionais, a contratação de fornecedores e o patrocínio 

a projetos. Os executivos da Companhia exercem papel crucial para o Programa de Compliance, na 

liderança pelo exemplo e demonstração de coerência entre discurso e prática.

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, administrado por uma auditoria 

independente, responsável por avaliar a procedência e a criticidade da denúncia. Os desvios 

confirmados são relatados à Comissão de Integridade, que investiga e trata as ocorrências. 

Garantimos sigilo, preservação da identidade e não toleramos nenhum tipo de retaliação. 

COMPLIANCE E 
GESTÃO DE RISCOS

GRI 102-11 | 102-16

http://www.algar.com.br/upload/archive/codigo-de-conduta-algar.pdf
http://www.algar.com.br/canal-de-integridade
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Conformidade e auditorias
GRI 102-12 I 419-1 I 307-1 I 416-2 

O grupo Algar monitora leis e regulamentos aplicáveis a seus negócios, de forma a promover 

a conformidade de suas atividades. Nossas políticas e procedimentos estão aderentes à Lei 

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

10.520/2002), à Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (nº 12.462/2011), 

entre outras. 

Na frente de trabalho de prevenção e combate à corrupção, também somos signatários do Pacto 

Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção (Instituto Ethos). Aplicamos boas práticas 

em diversas áreas da Empresa, como na determinação de regras claras para contratação de 

fornecedores, doações, patrocínios de caráter socioambiental e cultural.

Para promover uma avaliação efetiva e transparente dos nossos controles internos e da 

conformidade com regulamentações, normas, políticas internas e externas, contamos com a 

Auditoria Interna, responsável por definir um plano anual a partir dos riscos de cada negócio, 

validar o plano com o Conselho de Administração, realizar auditorias em diversos processos 

e, em caso de não conformidades, recomendar e monitorar planos de ação. Em uma atuação 

complementar, a Auditoria Externa avalia as demonstrações financeiras, seus sistemas e 

registros de transações, com base em normas brasileiras e internacionais, que subsidiam a 

emissão de um parecer. 

Em 2017, não foram registrados casos de não conformidade com leis e regulamentos, sejam eles 

relacionados à corrupção, ao meio ambiente e a impactos gerados por nossos produtos e serviços 

na saúde e segurança de clientes.

Riscos corporativos

O gerenciamento dos riscos é coordenado pela holding, que articula esse trabalho com as 

empresas do Grupo e conta com a supervisão do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos – 

órgão de assessoramento do Conselho de Administração. O processo abrange: a identificação de 

riscos, a valoração de seu impacto real e potencial para os negócios, a definição de medidas para 

controle e mitigação, a proposição de indicadores, o monitoramento e a comunicação com 

públicos estratégicos. É um processo cíclico, que sofre contínua atualização. 

Um dos instrumentos que apoia a priorização riscos a serem tratados é a Matriz de Riscos, 

que costuma apresentar a origem dos eventos, a natureza dos riscos e sua tipificação. A seguir é 

apresentada uma tabela que resume as tipificações de risco.

Operacionais
Gestão
Processos
Pessoas
TI
Meio ambiente

Estratégicos
Governança
Estratégia

Financeiros
Crédito

Mercado
Liquidez

Relatórios

Conformidade
Leis e Normas

MAPA  
DE RISCOS
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Natureza dos riscos Tipos Como é percebido Como é mitigado 

Estratégicos

Governança

Perenidade dos negócios impactada por: erros no direcionamento 
da Companhia; eventual incapacidade de estabelecer regras 
de relacionamento institucional, de convivência e de sucessão de 
acionistas e administradores.

Manutenção de um Conselho de Família; atividades do Conselho de 
Administração; avaliação constante de novas práticas, com vistas a 
garantir evolução contínua, por meio da Vice-Presidência de Gente e 
do Comitê de Governança Corporativa, órgão de assessoramento do 
Conselho de Administração.

Estratégia

Inerente à formulação e à execução da estratégia corporativa  
na busca de valor, fatores de risco internos e externos podem 
comprometer os objetivos, principalmente a longo prazo.

Revisão anual do plano estratégico; avaliação e discussão de cenários,  
concorrência e outros aspectos antes de definir investimentos;  
Vice-presidência de Estratégia e Inovação, além de consultorias  
externas, auxiliam nesse processo.

Financeiros

Mercado

Podemos ter perdas em função da volatilidade de preços das  
commodities, da variação cambial e da taxa de juros. Os preços  
das commodities e a variação cambial são especialmente sensíveis 
para a Algar Agro, que adota políticas de hedge e contratação de 
instrumentos financeiros.

Monitoramos periodicamente a exposição aos riscos de mercado e o 
cumprimento dos limites aprovados, além de incentivar a automação 
dos controles de monitoramento dos riscos.

Liquidez

Eventualmente, podemos ser incapazes de honrar nossas  
obrigações, o que geraria impactos significativos, impedindo novas 
captações de recursos e elevando os custos financeiros.

Para evitar o risco de liquidez, acompanhamos diariamente o nível de 
caixa e a programação de compromissos financeiros. As instituições 
financeiras com as quais mantemos relações e os limites de crédito são 
definidos na Política Corporativa de Aplicações Financeiras.

Crédito

Diante da possibilidade de não cumprimento de eventuais  
obrigações por nossas contrapartes, além da chance de ocorrerem 
falhas nossas na avaliação de limites, garantias e avais, a gestão de 
nosso risco de crédito é descentralizada. A concessão de crédito  
a nossos clientes é pautada por procedimentos de análise e  
consulta aos órgãos de proteção, sendo que cada empresa define 
suas próprias políticas, regras e programas. Um exemplo é o  
programa Sentinela, da Algar Agro, que mapeia as exposições de 
créditos e de preços dos seus clientes.

Acompanhamos o nível de inadimplência em cada empresa em  
reuniões periódicas com as áreas financeiras. A estruturação de um 
Centro de Soluções Corporativas (CSC) também contribui para  
mitigar esses riscos.
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Natureza dos riscos Tipos Como é percebido Como é mitigado 

Conformidade Leis e normas

Podemos ficar expostos a autuações por órgãos fiscalizadores – e a 
eventuais multas, perdas com reparação de danos, cessão de lucros, 
embargos de obras ou atividades e impactos na imagem – caso não 
atuemos segundo as melhores práticas, em conformidade com a  
normatização ambiental, trabalhista, tributária e regulatória.

Cabe à Algar S.A. consolidar e acompanhar a carga tributária do Grupo 
e as contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e regulatórias, além de 
coordenar a Comissão de Gestão Tributária Corporativa, que se reúne 
trimestralmente. Temos um volume pequeno de ações e contingências 
trabalhistas e tributárias reconhecido em nossos balanços.

Operações

Gestão Estamos expostos a riscos decorrentes de falhas no monitoramento 
da performance de nossos negócios, na execução de projetos  
estratégicos e no cumprimento de metas e prazos.

Para integrar estratégias e operações, adotamos a metodologia Balanced 
Score Card (BSC), incentivando os gestores a discutir conjuntamente 
a performance das áreas em relação aos objetivos estratégicos, 
propondo alternativas quando necessário.

Processos Estamos constantemente atentos a riscos à capacidade operacional, 
dimensionamento e obsolescência de ativos e instalações, 
processos e fluxos logísticos, que podem causar perdas ou 
interrupções operacionais ou comprometerem a qualidade de 
nossos produtos e serviços. Focada na eficiência dos processos 
e na redução de perdas, a gestão de riscos operacionais prevê 
o monitoramento de indicadores e, em certos casos, metas de
desempenho firmadas em Acordo de Nível de Serviço (ANS) com
nossos clientes. Nos setores de Telecom e Agro, nossas empresas
seguem padrões definidos por órgãos reguladores e estão sujeitas
a penalidade em caso de não conformidades.

Entre as iniciativas para minimizar esses riscos, destacamos o Projeto 
Xeque Mate, um programa de dois anos, desenvolvido na Algar Agro, 
focado nos sistemas de controles internos.
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Natureza dos riscos Tipos Como é percebido Como é mitigado 

Operações

Tecnologia  
da informação

Estamos sujeitos a riscos como o acesso não autorizado a dados e 
informações da Companhia, decorrente de controles inadequados, 
além da violação de políticas e termos de responsabilidade, o 
que pode acarretar ataques externos, paradas no ambiente de TI, 
alteração ou divulgação indevida de informações.

Nossos associados são instruídos sobre a Política de Segurança da 
Informação da Empresa, o Código de Conduta e os Termos de 
Responsabilidade para uso de informações. Esses documentos trazem 
orientações quanto ao uso de e-mails, internet, sistemas e rede 
corporativa. Um Comitê Corporativo de TI coordenado pela Algar S.A. 
tem o objetivo de uniformizar as práticas de segurança em todas as 
empresas. No caso dos riscos de TI, realizamos um amplo diagnóstico, 
avaliação e monitoramento de indicadores de riscos, conforme grau de 
criticidade. A partir disso, definimos limites a serem seguidos e ações 
de mitigação para melhoria dos controles.

Pessoas Podemos encontrar dificuldades para atrair e reter talentos  
qualificados, em função de fatores como concorrência e  
clima organizacional.

Os riscos de atração e retenção de pessoas, desenvolvimento e 
sucessão de executivos são monitorados a partir de indicadores de 
turnover e de Pesquisa Anual de Clima e Engajamento. Promovemos 
ações contínuas de melhoria do ambiente de trabalho e revisamos 
periodicamente o plano de remuneração e benefícios oferecidos aos 
associados, além de oferecer um ambiente desafiador.

Meio ambiente Prejuízos decorrentes de intempéries climáticas severas e escassez 
de recursos naturais.

Considerando também o impacto potencial na imagem da 
Companhia, são adotadas medidas como: contratação de apólices 
de seguros; elaboração de Planos e Continuidade do Negócio; 
monitoramento das operações.
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Nossa Gente

Somos mais de 
19 mil associados 
comprometidos com o 
propósito do grupo Algar: 
Gente servindo Gente
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Somos um grupo com mais de 19 mil talentos, 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 desenvolvimento pessoal e profissional, com participação, prestígio e bem-

estar. Esse ambiente é reconhecido pelo mercado, a partir de premiações como a de melhores 

empresas para trabalhar – veja mais em “Prêmios e Reconhecimentos” –, e também pelos próprios 

associados, a partir de pesquisas internas de satisfação.

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

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

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

possibilidade de os gestores aplicarem pesquisas personalizadas e acompanharem os resultados 

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

mercado, e os algoritmos que identificam comentários mais relevantes.

Participaram da pesquisa 13.529 associados, o que representa 74% de adesão em relação ao 

número de convidados. O índice médio de favorabilidade do grupo Algar foi de 77%. As três 

organizações com a melhor pontuação foram a Algar Farming (89%), a Algar Telecom (83%) e a 

Algar Segurança (80%).

As mudanças e reestruturações realizadas pelo Grupo foram bem avaliadas na pesquisa e o 

engajamento da liderança (reconhecimento e feedback) recebeu avaliação 10% mais favorável em 

relação a 2016. O item de maior insatisfação é a remuneração variável, embora tenha registrado 

pontuação mais positiva do que no ano anterior.

GESTÃO  
DE PESSOAS
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Perfil dos associados 

Ao analisar as características do nosso quadro de associados, como a divisão por idade, gênero, 

região de trabalho e empresa, 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. Somos 19.157 associados – dos quais 219 são executivos e 18.938 não 

executivos, além de 401 estagiários e jovens aprendizes – comprometidos com o nosso propósito 

Gente servindo Gente. Conheça um pouco mais sobre o perfil de nossos associados.

Em 2017, a área de Talentos Humanos iniciou o processo de revisão 

da cultura organizacional. A ideia é identificar traços culturais que 

atrapalham o desenvolvimento da Empresa, para afastá-los do nosso 

ambiente de trabalho, bem como aqueles que nos permitirão crescer 

de forma sustentável para nos valorizar. Criamos a campanha Falando 

da Gente, que busca aproximar os associados e despertar reflexões 

sobre as atitudes desejáveis para o grupo Algar, como a empatia, o foco 

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

Além disso, foi realizado um evento com os executivos do Grupo sobre 

a evolução para um modelo mental (mindset) mais digital, simples, 

conectado e ágil.

Nota: dos associados, 65% (12.428) mantêm jornada de período integral. Os outros 35% (6.729) trabalham em regime  
de meio período. 

Quantidade de associados

2015 2016 2017

22.626 22.832

19.157

Quantidade de terceiros

2015 2016 2017

593602
583
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Associados por gênero
em 2017

Associados por local de trabalho (país)

45%
8.578

55%
10.579

mulheres homens

Argentina, Colômbia e México 
427 (2%)

Brasil 
18. 730 (98%)

AAA

Associados por local de trabalho (região brasileira) em 2017

Associados por faixa etária em 2017

14%
2.282

47%
8.944

1%
100

5%
951

3%
499

79%
14.811

48%
9.262

Sudeste

Abaixo de 30 anos

Sul

Acima de 50 anos

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

Entre 30 e 50 anos

Veja mais nos “Complementos dos indicadores GRI”.

3%
638
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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 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. Apresentamos  

 as possibilidades de crescimento profissional nas empresas do Grupo e damos preferência  

 ao recrutamento interno. Avaliamos a performance anualmente e orientamos as lideranças a 

 realizarem feedbacks frequentes, e não apenas em ocasiões de consolidação de resultados. 

  Desenvolvimento de lideranças – avaliamos o desempenho dos executivos com base  

 na metodologia nineBox, 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 pacote de benefícios, alinhado com padrões de mercado. A política  

 de remuneração é tratada em acordos de negociação coletiva, que abrangem 99% dos  

 associados (somente executivos não participam do acordo, pois têm suas regras de  

 remuneração previstas em Regimento).

ATRAÇÃO E ENGAJAMENTO
GRI 102-41 | 401-1 | 404-1

Em 2017 lançamos 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 –avalia, analisa e equilibra as percepções de 

performance de um grupo de pessoas de um mesmo nível de complexidade; 

  

Devolutiva – etapa de feedback com gestor e de análise do relatório  

de calibragem e sugestão de plano de ação;

Execução do Plano de Desenvolvimento Individual.
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  Formação profissional – 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. Um dos destaques nesse sentido é a UniAlgar, referência 

 em universidade corporativa. Somente em 2017, o grupo Algar destinou aproximadamente  

 1 milhão de horas para treinamentos de seus associados, o que representa uma redução de  

 20% em relação ao ano anterior, como consequência da queda no quadro de associados.  

 A redução da carga horária média por associado foi de cerca de 3%, resultando em uma média 

 de 52 horas de treinamento por associado (veja mais nos “Complementos dos indicadores GRI”).  

 Além dos treinamentos presenciais, também foram ofertados mais de 500 cursos na modalidade 

 de ensino a distância, com cerca de 73 mil participações.

  Comunicação e engajamento – oferecemos canais de comunicação como o Programa  

 de Integração de Talentos (Pint), a intranet corporativa (Algarnet), uma rede social interna via 

 Facebook (Workplace), programa semanal em vídeo (TV Algar), notícias rápidas em televisores 

 espalhados pelas empresas do Grupo (Toda Hora), boletins internos (Fique por Dentro), 

 reuniões presenciais e a distância, ferramenta de chat entre associados e o Programa Fale com o 

 Presidente, que é um encontro para diálogo sobre estratégia, objetivos e resultados. 

Essas e outras práticas impactam diretamente a rotatividade, indicador que caracteriza o fluxo 

de admissões, demissões e remanejamentos, e demonstra a capacidade de atrair e manter 

colaboradores engajados. Em 2017, a taxa de rotatividade foi de 39%. Na análise etária, o maior 

percentual foi registrado entre associados com até 30 anos de idade (25%). Na divisão por região, 

o Sudeste apresentou a maior taxa (31%). Veja mais nos “Complementos dos indicadores GRI”.

Em 2017, cada associado recebeu 

em média 52 horas de treinamento 
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A área de Talentos Humanos realiza periodicamente um levantamento de necessidades de 

desenvolvimento de cada empresa do Grupo. 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. Em 2017, foram mais de 47 mil horas em treinamentos para as 

empresas do Grupo, além de 250 cursos na modalidade de ensino a distância, com cerca de 

31 mil participações.

Outra novidade do ano é que a UniAlgar deixou de ter um prédio próprio, que permitiu o 

direcionamento de R$ 3,6 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.

UNIALGAR
GRI 404-1
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Para promover a saúde e a segurança dos associados, o grupo Algar conta com o Programa 

Algar + Saúde, que realiza ações voltadas à prevenção de doenças e à qualidade de vida, como 

campanhas de conscientização, exames periódicos e acompanhamento médico e nutricional. Por 

meio do programa, são gerados indicadores sobre as condições de saúde dos associados, o que 

permite o planejamento e a implementação de projetos específicos.

Dispomos também do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT), que conta com uma equipe multidisciplinar (composta por técnicos e 

engenheiros de segurança, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, 

psicólogos e fisioterapeutas) e das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

que têm a missão de observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho, além de 

contribuir para propostas de mitigação. Com representantes indicados pela Empresa e membros 

eleitos pelos associados, as CIPAs estão presentes em todas as unidades operacionais com mais de 

50 associados. Em 2017, 97% dos associados estavam representados por elas. 

Outras equipes importantes para esse tema são o Comitê de Ergonomia e Saúde, criado para 

realizar análises ergonômicas dos postos de trabalho, e a Brigada de combate ao Incêndio, 

que atende ao disposto da NR 23 e instrução técnica do corpo de bombeiros de cada regional, e 

realiza simulados de abandono conforme legislação estadual.

GRI 403-1

Prevenimos e repudiamos a utilização de trabalho infantil, forçado ou análogo 

ao escravo ou que viole os direitos indígenas. Não contratamos menores, 

exceto na condição de aprendiz, nem mantemos trabalhadores em locais 

insalubres. Nossos contratos de trabalho com fornecedores incluem cláusulas 

específicas para esse propósito. Realizamos o monitoramento das empresas 

contratadas, exigindo documentação específica (como registro em carteira de 

trabalho, exames de saúde e comprovantes de recolhimento de obrigações 

legais), consultando a Lista do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e 

Emprego e visitando as instalações pessoalmente. Em 2017, não houve registro 

de ocorrências de casos que violaram os direitos humanos.

DIREITOS HUMANOS E TRABALHO DIGNO
GRI 408-1 I 409-1

SAÚDE E  
SEGURANÇA
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Gestão socioambiental

Investimos  
R$ 10,3 milhões em 
projetos educacionais,
culturais e ambientais,  
em 2017
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O Instituto Algar é responsável pelo investimento social do grupo Algar, coordenando e dando 

diretrizes para as ações nas frentes educacional (contribuindo para a melhoria da educação 

do Brasil, com atividades e formações para alunos e professores), ambiental (articulando, 

mobilizando e sensibilizando as empresas da Algar a continuarem implementando iniciativas 

ambientais) e de incentivos fiscais (ao patrocinar projetos disponibilizados via leis de incentivos: 

municipais, estaduais e federal). 

Em 2017, por meio do Instituto Algar, 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. O Instituto propõe e 

implementa indicadores de monitoramento e diagnósticos, que ajudam a demonstrar o impacto 

socioambiental das iniciativas.

Veja mais informações sobre os programas do Instituto Algar e as principais realizações no site do 

Instituto Algar.

INSTITUTO  
ALGAR

GRI 102-12

www.institutoalgar.org.br
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Programas educacionais

Acreditamos que a educação é a base do desenvolvimento de um país. Por conta dessa crença, 

direcionamos nosso investimento social a programas educacionais, em parcerias com escolas 

públicas e secretarias de educação nas nossas regiões de atuação. Estamos presentes em  

26 municípios brasileiros e oito estados brasileiros com os seguintes programas:

  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.

  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 

 instituições sociais sem fins lucrativos, por meio de uma parceria.

  Transforma – desenvolve oficinas e aulas com crianças e adolescentes (entre 6 e 14 anos) nas  

 esferas de Cultura e Artes, Cultura Digital e Esportes. Em 2017, oferecemos 800 vagas, realizamos  

 339 aulas e treinos com um total de 663 horas de atividades. A Oficina de Bem-Estar foi inserida  

 na programação, com o patrocínio do Instituto Sabin. Passamos a contar com uma nova sede  

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

DESEMPENHO 
SOCIAL

NOSSOS NÚMEROS 
16.800 ALUNOS

1.180 VOLUNTÁRIOS
460 EDUCADORES

113 ESCOLAS
26 CIDADES
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Em 2017, estabelecemos parceria com o Instituto Hortense com o Programa Escola da Inteligência, 

que objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Fundamentada na 

Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo médico psiquiatra Augusto Cury, a metodologia 

promove a melhoria dos índices de aprendizagem, o aprimoramento das relações interpessoais e 

o aumento da participação familiar na formação integral dos alunos. O programa já foi aplicado em

treze escolas rurais de Uberlândia (MG), com benefício para 5.000 alunos e 3.500 famílias.

Voluntariado

Os associados participam voluntariamente de diversas atividades pontuais ou contínuas, 

presencialmente ou a distância, doando seu tempo, trabalho e talento em atividades orientadas 

pelo Instituto Algar. Em 2017, foi realizado o Encontro de Voluntários, em parceria com o Instituto 

Alair Martins (Iamar), para o compartilhamento de experiências entre profissionais da Empresa e 

membros da comunidade.

Projetos incentivados

Direcionamos todo o recurso de incentivos fiscais permitido para projetos na área de cultura, 

saúde, esporte e de apoio às crianças, adolescentes e idosos em situação de risco social. Para 

viabilizar esses patrocínios, contamos com o apoio do Comitê Corporativo de Incentivos Fiscais, 

que ampara a identificação e a gestão de recursos em âmbito municipal, estadual e federal.  

Em 2017, foram apoiados 56 projetos, totalizando R$ 7,5 milhões de investimento. Veja mais 

realizações no site do Instituto Algar.

www.institutoalgar.org.br
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Monitoramos as iniciativas ambientais do grupo Algar, identificando sinergias entre as empresas 

e ampliando os resultados. Em 2017, foram mapeadas 47 iniciativas. Muitas delas passaram a ter 

métricas de impacto financeiro, que complementam a visão sobre impacto socioambiental e 

permitem a escolha mais assertiva dos investimentos a realizar. 

As iniciativas são implementadas pelos Comitês Ambientais de cada uma das empresas, e 

depois monitoradas por representantes da área de Sustentabilidade do Grupo. Para fortalecer 

e desenvolver as competências dos integrantes dos Comitês, realizamos workshops sobre: 

compras sustentáveis, pegada de carbono e pegada hídrica.

Entre 2016 e 2017, houve queda de 69% nos investimentos destinados à eficiência ambiental, 

como fruto da conclusão de obras de otimização energética. Nos últimos anos, investimos 

fortemente em infraestrutura, resultando na eficiência de geração, distribuição e consumo de 

energia. Entre as melhorias, destaque para a instalação da caldeira movida a biomassa na Algar 

Agro, resultado de aportes da ordem de R$ 15 milhões. 

Conheça algumas de nossas iniciativas ambientais

Monitoramento das emissões de gases de efeito estufa que resultam das operações do Grupo;

Tratamento de resíduos sólidos, para reaproveitamento ou correta destinação;

Realização de reuniões por videoconferências, em substituição a viagens;

Construções ecoeficientes que privilegiam o uso de energia solar; 

Substituição de gasolina por etanol para a frota de veículos da região Sul do País (Telecom);

Redução de consumo de 235 caixas de papel toalha e de 895 caixas de copos descartáveis 

comprados (Algar Tech);

Sistema de coleta e reaproveitamento de água dos equipamentos de ar-condicionado para 

usos secundários na Unidade Campinas (Algar Tech);

Utilização de bicicletas elétricas para o transporte interno de associados (Grupo Rio Quente);

Gerenciamento de Recursos Naturais e de Recuperação e Monitoramento das Áreas de 

Preservação Permanente (Grupo Rio Quente);

Produção de cloro para aplicação nas piscinas a partir de sal não iodado (Grupo Rio Quente).

Veja mais informações sobre as ações ambientais no site do Instituto Algar.

DESEMPENHO 
AMBIENTAL

www.institutoalgar.org.br
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Desempenho em 2017

Otimizamos a gestão
dos negócios, em 2017, 
para seguir com o 
crescimento sustentável



Algar S/A - Relatório de Sustentabilidade 2017 Desempenho em 2017
51

Gerencialmente, o Grupo considera quatro setores de atuação: TIC, Agro, Turismo e Serviços. 

Para a consolidação econômico-financeira, devido aos critérios contábeis, o setor Turismo não é 

considerado, por ser uma joint-venture com 50% de participação. 

Em 2017, continuamos com nossos programas de eficiência operacional, otimizando a gestão 

dos negócios e ajustando portfólio para seguir com o crescimento sustentável. No setor de 

atuação TIC, a receita líquida cresceu 6,7%, e o lucro líquido, 25,1%. No consolidado do Grupo, 

apresentamos redução de 10,2% e prejuízo líquido de R$ 84 milhões, contra um lucro líquido de 

R$ 152 milhões no exercício anterior, puxados pelo resultado negativo do setor Agro, em função 

de baixas margens tanto nas vendas para o mercado externo (commodities de soja e milho) 

quanto para o mercado interno (farelo de soja e óleo). Conheça a seguir e nas próximas páginas 

os principais destaques do nosso desempenho em 2017. A íntegra de nossas demonstrações 

financeiras está disponível no site da Algar.

DESEMPENHO 
ECONÔMICO E 

FINANCEIRO
GRI 201-1

http://www.algar.com.br/
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O grupo Algar registrou receita líquida de R$ 4.502 milhões em 2017, 10% menor em relação  

a 2016. A redução de R$ 509 milhões se deve ao setor Agro, que apresentou recuo de  

R$ 718 milhões (-31,5%), parcialmente compensado pela alta de R$ 171 milhões no setor TIC.  

A participação do setor TIC na receita consolidada aumentou de 51% para 60%. Em contrapartida, 

a participação do setor Agro diminuiu de 45% para 35%.

Os excelentes resultados do setor TIC se devem principalmente à estratégia de crescimento,  

que inclui expansão geográfica, revisão do portfólio de serviços, produtos e ofertas que 

permitem aumento da satisfação e fidelização. Já no setor Agro, os resultados se devem ao 

cenário mais desafiador no mercado externo, com alta competitividade.

Composição da receita líquida em 2017

35%

5%

60%

TIC ServiçosAgro

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

Custo (R$ milhões)  
e receita líquida (%)

Composição do custo em 2017

2015 2016 2017

3.681
76%

3.854
77%

3.279
73%

5%

45% 50%

ServiçosAgroTIC

Receita operacional líquida

Receita líquida (R$ milhões)

2015 2016 2017

4.826 5.011
4.502

O custo consolidado atingiu R$ 3.279 milhões em 2017, o que representa 72,8% da receita líquida, 

4,1 pontos percentuais a menos que em 2016. No setor TIC, houve redução de 2,0 p.p. devido à 

continuidade da transformação digital, além dos programas de eficiência operacional. No setor 

Agro, foi registrado aumento de 1,8 p.p., em decorrência, principalmente, do aumento nos custos 

da matéria-prima e das pressões no mercado externo.
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EBITDA ajustado e margem EBITDA

A geração operacional de caixa medida pelo EBITDA consolidada somou R$ 663,9 milhões em 2017,  

recuo de 18% quando comparado aos R$ 811 milhões registrados em 2016.

O setor TIC isoladamente apresentou crescimento, com otimização de custos e mais eficiência 

operacional. No entanto, no setor Agro, o indicador foi negativo, reduzindo o EBITDA do Grupo. 

Dessa forma, a margem EBITDA em 2017 foi de 14,7%, com 1,5 ponto percentual inferior ao 

registrado em 2016.

Em 2017, o resultado entre receitas e despesas financeiras registrou despesa líquida de  

R$ 283 milhões, equiparado aos R$ 282 milhões de 2016, reflexo da redução nas taxas de juros, 

mesmo com o aumento do endividamento. 

Nota: para efeitos de consolidação no 
balanço da Algar S.A., esse indicador sofre 
ajustes que refletem os impactos do hedge 
de soja e do câmbio do negócio Agro.

Resultado Financeiro
R$ milhões 2015 2016 2017
Receita financeira 721 610 508

Despesa financeira (1.014) (892) (790)

 Resultado financeiro (293) (282) (283)

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

2015 2016 2017

765
15,9%

811
16,2% 

663.9
14,7%

Resultado líquido e margem líquida

O grupo Algar apresentou resultado líquido, já considerando a participação em Turismo 

contabilizada como equivalência patrimonial, negativo em R$ 84,3 milhões em 2017, ante lucro 

líquido de R$ 152 milhões em 2016. Tal redução é decorrente do resultado negativo da  

Algar Agro – R$ 192,5 milhões.

Como forma de reverter os resultados operacionais negativos, a partir de 2018 a Algar Agro 

focará sua atuação no mercado interno, o qual possui melhores margens pelo valor adicionado 

no processamento da soja em farelo e óleo e pelos incentivos fiscais federais e estaduais.  

Além disso, a Companhia reestruturou as áreas operacionais e administrativas, com objetivo de 

reduzir e otimizar seus custos e despesas, e vendeu sua participação na Algar Farming à  

Algar S/A a preço de mercado.

Os setores TIC e Turismo apresentaram resultados positivos de R$ 230 milhões e R$ 32 milhões, 

respectivamente.

Lucro líquido (R$ milhões) e margem líquida (%)

2015 2016 2017

200

4.1% 3.0% -1.9%

152

-84
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Endividamento

Empréstimos Debentures Total
R$ milhões CP LP Total CP LP Total

2017

TIC 88 102 190 226 1.150 1.376 1.566

Agro 1.150 303 1.453 - - - 1.453

Serviços 27 47 74 - - - 74

Total 1.265 452 1.717 226 1.150 1.376 3.093

2016

TIC 136 191 327 202 898 1.100 1.427

Agro 1.052 354 1.406 - - - 1.406

Serviços 5 20 25 - - - 25

Total 1.193 565 1.758 202 898 1.100 2.858

2017
Perfil da divida bruta (R$ milhões) Empréstimos Debêntures Total
Curto Prazo 1.265 226 1.491

1 a 2 anos (2019) 293 223 516

 2 a 3 anos (2020) 70 99 169

 Após 3 anos (após 2020) 89 829 917

 Total 1.717 1.376 3.093

A dívida bruta consolidada em 31 de dezembro de 2017 totalizou R$ 3.093 milhões, 8% superior 
ao encerramento do exercício de 2016. Entretanto, o endividamento líquido aumentou em menor 
proporção, de R$ 2.509 milhões para R$ 2.612 milhões no mesmo período, resultado do acréscimo 
no caixa consolidado.

Investimentos

Nossos investimentos, em 2017, totalizaram R$ 627,3 milhões, ante aos R$ 621 milhões desem-
bolsados no ano anterior. Ao segmento TIC, foram destinados 87% desse montante, direciona-
dos para a expansão – incluindo o cabo Monet – e modernização das redes, manutenção da 
operação e ampliação do negócio de Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC. Já os 
investimentos no segmento Agro, na ordem de R$ 44,3 milhões, foram aplicados, por exemplo, na 
melhoria da infraestrutura logística, em projetos de cogeração de energia, em eficiência opera-
cional e na instalação de pivôs para irrigação das lavouras.

Investimentos  
(R$ milhões)

Distribuição do  
investimento em 2017

2015 2016 2017

688
621 627

6%

7%

87%

ServiçosAgroTIC
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Demonstração do Valor Adicionado

O Demonstrativo do Valor Adicionado (DVA) apresenta o valor econômico gerado pelas atividades 

da Empresa, incluindo os valores recebido de terceiros, como receitas financeiras e equivalência 

patrimonial, além de demonstrar como tais valores são compartilhados com a sociedade.

Em 2017, nossas atividades geraram o valor adicionado total de R$ 2.518 milhões, ante R$ 2.486 

milhões em 2016. O índice de agregação de valor em relação à receita bruta obtida no exercício 

de 2016 foi de 45,8%, o que significa que a cada R$ 1 de receita bruta, a Algar S.A. distribuiu R$ 

0,46 na sociedade. A maior parte foi direcionada a associados e ao governo. 

DVA (R$ milhões) 2015 2016 2017
Receitas 5.625 5.973 5.499

Vendas de mercadorias e serviços 5.543 5.826 5.371

 Outras receitas 136 183 17

 Provisão para perdas ao valor recuperável (54) (37) (37)

 Insumos adquiridos de terceiros  
 (inclui: ICMS, IPI, PIS e COFINS)

(3.409) (3.766) (3.142)

 Custos de mercadorias vendidas e serviços prestados (2.600) (2.658) (2.062)

 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (809) (1.107) (1.080)

 Valor adicionado bruto 2.216 2.207 2.357

 Depreciação e amortização (309) (348) (363)

 Valor adicionado líquido pela entidade 1.907 1.859 1.994

 Valor adicionado recebido em transferência 734 627 524

 Receitas financeiras 721 610 508

 Equivalência patrimonial 13 17 17

 Valor adicionado total a distribuir 2.641 2.486 2.518

DVA (R$ milhões) 2015 2016 2017
Total a ser distribuído 2.641 2.486 2.518
Pessoal 1.051 1.166 1.183

 Impostos, taxas e contribuições 746 884 1.036

 Juros e aluguéis 643 283 290

 Aluguéis - 87 94

 Dividendos e juros sobre o capital próprio 45 32 -

 Resultado líquido do exercício 155 120 (84)

DVA (%) 2015 2016 2017
Total a ser distribuído 2.641 2.486 2.518
Associados 40% 47% 47%
 Governo 28% 36% 41%
 Remuneração de capital de terceiros* 24% 11% 15%
 Acionistas 2% 1% -

 Resultado líquido do exercício 6% 5% (3%)

*inclui Juros e Alugueis
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Perspectivas para 2018

Reforçaremos  
nosso papel de  
gestora estratégica  
e fortaleceremos  
nossas empresas
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Continuaremos mostrando ao mercado nossa capacidade de exercer uma governança corporativa de excelência, aliada à 

expansão de nossas atividades para regiões estratégicas e mantendo nosso posicionamento de inovação, prezando pela 

transformação digital e por soluções disruptivas.  

Como holding, reforçaremos nosso papel de gestora estratégica e fortaleceremos nossas empresas priorizando investimentos com 

maior potencial de crescimento, sustentabilidade e geração de valor para nossos stakeholders, a longo prazo.

Em 2018, vamos investir, por meio da Algar Telecom, na expansão e no adensamento de redes e seguiremos com nossos programas 

de inovação tecnológica, os quais permitem oferecer um atendimento de alta qualidade, mantendo o relacionamento próximo com 

nossos clientes. Deveremos manter o ritmo de crescimento, alicerçado em diferenciação e qualidade de serviços.

As diversas ações da Algar Tech em 2017, para melhorar a eficiência operacional e aumentar as interações digitais, preparam-nos 

para saltos maiores em 2018, com ofertas de novos produtos em plataforma digital e incremento da migração para cloud, com 

lançamentos previstos para o primeiro semestre de 2018.

Trabalharemos focados para otimizar a gestão financeira da Algar Agro, setor que deve se beneficiar pela recuperação da economia, 

em 2018. No setor de turismo, a atuação será centrada para que a gestão do Grupo Rio Quente seja refletida nas atividades e 

operações da Costa do Sauípe.

Na Algar Ventures, iniciamos parceria com a Endeavor para a busca de outras 15 scale-ups e também com a Unicamp. Iniciamos o 

Segundo Ciclo, com quatro novos negócios e seguimos acelerando as empresas Netsupport, Sensix e Alsol.

Prezamos por um ambiente em que os associados do Grupo se sintam sempre motivados, desafiados e satisfeitos. Acreditamos que 

eles são essenciais e os responsáveis pelas nossas conquistas históricas e futuras; portanto, continuaremos investindo e incentivando 

a capacitação e os treinamentos de nossos associados.

Acreditamos na retomada da economia do País em 2018 e, consequentemente, no crescimento da demanda por nossos 

produtos e soluções. Ao considerar nossa carteira diversificada de negócios, com atuação em setores promissores, 

consideramos que estamos preparados para dar continuidade à expansão e fortalecimento de nossas empresas, prontos para 

nos beneficiar com a nossa melhoria de processos, evolução em inteligência e com a fase de crescimento econômico.

VISÃO DE  
FUTURO
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Apresentamos o Relatório de Sustentabilidade de 2017, com informações sobre o grupo Algar, 

seus negócios, governança, estratégia e desempenho. Este documento foi elaborado com base 

nas diretrizes da organização Global Reporting Initiative (GRI) pelo sétimo ano consecutivo 

– de acordo com os “Standards GRI”, opção de relato “essencial” – metodologia que confere 

relevância, transparência e comparabilidade ao relato. 

O conteúdo abrange o desempenho das oito empresas controladas pelo grupo Algar: no setor 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a Algar Telecom e Algar Tech; no segmento 

agrícola (denominado Agro), a Algar Agro e a Algar Farming; em Serviços, a Algar Segurança 

e a Comtec; em Turismo, a Rio Quente Resorts; e em inovação a Alsol Energias Renováveis 

(empresa acelerada pela Algar Ventures). As informações são relativas ao intervalo entre 1º de 

janeiro e 31 de dezembro de 2017. Para a Algar Segurança, foram considerados os dados até 

novembro de 2017, mês de sua alienação para a controladora Árvore S/A Empreendimentos e 

Participações. Quando aplicável, os indicadores são apresentados com referência histórica de 

dois anos anteriores, para propiciar a comparação dos resultados entre diferentes períodos.

As informações financeiras apresentadas seguem as normas internacionais de contabilidade 

International Financial Reporting Standards (IFRS) e foram auditadas pela E&Y. Os indicadores 

de desempenho socioambiental foram apurados e validados internamente e não foram 

submetidos à verificação externa.

O relatório está disponível no site do grupo Algar, onde também disponibilizamos uma seção de 

avaliação. Incentivamos que os leitores nos enviem sugestões, críticas e considerações sobre o 

conteúdo e o formato do relatório. 

 

SOBRE O 
RELATÓRIO 

GRI 102-3 | 102-45 | 102-50 | 102-51 | 
102-52 | 102-53 | 102-54 | 102-56

Para mais informações sobre esta publicação, por favor, entre em 

contato com: 

Luciana Ferreira Neves Vasconcelos

Vice-Presidência Corporativa de Finanças

luciana.vasconcelos@algar.com.br | Tel.: 55 34 3218-3008

Rua Lapa do Lobo, 800 – Granja Marileusa 

CEP 38.406-644 – Uberlândia, MG

www.algar.com.br
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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

Queremos que este relatório seja relevante para nossos públicos estratégicos. Por isso, 

convidamos esses públicos a nos ajudar a definir quais seriam os temas abordados na 

publicação. Por meio de um questionário on-line, consultamos em 2014 a opinião de associados, 

clientes e fornecedores sobre quais questões mais impactam o nosso negócio e a nossa relação 

com a sociedade e o meio ambiente. Internamente, realizamos a mesma avaliação a partir da 

alta gestão da Empresa. Todos tiveram de selecionar entre 46 temas aqueles que consideravam 

mais relevantes. Os resultados estão representados graficamente na matriz de relevância. 

Matriz de relevância
GRI 102-47

Os números que aparecem juntos aos ícones fazem referência aos temas disponibilizados no 

questionário de consulta. No quadrante superior direito, estão os dez temas mais relevantes na 

visão da Empresa e de seus públicos estratégicos e que, portanto, foram priorizados para inclusão 

neste relatório. Além desses dez temas prioritários, o grupo Algar irá apresentar outros 34 tópicos 

de conteúdo padrão da GRI, além de informações sobre a forma de gestão dos indicadores.
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TEMAS SOCIAIS 

17. Emprego 

18. Relações trabalhistas 

19. Saúde e segurança no trabalho

20. Treinamento e educação 

21. Diversidade e igualdade  

de oportunidades 

22. Igualdade de remuneração  

entre homens e mulheres 

23.  Avaliação de fornecedores  

em práticas trabalhistas 

24. Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a  

wpráticas trabalhistas 

25. Investimentos 

26. Não discriminação 

27. Liberdade de associação e  

negociação coletiva 

28. Trabalho infantil 

29. Trabalho forçado ou análogo  

ao escravo

30. Práticas de segurança 

31. Direitos indígenas 

32. Avaliação sobre os direitos humanos 

na organização 

33. Avaliação de fornecedores  

em direitos humanos 

34. Mecanismos de queixas e reclamações 

relacionadas a direitos humanos 

35. Comunidades locais 

36. Combate à corrupção 

37. Posicionamento da organização em 

relação às políticas públicas 

38. Concorrência desleal 

39. Conformidade com leis e regulamentos

40. Avaliação de fornecedores  

em impactos na sociedade 

41. Mecanismos de queixas e reclamações 

relacionadas aos impactos na sociedade 

42. Saúde e segurança dos clientes  

no uso de seus produtos 

43. Rotulagem de produtos e serviços 

44. Comunicação de marketing 

45. Privacidade dos clientes 

46. Conformidade com leis e 

regulamentos sobre produtos e serviços

 TEMAS ECONÔMICOS 

1. Desempenho econômico  

2. Presença no mercado  

3. Impactos econômicos indiretos  

4. Práticas de compras

 

TEMAS AMBIENTAIS 

5. Uso de materiais e reciclagem  

6. Consumo de energia  

7. Recursos hídricos e reuso de água  

8. Gestão e impacto na biodiversidade  

9.  Emissões de Gases de  

Efeito Estufa (GEE) 

Prioridade para Alta Gestão
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10. Controle de efluentes e resíduos 

11. Impacto ambiental no uso dos 

produtos e embalagens

12. Conformidade com leis 

e regulamentos e canais de 

relacionamento 

13. Impactos ambientais  

significativos do transporte 

14. Investimentos e gastos 

ambientais 

15.  Avaliação ambiental  

de fornecedores 

16.  Mecanismos de queixas  

e reclamações relacionadas  

a impactos ambientais

MATRIZ DE
RELEVÂNCIA
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Conteúdo geral Página/Resposta

Estratégia e Análise 
102-14 Declaração do principal tomador de decisão da organização sobre a relevância da sustentabilidade 3
Perfil Organizacional
102-1 Nome da organização 8
102-2 Principais marcas, produtos e serviços 8
102-3 Localização da sede da organização 58
102-4 Número e nome de países em que a organização opera 8
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização 8, 68
102-6 Mercados em que a organização atua 8
102-7 Porte da organização 5
102-8 Número total de empregados por tipos de contrato de trabalho e emprego, e gênero 64
102-41 Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 41
102-9 Descrição da cadeia de fornecedores da organização 67

102-10
Mudanças significativas ocorridas no período coberto pelo relatório em relação ao porte, estrutura, participação acionária ou cadeia 
de fornecedores

3, 8, 11

102-11 Como a organização adota a abordagem ou o princípio da precaução 32
102-12 Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve ou endossa 29, 33, 46
102-13 Participação em associações 29

Tópicos Materiais Identificados e Limites

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes 58
102-46 Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos tópicos 59
102-47 Tópicos materiais identificados 59
103-1 Limite dos tópicos dentro e fora da organização 59
102-48 Efeito de reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores 59

102-49 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em escopo e limites dos tópicos 59

ÍNDICE REMISSIVO GRI
GRI 102-55
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Perfil do Relatório
102-50 Período coberto pelo relatório 58
102-51 Data do relatório anterior mais recente 58
102-52 Ciclo de emissão de relatórios 58
102-53 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo 58
102-54 Declaração de reporte de acordo com as diretrizes da GRI Standards 58
102-55 Sumário de conteúdo da GRI 61
102-56 Políticas e práticas quanto à verificação externa 58

Governança

102-18 Estrutura de governança e sua composição 29

Ética e Integridade
102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética 4, 29, 32

Tópicos específicos de divulgação Página/Resposta
Categoria: Econômica

Tópico: Desempenho econômico

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 51

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 51
Categoria: Ambiental

Tópico: Conformidade
103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 33

307-1 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com 
leis e regulamentos ambientais

33

Conteúdo geral Página/Resposta
Engajamento de Stakeholders
102-40 Grupos de stakeholders engajados pela organização 59
102-42 Base usada para a identificação e a seleção de stakeholders 59
102-43 Abordagem adotada para engajar stakeholders 59
102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas pelos w e medidas adotadas pela organização para abordá-los 59
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Tópico: Treinamento e educação
103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 41, 43

404-1 Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional 41, 43, 66

Tópico: Trabalho infantil

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 44

408-1
Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir 
para a efetiva erradicação do trabalho infantil

44

Tópico: Trabalho forçado ou análogo ao escravo

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 44

409-1 Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e 
medidas tomadas para contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

44

Tópico: Saúde e segurança do cliente

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 33

416-2 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos 
e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado

33

Tópico: Conformidade

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 33

419-1
Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e 
uso de produtos e serviços

33

Categoria: Social

Tópico: Emprego

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 41

401-1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região 41, 65

Tópico: Saúde e segurança no trabalho

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de gestão 44

403-1
Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de saúde e segurança no trabalho

44

Tópicos específicos de divulgação Página/Resposta
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 Número de colaboradores  
  por nível funcional

2015 2016 2017 Variação
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Executivos 184 62 194 56 163 56 (16%) 0%

 Não executivos  12.746 9.634 13.110 9.472 10.416 8.522 (21%) (10%)

 Total por gênero 12.930 9.696 13.304 9.528 10.579 8.578 (20%) (10%)

 Total 22.626   22.832 19.157 (16%)

GRI 102-8

PERFIL DOS COLABORADORES

COMPLEMENTOS DOS INDICADORES GRI

Número de colaboradores 
 por tipo de contrato

2015 2016 2017 Variação
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Tempo determinado 54 35 7 15 26 35 271% 133%

 Tempo indeterminado 12.876 9.661 13.297 9.513 10.553 8.543 (21%) (10%)

 Total por gênero 12.930 9.696 13.304 9.528 10.579 8.578 (20%) (10%)

 Total 22.626 22.832 19.157 (16%)

2015 2016 2017 Variação
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

284 43 241 41 322 177 34% 332%

10.289 8.431 10.307  8.257 7.610 7.201 (26%) (13%)

1.700 1.112 1.863 1.104 1.631 1.051 (12%) (5%)

397 69 579 63 610 28 5% (56%)

83 5 98 6 95 5 (3%) (17%)

106 16 97 13 122 5 26% 15%

6 2 5 2 - - (100%) (100%)

65 18 99 34 104 39 5% 15%

Número de colaboradores  
por região

Região Sul

 Região Sudeste

 Região Centro-Oeste

Região Nordeste

 Região Norte

 Argentina

Chile

 Colômbia

 México -  - 15 8 85 62 -  -

 Total por gênero 12.930 9.696 13.304 9.528 10.579 8.578 (20%) (10%)

 Total 22.626 22.832 19.157 (16%)

Número de colaboradores 
 por tipo de emprego

2015 2016 2017 Variação

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Jornada integral 11.268 4.533  11.688  4.653  8.533 3.895 (27%) (16%)

 Meio-período 1.662 5.163    1.616 4.875 2.046 4.683 27% (4%)

 Total por gênero 12.930 9.696 13.304 9.528 10.579 8.578 (20%) (10%)

 Total 22.626 22.832 19.157 (16%)

Total de colaboradores 
 por faixa etária

2015 2016 2017 Variação

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Menores de 30 anos 5.318 5.348 5.236 5.186 4.476 4.786 (15%) (8%)

 Entre 30 e 50 anos 6.787 4.026 7.295 4.063 5.445 3.499 (25%) (14%)

 Acima de 50 825 322 773 279 658 293 (15%) 5%

 Total por gênero 12.930 9.696 13.304 9.528 10.579 8.578 (20%) (10%)

 Total 22.626 22.832 19.157 (16%)
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Rotatividade por gênero
2015 2016 2017

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Homem 5.032 22% 5.350 21% 5.006 22% 4.632 21% 3.725 19% 3.664 19%

Mulher 4.176 19% 5.294 23% 3.804 17% 3.972 17% 3.602 19% 3.833 20%

 Total 9.208 41% 10.644 44% 8.810 39% 8.604 38% 7.327 38% 7.497 39%

Rotatividade por 
 faixa etária

2015 2016 2017

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Abaixo de 30 anos 5.644 25% 6.190 27% 5.345 23% 4.672 22% 5.042 26% 4.602 25%

Entre 30 e 50 anos 3.307 15% 4.052 16% 3.200 14% 3.572 15% 2.177 11% 2.697 13%

Acima de 50 257 1% 402 1% 265 1% 360 1% 108 1% 198 1%

 Total 9.208 41% 10.644 44% 8.810 39% 8.604 38% 7.327 38% 7.497 39%

Rotatividade por região
2015 2016 2017

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Admissão
% Novas  

contratações
Demissão

% 
Rotatividade

Região Sul 237 1% 129 1% 79 0% 124 0% 334 2% 116 1%

Região Sudeste 7.315 33% 9.129 36% 6.797 31% 6.953 31% 5.410 28% 6.049 31%

Região Centro-Oeste 1.382 6% 1.218 6% 1.391 6% 1.236 6% 1.113 6% 925 5%

Região Nordeste 244 1% 134 1% 329 2% 153 1% 196 1% 192 1%

Região Norte 30 0% 34 0% 80 0% 64 0% 39 0% 37 0%

Argentina 0 0% 0 0% 30 0% 42 0% 50 0% 40 0%

Chile 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 4 0%

Colômbia 0 0% 0 0% 81 0% 31 0% 54 0% 67 0%

México 0 0% 0 0% 23 0% 0 0% 131 1% 67 1%

 Total 9.208 41% 10.644 44% 8.810 39% 8.604 38% 7.327 39% 7.497 39%

GRI 401-1

ROTATIVIDADE

Complementos dos indicadores GRI
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Categoria Funcional
2015 2016 2017

Homens Mulheres Total 2015 Homens Mulheres Total 2016 Homens Mulheres Total 2017

Executivos

Carga horária total 15.040 5.227 20.267 10.755 3.876 14.631 5.797 3.390 9.186

Total de colaboradores na categoria 184 62 246 194 55 249 163 56 219

 Horas por colaboradores na categoria 82 84 82 55 69 59 36 61 42

Não Executivos

Carga horária total 422.238 639.658 1.061.896 433.711 806.033 1.239.744 450.062 543.669 993.730

Total de colaboradores na categoria 12.746 9.634 22.380 13.060 9.437 22.497 10.415 8.523 18.938

 Horas por colaboradores na categoria 33 66 48 33 85 55 43 64 52

Total

Carga horária total 437.278 644.885 1.082.163 444.466 809.909 1.254.375 455.858 547.058 1.002.917

Total de colaboradores 12.930 9.696 22.626 13.254 9.492 22.746 10.578 8.579 19.157

 Horas por colaboradores 34 67 48 33 85 55 43 64 52

GRI 404-1

TREINAMENTOS POR  
CATEGORIA FUNCIONAL

Treinamentos a distância  Cursos Participantes distintos Participações

Total 502 12.192 72.999

Complementos dos indicadores GRI
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DESCRIÇÃO SOBRE A CADEIA DE FORNECEDORES
GRI 102-9

A Central de Compras Corporativas (CCC) foi instituída em 2014, com o intuito de centralizar 

as atividades de compras do grupo Algar, objetivando transformar a função de “Compras” de 

uma abordagem meramente transacional para uma atuação efetivamente estratégica. Com a 

finalidade maior de contribuir, sustentavelmente, para um melhor desempenho econômico e 

financeiro dos negócios Algar através de melhores práticas de compras e negociação.

Em 2017, as empresas da Algar tiveram suas compras transacionadas com aproximadamente 6.800 

fornecedores através de 65.500 ordens de compra; entre essas, o maior volume financeiro foi 

destinado para negociação com empresas atuantes no campo de TI, Telecom e Agronegócios.

Atualmente, essas empresas do grupo Algar possuem atividades distribuídas por todo o 

território nacional, com maior concentração na região Sudeste. Da mesma maneira, a maioria 

dos fornecedores se encontra na região Sudeste.

Com relação às atividades específicas do departamento de compras, temos as negociações 

efetuadas pela área através da aplicação da metodologia Total Cost of Ownership (TCO ou Custo 

Total de Propriedade), estabelecimento de políticas e procedimentos, que buscam garantir mais 

transparência e regularidade aos processos, auditorias internas, gestão dos contratos e apuração 

dos resultados internos da área.

Complementos dos indicadores GRI
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Algar S/A
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100%

ABC Norte Comtec RQ Imobiliária

RQ Empar

CTRQ

RQ Mineração

RQ Incorp e Venda

Valetur

Estância Thermas

Alsol

Laralsol

UniAlgar

ABC
Empreendimentos
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Patrimonial

ALGAR Agro

ALGAR Farming

AgroTIC Serviços Turismo

0,
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%
0,
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%

ALGAR Telecom

ALGAR Mídia

ALGAR TI

Empresas consolidadoras

• A Algar S.A. adquiriu a controlada indireta Algar Farming da subsidiária Algar Agro  
em dezembro de 2017, conforme deliberação em Assembleia Geral de acionistas. 
• A Algar Segurança foi alienada pela Algar S.A. para a controladora Árvore S/A  
Empreendimentos e Participações, em novembro de 2017.

GRI 102-5

ESTRUTURA  
SOCIETÁRIA

Complementos dos indicadores GRI
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Algar S.A. Empreendimentos e Participações

CNPJ: 17.835.026/0001-52

Endereço: Rua Lapa do Lobo, 800, Granja Marileusa

CEP 38406-644 Uberlândia, MG – Brasil

www.algar.com.br 

Algar Tech

www.algartech.com 

Algar Telecom

www.algartelecom.com.br 

Algar Agro

www.algaragro.com.br 

Algar Segurança

www.algarseguranca.com.br 

Comtec

Rio Quente Resorts

www.rioquenteresorts.com.br 

Alsol

www.alsolenergia.com.br 
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