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Mensagem da Administração
Em um ano marcado pelo distanciamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19, podemos
dizer que estivemos ainda mais próximos dos nossos clientes e associados. Trabalhamos
incansavelmente para garantir a conectividade e a segurança deles e, assim, alcançamos um
desempenho robusto, mesmo em um período de grandes incertezas.
Nossa receita líquida foi de 2,4 bilhões – aumento de 10,5% – e o EBITDA ultrapassou R$ 1 bilhão
pela primeira vez. Esses resultados são frutos de esforços e investimentos consistentes e
intensivos na construção de redes de qualidade com alta tecnologia embarcada e na ampliação
da área de cobertura. Estávamos preparados para atender à demanda de todos os clientes, tanto
empresariais quanto pessoas físicas (B2B e B2C), que se viram alçados da noite para o dia ao
trabalho remoto e ao entretenimento online. Atendemos o aumento expressivo por capacidade de
tráfego de dados e sustentamos as operações de nossos clientes, com impactos positivos no nível
de satisfação.
A nossa conectividade vem envolvida com os atendimentos operacionais e comerciais realizados
por associados ou parceiros presentes nas próprias regiões onde atuamos, fazendo com que
nossos clientes tenham suas necessidades atendidas prontamente, não apenas na oferta de
soluções de conectividade em alta velocidade, mas também com produtos de Tecnologia da
Informação, que vão desde serviços de segurança das redes até o armazenamento em nuvem. E
seguimos buscando soluções inovadoras. Em 2017, decidimos intensiﬁcar o desenvolvimento de
produtos TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), a serem ofertados juntamente com a
conectividade, e, hoje, eles já representam 10% da receita líquida do segmento B2B, reforçando
nossa prioridade nessa área. Como parte dessa priorização, ao longo do ano decidimos
descontinuar os serviços de TV e passamos a oferecê-los por meio de ofertas conjuntas com um
parceiro.
Outras decisões estratégicas mostraram-se acertadas no período, como o foco na gestão ativa de
caixa e uma administração diária, forte e efetiva junto àqueles clientes que foram mais
penalizados em suas receitas durante a pandemia. Renegociamos dívidas e demos o apoio
necessário para que continuassem operando normalmente.
Nosso programa de franquias também continuou ativo em 2020, acelerando a oferta de serviços
sobre ﬁbra em várias localidades. Implantar ﬁbra ótica em cidades menores é relevante para o
desenvolvimento social e econômico dessas regiões e sabemos da importância do nosso papel
para o desenvolvimento sustentável. Assim, aceleramos a expansão nessas regiões via
franqueados e já temos 1.300 quilômetros de ﬁbra ótica nesses municípios menores (o maior
deles, com 20 mil habitantes) e mais 300 quilômetros em implantação, substituindo as redes
legadas. Nosso programa potencializa, libera e maximiza a capacidade de crescimento de um
sistema digital avançado, ao mesmo tempo em que fomenta o pequeno e médio empreendedor.
Temos atualmente serviços prestados em 16 estados, 367 cidades e no Distrito Federal, o que
demonstra a nossa capacidade de crescimento. Os investimentos de 2020, cerca de R$ 460
milhões, foram direcionados para a instalação e ativação de clientes nas redes recémAlgar Telecom
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construídas, no momento em que a conectividade digital tomou grandes proporções. Em 2021,
além da ativação de novos clientes, retomaremos a expansão das redes para novas localidades.
Nos últimos seis anos, progredimos em nosso plano estratégico, dobrando o EBITDA, o lucro e a
geração operacional de caixa. Podemos creditar parte importante desse resultado ao ambiente de
inovação que incentivamos. Atualmente, isso se dá por meio da aceleração das metodologias
ágeis, capitaneado pelo que chamamos de em um espaço denominado Estação Algar Telecom,
uma comunidade formada por equipes multidisciplinares que desenvolvem ideias, produtos e
serviços com autonomia e foco no cliente. A Estação absorve as inovações propostas pelo Brain,
instituto de ciência e tecnologia do qual somos associados-fundadores, que atua focado em
quatro temáticas principais: Internet das Coisas (IoT), Cloud, Digital e 5G.
Ao mesmo tempo em que investimos no crescimento de nossos negócios, não deixamos de olhar
para nossa responsabilidade com a sustentabilidade. No eixo ambiental, temos buscado uma
redução contínua de nossas emissões de CO2 por meio de uma governança climática efetiva.
Além disso, avançamos no consumo de energias renováveis, que já representam 66% da nossa
matriz atual. Mantivemos, também, a gestão contínua de nossa frota de veículos, cujo uso de
combustível já é 94% de fontes menos poluentes.
Do ponto de vista social, 2020 se mostrou um ano onde a nossa atuação em saúde e segurança
nos permitiram manter a nossa operação, preservando a segurança de nossos associados e
clientes. Nossos técnicos de campo não mediram esforços para garantir a disponibilidade dos
serviços mesmo diante de situações tão adversas. Do nosso lado, asseguramos todas as medidas
de prevenção, protocolos, EPIs, treinamentos e programas de testagem para oferecer a maior
segurança possível. Assim, seguimos ampliando nossos indicadores de satisfação dos clientes,
combinando atendimento, qualidade da rede, disponibilidade dos sistemas e a segurança de
dados.
Seguimos conﬁantes quanto ao futuro dos nossos negócios e estamos bem posicionados para a
retomada da economia. Levamos as lições aprendidas para concretizar os planos que temos para
o futuro, suportados por uma robusta disponibilidade de caixa para oportunidades estratégicas e
uma equipe sólida para continuar expandindo em novas regiões geográﬁcas e em áreas
adjacentes.
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JEAN CARLOS BORGES

Diretor-presidente da Algar Telecom

LUIZ ALEXANDRE GARCIA

Presidente do Conselho de Administração da Algar Telecom
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Principais Indicadores de 2020
Dados operacionais B2B (mil)

2016 2017 2018 2019 2020 △ 2019/2020

Número de clientes

108,7 95,4 104,8 128,3 159,9

Corporativo
MPE

Números de acessos (mil)

15,7

24,7%

10

10,9

13,6

16,5

5,0%

98,7

84,5

91,2 112,6 143,5

27,4%

2016

2017

2018

2019

2020

△ 2019/2020

Banda larga ﬁxa

392

442

468

492

504

2,5%

Banda larga em ﬁbra

N/A

20

97

284

377

33,1%

1.205

1.206

1.179

1.181

1.140

-3,4%

Pós-pago

285

302

355

435

461

6,1%

Pré-pago

920

905

824

746

679

-8,9%

-

-

-

482

1.379

186,2%

509

525

525

483

460

-4,8%

Telefonia móvel

M2M (Machine-to-Machine)*
Telefonia ﬁxa

*Chips móveis IOT vendidos a clientes B2B.

Indicadores ﬁnanceiros consolidados (R$
milhões)

2016 2017 2018 2019 2020 △ 2019/2020

Receita bruta

2.406 2.611 2.703 2.810 3.036

8,0%

Receita líquida

1.744 1.885 2.013 2.127 2.351

10,5%

EBITDA

640

721

845

970

1.030

6,1%

Margem EBITDA

37%

38%

42%

46%

44%

-

Lucro líquido

174

227

266

292

202

-30,6%

Margem líquida

10%

12%

13%

14%

9%

-

Investimentos

459

503

678

755

462

-38.8

Dívida líquida

1.090 1.232 1.515 1.851 1.843

Dívida líquida/EBITDA (vezes)

1,7

1,7

1,8

1,7

1,8

-0,4%
-

Indicadores de Talentos Humanos

2016 2017 2018 2019 2020 △ 2019/2020

Associados (colaboradores)

3.739 3.934 4.544 4.416 4.310

-2,4%

Homens

2.590 2.745 3.259 3.157 3.019

-4,4%

Mulheres

1.149 1.189 1.285 1.259 1.291

2,5%

Horas de treinamento (mil)

44

32

189

168

230

36,9%

Média de horas de treinamento por associado

25

18

42

38

53

39,5%

Algar Telecom
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Indicadores ambientais

2016 2017 2018 2019 2020 △ 2019/2020

Emissões de gases de efeito estufa - diretas - escopo 1

1.145 1.693

Emissões de gases de efeito estufa - indiretas - escopo
2

4.488 4.909 4.138 4.302 1.546

- 64%

Emissões de gases de efeito estufa – indiretas – escopo
3

1.575 1.280 1.537 1.298

- 64%

Total de emissões

7.208 7.882 6.545 6.642 3.156

Algar Telecom
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Propósito e Visão, Missão e Valores

PROPÓSITO E VISÃO
Gente servindo Gente

MISSÃO
Servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável

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

Algar Telecom
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Perﬁl Corporativo
A Algar Telecom é uma empresa de prestação de serviços de Telecomunicações sobre ﬁbra,
com atuação nacional e foco em clientes B2B. Com sede em Uberlândia, fazemos parte do grupo
Algar e estamos há 67 anos no mercado, adotando as melhores práticas de governança
corporativa. Somamos cerca de 4,3 mil associados, engajados em sermos uma empresa
sustentável e inovadora. Para isso, estamos em uma jornada de transformação digital, buscando
reduzir os esforços dos nossos clientes e aprimorar continuamente a sua experiência para nos
mantermos como sua primeira escolha.
Nosso diferencial está na moderna e extensa infraestrutura, construída com tecnologia de ponta e
suportada por uma rede de aproximadamente 82,3 mil km de ﬁbra ótica, com presença em 367
cidades de 16 estados brasileiros e Distrito Federal, e por nosso atendimento próximo,
personalizado e eﬁcaz.
Aos clientes B2B que, em 31 de dezembro de 2020, somavam cerca de 160 mil e representavam
61% da nossa receita líquida, ofertamos soluções de Telecom e TI, que vão desde serviços de
segurança de redes a armazenamento na nuvem.
No B2C, nossas soluções de internet sobre ﬁbra ótica e telefonia celular atendem a mais de 1,2
milhão de clientes na área em que atuamos, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e
Mato Grosso do Sul, onde temos a liderança de market share nesses serviços. Nossas equipes
técnicas e comerciais locais garantem proximidade no relacionamento e a entrega de valor
agregado aos nossos clientes.

Algar Telecom
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Nossa trajetória
2020
Ganhamos o prêmio de Melhor Empresa do Ano, pela revista Exame.
Alcançamos uma estrutura com 82,3 mil km de ﬁbra ótica em 367 cidades de 16 estados e no
Distrito Federal, com operações a clientes B2B e B2C.
Atingimos 79 cidades com o nosso programa de franquias.
Aderimos aos 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.
Lançamos o Proteção Web (solução de segurança digital para PMEs), com 5.000 ativações no
período.
Oﬁcializamos nossa Política de Trabalho Remoto, em modalidade híbrida, válida para todas as
regiões em que operamos.

2019-2010
Expandimos a atuação do Algar Franquias, alcançando 65 localidades e 9 clusters em nossa área de
concessão.
A Algar Franquias se tornou a primeira empresa de telecomunicações do Brasil a franquear a
operação de ponta a ponta.
Adquirimos os ativos da Smart Telecomunicações, no Recife.
Realizamos a cisão dos negócios Telecom e Tech – BPO/Gestão de TI.
Expandimos a atuação do Brain, com a abertura de ﬁliais em São Paulo e no Recife.
Iniciamos o projeto da Estação, para possibilitar o desenvolvimento de soluções disruptivas de forma
mais ágil.
Adquirimos ativos da Cemig Telecom, contribuindo para a expansão geográﬁca, principalmente no
Nordeste.
Passamos a atuar na região Nordeste do País e estabelecemos uma rede metropolitana em Fortaleza
(CE).
Iniciamos as operações do cabo submarino Monet, ligando Praia Grande (Brasil) a Boca Raton (EUA).
Recebemos o GIC (fundo soberano de Cingapura) como acionista da Companhia.
Aderimos ao Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU).
Participamos como associada-fundadora da criação do Brain, instituto privado de ciência e
tecnologia.
Lançamos o serviço 4G (frequência 700 MHz). Estabelecemos parceria com a Nokia para expandir a
oferta de serviços móveis 4G na frequência de 1.800 MHz.
Adquirimos, em 2015, a Optitel, que abrange 237 cidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.
Compramos a frequência 700 MHz para disponibilizar serviços 4G/LTE.
Expandimos a Banda H (3G) para 19 cidades em Minas Gerais e ampliamos a atuação no varejo.
Lançamos a TV via satélite.

Década de 2000
Mudamos nossa razão social de CTBC para Algar Telecom.
Abrimos o capital com a primeira emissão pública de debêntures.
Algar Telecom
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Compramos e lançamos a licença 3G.
Renovamos os contratos de concessão por mais 20 anos.
Adquirimos uma rede metropolitana na cidade de São Paulo (SP).
Começamos a oferecer acesso à Internet.
Fomos autorizados a expandir os serviços de telefonia ﬁxa e dados para todo o País.
Incluímos no portfólio chamadas de longa distância.

Década de 1990
Construímos a nossa primeira rede de ﬁbra ótica.
Lançamos a telefonia celular na nossa área de atuação.
Passamos a oferecer TV por assinatura em Araguari (MG) e Uberlândia (MG).
Começamos as operações de Contact Center em Uberlândia (MG). Investimos em multimídia.

Década de 1980
Ampliamos a oferta de serviços para o interior do Brasil.

Década de 1970
Mantivemos o controle privado, em um período em que a maioria das operadoras de serviço de
telefonia era comandada pelo governo brasileiro.

Década de 1960
Expandimos os negócios para mil linhas em Uberlândia (MG).
Ativamos o serviço de interurbano, com 24 canais via rádio.
Incorporamos a Telefônica de Patos de Minas (MG).
Fomos pioneiros, no interior do Brasil, na utilização do sistema de micro-ondas.

1954
Nossa história começou em 1954, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, quando Alexandrino
Garcia fundou a CTBC, atual Algar Telecom.

Algar Telecom
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Segmentos de atuação
Oferecemos soluções seguras, modernas, robustas e integradas a consumidores ﬁnais, micro,
pequenas e médias empresas, grandes corporações e indústria da telecomunicação. A
combinação de uma extensa infraestrutura construída com moderna tecnologia de ﬁbra ótica,
com produtos e serviços de qualidade reconhecida pelos nossos clientes, bem como nosso
atendimento próximo e consultivo, foram fundamentais para atender a alta demanda tanto de
clientes empresariais (B2B) quanto de consumidores ﬁnais (B2C) neste último ciclo. A
conectividade, mais do que nunca, foi um ativo relevante em 2020.
Além de ter suas necessidades atendidas, os clientes mostraram-se satisfeitos com os serviços
prestados, segundo nossa Pesquisa de NPS, ferramenta usada para medir a lealdade e a
experiência do cliente. No varejo, mantivemos nossa participação, pelo terceiro ano
consecutivo, no ranking do website ReclameAQUI, em função do bom atendimento prestado no
negócio de Internet, telefonia ﬁxa e telefonia celular. Por esse reconhecimento, recebemos
mensalmente o Selo RA1000, por atender a cinco critérios, entre eles ter índices de resposta e
de solução iguais ou superiores a 90%.

% RECEITA LÍQUIDA

MAPA DE ATUAÇÃO
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CLIENTES CORPORATIVOS (B2B)

Oferecemos uma extensa infraestrutura, construída com moderna tecnologia e suportada
por uma rede de aproximadamente 82,3 mil km de ﬁbra ótica, sendo 71,3 mil km com
capilaridade e acesso nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, incluindo
36,7 mil km em regiões metropolitanas e conectando mais de 15,2 mil ediﬁcações (on-net
buildings); e 11 mil km de cabo submarino, conectando as cidades de Praia Grande (SP) e
Fortaleza (CE) a Boca Raton (Flórida, Estados Unidos). Ao ﬁnal do ano de 2020, a Algar
Telecom atuava no mercado B2B de 367 cidades, em 16 estados e no Distrito Federal, com
a oferta de soluções integradas de Telecom e TI.
Os clientes B2B são o grande foco de crescimento da Algar Telecom e representam 61,3%
de nossa receita. Estão segmentados em clientes corporativos e em MPEs (micro e pequenas
empresas). Atuamos para expandir nossas redes em regiões brasileiras onde há menores
taxas de penetração de serviços de dados, identiﬁcando-as por meio do georreferenciamento
do número de potenciais clientes corporativos. Além disso, investimos no adensamento das
redes já instaladas, permitindo ganhos de escala e de eﬁciência nos serviços prestados.
Nossos hubs comerciais garantem maior proximidade com os clientes corporativos e
contamos com unidades próprias, compostas por cerca e 280 consultores técnicos e
comerciais que nos permitem crescer nesse mercado, bem como entregar maior valor
agregado aos nossos clientes.
O contexto da pandemia exigiu o desenvolvimento de novas formas de relacionamento com
nossos clientes. Portanto, em 2020 estivemos focados em apoiá-los neste novo cenário, que
demandou a rápida transformação digital e de conectividade como fatores fundamentais de
sucesso.
Trouxemos atendimento digital ágil e soluções verticalizadas, com uma equipe técnica
altamente capacitada. Também promovemos encontros em lives e eventos online,
estabelecemos parceria com o Sebrae para auxiliar nossos parceiros empreendedores e, no
momento mais crítico, liberamos 100 Mb de ﬁbra para todos os clientes Banda Larga,
incluindo os de varejo, reaﬁrmando, assim, nosso compromisso de parceria com o cliente.
Avançamos ainda com o Missão 2020, um programa de excelência, que tem como objetivo
aumentar a penetração de mercado no segmento B2B, garantindo eﬁciência operacional e
rentabilidade dos investimentos. No último ciclo promovemos a uniformização e reavaliação
de processos, incremento de proﬁssionais, padronização do onboarding, extensão e
replicação do programa para as novas praças da expansão, além de melhora na
automatização dos indicadores.

CLIENTES VAREJO (B2C)

Somos líderes na prestação de serviços de telecomunicações em 87 municípios nos estados
de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, temos participação
de mercado de 67,8% em banda larga ﬁxa e 34,3% em telefonia móvel, de acordo com
Algar Telecom
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dados de dezembro de 2020, divulgados pela Anatel. Para esses clientes, a Companhia vem
investindo na ampliação de sua rede de ﬁbra ótica e na oferta de planos de banda larga em
ﬁbra.
Em 2020, tivemos uma grande demanda dos consumidores ﬁnais por maior conectividade, o
que atendemos por meio de nossa extensa rede e capacidade de conexão. Investimentos
realizados em ﬁbra ótica nos últimos anos resultaram em 755 mil domicílios passados (75%
do total) e 415 mil domicílios conectados ao ﬁnal de dezembro de 2020. Nas maiores cidades
em que a Algar Telecom atua no B2C, o total de domicílios passados supera 90%.
No varejo, atuamos também por meio do nosso programa de franquias, responsável por
implantar ﬁbra ótica em cidades menores, levando desenvolvimento social e econômico para
essas regiões. Nos 79 municípios atendidos por meio desse programa, muitos deles com até
20 mil habitantes, temos 1.300 quilômetros de ﬁbra ótica. As franquias garantem a esses
pequenos municípios o mesmo relacionamento próximo e personalizado oferecido aos
clientes de cidades maiores.
Uma outra iniciativa de destaque foi a criação do Programa Aﬁliados, que tem um impacto
social e econômico forte, já que é uma oportunidade de trabalho para qualquer pessoa e foi
lançada na alta do desemprego do país, em abril de 2020. Trata-se do primeiro programa de
marketing destinado a vender TI por meio de comissionamento de pessoas físicas (30% das
mais de mil pessoas que se cadastraram no programa estavam sem emprego). Todas, além
da oportunidade ﬁnanceira, receberam treinamento e capacitação gratuita.
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Ativos Intangíveis
Os bens intangíveis de uma empresa demonstram como uma organização consegue se manter no
mercado e crescer economicamente. Acreditamos que quanto mais investirmos em nossos ativos
intangíveis, mais teremos capacidade de gerar lucro para nossos acionistas e de construir um
verdadeiro valor para a nossa marca. Consideramos marca, Gente servindo Gente,
sustentabilidade e inovação nossos principais ativos intangíveis.

Brand

Desde que a Algar Telecom foi fundada, em 1954, somos pioneiros no setor de telefonia do
Brasil e expandimos o negócio de Telecom para novos mercados, mantendo as premissas de
qualidade dos serviços e satisfação de nossos clientes.
Em 2020, diante do aumento da demanda por conectividade, aproveitamos para fortalecer nossa
marca na entrega de serviços de qualidade e conﬁáveis, ajudando desde consumidores ﬁnais até
grandes corporações a se reinventarem e a se manterem conectadas de qualquer lugar durante a
pandemia. Nossa postura de colocar o cliente no centro das nossas atenções reverteu em
satisfação e conﬁabilidade na marca, conferida pelo aumento do NPS em todas as frentes.
Lançamos o Algar Telecom Talks, evento 100% online e gratuito para abordar temas
relacionados à transformação digital, com cinco dias de evento e 12 horas de conteúdo exclusivo.
Recebemos 12.434 inscrições e obtivemos 136,7 milhões de pageviews na landing page do
evento. E estabelecemos parceria com o Sebrae Minas para apoiar os pequenos empreendedores
a desenvolverem soluções criativas para garantir a sustentabilidade de seus negócios durante a
pandemia, a partir de conteúdo gratuito envolvendo estratégia, ﬁnanças, vendas e marketing
digital.

Gente servindo Gente

Nosso propósito Gente servindo Gente nunca esteve tão evidente quanto no ano de 2020, no
contexto da pandemia provocada pelo Covid-19. Ele representa nosso propósito de negócio, o
direcionamento de nossa cultura, atuação e estratégia. Construímos relacionamentos éticos,
respeitosos e transparentes com nossos associados e com todos os demais stakeholders, internos
e externos. Nossa forma de agir faz com que sejamos reconhecidos pela boa qualidade de nossos
produtos e serviços e também uma das melhores empresas para trabalhar do Brasil, segundo o
Great Place to Work e o Indeed.
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Sustentabilidade

Nossa visão sobre a 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.
Em cada uma de nossas ações buscamos beneﬁciar, manter e desenvolver nossa
sociedade, economia e natureza, em conformidade com as melhores práticas ESG (sigla em inglês
para Environmental, Social and Governance).
No eixo ambiental, há mais de dez anos a empresa instituiu projetos e iniciativas que buscam
constantemente garantir a governança climática efetiva das operações e o engajamento das
partes com as quais a companhia se relaciona, contribuindo para uma agenda conjunta de
preservação do meio ambiente. No eixo social, nossa atuação se dá por meio do Instituto Algar,
uma associação sem ﬁns lucrativos que tem iniciativas nas frentes educacional e de incentivos
ﬁscais (mais detalhes aqui).
Os detalhes sobre nosso compromisso sustentável e sobre a gestão ambiental podem ser
veriﬁcados aqui, enquanto nossa estrutura de governança corporativa está descrita aqui.

Inovação

Temos o compromisso de desenvolver tendências e novas tecnologias; criar oportunidades de
colaboração com outras empresas ou startups parceiras e clientes, instituições e comunidade;
realizar experimentações ágeis, com análises consistentes; e apresentar resultados que nos
permitam incorporar inovações a processos internos e a soluções para clientes e suas cadeias de
valor. Já somos reconhecidos por nossas soluções inovadoras em prêmios relevantes nesse
segmento, como Valor Inovação e 100+Inovadoras. Nossas ofertas estão alinhadas à
transformação digital, com multiconexão, automação e inteligência artiﬁcial, aplicáveis a
diferentes segmentos de negócio. Nesse sentido, merecem destaque o Brain, Instituto Privado de
Ciência e Tecnologia, e a Estação, iniciativas que estão descritas aqui.
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Ambiente regulatório
No âmbito regulatório, 2020 foi marcado pela discussão e ações em importantes temas. No
contexto da pandemia da Covid-19, as empresas de telecomunicações, sob a liderança do
Ministério das Comunicações e Anatel, adotaram medidas que garantiram o pleno funcionamento
das redes, absorvendo o expressivo crescimento da demanda por serviços conectados por parte
da sociedade. Para isso, as empresas ﬁrmaram o Compromisso Público para Manter o Brasil
Conectado.
Merece destaque, também, os debates promovidos pela Anatel, por meio de consulta pública,
sobre os temas relacionados à lei 13.879, que aprovou um novo modelo de telecomunicações
para o Brasil, onde as operadoras poderão migrar do modelo de concessão de telefonia ﬁxa para
o de autorização, realizando investimentos em redes de banda larga em alta velocidade em áreas
sem competição. Regras sobre as condições e os formatos ainda dependem de deﬁnições.
Em dezembro de 2020, a Algar Telecom ﬁrmou junto à Anatel um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) que prevê a implantação da tecnologia 4G em algumas localidades com população
inferior a 30 mil habitantes, o que irá ampliar a cobertura desse serviço e prover tráfego de dados
de maior velocidade à população dessas regiões. A nova infraestrutura será implantada ao longo
dos próximos 30 meses.
Para 2021, é esperado que ocorra o leilão para implantação da tecnologia 5G, cujo formato e
condições vêm sendo debatidos.
Até o ﬁm de 2020, a Algar Telecom não tinha tido decisões deﬁnitivas em processos judiciais ou
administrativos que tramitam na área econômica ou no plano social por descumprimentos de Leis
ou Regulamentos, os quais tenham como objeto a aplicação de multas signiﬁcativas e/ou sanções
de caráter não monetário.
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Desempenho dos negócios em 2020
Em 2020, nossa receita líquida aumentou 10,5%, e nosso EBITDA ultrapassou R$ 1 bilhão pela
primeira vez. Esses resultados são frutos de esforços e investimentos consistentes ao longo do
tempo na construção de redes de qualidade com alta tecnologia embarcada e na ampliação da
área de cobertura.
Tudo para que estivéssemos preparados para atender à demanda de todos os clientes, tanto
empresariais quanto pessoas físicas (B2B e B2C).
Receita líquida
R$ Milhões

EBITDA
R$ Milhões
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CAPEX
R$ Milhões

Acesse mais resultados da Companhia em ri.algartelecom.com.br

Receita operacional consolidada
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A receita líquida consolidada da Algar Telecom atingiu R$ 2,4 bilhões em 2020. O crescimento,
de 10,5%, foi impulsionado por maiores receitas em ambos os segmentos de atuação da
Companhia: B2B (+12,9%) e B2C (+7,5%).

B2B

Com um aumento de 24,7% no número de clientes, sendo 5% entre os corporativos e 27,5%
em micro e pequenas empresas – MPEs, a receita líquida do B2B somou R$ 1,4 bilhão em 2020,
crescimento de 12,9% em relação a 2019, e atingiu 61% de toda a receita da Algar Telecom.
Os produtos de dados, que viabilizam a conectividade em altas velocidades aos nossos clientes
empresariais, responderam por 61,3% das receitas geradas, e cresceram 6,5%. Os serviços
TIC, por sua vez, evoluíram 42,5% e responderam por 10% das receitas do B2B. Esses
crescimentos mais do que compensaram as menores receitas com voz, que continuam em
queda em toda a indústria.
Ao ﬁnal do ano de 2020, atuávamos no mercado B2B de 367 cidades, de 16 estados e do
Distrito Federal, com a oferta de soluções integradas de Telecom e TI.

B2C

Aos clientes do varejo, ofertamos planos de banda larga sobre ﬁbra em alta velocidade
combinada com telefonia ﬁxa e móvel. Em 2020, o número de clientes sobre ﬁbra cresceu
33,1% e passou a reunir 74,8% dos clientes de banda larga do segmento. Esse movimento foi
propiciado pelos investimentos realizados em redes de ﬁbra ótica nos últimos anos, que
resultaram em 755 mil domicílios passados e 415 mil domicílios conectados ao ﬁnal de
dezembro de 2020. Nas maiores cidades em que a Algar Telecom atua no B2C o total de
domicílios passados supera 90%.
Para os clientes de telefonia móvel, nosso foco principal em 2020 foram planos destinados ao
público pós-pago, que tem uma maior demanda por tráfego de dados e maior ARPU. Com isso,
o número total desses clientes cresceu 6,1% no ano, enquanto os pré-pagos caíram 8,9%. O
número total de clientes móveis foi 3,4% inferior ao de 2019 e encerrou o ano em 1,1 milhão.
A receita líquida dos clientes B2C somou R$ 928,3 milhões em 2020, um crescimento de 7,5%
em relação à gerada em 2019. Essa performance foi impulsionada pelo aumento de 15,8% nas
receitas de banda larga (ﬁxa e móvel), que atingiram 48,8% das receitas desses clientes e
demonstraram resiliência diante dos efeitos econômicos adversos decorrentes da pandemia. A
queda das receitas de voz, responsáveis por 24% das receitas, é reﬂexo da contínua migração
do uso para serviços de dados, em função da maturidade desse serviço.
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Custos e despesas operacionais

Os custos e despesas operacionais, excluindo amortização e depreciação, somaram R$ 1,3 bilhão
em 2020, 14,3% superiores aos do ano anterior. Desconsiderando os efeitos pontuais positivos
que impactaram esses 2 anos, R$ 45,8 milhões em 2019 e R$ 21,1 milhões em 2020, o aumento
foi de 11,7%.
Os principais aumentos ocorreram em: materiais e mercadorias (+R$ 67,9) decorrentes,
sobretudo, da aceleração das vendas de modens para suportar o crescimento de clientes de
banda larga sobre ﬁbra; pessoal (+R$ 31,6), em razão de maior valor de provisão na conta de
prêmio sobre lucros e resultados e do crescimento de pessoal para suportar as operações da
Companhia em novas áreas geográﬁcas e outros (+R$ 40,7). A variação no grupo de outros é
explicada por um maior volume de outras receitas operacionais em 2019, se comparado a 2020.

EBITDA

O EBITDA da Algar Telecom alcançou R$ 1.029,6 milhões no ano, ultrapassando, pela 1ª vez,
a marca de R$ 1 bilhão, com crescimento de 6,1% em relação a 2019. A margem alcançada em
2020 foi de 43,8%. Contribuíram para esse resultado a expansão das operações dos clientes
B2B e os esforços de digitalização dos processos, com impacto positivo na experiência dos
clientes e na eﬁciência do negócio.

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

As despesas com depreciação e amortização apresentaram um crescimento de 14,2% em 2020
ocasionado pela maior base de ativos imobilizados, oriunda dos grandes investimentos
realizados em 2019 e 2020, e composta, sobretudo, por novas redes implantadas para servir
aos clientes B2B e ﬁbra ótica até a casa do cliente varejo (Fiber to the home – FTTH), o que
proporciona maiores velocidades no tráfego de dados e uma melhor experiência com o serviço.

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Em 2020, apresentamos resultado ﬁnanceiro líquido de R$ 225,5 milhões, ante R$ 78,2 milhões
em 2019. Essa variação é explicada por efeitos pontuais que impactaram essa conta em ambos
os períodos. Excluindo esses efeitos, houve um aumento de 1,7% ocasionado por um maior
saldo médio de dívida.

LUCRO LÍQUIDO
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O lucro líquido consolidado da Companhia foi de R$ 202,4 milhões em 2020, ante R$ 291,5
milhões em 2019. Ajustado pelos efeitos pontuais que impactaram ambos os períodos, o lucro
passou de R$ 193,7 milhões em 2019 para R$ 210,1 milhões em 2020, um crescimento de
8,5%. A margem sobre a receita operacional líquida foi de 8,9%.

INVESTIMENTOS

Investimos R$ 461,7 milhões em 2020. Esses recursos foram destinados, majoritariamente, à
ativação de clientes sobre as redes construídas em 2018 e 2019.

2019

2020
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ENDIVIDAMENTO

Ao ﬁnal de 2020, a Companhia apresentava dívida bruta de R$ 2,4 bilhões (R$ 3 bilhões
considerando os contratos de arrendamento conforme o IFRS 16), 7,9% superior à posição de
31 de dezembro de 2019. O maior saldo de dívida é decorrente da captação, realizada em
abril por meio da 10ª emissão pública de debêntures, no valor de R$ 150 milhões, com o
objetivo de reforçar o capital de giro diante do cenário econômico adverso causado pelos
efeitos da pandemia. A dívida líquida, por sua vez, ﬁcou estável (+0,4%). Ao ﬁnal do ano, a
Algar Telecom apresentava um saldo de caixa de R$ 612 milhões, volume robusto frente
aos compromissos previstos para 2021.
O perﬁl da dívida é de longo prazo, com 25% vencendo no curto prazo e 56% com
vencimento acima de 2 anos. Em 31 de dezembro de 2020, o indicador dívida líquida/EBITDA
era de 1,8x, inferior aos covenants contratuais estabelecidos em 2,25x.
No ano de 2020, a Algar Telecom promoveu a alteração do seu índice contratual relativo à
dívida líquida/EBITDA de 2,25 para 3,0 pelo período do 1T21 ao 3T22. Esse movimento visou
tanto igualar o nível desse indicador aos das emissões mais recentes da Companhia no
mercado de capitais quanto adequá-lo para eventuais oportunidades estratégicas.

DÍVIDA LÍQUIDA E ALAVANCAGEM
R$ Milhões / Vezes
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*Dados de 2019 e 2020 consideram o IFRS 16.
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Conﬁabilidade da rede
Cientes de que a estabilidade e a disponibilidade da rede são essenciais para assegurar a
continuidade e crescimento dos negócios dos clientes B2B e para proporcionar uma boa
experiência aos clientes do varejo, trabalhamos continuamente com o objetivo de identiﬁcar
mecanismos que tornem nossas redes ainda mais resilientes.
No processo de expansão geográﬁca temos realizado investimentos constantes não só em
cobertura, mas também em ampliação de capacidades, resiliência e robustez das redes. Estamos
investindo em melhorias nas redes metropolitanas, garantindo a continuidade da operação em
caso de eventuais falhas nas redes primárias ou secundárias. Além disso, em parcerias com
outros players do setor, estamos expandindo nossas redes interurbanas, em quantidade de vias e
capacidade, garantindo resiliência à rede e a melhor experiência aos nossos clientes. Realizamos,
ainda, investimentos contínuos para a substituição de backbone de rádio por ﬁbra ótica. No
varejo, 76,8% dos acessos banda larga já são atendidos por ﬁbra ótica, melhorando
substancialmente a experiência do cliente.
Nossos esforços são comprovados tanto por meio do monitoramento da experiência do cliente
quanto dos indicadores de satisfação. Para a rede móvel, por exemplo, monitoramos a
experiência do cliente através do CEM – Customer Experience Management, ferramenta baseada
em inteligência artiﬁcial e cognitiva, que permite direcionarmos os investimentos de acordo com
as necessidades do cliente, garantindo uma gestão mais assertiva e a melhor eﬁciência do
capital.
Os indicadores de desempenho e a manutenção da disponibilidade da rede são acompanhados
pelo Comitê de Governança de Qualidade, com participação de representantes da Diretoria e de
uma equipe multidisciplinar das áreas de atendimento, operação e engenharia. O Comitê se
reúne semanalmente, favorecendo a rápida tomada de decisão e o estabelecimento das ações
necessárias.
Riscos sistêmicos

A conﬁabilidade da rede da Algar Telecom pode ser observada a partir dos indicadores de risco
sistêmico apresentados a seguir. Em 2020, houve mudança metodológica desses indicadores para
atender à solicitação da Anatel. Por isso, reportamos os dados deste ciclo individualmente e, a
partir dos próximos anos, passaremos a apresentar a série histórica dos dados.
Serviço/
indicador
Dados + banda larga
Telefonia móvel
Telefonia ﬁxa
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Prêmios e reconhecimentos
Ao longo de 2020, fomos reconhecidos por meio de prêmios, homenagens e rankings elaborados
por respeitadas publicações. A seguir as principais conquistas do ano:

EXAME MELHORES & MAIORES

A Algar Telecom foi eleita, pela revista Exame, a Empresa do Ano, entre 3 mil empresas
analisadas com atuação no Brasil, e a melhor empresa do setor de telecomunicações na
premiação de 2020, para o qual foram decisivas as iniciativas de inovação adotadas em
2020. O “Oscar das empresas brasileiras” reconheceu as empresas nacionais que mais
cresceram e apresentaram alta rentabilidade, saúde ﬁnanceira, participação de mercado e
produtividade por empregado.

PRÊMIO ESG

A Algar Telecom foi eleita a empresa de Telecom com as melhores práticas ambientais,
sociais e de governança na premiação Melhores do ESG promovida pela revista Exame.
Depois de 7 anos consecutivos vencendo o prêmio de Telecom mais sustentável do Brasil,
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em 2021, a premiação da Exame foi reformulada e a Companhia seguiu tendo suas práticas
ESG reconhecidas entre as melhores do país.

ANUÁRIO TELECOM

Reconhecida como Empresa Destaque do Ano no segmento de Serviços Corporativos nesse
anuário que compara as empresas de telecomunicações pela evolução de sua receita líquida
e escolhe os destaque com base em critérios ﬁnanceiros, estratégia empresarial,
investimentos, base instalada e produtividade.

PRÊMIO VALOR INOVAÇÃO BRASIL

Algar Telecom obteve segundo lugar como Empresa mais inovadora no setor de
Telecomunicações no prêmio concedido pelo jornal Valor Econômico, que analisa 23 setores
da economia.
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PRÊMIO 100+ INOVADORAS NO USO DE TI

Destacada a empresa mais inovadora no uso de TI no Brasil nesse prêmio da IT Mídia, em
parceria com a PwC, que reconhece anualmente as iniciativas mais inovadoras que geram
impactos nos negócios no Brasil.

GREAT PLACE TO WORK® BRASIL

Eleita uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, nesta edição do prêmio em
parceria com a Época Negócios, que destacou empresas com alto nível de inovação e de
conﬁança em seus líderes.

Destaques e Desempenho

Relatório de Sustentabilidade

30/107

Para melhor visualização do conteúdo, formatação e
interatividade do relatório, conﬁra a versão online:

https://algar2020.blendon.com.br/

SELO RA 1000

Uma das poucas empresas do setor de telecomunicações a receber o selo do portal Reclame
Aqui, maior portal de solução de conﬂitos entre consumidores e empresas da América Latina,
que destaca as empresas com excelentes níveis de atendimento das reclamações postadas.
Empresas que possuem este selo demonstram a seus consumidores o compromisso que
possuem com o pós-venda, elevando o grau de conﬁança em sua marca, produtos e
serviços.

PRÊMIO INDEED

16ª colocação no ranking Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil em 2020, com base
nas classiﬁcações e avaliações das empresas no site de empregos Indeed.
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TROFÉU TRANSPARÊNCIA

Uma das ganhadoras da 24ª edição do Prêmio Anefac – Fipecaﬁ na categoria de empresas
com receita de até R$ 8 bilhões, que reconhece a prática da transparência ao mercado,
incentivando a divulgação das demonstrações ﬁnanceiras de forma clara e tempestiva.

PRÊMIO ABRASCA

Melhor Relatório Anual do exercício 2019 na 22ª edição do Prêmio Abrasca, na categoria
Companhias abertas com receita líquida de até R$ 3 bilhões.
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Estrutura de governança
A evolução das práticas de governança corporativa é uma ação constante na Algar Telecom.
Somos uma companhia aberta, não listada em bolsa, e acumulamos dez emissões públicas de
debêntures e uma de notas promissórias, fruto de um relacionamento direto que a Companhia
vem mantendo com o mercado de capitais desde 2007.
O relato transparente da nossa gestão repercutiu, mais uma vez, no Prêmio ABRASCA de melhor
Relatório Anual (categoria companhias abertas com receita líquida até R$ 3 bilhões), do qual
somos tetracampeões, sendo três vezes consecutivas. Isso nos dá estímulo e conﬁança no
caminho que estamos trilhando.
Adotamos princípios, estrutura e rotinas alinhadas às melhores práticas de governança do
mercado, respeitando os princípios básicos de transparência, equidade, prestação de contas
(accountability) e responsabilidade corporativa. Dispomos de ferramentas para identiﬁcar,
mensurar, controlar e gerir riscos corporativos, buscando segurança na tomada de decisões.
Utilizamos sistemas, controles, políticas e indicadores de gestão modernos e atualizados.
Seguimos as diretrizes do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), adotando diversas práticas recomendadas pelo
instituto, entre elas, a composição do nosso Conselho de Administração com no mínimo 2 ou 20%,
o que for maior, de conselheiros independentes. Não permitimos o acúmulo dos cargos de
executivo e conselheiro ou membro dos comitês; mantemos os comitês de assessoramento de
Auditoria e Gestão de Riscos e de Gente; divulgamos publicamente nosso relatório anual da
administração e disponibilizamos um canal para colher opiniões, críticas, reclamações e
denúncias sobre comportamentos que estejam e desacordo com nosso Código de Conduta. Mais
informações sobre nossas práticas estão disponíveis em nosso site, clicando aqui.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O mais alto órgão da administração foi criado para garantir a proﬁssionalização e
sustentabilidade do negócio, conduzir o processo decisório, deﬁnir e acompanhar as estratégias
deﬁnidas. É formado por seis conselheiros, dos quais dois independentes, com mandato de dois
anos. O Conselho de Administração conta com o suporte de dois comitês especializados, não
deliberativos, que auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas
especíﬁcos para a tomada de decisão. Todos os anos, o órgão é submetido à avaliação, em três
frentes: uma análise do Conselho enquanto colegiado, dos conselheiros, individualmente, e do
Presidente do Conselho.
Composição em 31/12/2020
Data da eleição: 20/04/2020
Data da posse: 20/04/2020
Prazo do mandato: Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2022
Membro

Cargo

Idade Gênero Externo Independente

Luiz Alexandre Garcia

Presidente

56

M

Sim

Não

Eliane Garcia Melgaço

Vice-Presidente

53

F

Sim

Não

Luiz Alberto Garcia

Membro

85

M

Sim

Não

Divino Sebastião de Souza

Membro

69

M

Sim

Não

Luiz Eduardo Falco Pires Correa

Membro independente

60

M

Não

Sim

Thilo Helmut Georg Mannhardt

Membro independente

66

M

Não

Sim
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COMITÊS DE ASSESSORAMENTO

O Conselho de Administração dispõe de dois comitês de assessoramento não deliberativos,
formados por especialistas externos e conselheiros, que auxiliam os conselheiros no
aprofundamento das análises de temas especíﬁcos para a tomada de decisão: Comitê de
Auditoria e Gestão de Riscos e Comitê de Gente. Seus integrantes são eleitos anualmente pelo
Conselho de Administração, a quem se reportam.
Os Comitês possuem regimentos internos aprovados pelo Conselho de Administração, que
normatizam o funcionamento e deﬁnem suas responsabilidades e atribuições. O perﬁl dos
membros dos Comitês está disponível no Formulário de Referência, no site de RI da Algar
Telecom.

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS

Seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, transparência e credibilidade às divulgações
econômico-ﬁnanceiras, e promover o monitoramento e a gestão de riscos corporativos e
operacionais, com efetividade nos processos de auditoria interna e independente e de controles
internos. É composto por no mínimo 3 membros, sendo um deles independente.
Composição em 31/12/2020
Data da eleição: 20/05/2020
Data da posse: 20/05/2020
Prazo do mandato: até a 1ª RCA após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021
Membro

Cargo

Idade Gênero Externo Independente

Thilo Helmut Georg
Mannhardt

Membro do CA e Coordenador do
Comitê

66

M

Não

Sim

Carlos Biedermann

Membro especialista externo

67

M

Sim

Não

Gilberto Loureiro

Membro especialista externo

79

M

Sim

Não

COMITÊ DE GENTE

Tem como missão garantir uma gestão estratégica de Talentos Humanos que seja percebida e
valorizada pelos stakeholders como diferencial competitivo da Algar Telecom. Formado por
até 4 membros, sendo, no mínimo, um membro do Conselho de Administração.
Composição em 31/12/2020
Data da eleição: 20/05/2020
Data da posse: 20/05/2020
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Prazo do mandato: até a 1ª RCA após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021
Membro

Cargo

Idade Gênero Externo Independente

Vice-Presidente do CA e
coordenadora do comitê

53

F

Sim

Não

José Luciano Duarte
Penido

Membro externo

73

M

Sim

Não

Silvio Genesini

Membro externo

68

M

Sim

Não

Eliane Garcia Melgaço

DIRETORIA CORPORATIVA

Os Diretores da Algar Telecom são responsáveis por cumprir a orientação estratégica
determinada pelo Conselho de Administração. Este órgão escolhe os principais executivos, com
base em qualiﬁcação, experiência e alinhamento de valores, além de monitorar seu
desempenho.
Membro

Jean Carlos Borges

Osvaldo Cesar Carrijo

Túlio Abi-Saber

Luis Antônio Andrade
Lima

Ana Paula Rodrigues
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Cargo*

Diretor-presidente

Vice-Presidente de Negócios

Vice-Presidente de Finanças, Relações
com Investidores e Jurídico

Vice-Presidente de Tecnologia e
Evolução Digital

Vice-Presidente de Gente

Idade Gênero

53

66

44

62

51
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Mandato

M

Data da eleição:
29/04/2020
Data da posse: 29/04/2020
Prazo do mandato:
30/04/2023

M

Data da eleição:
29/04/2020
Data da posse: 29/04/2020
Prazo do mandato:
30/04/2023

M

Data da eleição:
29/04/2020
Data da posse: 29/04/2020
Prazo do mandato:
30/04/2023

M

Data da eleição:
29/04/2020
Data da posse: 29/04/2020
Prazo do mandato:
30/04/2023

F

Data da eleição:
29/04/2020
Data da posse: 29/04/2020
Prazo do mandato:
30/04/2023
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Membro

Renato Paschoareli

Cargo*

Vice-Presidente de Estratégia e
Regulatório

Idade Gênero

51

M

https://algar2020.blendon.com.br/

Mandato
Data da eleição:
29/04/2020
Data da posse: 29/04/2020
Prazo do mandato:
30/04/2023

*Diretoria estatutária.

Estrutura societária
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Compliance e gestão de riscos
Criado com o objetivo de atender à legislação brasileira e fazer um trabalho anticorrupção no
nosso ambiente, o Programa de Compliance da Algar Telecom está dividido em três frentes:
prevenção, detecção e remediação.
Os executivos da Companhia exercem papel crucial para o Programa, na liderança pelo exemplo e
demonstração de coerência entre discurso e prática, assim como no apoio irrefutável tanto no
planejamento como na execução das ações. Além disso, na estrutura organizacional, a área de
Compliance conta com orçamento próprio e responde diretamente à vice-presidência ﬁnanceira.
Mensalmente são feitos reportes à alta administração, CEO, Comitê de Auditoria e Riscos e
diretorias da empresa, demonstrando as ações desempenhadas no período.
Existe um arcabouço normativo, com estrutura hierárquica entre os documentos. No topo da
cadeia normativa está o Código de Conduta do grupo Algar, no qual estão descritas todas as
políticas a serem adotadas na empresa e como deve ser mantida a conformidade. O Código de
Conduta norteia o comportamento esperado nos relacionamentos com diversos públicos e é
compartilhado com todos os que ingressam na Companhia. Anualmente, os associados atestam
formalmente que tomaram conhecimento das orientações, o que garante que revisões periódicas
no documento não passem despercebidas e todos sejam devidamente atualizados. O Código de
Conduta aborda temas como combate à corrupção, normas de conduta digital, relações de
trabalho e direitos humanos, incluindo a não aceitação de trabalho infantil, forçado ou análogo ao
escravo pela Companhia ou por nossos parceiros.
O Código é seguido pelas Políticas, Normas, Procedimentos e Instruções de Trabalho, que
complementam e tratam de forma minuciosa tudo o que já foi disposto, garantindo o
cumprimento e execução dos processos da empresa, ao mesmo tempo respeitando os princípios
pré-estabelecidos. Todo arcabouço normativo está disponível em canal de comunicação público
para todos os associados, por meio da nossa intranet. Existe também um Código de Conduta
exclusivo para nossos fornecedores, no qual são estabelecidos os comportamentos e boas
práticas que esperamos deles, bem como cláusulas de anticorrupção e a necessidade de
mecanismos de integridade para que estejam aptos a prestarem serviços para nós. Todos os
documentos estão totalmente aderentes à Lei Anticorrupção, à Lei das Licitações, à Lei do Pregão
e à Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, entre outras.
Na frente de prevenção também executamos um Compliance Risk Assessment (CRA), um
mapeamento de riscos de Compliance para identiﬁcar os riscos aos quais a Companhia está
exposta e mitigá-los. Esse processo é de extrema importância para nos dar uma visão completa
sobre todas as atividades e riscos do negócio e funciona como requisito de validade e eﬁcácia do
Programa de Compliance.
A eﬁcácia do Programa não é restrita ao comportamento interno da organização. Fornecedores,
parceiros comerciais, representantes, entre outros, devem ser submetidos a um processo de due
diligence para que seja avaliado o histórico de cada um antes de se estabelecer uma relação
contratual.
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Para disseminar nossas práticas de Compliance, oferecemos 2.658 horas de treinamento em
2020, envolvendo a temática. Da mesma forma, usamos os canais de comunicação da Companhia
para tratar de temas como índice de percepção mundial de corrupção do país, diversidade e
inclusão, política e normas de Compliance, Canal de Ouvidoria e medidas disciplinares para os
desvios de conduta.
Quem identiﬁca uma prática que possa representar desvio do Código de Conduta e/ou de leis e
regulamentos pode reportar a situação à Ouvidoria, que avalia a procedência, a criticidade da
denúncia, investiga e trata as ocorrências. Os desvios conﬁrmados são relatados à Comissão de
Integridade. Garantimos sigilo, preservação da identidade e não toleramos nenhum tipo de
retaliação.
Possuímos uma Política de Gestão de Consequências, permitindo que medidas disciplinares dos
casos recepcionados pelo Canal de Ouvidoria sejam aplicadas de maneira justa e igualitária. A
remediação de todos os relatos de desvios de conduta é feita com base nesta política e
gerenciados por meio da Subcomissão de Integridade.

Compromissos
GRI 102-12

A Algar Telecom possui parceria com o Instituto Ethos e aderiu ao Pacto Empresarial pela
Integridade e Contra a Corrupção, cujo objetivo é promover um mercado mais íntegro e ético,
buscando erradicar qualquer possibilidade de suborno e corrupção. Ao nos tornarmos signatárias
do pacto, assumimos o compromisso de divulgar a legislação brasileira anticorrupção para nossos
associados e stakeholders, a ﬁm de que ela seja cumprida integralmente.
Além disso, nos comprometemos a vedar qualquer forma de suborno, trabalhar pela legalidade e
transparência nas operações, a título de exemplo em patrocínios e doações, e também primar
pela transparência de informações e colaboração em investigações, quando necessário.

Gestão de riscos
O gerenciamento dos riscos é coordenado pela Vice-Presidência de Finanças da Algar Telecom,
que articula esse trabalho com as demais áreas da Companhia e sob a supervisão do Comitê de
Auditoria e Gestão de Riscos – órgão de assessoramento do Conselho de Administração. A Política
Corporativa de Gestão de Riscos da Algar Telecom deﬁne as diretrizes gerais para esse
processo, que é baseado (mas não se limita) no modelo do “COSO-ERM – Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission”, padrão internacionalmente reconhecido.
O processo abrange as seguintes etapas: Identiﬁcação dos fatores (causas) dos riscos;
Mapeamentos dos controles internos, avaliação do impacto e probabilidade de ocorrência;
deﬁnição de limites de risco e implementação de planos de ação. Periodicamente os controles
internos são monitorados pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos a partir da evidência
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de execução destes controles pelas áreas responsáveis, sendo que reuniões mensais são
realizadas com os responsáveis por cada risco para avaliar a exposição e status dos planos de
ação.
Um dos instrumentos que apoiam a priorização de riscos a serem tratados é a Matriz de Riscos,
que fornece uma visão comparativa dos riscos conforme classiﬁcação de impacto e probabilidade.
Os riscos são classiﬁcados em cinco categorias: estratégicos (ruptura digital e inovação),
ﬁnanceiros (aceleração de dívida e ﬂuxo de caixa etc.), entity level (riscos globais, planejamento
e orçamento, demonstrações ﬁnanceiras), operacionais (segurança das informações,
disponibilidade dos serviços, cadeia de suprimento e logística etc.) e de conformidade
(contencioso, legal, ambiental, licitações públicas, corrupção e suborno etc.). Dentre os principais
riscos estão:

RUPTURA DIGITAL/INOVAÇÃO

A Companhia atua em um segmento de negócio dinâmico, em que as transformações
tecnológicas podem causar a ruptura de mercados consolidados. A mudança de
comportamento do consumidor não impacta somente a oferta de novos produtos, como
também pode modiﬁcar a dinâmica do mercado – a exemplo do impacto das plataformas
colaborativas para o transporte público e a hotelaria. Por isso, há um alinhamento ao
movimento de transformação digital e orientados à inovação. Contamos com uma área de
Jornada de Serviços TIC, somos sócios-fundadores do Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia
inspirado no modelo de inovação aberta, e mantemos a Estação, para proporcionar a
mudança do mindset dos associados da Companhia.

RISCOS GLOBAIS

Este risco decorre de fatores externos capazes de produzir ruptura nas cadeias locais e
globais de logística e suprimentos, gerando escassez de produtos e serviços essenciais, a
exemplo da propagação da pandemia do Covid-19. Há também o risco de fornecedores de
tecnologia da Companhia, como por exemplo, a Huwaei sofrer tentativa de retaliação
comercial por parte de governos, e ser impedida de comercializar seus produtos em serviços.
A diretoria da Companhia monitora periodicamente estes riscos, antecipando decisões para
diminuir possíveis impactos nos resultados do negócio.

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Temos um ecossistema com sistemas que estão expostos a riscos de cyber segurança. Para
mitigar esses riscos, contamos com soluções de proteção contra contaminação intencional
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ou acidental, malware e antivírus; estrutura para detecção de anomalias em nossa rede
interna e externa, cyber ataques e tráfego anômalo; e ferramentas de controle de acesso a
dados conﬁdenciais. Em atendimento à Lei 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), foram adequados os processos e políticas da Companhia, reforçada a
comunicação para todos os níveis da empresa e implementado sistema de proteção contra
vazamento de dados, visando dar cumprimento aos requisitos legais e reforçando o
ambiente de segurança cibernética.

DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS

A disponibilidade dos serviços da Companhia depende de tecnologias, sistemas, processos e
pessoas, a partir dos quais podem ocorrer eventuais falhas, limitando a capacidade de
prestar serviços adequados aos nossos clientes. Para reduzir o risco de indisponibilidade dos
serviços, os principais fatores internos ou externos são identiﬁcados e elaborados planos de
ação. A disponibilidade dos elementos de rede e serviços é monitorada continuamente,
através de um Centro de Operações de Redes que possui tecnologias, sistemas e
proﬁssionais capacitados para identiﬁcar e tratar os incidentes no menor prazo possível,
reduzindo o tempo de indisponibilidade dos serviços e os impactos para os clientes e para a
Companhia.
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Políticas, regimentos e códigos
Monitoramos leis e regulamentos aplicáveis a nossos negócios, de forma a promover a
conformidade das atividades. Contamos com o apoio de uma consultoria externa, que acompanha
a legislação brasileira pertinente ao setor e nos municiar com informações e atualizações de
normas e leis.
No cenário regulatório, a Lei 13.879, de 3 de outubro de 2019, decorrente do PLC (Projeto de Lei
Complementar) 79/2016, alterou dispositivos da Lei Geral de Telecomunicações e propôs um novo
marco legal que, em linhas gerais, visa promover a criação de um ambiente que atraia e
alavanque investimentos, a atualização tecnológica e a ampliação do acesso a redes de banda
larga. Espera-se que a Anatel regulamente os dispositivos dessa lei, a ﬁm de que seus efeitos
sejam capturados antes do ﬁm das concessões de telefonia ﬁxa, em dezembro de 2025.
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.
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 do negócio, aprovar 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, e
os padrões de informação e de conformidade contábil e tributária, seguindo a legislação vigente e
as normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Ambas são autônomas e independentes,
com reporte ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos.
Em 2020, não recebemos multas signiﬁcativas ou sanções resultantes de não conformidade com
leis e regulamentos.
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Experiência do cliente
Primeiro valor da Algar Telecom desde sua fundação, o cliente é nossa razão de existir. Por isso,
trabalhamos incessantemente para melhorar nosso relacionamento com esse público, utilizando
novas tecnologias, metodologias e abordagens que possam trazer as melhores soluções e
garantir-lhes uma ótima experiência.
Estudamos a jornada do cliente desde o momento da venda, passando pela entrega, pós-venda e,
principalmente, o dia a dia da mesma. Usamos metodologias e processos que nos permitem
entender a realidade dessa jornada e, consequentemente, tomar decisões e fazer comunicações
mais assertivas.
Ao ﬁnal, clientes dos segmentos Corporativo, MPE e Varejo recebem a pesquisa de
Recomendação NPS (Net Promoter Score) para avaliar a experiência que acabaram de vivenciar.
O NPS nos permite ter uma visão para acompanhar o nível de lealdade e percepção dos clientes,
ajudando a manter um relacionamento próximo, ajustando a oferta de serviços para que estes
tenham sempre um nível de qualidade elevado. Para garantir a melhor efetividade da etapa de
feedback para os clientes que responderam à pesquisa, deﬁnimos representantes em cada etapa,
que atuam como guardiões da voz do cliente. São eles que farão a ponte com as diversas áreas,
para criar processos de melhorias e promover ações de forma ágil. Nas aferições realizadas no
último ciclo, veriﬁcamos que nosso NPS se encontra na zona de qualidade em partes das jornadas
e em algumas, próximos da zona de excelência.
O NPS é gerenciado dentro do Estação, pelo time de Experiência do Cliente e com o envolvimento
de todas as áreas da Algar Telecom e alta direção. Semestralmente, metas de NPS são deﬁnidas
e acompanhadas pelo comitê de governança. Além disso, o resultado está vinculado à
remuneração variável dos colaboradores.
O time de experiência do Cliente trabalha em conjunto com a área de Talentos Humanos,
promovendo iniciativas que buscam fortalecer a cultura, com a criação e preparação de um grupo
que atua como multiplicador de Customer Experience (CX), de momentos de Voice Of the
Customer, de reconhecimento de colaboradores em relação a ações de CX, além de treinamentos
também relacionados a esse tema.
PROXIMIDADE E INTERAÇÃO DIGITAL
A proximidade com os clientes é um dos nossos grandes diferenciais e que fazemos questão de
aprimorar constantemente. Para garantir a excelência, o atendimento para clientes B2B é
totalmente internalizado e, para o varejo, é realizado pela própria Algar Telecom ou pela Algar
Tech (empresa do grupo Algar), de acordo com o perﬁl de cada cliente desse segmento. A
conﬁança dos clientes em nossos produtos e serviços foi fator decisivo para garantirmos a
continuidade de nossa operação durante a pandemia.
Neste ciclo, intensiﬁcamos a interação digital com nossos clientes, disponibilizando e aprimorando
ferramentas como aplicativos, portal, WhatsApp, chatbot, URA (Unidade de Resposta Audível)
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inteligente. Dessa forma, demos mais autonomia para os clientes resolverem suas questões de
forma digital, deixando as interações com a equipe de atendimento para resolução de problemas
mais complexos, que exigem a intervenção humana.
Priorizamos o atendimento integrado desses múltiplos canais de relacionamento, com o objetivo
de reduzir o esforço do cliente, tornar o trabalho das centrais de atendimento mais eﬁciente e
uniﬁcar o histórico de interações. Nossa preocupação é baseada em promover uma experiência
única, independente do canal de relacionamento, com a garantia de que as informações
fornecidas sejam integradas e convergentes em todos os meios de comunicação.
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
Para proporcionar a melhor experiência e oferecer um atendimento personalizado, mantemos
quatro chaves de relacionamento:

Disponibilidade

Empatia

Eﬁciência

Simplicidade

Pleno
funcionamento dos
serviços e prontidão
para resolução de
problemas.

Habilidade de se
colocar no lugar do
outro, gerando
proximidade.

Autonomia para
reduzir o esforço do
cliente.

Sabedoria na
utilização dos
recursos, buscando
resolver problemas
no primeiro contato.

SOLUÇÃO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO
Buscamos solucionar os problemas dos clientes o mais rápido possível, usando ferramentas de
automação que permitem a execução de procedimentos técnicos a distância, favorecendo a
agilidade do atendimento, a eﬁciência de nossas operações e a satisfação. Do ponto de vista do
atendimento humano, capacitamos nossa equipe para ser ágil, evitando transferências excessivas
e desnecessárias.
Para medir a taxa de resolução de problemas no primeiro contato do cliente usamos a métrica
First Call Resolution (FCR). No segmento B2B, conseguimos alcançar nossa meta de melhoria no
atendimento, avançando de um FCR de 42% para 65% nos serviços de telecom. Em TI,
encerramos o ano com FCR de 85% e no varejo de 71%.
Para que a percepção sobre nossos serviços seja cada vez mais positiva, entendemos que a
capacitação de nossos associados também tem papel fundamental. Em 2020, investimos R$ 3,7
milhões em treinamento, numa média de 53 horas por associado.
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EQUIPE DE ATENDIMENTO
Aprendemos com a pandemia que é possível ter uma equipe de atendimento eﬁciente, motivada
e alinhada com a estratégia da empresa, mesmo sem estar reunida em um espaço físico único.
Com um direcionamento assertivo das lideranças e um treinamento voltado para a resolução de
questões cada vez mais complexas, nossos atendentes foram capazes de manter um ótimo nível
de satisfação dos clientes, mesmo em um cenário adverso.
Para recompensar o esforço dos atendentes, instituímos uma cerimônia de reconhecimento em
que incluímos a divulgação dos melhores elogios registrados pelos clientes. Premiamos neste
ciclo mais de 200 associados com vouchers para pedidos em empresa de delivery de alimentos,
uma ação que deverá ser ampliada em 2021. O reconhecimento é estendido para todo o time
de CX, como forma de incentivo às equipes. Em 2020, recebemos mais de 1.800 elogios para
técnicos, gerentes de projeto, vendedores, atendentes, consultores e parceiros, totalizando mais
de 800 colaboradores reconhecidos no processo.
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
GRI 103, 418-1, SASB TC-TL-220a.1 e 230a.1

A manutenção de sistemas de segurança dos dados é parte essencial na nossa operação e foco
de constante aprimoramento. Por isso, contamos com um Escritório de Privacidade de Dados que
monitora todos os ﬂuxos de dados pessoais existentes na organização, além de avaliar novos
projetos e produtos sob a visão do Privacy by Design. O escritório também é responsável pelo
atendimento aos direitos dos titulares previstos na legislação, gestão dos terceiros, gestão do
ciclo de vida dos dados pessoais e ponto focal para qualquer assunto relacionado ao tratamento
de dados.
Desde a vigência da legislação não registramos incidentes de Segurança da Informação
envolvendo dados pessoais e também não recebemos reclamações fundamentadas sobre
violações de privacidade de titulares de dados. As 92 solicitações recebidas em 2020 foram
atendidas conforme legislação e dentro do prazo.
Acompanhamos constantemente alterações normativas, garantindo que nossa atuação respeite
as normas e a legislação brasileira. Fizemos as adequações necessárias para estarmos aderentes
às exigências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada pela Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD/2018), que dispõe sobre o tratamento de informações pessoais, de
modo a garantir a privacidade e o sigilo dos dados, que passou a vigorar em setembro de 2020.
No projeto de adequação foram tratados temas como: elaboração do inventário de dados
pessoais, que consiste no registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados
pela Algar Telecom; criação do Portal do Titular na área de atendimento do site da Algar Telecom
para que os clientes possam gerenciar e proteger o uso dos seus dados pessoais; adequação de
contratos com fornecedores e parceiros e realização de Workshops de capacitação com parceiros
de empresas de pequeno porte; adequação tecnológica para conferir ainda mais segurança ao
tratamento de dados; capacitação de 100% dos associados nas novas regras da LGPD.
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Durante o ano de 2020, foram realizados vários Workshops online em nossa ferramenta oﬁcial de
comunicação (Workplace) e iniciamos a trilha LGPD que foi disponibilizada na Plataforma Sinergy,
dividida em oito tópicos, com mais de 30 vídeos-aula. Além disso, contamos com a publicação
quinzenal de pílulas de conhecimento no Workplace sobre o tema LGPD.
Os treinamentos abordam os principais temas da nova legislação, como o direito dos titulares,
bases legais, ﬁnalidades de tratamento de dados pessoais, ﬂuxo de dados e riscos de tratamento
para novos projetos e produtos, resposta a incidentes, conceito privacy by design e privacy by
default.
Os treinamentos são obrigatórios para todos os associados e contêm um teste de conhecimento
sobre o assunto ao ﬁnal de cada curso. O conteúdo dos cursos será revisado anualmente ou
sempre que houver necessidade devido a alguma alteração na legislação. Em áreas críticas, como
marketing, são realizados treinamentos especíﬁcos.
Incluímos nossos terceiros/parceiros que tratam dados pessoais coletados pela Companhia em
Workshops presenciais em Uberlândia e São Paulo antes do início da pandemia e outros
Workshops online, com a participação de mais de 150 empresas prestadoras de serviços.
Realizamos também uma live sobre o tema LGPD para nossos clientes no perﬁl do Instagram
@algartelecomempresas e publicamos vários conteúdos no blog Algar Telecom.
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Gestão de pessoas
O cuidado com os nossos associados, que já era uma prioridade para a Algar Telecom, foi
reforçado em 2020, diante do contexto da pandemia do COVID-19. Além do monitoramento dos
associados que apresentaram sintomas, do acompanhamento da evolução do quadro de
associados internados e de um programa de testagem bastante estruturado, demos atenção
especial a dois grupos críticos: os técnicos de campo e os atendentes das lojas. Ambos receberam
equipamentos de proteção e orientações especíﬁcas para que pudessem atender os clientes com
o máximo de segurança.
O trabalho remoto, antes adotado de forma pontual, por meio do nosso programa Talento Flex,
passou a ser uma opção viável e produtiva para quase todas as atividades da empresa. Além do
apoio com disponibilização de notebooks e cessão de cadeiras de escritório para tornar o
ambiente de trabalho remoto mais ergonômico, lançamos a campanha “Ser Algar Telecom em
qualquer lugar”, com entrega de kits compostos por mochila, caderno e caneca personalizados.
A partir da experiência da pandemia e do feedback de nossos associados, elaboramos um modelo
de trabalho remoto híbrido, assim como instituímos um valor mensal para arcar com custos de
Internet, energia, etc. Esse modelo não entrou em vigor em 2020 porque, com a segunda onda de
contágio, optamos por estender o trabalho remoto até que seja seguro para todos o retorno aos
escritórios.
Não optamos pela redução de jornada de trabalho ou suspensão de contratos autorizados na
Medida Provisória 936/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda. Adotamos, porém, ações autorizadas pela MP 927, que estabeleceu as medidas
trabalhistas para preservação do emprego e da renda no cenário de pandemia, como o adiamento
do pagamento do terço constitucional das férias, solicitação para que os associados com período
aquisitivo de férias vencidas gozassem imediatamente do descanso, bloqueio da venda de férias
e do adiantamento do 13º salário que costumávamos fazer de abril a julho, compensação de
horas e antecipação de feriados. Essas foram medidas que contribuíram para a manutenção do
caixa e permitiram a manutenção dos postos de trabalho no período mais crítico da crise.
A comunicação interna foi intensiﬁcada no período, com informações periódicas e transparentes,
de forma a manter a segurança dos colaboradores e engajar lideranças e equipes para manter
nossas operações sem interrupções. Lançamos a campanha #Gentedeﬁbra para ressaltar a
coragem, o comprometimento e a dedicação dos associados em todas as suas atividades. E
também a campanha A Gente cuidando da Gente, que deriva de nosso propósito e estabelece um
compromisso da empresa para com os associados e também os incentiva a cuidarem uns dos
outros, adotando medidas de prevenção.
Nossos canais de comunicação digitais conﬁguraram um apoio fundamental durante a pandemia.
Reforçamos a interação nos canais já existentes, como intranet corporativa (Algarnet), rede social
interna via Facebook (Workplace), reuniões a distância e ferramenta de chat entre associados
(Workplace Chat) – que possui uma assistente virtual chamada Ju, para auxiliar os associados
sobre questões de Talentos Humanos. E reformulamos outros, como o programa de integração de
Nossa gente

Relatório de Sustentabilidade

47/107

Para melhor visualização do conteúdo, formatação e
interatividade do relatório, conﬁra a versão online:

https://algar2020.blendon.com.br/

talentos, com a adoção de uma trilha de vídeos online denominada #SouAlgar, e o programa
Essência, um momento de diálogo entre todo Comitê de Direção e os associados sobre a
estratégia e cultura da Companhia, que passou a ser 100% virtual.
Cuidado com nossa gente, trabalho remoto e comunicação efetiva continuarão sendo o foco da
gestão de pessoas em 2021.

Perﬁl dos associados
GRI 102-7, 102-8, 405-1

Encerramos o ano de 2020 com 4.310 associados em nosso quadro funcional, uma redução de
2% sobre o ano anterior. Essa variação pode ser atribuída a terceirização de alguns processos
de backoﬃce. Nosso quadro é formado majoritariamente por proﬁssionais da região Sudeste do
Brasil, na proporção de 70% de homens e 30% de mulheres (no nível executivo, esse índice cai
para 20%). A maior parte de nossos associados encontra-se na faixa etária entre 30 e 50 anos
(63%).
Quantidade de associados

Gênero dos associados em 2020
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Associados por faixa etária em 2020

Número de associados por região brasileira em 2020
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Atração e engajamento
Atração de talentos e engajamento de equipes são desaﬁos importantes para uma empresa que
é líder em sua região e cresce rapidamente em nível nacional. Pensando nisso, em 2020,
iniciamos um plano para o fortalecimento da nossa imagem como empresa que tem as
melhores práticas em gestão de pessoas e oferece diferenciais e benefícios a seus associados.
Estabelecemos parcerias com universidades, em eventos e apresentações online, para atrair
novos proﬁssionais. Inovamos na forma de divulgar vagas, com vídeos de associados
convidando para processos seletivos, lançamos a campanha “Algar é para quem acredita” e
intensiﬁcamos o uso das redes sociais.
Aproveitamos o ﬁm das barreiras geográﬁcas de contratação para recrutar talentos,
especialmente na área de Tecnologia da Informação, em qualquer região do Brasil. Além disso,
a contratação de pessoas para nossos times comerciais regionais busca garantir aderência com
a cultura local, porém mantendo nossa cultura corporativa e nossos valores sempre presentes.
Nossas frentes de trabalho para atrair, engajar e desenvolver nossos associados incluem
programas de gestão do desempenho, como participação nos lucros, incentivo para
movimentações internas e promoções por meritocracia. Os associados são avaliados com base
na metodologia Nine Box, que analisa o desempenho passado e o potencial do proﬁssional para
o futuro.
Em 2020, tivemos uma rotatividade de 20% no nosso quadro de funcionários (turnover – ﬂuxo
de admissões, demissões e remanejamentos).
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Diversidade
ODS 5 e 10

Nossa visão consiste em fortalecer o ambiente de trabalho com respeito às pessoas e sua
convivência, por meio de práticas que não tolerem a discriminação, promover ações e projetos
que promovam a inclusão, especialmente focadas na promoção do cumprimento da legislação e
redução dos riscos da empresa.
No ano de 2020 estabelecemos o modelo de governança do nosso Algar Sem Barreiras, que
assegura a manutenção de um ambiente de respeito e tolerância às diferenças de gênero,
idade, deﬁciência, raça ou orientação sexual. Também estruturamos e iniciamos o
monitoramento de indicadores e metas, ﬁzemos campanhas internas para mobilização das
lideranças e intensa divulgação dos diferenciais já implantados na Algar Telecom, assim como
mobilizamos associados para apoio aos novos projetos e publicamos conteúdos educativos na
nossa intranet (Workplace).
Amparado pelo Comitê de Diversidade, promovemos ações de engajamento focadas nas
associadas do gênero feminino, como a manutenção de um espaço dedicado à amamentação,
retirada e estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho, licença-maternidade
estendida, redução pela metade da jornada de trabalho de mães com crianças até um ano de
idade.
A presença feminina na Companhia como um todo (28,9%) ainda é inferior à dos homens, com
exceção do Brain, onde o quadro funcional é igualitário e 67% da liderança é composta por
mulheres. Nosso desaﬁo é crescer é buscar a equidade de gênero.
Para dar suporte à ascensão feminina, além do programa de apoio à carreira da mulher e
maternidade, temos o Programa de preparação para a vida executiva, com valorização de
exemplos de sucesso e de equilíbrio nos papéis, o Programa de combate à violência contra as
mulheres e grupos para coletar percepções do ambiente de trabalho para as mulheres.
Em 2020 assinamos a Carta de Adesão aos 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos
LGBTI+, por meio do qual nos comprometemos a oferecer uma agenda de trabalho para todos,
com respeito e promoção dos direitos LGBTI+, em um ambiente respeitoso, seguro e saudável.
Além do uso do nome social no crachá, temos grupos de aﬁnidade para coletar percepções do
ambiente de trabalho para LGTBI+.
Somos parceiros do Programa Diversidade+, criado em 2019 pelo grupo Algar, em parceria com
a Prefeitura de Uberlândia, o Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência (Compod) e outras
16 empresas da região. O projeto tem o objetivo de oferecer programas de aprendizagem e de
incluir Pessoas com Deﬁciência (PCDs) no mercado de trabalho. Na primeira etapa do
programa, criamos um banco de talentos, através do mapeamento de pessoas com deﬁciência,
facilitando o acesso a oportunidades de trabalho e à capacitação gratuita.
Em 2020, desenvolvemos um programa para contratação de estagiários PCDs (De portas
abertas) em algumas áreas. Atualmente, 0,7% dos nossos associados são PCDs. Também
conduzimos no ano o programa Aprendiz Sem Barreiras, o Programa Talentos de Fibra e a
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campanha Indique pessoas com deﬁciência. Como desaﬁos para o próximo ciclo, além da
contratação, temos a gestão dos canais de vendas acessíveis e o apoio e engajamento dos
PCDs contratados.
Trabalhamos fortemente para eliminar o racismo e fortalecer a igualdade, independentemente
de raça ou etnia, por meio do Programa Representatividade, para contratação de pretos;
Programa Talentos de Fibras, com foco na inclusão racial; e guilda para coletar percepções do
ambiente de trabalho para negros e negras. A presença de negros (pretos e pardos) na
companhia é de 35,0%. Na busca pela equidade étnico-racial queremos ampliar a contratação
de pessoas de diferentes etnias, assim como acompanhar seu desenvolvimento, visando a
promoção de pretos.
Acreditando na diversidade de gerações complementando capacidades e conhecimento, temos
iniciativas tanto para a inclusão do jovem que está entrando no mercado de trabalho quanto
oportunidades para os mais experientes. Entre os programas conduzidos estão: Programa
Jovem Aprendiz, Programa de mentoria entre multigerações, reconhecimento aos talentos com
mais de 50 anos, entre outros.
Hoje somos:

35,0%*

28,9%

71,7%

Pretos e pardos

Mulheres

Homens

* Percentual amostral auto-declarado, obtido em 2021 durante pesquisa para GPTW.

Treinamento e formação proﬁssional
GRI 404-1

Oferecemos treinamentos, fóruns de discussão, Workshops, encontros presenciais e a distância,
para promover a capacitação e o desenvolvimento de nossos associados. Em 2020, a Algar
Telecom ministrou 230 mil horas de treinamento, alcançando uma média de 53 horas por
associado. Devido à pandemia, tivemos uma proporção de 64% assíncrono e 36% síncrono.
O destaque do ano foi o Programa Essência, para disseminar a nossa cultura. Fizemos
treinamentos ao longo de todo o ano, com mais de 900 participações, em nove turmas,
abrangendo todas as nossas regionais. Nessas ocasiões, o comitê diretivo tratou do tema
cultura de integridade com os associados, reforçando processos e políticas ligadas à ética e
transparência em todas as relações, tendo como guia nosso Código de Conduta. A primeira
turma do programa foi presencial, com a equipe de Campinas, em fevereiro, e as demais,
virtuais, seguindo os protocolos de distanciamento social.
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Mantemos o Programa de Desenvolvimento ASES, com 4 eixos de aprendizado: Ágil, Negócios,
Cliente e Relacionamento, Gente e Cultura. Para cada uma das trilhas, são nomeados diretores
que ﬁcam responsáveis por apoiar os associados capacitados. Também desenvolvemos
treinamentos e webinars especíﬁcos para a área de negócios e formamos multiplicadores de
conteúdo. Em termos de aprendizado ágil, oferecemos formações voltadas para esse jeito de
trabalhar mais colaborativo e ﬂexível.
As demandas de treinamento dos executivos são direcionadas, em sua maioria, para a
UniAlgar, a Universidade Corporativa do grupo Algar, que favorece a competitividade de suas
empresas por meio da educação. Adotamos as modalidades presencial, a distância e híbrida,
valorizando o modelo 70 (prática) x 20 (mentoria) x 10 (conteúdo), em que o fazer e a troca de
experiências auxiliam na consolidação do aprendizado. O objetivo é provocar uma mudança de
mindset, criar espaço para movimentos disruptivos e estimular o pensamento exponencial. As
experiências mais valorizadas são aquelas que abordam situações reais dos negócios. Muitas
das vivências em aula foram levadas para dentro da empresa e acabaram adotadas na prática,
como Inovatrix, Jornada do Cliente, Design Thinking, BSC, entre outras, com ganhos para toda a
organização.
Mantemos também parcerias com universidades como a Fundação Dom Cabral, Fundação
Getúlio Vargas e outras instituições nas cidades onde atuamos, que permitem ao associado
realizar cursos relacionados a suas atividades proﬁssionais com o apoio ﬁnanceiro da empresa
(auxílio-educação), desde que enquadrado na nossa política de benefícios.
Outras demandas são direcionadas para o Brain Academy, com uma perspectiva de inovação e
gestão ágil (mais detalhes clicando aqui).

Programa de estágio
Sabendo da importância dos estágios e treinamentos para a inserção dos jovens no mercado de
trabalho, mantemos um programa altamente qualiﬁcado, que oferece opções reais de
contratação aos participantes após seu encerramento. Em 2020, efetivamos 38 estagiários para
compor nosso quadro funcional. Para 2021, planejamos uma reestruturação do programa que
contemple um planejamento para identiﬁcação e promoção de novos talentos para áreas-chave
da Companhia.

Remuneração e benefícios
GRI 102-41

Nossa remuneração é formada por uma parcela ﬁxa e outra variável, atrelada ao cumprimento
de metas individuais, em linha com o planejamento estratégico da Algar Telecom. Também
oferecemos participação nos resultados e 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
Nossa gente

Relatório de Sustentabilidade

53/107

Para melhor visualização do conteúdo, formatação e
interatividade do relatório, conﬁra a versão online:

https://algar2020.blendon.com.br/

regras de remuneração previstas em Regimento).
Mantemos outros benefícios que primam pela saúde física e mental de nossos associados e
pelo incentivo a um estilo de vida saudável:
Gympass – Convênio com academias para todos os proﬁssionais;
Programa Psicologia Viva – Uma plataforma de orientação psicológica online, em parceria com a
Sociedade Beneﬁcente Israelita Brasileira Albert Einstein, para apoiar os associados que passam por
diﬁculdades emocionais e pessoais;
Doutor Saúde – Oferece atendimento médico por telefone, para casos de baixa complexidade.
Situações mais graves são encaminhadas para uma consulta presencial.

Plano de carreira
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 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. Nosso Processo de
Avaliação de Performance (PAP) abrange:
Avaliação 360º – Sobre competências colaborativas, com superior, pares, subordinados e
autoavaliação. Engloba análises sobre competência técnica, capacidade de execução, aspiração do
proﬁssional avaliado e acompanhamento anual. Em 2020, 2.914 associados passaram pelo processo
de avaliação, que receberam as devolutivas individuais.
Comitê de Calibragem – Grupo que avalia, analisa e equilibra as percepções de performance de
um grupo de pessoas de um mesmo nível de complexidade. Realizamos, em 2020, mais de 15
grupos de calibragem. O aspecto comportamental tem ganhado peso na calibragem dos executivos
para ascensão de carreira.
Devolutiva – Feedback com gestor, análise do relatório de calibragem e sugestão de plano de ação.
Todos os avaliados receberam devolutiva referente a este ciclo.
Execução – Fase de execução do Plano de Desenvolvimento Individual, voltada para cada
associado.
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Saúde e segurança
Nosso sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho busca sempre um ambiente
colaborativo, para que os associados se sintam envolvidos e engajados com o propósito de servir.
Um exemplo disso é o processo de homologação de EPI’s, no qual os associados participam
ativamente dos testes e o resultado da sua avaliação é decisório entre homologar ou não tal
equipamento, levando em consideração aspectos como conforto e durabilidade.
Os associados também têm acesso às questões de saúde e segurança por meio de comitês e dos
canais oﬁciais de comunicação e podem expressar livremente suas opiniões e anseios. O time de
saúde e segurança também atua em conjunto com as demais áreas da empresa nos processos de
contratação de fornecedores, validação documental e integrações.
Atualmente, disponibilizamos três comitês para abordagem das temáticas de saúde e segurança:
Comitê da COVID-19, composto por gestores da alta direção e especialistas em saúde e
segurança, Comitê do Trabalho Remoto, composto por especialistas de TH, processos e SESMT, e
Comitê de Associados, com representantes de todos os trabalhadores da organização. As reuniões
do Comitê do COVID-19 são diárias, ao passo que as reuniões do Comitê do Trabalho Remoto são
semanais. As deliberações destes comitês são submetidas ao Comitê de Associados sob
demanda, embora este último também se reúna com frequência.
Mantemos também a Liga da Segurança, que tem os objetivos de implementar a cultura de
gestão de riscos em segurança pessoal e do negócio, em todos os níveis de responsabilidade
(tanto para associados quanto fornecedores); gerar mudança no modelo de pensamento e novos
hábitos; e contribuir para a geração de valor para o negócio, por meio de boas práticas de
segurança. O modelo de gestão da mudança abrange temas como segurança do trabalho,
segurança da informação e infraestrutura, além de questões transversais de sustentabilidade. A
iniciativa tem impacto sobre normas, políticas, procedimentos, deﬁnição e comunicação sobre
responsabilidades, estrutura de suporte para gestão de segurança, além das ações de
monitoramento e controle.
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 riscos 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 2020, 90% 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.
Os serviços de saúde oferecidos contribuem para a mitigação dos riscos à saúde dos associados e
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para o não agravamento de sintomas e patologias. A área de saúde é composta por especialistas
(médico do trabalho, enfermeiros e gestores), cumprindo as normativas e demais exigências
legais. O acesso aos serviços de saúde pode ser presencial (nos prédios que possuem salas
médicas e nas clínicas parceiras) ou remoto, por meio dos canais oﬁciais de comunicação
(Workplace, Workchat e e-mail) e dos programas de saúde que oferecemos: Algar + Saúde, Dr +
Saúde, Telemedicina Saúde 24h, Gympass, Psicologia Viva, Momento Universo, entre outros.
CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA
A capacitação de cada associado é baseada na sua atividade laboral e nos riscos inerentes a elas.
No caso dos técnicos que atuam com demandas operacionais em campo, as capacitações
especíﬁcas envolvem trabalhos com equipamentos energizados (NR-10), trabalhos em espaços
conﬁnados (NR-33) e trabalhos em altura (NR-35), entre outras de acordo com a sua
especiﬁcidade. Os associados que trabalham com atendimento ao cliente recebem capacitação
especíﬁca sobre ergonomia, conforme o Anexo II da NR-17. E de maneira geral, todos os
associados são orientados quanto às boas práticas de ergonomia (seja em casa ou nos ambientes
da empresa), identiﬁcação de riscos nos ambientes de trabalho (mesmo em home-oﬃce),
cuidados no enfrentamento da COVID-19 e sobre como proceder no caso de um acidente de
trabalho.
Em função do atual cenário de pandemia, ao longo de 2020, as ações de disseminação da cultura
de segurança foram, em sua quase totalidade, virtuais (videoconferências e conteúdos publicados
no Workplace). Destacamos as pílulas de segurança, os encontros sobre segurança no lar, os
treinamentos obrigatórios em formato semipresencial ou em EAD, os encontros para a prática de
ginástica laboral e para orientações sobre ergonomia.
ACIDENTES DE TRABALHO
Como resultado de nossas orientações de saúde e segurança e treinamentos, em 2020, não
foram registrados óbitos em nossas operações nem acidentes graves. Registramos 21 acidentes,
3 deles envolvendo terceiros, cujas causas foram manuseio incorreto de equipamentos,
ferramentas e materiais, quedas diversas (telhado, escada, indoor), condução de veículo e
deslocamentos em geral e presença de animais peçonhentos. Eles representaram 218 dias
perdidos de trabalho em um total de 10.228.923 horas trabalhadas. O índice de frequência médio
foi de 2,06 e o de gravidade, 21,40.
Como medidas de mitigação de riscos temos: o fornecimento de itens de proteção para
enfrentamento da COVID-19, monitoramento dos veículos da frota com registro de anomalias e
controle de velocidade, adoção do uso de varas de manobra entre vãos (eliminando a
necessidade de trabalhos em altura em muitos casos), implantação da linha de vida e adoção de
dispositivos de ancoragem para uso em cordoalhas. Durante o período da pandemia da COVID 19
temos fornecido, também, todos os itens de proteção para mitigar a exposição ao vírus (Máscaras
PFF2, cirúrgicas e antivirais, álcool em gel, luva cirúrgica e pro-pé).
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Relacionamento com fornecedores
Em linha com nossa missão de servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável, criamos
a Diretoria de Supply Chain, que contempla três grandes áreas do processo da cadeia de
suprimentos:

1

2

3

Planejamento
de
Suprimentos, cujo principal
foco é o processo de
planejamento e aquisição
para as categorias mais
relevantes de equipamentos
e serviços, potencializando
as compras estratégicas e
adicionando valor para toda
a cadeia de suprimentos;

Gestão de Contratos, tendo
como objetivo principal a
implementação das boas
práticas
de
gestão
contratual, acompanhando
todo o ciclo de vida dos
contratos, desde sua
negociação, execução até o
encerramento, trazendo
transparência e segurança
para todas as atividades em
território nacional;

Logística, responsável pela
integração logística do
planejamento até a entrega
aos centros de distribuição,
centros de entrega e
usuários ﬁnais dos diversos
materiais. São mais de 4 mil
toneladas de material
transportado ao longo do
ano, com ampla cobertura
nacional, com o suporte de
uma frota renovada de
veículos, dotados de
modernos sistemas de
rastreamento e gestão de
materiais.

A Central de Compras Corporativas (CCC) centraliza, desde 2014, as atividades de compras, com
uma abordagem mais estratégica do que transacional e, portanto, contribui para um melhor
desempenho econômico e ﬁnanceiro dos negócios, através da adoção de boas práticas de
compra. Em 2020, a Algar Telecom contratou 3.942 fornecedores, por meio de 36.553 ordens de
compra, sendo o maior volume ﬁnanceiro destinado para negociação com empresas de TI e
Telecom.
As empresas do grupo possuem atividades distribuídas por todo o território nacional, tendo
aumentado seus investimentos nas regiões Sul e Nordeste, mas ainda concentradas no Sudeste
do país, onde se encontra também a maior parte dos fornecedores.
A área de compras efetua suas negociações por meio da metodologia TCO – Total Cost of
Ownership (Custo Total de Propriedade), que estabelece políticas e procedimentos que buscam
garantir maior transparência e regularidade aos processos, auditorias internas, Compliance,
gestão dos contratos e apuração dos resultados internos da área.
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Nossa Política de Compras e Contratação de Serviços, e outras políticas relacionadas, como a de
Relacionamento com Órgãos Públicos e de Brindes, Doações, Patrocínios e Hospitalidade,
determinam as práticas adotadas nas negociações. Dispomos de um portal de compras, a partir
do qual nossos parceiros atuais e potenciais podem acessar o Código de Conduta do Fornecedor,
as políticas aplicáveis à relação com a Companhia, o Guia para Cadastro de Novos Fornecedores e
o Manual de Usuário desse canal. Antes e depois de contratados, os fornecedores são submetidos
a avaliações jurídico-ﬁscais, econômico-ﬁnanceiras e técnicas. Também são analisados aspectos
atrelados aos direitos humanos, meio ambiente (conformidade ambiental), segurança de
alimentos, saúde e segurança operacional e de responsabilidade social. Nosso contrato prevê
cláusulas relacionadas aos quesitos avaliados e o desempenho dos fornecedores é analisado por
meio de indicadores, de forma a identiﬁcar desvios que comprometam a qualidade dos nossos
serviços.
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Estratégia de crescimento
Nos consolidarmos como uma empresa-referência em soluções digitais para o segmento B2B –
esse é o foco estratégico da Algar Telecom e para o qual voltamos as nossas iniciativas e
processos.
Além da expansão geográﬁca para estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, e
o adensamento das redes, com vistas ao aumento da nossa capilaridade e cobertura,
trabalhamos para agregar novos serviços às soluções de conectividade, diversiﬁcando a receita e
ﬁdelizando os clientes. Os serviços de TI, que vão desde aplicações para segurança de redes até o
armazenamento na nuvem estão em contínuo crescimento, assim como as vendas de chips IoT
(Internet das Coisas ou Machine to Machine), resultado do ambiente de inovação que
incentivamos.
Primando pelo atendimento consultivo e personalizado, pela constante melhoria de redes,
produtos e serviços e pela inovação para sustentar soluções disruptivas, a Algar Telecom
dedica-se a proporcionar a melhor experiência aos clientes e, com isso, agregar valor ao negócio.

Algar Franquias
ODS 1

O modelo de franquias, no qual a Algar Telecom é pioneira na operação de ponta a ponta,
proporciona capacidade de crescimento de forma sustentável em regiões rentáveis e menos
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exploradas, com foco no segmento B2C, e em micro e pequenas empresas. Além de ser inovador
e pioneiro no segmento de telecomunicações, o Algar Franquias converge com a estratégia
da Algar Telecom através do seu modelo de operação e materializa o propósito “Gente servindo
Gente”, gerando um círculo virtuoso entre Franqueado, Cliente e a Companhia. O Franqueado tem
autonomia na gestão local, conta com todo o suporte operacional da Algar Telecom, presta um
atendimento mais próximo e disponibiliza produtos e serviços de acordo com a realidade da
região onde está inserido; o Cliente ganha um atendimento local e próximo e a Algar Telecom
fortalece a sua imagem, estreita o relacionamento com os clientes e gera riqueza para todos os
seus stakeholders.
A Algar Telecom é uma empresa que tem gente de ﬁbra, focada na melhor experiência do
Cliente e, com o Franquias, deslanchou em 2020, viabilizando investimentos e a oferta de banda
larga de alta velocidade em ﬁbra, em diversas cidades de menor porte. Graças a este modelo,
aumentamos em 36% nossa base de clientes no período e chegamos a 79 novos municípios, tudo
isso com uma evolução de 23 pontos percentuais no nosso NPS.

Transformação digital
Ciente da velocidade das mudanças tecnológicas e da importância da conectividade, estamos
comprometidos em buscar tendências e soluções disruptivas para acompanhar essas
transformações. Na Companhia, a transformação digital é uma realidade para conduzir processos
internos de forma mais ágil, propiciar o melhor suporte técnico às operações, criar soluções que
proporcionem um atendimento mais eﬁcaz aos clientes e que agreguem valor ao nosso portfólio.
Buscamos parcerias com outras empresas e startups para desenvolver novas soluções e tornar a
experiência dos clientes cada vez melhor. Nossas ofertas estão alinhadas à transformação digital,
com multiconexão, automação e inteligência artiﬁcial, realidade aumentada e Internet das Coisas
(IoT), aplicáveis a diferentes segmentos de negócio. Investimos na transição das redes metálicas
do varejo para redes óticas, que proporcionam tecnologias GPON, SGPON e XGPON, mais velozes
no tráfego de dados e maior qualidade no sinal.
Como a transformação digital também é de suma importância para os clientes, em 2020,
lançamos o Algar Telecom Talks, evento 100% online e gratuito para abordar temas
relacionados à transformação digital. Foram cinco dias de evento, com seis trilhas temáticas e 12
horas de conteúdo exclusivo para empresas e proﬁssionais entenderem como se adaptar e
sobreviver num mercado em transformação, em que a digitalização é fator determinante para o
sucesso dos negócios. Recebemos 12.434 inscrições e obtivemos 136,7 milhões de pageviews na
landing page do evento.
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Inovação
O tema inovação está no DNA da Algar Telecom desde a sua criação. A empresa nasceu porque
o seu fundador, com o desejo de conectar sua região aos principais polos brasileiros, foi pioneiro
na instalação de redes de telecomunicações no Centro-Oeste. A história contém diversos marcos
inovadores, demonstrando como o tema é de extrema importância para a organização desde o
seu início. E hoje existe uma diretoria especíﬁca para cuidar do tema.
Investir em inovação é primordial para o crescimento da companhia, que está em plena expansão
no território nacional. Nossa atuação busca articular as ações de inovação com orçamento
dedicado, capacitações próprias e processos independentes para maior agilidade. Temos três
objetivos fundamentais:

Reﬁnamento do processo
de inovação (ideação,
preparação,
desenvolvimento
e
comercialização).

Foco na consolidação de
uma cultura ágil e
capacitação para a
inovação.

Lançamento de novos
produtos e tecnologias,
MVPs
(entregáveis
intermediários do processo
de desenvolvimento que
podem
já
ser
comercializáveis) e DPs
(entregas ﬁnais da etapa
de desenvolvimento).

A estratégia de inovação da Algar Telecom está documentada no Mapa Estratégico,
contemplando métricas para avaliação do desempenho dos esforços de inovação. O objetivo é
promover desenvolvimento tecnológico que suporte os negócios da empresa e que tenha o
cliente como foco.
Ao fomentar a inovação, geramos resultados para a nossa empresa, para os nossos parceiros e
para a sociedade, sempre de maneira sustentável. Além de estimular o empreendedorismo
interno, disseminando a cultura de inovação dentro da companhia, somos mantenedores do
Brain, Instituto Privado de Ciência e Tecnologia, que desenvolve soluções disruptivas, com foco
em novos produtos, serviços e modelos de negócio.
Entre as ações internas de inovação, há nossa participação no #Simpliﬁca, promovido pela
holding, a partir do qual estimulamos a inscrição de ideias abrangendo várias áreas da empresa,
com o objetivo de simpliﬁcar processos e eliminar a burocracia. Em 2020 inscrevemos 40 ideias,
Criação de valor

Relatório de Sustentabilidade

61/107

Para melhor visualização do conteúdo, formatação e
interatividade do relatório, conﬁra a versão online:

https://algar2020.blendon.com.br/

ﬁzemos 12 estruturações e já temos metade das ideias em fase de implantação. As melhores
serão premiadas em 2021.
Os associados são estimulados a enviar as suas ideias de inovação também pelo programa Shark
Tank, formato inspirado em game show, no qual empreendedores apresentam seu negócio a
investidores, os chamados tubarões. O time do Shark Tank da Algar Telecom é constituído por
proﬁssionais de visão sistêmica e envolvidos com a estratégia da empresa, que pertencem a
diferentes áreas da organização.
Nesse processo de análise, as ideias são direcionadas para diferentes esteiras: Protótipos,
Transformação (piloto ou PGP – Programa de Gestão em Processos), Talentos Humanos
(Organizacional) e Estação. Em 2020, 101 ideias vieram deste processo. Quando aprovados, esses
investimentos são acompanhados pela alta direção em diversas instâncias: na aprovação do
planejamento orçamentário anual pela diretoria e, posteriormente, por meio dos projetos de
inovação submetidos ao PMO (Project Management Oﬃce), Programa de Prototipação ou ao Brain.

Inovação interna vira patente

Prova de que os associados também podem enviar ideias extremamente inovadoras, é que a
última patente registrada pela Algar Telecom veio do programa Shark Tank. Dois associados
idealizaram uma máquina que permite o reaproveitamento de cabos ópticos, promovendo a
sustentabilidade e eﬁciência na utilização de recursos, além da otimização de tempo dos
técnicos. O equipamento desenvolvido por eles rebobina drops/cabos de ﬁbra óptica,
permitindo recolher sobras de cabos de outros serviços, em metragens diferentes dos padrões
encontrados no mercado. Dessa forma, evita-se o desperdício de material, já que os restos
desses materiais podem ser rebobinados e reutilizados em instalações com baixa metragem.

Brain
Seguindo o Planejamento Estratégico 2020-2022, o Brain está atuando em quatro avenidas
tecnológicas: Internet das Coisas (IoT), 5G, Cloud e Digital, com o objetivo de oferecer a melhor
experiência aos clientes e expandir as possibilidades e usabilidades que surgem a partir dessas
tecnologias.
Em 2020, houve uma a expansão da atuação do Brain, incorporando o desenvolvimento de
soluções para as demais empresas do grupo Algar, além da própria Algar Telecom. E foi
também nesse ciclo que os projetos de P&D da Algar Telecom começaram o processo de
entrada no Brain, uma vez que o instituto é o responsável pelas soluções disruptivas da Algar
Telecom. As novas soluções desenvolvidas pelo Brain, que em 2020 foram seis, atingem toda a
cadeia de valor, impactando todas as áreas da companhia.
Entre os programas customizados para as áreas no período – todos em formato digital devido à
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pandemia – destacam-se:
Segunda turma do Programa Inovação em Campo

100% online

40 associados

1 possibilidade

R$ 7 milhões

início das turmas

de
ﬁeld,
backoﬃce e COR

de depósito de
patente

de
ambição
de ganho em 12
meses

Terceira turma do Programa Inovação em Campo

21 associados
da Expansão

1 possibilidade
de depósito de patente

R$ 6 milhões
de ambição de ganho em
12 meses

Franquias Innovation

24 participantes
(franqueados + time)

10 semanas

R$ 6.5 milhões

de
mentorias
e
treinamentos de inovação

de ambição de ganho em
12 meses após escala

Inovação no Relacionamento

30 Participantes

10 semanas

da Jornada de Atendimento
da Algar Telecom

de
mentorias
e
treinamentos de inovação
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InovaTEN

6 times

3 meses

da equipe da Tribo de
Entregas da Algar Telecom

de
mentorias
e
treinamentos de inovação

4 iniciativas
aprovadas
prototipagem

para

A gestão de projetos do Brain é baseada em metodologia ágil, que pressupõe equipes
multidisciplinares e proporciona entregas mais rápidas e assertivas do que o tradicional modelo
em cascata (waterfall). Com sede em Uberlândia, o Brain expandiu há dois anos sua atuação para
Recife e São Paulo e, em 2020, valorizou sua missão de “resolver dores dos clientes gerando
negócios inovadores” ao trazer soluções no contexto da Covid-19. Conta atualmente com um time
de cerca de 100 pessoas.
Diante do cenário de pandemia, alguns projetos foram interrompidos, principalmente aqueles que
envolviam contato com os clientes em suas residências. Em compensação, aproveitamos a
oportunidade para revisar nosso portfólio de produtos e acelerar projetos que poderiam ajudar os
clientes a se tornarem mais digitais e a superar a crise. Produtos com esse viés, como o Proteção
Web (solução de segurança digital para PMEs), lançado em 2020, apresentaram ótimos
resultados, com cinco mil ativações no período.
Neste ciclo evoluímos na gestão dos nossos projetos próprios, num formato de PMO (Project
Management Oﬃce) Ágil, em substituição ao nosso VMO (Vendor Management Oﬃce), a partir do
qual gerenciamos nossos objetivos e resultados-chave e indicadores de performance. Adotamos
um controle maior dos resultados durante a fase de escala, com controle diário dos resultados,
uma das melhorias que nos proporcionou maior produtividade. Essa é uma conquista que
pretendemos manter em 2021, para continuarmos perseguindo nossa visão de “ser a plataforma
de geração de negócios inovadores referência no mercado”.
Parcerias
GRI 102-13

As soluções desenvolvidas pelo Brain envolvem parceiros externos para trazer agilidade na
criação de novos produtos, serviços ou modelos de negócios.. É associado, por exemplo, à
Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), principal representante do empreendedorismo
inovador em Santa Catarina e cuja rede é composta por mais de 1.200 integrantes, buscando dar
suporte, capacitar e inspirar empreendedores do setor de tecnologia.
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Em 2020, consolidamos nossa parceria com o Portal Digital, no Recife, e com o hub de inovação
para a indústria 4.0, em Uberlândia, com criação de um podcast para tratar de temas importantes
e promover o engajamento.
Além disso, o Brain promove alguns desaﬁos para startups e, em 2020, realizou alguns programas
de Open Innovation:
Brain Open Recife (mais informações no website)
Brain Open Desaﬁo de IoT (mais informações no website)
Matchmaking Franquias
8 empresas trabalharam no desaﬁo do Franquias
4 foram selecionadas na banca

ATUAÇÃO DO BRAIN
Com a expansão, cada uma das ﬁliais do Centro de Inovação (Uberlândia, Recife e São Paulo)
possui um executivo responsável pela gestão dos squads e inovações criadas em cada uma das
cidades, tendo cada uma das tribos (Tribo Cerrado, Tribo Porto e Tribo Sampa) focos, objetivos e
atuação em verticais de negócios especíﬁcas. Para uma boa governança da nova estrutura, foi
criado um Comitê Técnico Cientíﬁco, formado por um integrante do Centro de inovação, dois
doutores da Universidade Federal de Uberlândia e um integrante do INATEL (Instituto Nacional de
Telecomunicações). Esse comitê veio se juntar aos Conselhos e Comitês já existentes
anteriormente.

UBERLÂNDIA (AGO/2017)

A proximidade entre o Brain e a sede da Algar Telecom facilita a troca de experiências e a
capacitação dos associados em processos inovadores e metodologia ágil, além da
incorporação de produtos e serviços ao nosso portfólio. Mantemos parceria com a
Universidade Federal de Uberlândia, o Ministério das Ciência, Tecnologia, Inovações
Comunicações e o Centro Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para o Esporte
Paralímpico (Cintesp) para a implementação de um Centro de Inovação em Tecnologias
Assistivas. Temos também um hub de inovação focado no desenvolvimento de soluções para
a indústria 4.0 – que engloba automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos
processos de manufatura.

SÃO PAULO (AGO/2019)

O estado de São Paulo foi escolhido por concentrar 43% da produção de tecnologia do país
(dados Brasscom) e ser a maior cidade da América Latina, contribuindo para que o Brain
mantenha contato constante com empresas e instituições, expandindo as possibilidades para
ﬁrmar novos negócios.
Criação de valor

Relatório de Sustentabilidade

65/107

Para melhor visualização do conteúdo, formatação e
interatividade do relatório, conﬁra a versão online:

https://algar2020.blendon.com.br/

RECIFE (OUT/2019)

O Recife é referência em inovação na região Nordeste, potencializando oportunidades de
relacionamento do Brain com empresas, instituições e startups. O Brain está localizado no
parque tecnológico da cidade, o Porto Digital, que abriga 300 empresas e instituições dos
setores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Economia Criativa (EC) e
Tecnologias Para Cidades.
Além de termos nosso Brain Open funcionando no ecossistema do corpo digital em Recife,
Florianópolis e São Paulo, realizamos um tour virtual em Portugal, como parte de nossa
programação de conhecer ecossistemas internacionais relevantes na questão de inovação. Nessa
visita virtual tivemos a oportunidade de conhecer 23 novas empresas portuguesas inovadoras
locais, nas cidades de Aveiro, Porto e Lisboa, com participação de executivos, conselheiros e
acionistas do grupo. Faz parte dos planos conhecer ainda Israel e Estocolmo, cujas viagens foram
canceladas devido à pandemia.
Por sua atuação nesses últimos três anos, o Brain tem sido reconhecido como referência em
inovação, o que rendeu à Companhia sete prêmios, seis para a Algar Telecom e um diretamente
para o Brain, que ﬁcou entre os três colocados no StartUp Awards – o Oscar da inovação – na
categoria Corporate.
BRAIN INNOVATION ACADEMY
Lançamos em 2020 nosso braço de educação, com o objetivo de desenvolver proﬁssionais
preparados para o futuro em três eixos de capacitação: metodologia, tecnologia e
comportamento. O Brain Academy está aberto para os públicos interno e externo, em parceria
com empresas inovadoras em seus ramos de atuação.
O portfólio de projetos é composto pelo Brain Summer Job (programa de estágio de férias), Agile
na prática (Workshop para proﬁssionais que querem aprender métodos ágeis), Design Sprint
(metodologia ágil estruturada e colaborativa), Educação para o home-oﬃce (para empresas que
querem implementar o modelo), Timeout (programa de imersão para mudança de mindset de
líderes), Agile update (Workshop avançado em metodologia ágil), Imersões Internacionais (para
potencializar a conexão e geração de negócios entre empresas), Webinars, [Re]codesign, Cursos
UX, CX, UI, Modelo de negócios e ﬁnanças corporativas, entre outros.
Na segunda edição do Brain Summer Job, programa de estágio realizado de maneira totalmente
remota nas férias de julho de 2020, recebemos mais de 1.200 inscrições de 17 estados do país e
três internacionais (Portugal e Estados Unidos).
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O ﬂuxo do Brain envolve três estapas principais: ideação, preparação e desenvolvimento.
Na primeira fase, são analisadas ideias de soluções disruptivas e startups para veriﬁcar as
principais discussões acerca de inovações e potenciais projetos a serem desenvolvidos.
Na fase seguinte, as ideias são submetidas ao Comitê Consultivo, órgão responsável pela
avaliação das oportunidades. Por ﬁm, o desenvolvimento é feito pelos squads, compostos por
equipes multidisciplinares, o que proporciona a agilidade das entregas e permite que o Mínimo
Produto Viável (MPV) esteja disponível ao mercado rapidamente e seja facilmente aprimorado
até se alcançar o produto desejado.
O processo leva cerca de seis meses. Entre o MPV e o produto ﬁnal, o cliente pode enviar
sugestões de melhoria sobre o produto de acordo com a suas necessidades. Os produtos
desenvolvidos pelo Brain vão para a Estação e podem ser internalizados ao portfólio da AT em
um período de 15 a 30 dias.

ESTAÇÃO
Estruturada em 2018, a Estação é responsável por operacionalizar e escalar os novos negócios
provenientes do Brain, além de contribuir para a evolução do portfólio de serviços TIC da
Companhia. Graças às metodologias Lean e Ágil, a Estação permite a escalada mais rápida de
projetos e soluções disruptivas.
A Estação trabalha com equipes (tribos) e squads (equipes multidisciplinares) focadas em: TIC,
experiências digitais (pensando na melhor experiência do cliente) e estruturação de tecnologia,
que contribui para alavancar os projetos. No início, contava com apenas cinco tribos e, em 2020,
depois de vários aprendizados e estruturações, foi feita a migração de todas as áreas de
Marketing e TI para o modelo ágil da Estação, somando mais de 500 associados no time.
A inovação na Estação é acompanhada em tempo real pelos squads, que analisam e tomam suas
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decisões baseadas nos dados monitorados diariamente. Como apoio, criamos o Gestão à Vista,
um painel on-line acessível a todos com informações ﬁnanceiras, de marketing, dados dos
clientes (índice de satisfação, entregas, retornos) e um backlog de entregas disponibilizado de
forma clara e objetiva. Essa rede de resultados permite com que os squads tomem ações de
correção rapidamente, identiﬁquem ocorrências, criem oportunidades e aprimorem a inovação de
um modo geral.
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Modelo de criação de valor

FINANCEIRO

Captura de valor
Investimos R$ 461,7 milhões com foco na ativação de clientes sobre as redes construídas em
2018 e 2019.
Criação de valor
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Receita líquida cresceu 10,5% sobre 2019, para R$ 2,4 bi, lucro líquido ajustado aumentou
8,5%, para R$ 210 milhões e EBITDA alcançou R$ 1 bilhão pela primeira vez.

MANUFATURADO

Captura de valor
82,3 mil km de ﬁbra ótica.
Criação de valor
Presença em 367 cidades de 16 estados e Distrito Federal.

INTELECTUAL

Captura de valor
Somos associados-fundadores do Brain, com atuação em Uberlândia, São Paulo e Recife e
mantemos a Estação na Algar Telecom.
Criação de valor
Incorporação de produtos inovadores ao portfólio da Algar Telecom.
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HUMANO

Captura de valor
230 mil horas de treinamento em 2020, média de 53 horas por associado; Algar Telecom
reconhecida com melhor empresa para trabalhar.
Criação de valor
Associados treinados e capacitados contribuindo para o desenvolvimento proﬁssional.
Benefícios e iniciativas oferecidas proporcionam saúde e bem-estar, com foco na qualidade
de vida dos proﬁssionais.

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO

Captura de valor
Relacionamento com agência reguladora, universidades, institutos de pesquisa, institutos,
ONGs e parceiros com cunho social.
Criação de valor
Parcerias com universidades e instituições para o desenvolvimento de soluções disruptivas,
consolidação do modelo de franquias, apoio às comunidades com projetos sociais e doações.

Criação de valor

Relatório de Sustentabilidade

71/107

Para melhor visualização do conteúdo, formatação e
interatividade do relatório, conﬁra a versão online:

https://algar2020.blendon.com.br/

NATURAL

Captura de valor
Signatários do Pacto Global e apoiadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU.
Criação de valor
66% da energia consumida proveniente de fontes renováveis, geradas por duas usinas
solares próprias e contratadas no mercado livre de energia.
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Compromisso sustentável
Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Somos signatários da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas – uma das
mais importantes iniciativas de engajamento do setor privado em sustentabilidade para a
promoção de um mercado global mais inclusivo e igualitário. Com 10 princípios nas áreas de
direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, o Pacto Global
atinge mais de 16 mil membros, entre empresas e organizações em 160 países. Nós, da Algar
Telecom, estamos comprometidos com o alcance desses princípios e os aplicamos em nosso dia
a dia e na sensibilização de associados, clientes, fornecedores e toda a nossa rede de
relacionamento. Apoiamos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela
ONU em 2015 com. o intuito de estabelecer metas para o desenvolvimento sustentável até 2030.
Composta por 17 ODSs – como são conhecidos – a Agenda 2030, busca assegurar os direitos
humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade
de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem
como enfrentar outros dos maiores desaﬁos de nossos tempos.
Entre os 17 objetivos, identiﬁcamos dez que, pela característica de nossa operação, contribuímos
de maneira direta ou indireta com sua realização. Clique na ODS para saber mais:

Erradicação da pobreza – ODS 1

O fundador da Algar Telecom criou a empresa em 1954 para conectar o Triângulo Mineiro
com o restante do país. Na época, haviam desaﬁos para estabelecer a comunicação entre o
comércio da região e os principais polos econômicos brasileiros. Para resolver esse problema,
construímos uma rede de telecomunicações e passamos a ofertar a telefonia. Esse foi o
começo do nosso trabalho de servir a comunidade, ﬁlosoﬁa que segue até os dias atuais.
Hoje, os serviços de telecomunicações se tornaram essenciais e nós os disponibilizamos de
forma abrangente, incluindo áreas remotas e regiões carentes. Da mesma forma, nossos
produtos são direcionados a todos os públicos, independentemente do poder aquisitivo e
classe social.
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Da mesma forma, pensamos e planejamos produtos para esse público, como a venda de
planos pré-pagos para celulares e a comercialização de telefones móveis desbloqueados.
Fomos a primeira operadora do interior do Brasil a adotar ambas práticas. Com isso,
contribuímos com a geração de emprego e renda.
Com o crescimento da empresa e a evolução tecnológica, passamos a atender a comunidade
com um portfólio de serviços de telecomunicações capaz de expandir a conectividade da
população brasileira, seja para clientes empresariais (B2B) ou pessoas físicas (B2C). São mais
de 1,3 milhão de clientes em 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal.
De acordo com o relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, as novas tecnologias se
tornaram indissociáveis ao processo de desenvolvimento de toda a sociedade e têm sido
fundamentais em setores como saúde, educação e agricultura, todos considerados básicos no
combate à pobreza.
Em 2020, foram justamente as TICS que se tornaram a principal aliada da população contra os
efeitos da pandemia Covid-19, que isolou as pessoas em suas casas e afetou sobremaneira o
comércio e a economia em geral. Além de ajudarem os laboratórios de todo mundo a cruzarem
milhões de informações genéticas em busca de vacinas, as tecnologias Big Data e Analytics
também apoiaram uma série de outras ações. Na Algar Telecom, usamos essas tecnologias
para privilegiar a capacidade de tráfego dos clientes dos setores de saúde (hospitais e clínicas)
e educação (escolas e faculdades da rede pública e privada), garantindo Internet de qualidade
para áreas sensíveis – mesmo em um cenário de maior consumo de dados. Da mesma forma,
apoiamos o comércio na migração para o digital, alternativa que permitiu a sobrevivência de
muitos negócios.
Uma outra iniciativa de destaque foi a criação do Programa Aﬁliados, que tem um impacto
social e econômico forte, já que é uma oportunidade de trabalho para qualquer pessoa e foi
lançada na alta do desemprego do país, em abril de 2020. Trata-se do primeiro programa de
marketing destinado a vender TI por meio de comissionamento de pessoas físicas (30% das
mais de 1 mil pessoas que se cadastraram no programa estavam sem emprego). Todas, além
da oportunidade ﬁnanceira, receberam treinamento e capacitação gratuita.
O combate à pobreza sob a perspectiva da agricultura tem no desenvolvimento sustentável
uma das suas prioridades. A Algar Telecom foi a primeira operadora brasileira a ingressar no
mercado de AgriTech com a oferta do Farmconnect, uma plataforma de inteligência
agronômica que auxilia produtores rurais nas suas atividades e é acessível via web ou
aplicativo. Por meio dessa ferramenta, é possível otimizar a produtividade e evitar perdas. O
produto está disponível para agricultores de qualquer porte.
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Educação de qualidade – ODS 4

Para o Grupo Algar, a educação é a base do desenvolvimento de um país. Isso signiﬁca que só
teremos um Brasil melhor se tivermos uma educação melhor.
Nosso desaﬁo não é mais equacionar a questão da quantidade, pois hoje mais de 90% das
crianças brasileiras frequentam a escola, mas sim, melhorar a qualidade.
Para fazer a nossa parte, focamos nossos programas sociais em educação, beneﬁciando alunos
do Ensino Fundamental e Médio, em parceria com escolas públicas, secretarias de Educação e
organizações sociais. Acreditamos em uma educação integral, que promova a autonomia,
ofereça às pessoas novas oportunidades e as capacite para fazer suas escolhas. Por isso, nossa
atuação também envolve atividades relacionadas à cultura, esporte e ao voluntariado.
A Algar Telecom é parceira e uma das mantenedoras do Instituto Algar, que tem como foco a
melhoria da educação, o desenvolvimento de pessoas e a transformação de vidas nas
comunidades em que o grupo Algar está presente.
Um case de sucesso é o Programa Talentos de Futuro, que contribui com o objetivo da
Educação de Qualidade e visa aumentar substancialmente o número de jovens com
habilidades relevantes para o mercado de trabalho.
Além de gerar oportunidades, o programa também prepara organizações sociais que tenham
desejo e possibilidade de replicar a metodologia e assim transformar as vidas de jovens
estudantes de 14 a 18 anos, do ensino médio público na promoção do desenvolvimento de
competências comportamentais. Em 2020 beneﬁciamos 5.905 alunos, 160 educadores sociais,
14 escolas e 44 organizações sociais. https://www.institutoalgar.org.br/educacao/

Igualdade de Gêneros – ODS 5

A promoção da igualdade de gênero é um tema importante para a Algar Telecom e, por isso,
adotamos práticas transformadoras que, desde 2019, estão concentradas dentro de um
programa maior de diversidade e inclusão, chamado Algar Sem Barreiras, criado por nossa
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holding, mas que hoje tem operação própria na Algar Telecom. Dessa forma, conseguimos
adequar as estratégias do programa à realidade da empresa e do negócio.
Em 2020, criamos o Comitê Gestor da Diversidade, que é formado por associados que
representam a diversidade em nossa empresa e possuem propriedade e vivência sobre os
assuntos propostos. Para ampliar o diálogo e reverberar internamente, instituímos o Conversa
com Diversidade, que já abordou temas como apoio para carreira da mulher e maternidade,
valorização dos exemplos de sucesso e equilíbrio nos papéis, empoderamento feminino.
Nosso modelo de trabalho privilegia a autonomia, a igualdade e a conciliação entre a
maternidade e a carreira. Alguns exemplos das nossas iniciativas nesse sentido são a isonomia
salarial; a prorrogação do home oﬃce (meio período), após a licença maternidade; Cantinho da
Mamãe, uma sala de amamentação exclusiva para as associadas; treinamentos de lideranças
em temas como respeito às mulheres (Gestor sem Barreiras); política de não tolerância à
discriminação; Talento Flex, benefício que permite a redução pela metade da jornada de
trabalho até a criança completar um ano após licença-maternidade; auxílio creche, entre
outros.
Como pertencemos a um setor tradicionalmente masculino – hoje, apenas 28,5% do total de
associados são mulheres -, temos o compromisso de aumentar a presença feminina na
empresa, incluindo a participação em cargos de liderança.

Energia acessível e limpa – ODS 7

Nossa meta é aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética da Algar
Telecom, ano a ano. Em 2020, nosso consumo de energia limpa alcançou 66% em toda a
organização. Para obter esse resultado, atuamos em duas frentes: contratamos energia no
mercado incentivado e construímos usinas de energia solarpara autogeração. Desde 2013,
investimos mais de R$ 20 milhões nesse objetivo, sendo a primeira empresa de Telecom do
Brasil a colocar em operação uma usina fotovoltaica. Hoje temos duas, a usina Capim Branco I
e a Capim Branco II. Essa última entrou em operação em 2020. Ambas estão localizadas em
Uberlândia (MG) e têm capacidade para gerar cerca de 18.600 MWh de energia solar ao ano.
A substituição de energia fóssil por energia renovável envolve ainda a nossa frota de veículos.
Criamos em 2012 o programa Frota Sustentável, que prioriza o abastecimento com etanol,. Em
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2020, 94% do consumo dos 1.251 veículos da Algar Telecom responsáveis pela instalação e
reparo técnico foi proveniente de etanol.
Monitoramos em tempo real o consumo de energia elétrica dos escritórios e prédios da Algar
Telecom com o objetivo de identiﬁcar possíveis desperdícios ou oportunidades de melhor
aproveitamento. Foi a partir dessa análise que surgiu o Projeto Climatização, concluído em
2020 e que modernizou todo o nosso sistema de ar condicionado nos escritórios e sites da
empresa ao substituir os equipamentos que tinham alto consumo por aparelhos mais eﬁcientes
e com menor gasto de energia. Ao todo, foram investidos R$ 1,2 milhão em 2020.

Trabalho decente e crescimento econômico – ODS 8

A contribuição da Algar Telecom com o trabalho digno e o crescimento sustentável tem
ultrapassado nossas paredes e fronteiras. Nos últimos três anos, caminhamos em uma
trajetória ousada para transformar nossas tradicionais estruturas departamentais em um
modelo de trabalho 100% ágil e inovador. A forma diferenciada como conseguimos fazer isso
nos tornou uma empresa business agility, referência no Brasil.
Começamos essa jornada em 2017, com a fundação do Brain, um instituto privado de Ciência e
Tecnologia (ICT) criado para pensar e criar soluções totalmente inovadoras e disruptivas em
um ambiente cultural semelhante ao de uma startup. O Brain é estruturado sob a cultura ágil
e mindset inovador. Assim, adquirir esse jeito de ser e trabalhar, de forma genuína, passou a
ser uma estratégia para Algar Telecom.
A dinâmica consistiu em migrar os associados (colaboradores) para atuarem
nos squads do Brain, por um período determinado (6 meses a 1 ano). O retorno ﬁcaria
vinculado ao momento em que os projetos dos squads alcançassem o ponto de escala, ou seja,
pudesse ser disponibilizado ao mercado de forma abrangente. Quando isso acontece, todos
retornam para a Algar Telecom: pessoas e produtos.
Entendemos que, ao longo desse tempo, os proﬁssionais incorporam a ﬁlosoﬁa, o modelo de
trabalho e as metodologias ágeis. Com isso, ao retornar à Algar Telecom esses colaboradores
multiplicam esse conhecimento e a forma de trabalhar para o restante da organização,
promovendo a cultura ágil de forma efetiva e acelerada.
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O segundo passo foi criar condições para que a Algar Telecom pudesse receber as pessoas e
soluções desenvolvidas e testadas pelo Brain, incorporando-as à operação e impulsionando
esse novo negócio. Fizemos isso por meio de um movimento chamado Estação, que tem por
objetivo dar continuidade e escala para as soluções inovadoras e também garantir que os
associados que passaram pelo Brain continuassem a trabalhar em modelos de trabalho 100%
ágeis. Na Estação, todos os proﬁssionais atuam em squads e têm autonomia para criar, testar
novos jeitos de fazer, realizar ajustes, mudar processos, desenvolver funcionalidades e tomar
decisões – mesmo correndo o risco de que não possam dar certo. A tolerância ao erro é algo
que construímos fortemente.
O último passo desse processo foi a criação do NEXT, um programa de transformação
tecnológica para suportar a transformação da Algar Telecom em empresa digital. O NEXT
começou a ser desenvolvido em 2019, reunindo projetos para transformar a base do nosso
negócio: a tecnologia. Houve a modernização total dos equipamentos, substituídos por
aparelhos menores e, em grande parte, virtuais.
Complementarmente, o Programa Transformação, criado em 2019, tem buscado ajustar e
evoluir o modelo de transformação do negócio de forma a proporcionar maior efetividade para
apoiar a empresa a ser cada dia mais eﬁciente. Além disso, é responsável por governar
projetos e processos de eﬁciência, muitos deles iniciativas para implantação de inovações e
automatizações. Um exemplo da grandeza desses programas é o retorno ﬁnanceiro, como os
25 milhões de reais alcançados por meio dos projetos Jornada do Técnico, Operação Digital,
Voz Convergente, Otimização de Sites e EO’s.
Essas quatro frentes (processos, pessoas, tecnologia e a inovação “pura”) aumentaram
signiﬁcativamente os índices internos de produtividade, promovendo uma transformação da
empresa. A Algar Telecom é hoje uma empresa de benchmarking para muitas outras
companhias e instituições devido a forma como acelerou o aculturamento do mindset ágil e
como conseguiu estabelecer formas alternativas de crescimento econômico na indústria.
Em 2020, cerca de 500 associados compunham os squads da Estação e houve o
“tombamento” de importantes áreas da empresa para esse modelo: marketing e TI.
Consideramos que a tecnologia, a metodologia e o mindset ágeis têm papel fundamental para
o desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio, garantindo novas
possibilidades de mercado e aumentando nossa capilaridade.
Os investimentos que ﬁzemos em 2020 na expansão do número de residências conectadas
com redes de ﬁbra ótica, ampliando em 33,1% a migração dos clientes B2C para esse tipo de
conexão também impactaram na melhora do ambiente de trabalho dos brasileiros, visto o alto
índice de pessoas que migraram para o home-oﬃce em função da pandemia Covid-19 . Mais
de 69% dos planos de banda larga da Algar Telecom tinham velocidades acima de 40Mbps
em dezembro de 2020. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o
acesso à Internet tem impacto direto na geração de riqueza, proporcionando um crescimento
adicional de 1,9% no PIB para cada 1% de aumento no acesso.
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Indústria, inovação e infraestrutura – ODS 9

A Algar Telecom faz parte do dia a dia de consumidores, micro, pequenas e médias
empresas, grandes corporações e da indústria de telecomunicação e TI do Brasil, com a oferta
de soluções seguras, modernas, robustas e integradas. São 82,3 mil km de rede de ﬁbra
óptica, uma extensa infraestrutura construída em 16 estados brasileiros com essa moderna
tecnologia.
No B2C, segmento em que somos líder na prestação de serviços de telecomunicações em 87
municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, nossa
participação de mercado abrange 68% em banda larga ﬁxa e 34% em telefonia móvel, de
acordo com dados divulgados pela Anatel. Por meio de uma estratégia convergente, x-play,
com possibilidades duo-play, triple-play, quadruple-play (banda larga ﬁxa e móvel e móvel e
serviços de valor agregado), atendemos mais de 1,2 milhão de clientes, suportados por uma
moderna rede móvel (3G, 4G e 4,5G) nas frequências 700Mhz, 850Mhz, 1.800Mhz e 2.100Mhz.
Contamos também com uma extensa rede de banda larga ﬁxa, com 58% dos clientes com
serviços de UBL (com velocidades que variam de 40 Mbps a 1Gbps), com tecnologias xDSLI,
HFC e GPON.
No mercado B2B ofertamos soluções de voz e dados, cloud computing, gerenciamento de rede
e segurança, TI e videoconferência. São 160 mil clientes abastecidos por serviços de
telecomunicações e TI que trafegam em nossa rede de telecom, que abrange 71,3 km com
capilaridade e acesso nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, incluindo
36,5 mil km em regiões metropolitanas e conectando mais de 13,6 mil ediﬁcações (on-net
buildings). Temos, ainda, 11 mil km de cabo submarino, conectando as cidades de Praia
Grande (SP) e Fortaleza (CE) a Boca Raton (Flórida, Estados Unidos)
A indústria de TI e Telecom está em constante evolução e isso requer, cada vez mais, uma
estrutura tecnológica que suporte de forma sustentável todos os novos serviços e soluções que
chegam ao mercado e que devem ser ainda mais intensos nos próximos anos, como 5G,
Inteligência Artiﬁcial e Internet das Coisas (IoT). Para integrar e modernizar o nosso legado
tecnológico, permitindo o crescimento exponencial e digital da empresa, criamos, em 2019, o
NEXT, programa que reúne e faz a gestão dos nossos projetos de transformação tecnológica. O
objetivo é mudar a forma como nossas soluções estão conectadas à rede, dando mais
inteligência a elas. Temos cerca de 300 associados de diferentes áreas trabalhando envolvidos
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na jornada digital e sinergia de redes e sistemas. Os objetivos são, basicamente, promover a
automação, virtualização e cognição das redes e sistemas, além de evoluí-las por meio da
inovação e soluções de Open Telco ou parcerias estratégicas, que guiarão a indústria nos
próximos anos. Com isso, o desenho e os modelos de rede ganharam uma arquitetura mais
eﬁciente e segura.
Entendemos os serviços de telecomunicações como essencial, por isso, sempre incluímos
planos e ofertas acessíveis à população de baixa renda em nosso portfólio, com qualidade e
atendimento de excelência. Da mesma forma, pensamos e planejamos produtos para esse
público, como a venda de planos pré-pagos para celulares e a comercialização de telefones
móveis desbloqueados. Fomos a primeira operadora do interior do Brasil a adotar ambas
práticas. Com isso, contribuímos com a geração de emprego e renda.
A Algar Telecom também leva os seus serviços apoiando o desenvolvimento econômico e o
bem-estar humano por meio do Algar Franquias. Fomos a primeira telecom do Brasil a criar
esse modelo, possibilitando que os serviços da organização chegassem nos últimos três anos a
79 localidades e 18 clusters.
Evoluímos a nossa base de clientes do Algar Franquias, saindo de 312 mil em 2019 para 425
mil clientes em 2020 e cumprindo o compromisso de levar a ﬁbra óptica para 100% de todas
as localidades franqueadas. Passamos de 23 mil clientes com Internet via ﬁbra óptica em 2019
e, ao ﬁnal de 2020, chegamos a 66 mil clientes, ou seja, um aumento de 286%. Além disso, por
meio dos franqueados, geramos novos empregos para as cidades. Atualmente, os nossos
franqueados possuem mais de 600 funcionários.
Para o cliente ﬁnal, a presença de uma franquia Algar Telecom se traduz em conectividade
de alta qualidade. Com o diferencial de estar inteiramente presente na localidade, o
franqueado Algar Telecom presta um atendimento muito mais próximo e pode disponibilizar
ofertas adaptadas à realidade regional. Isso é a materialização de “Gente servindo Gente” o
lema do Grupo e da Algar Telecom.

Redução das desigualdades – ODS 10

Nossa empresa acredita que a diversidade e a inclusão fazem a diferença para o negócio, para
as pessoas e para a transformação positiva da sociedade e, por isso, deve ser um
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compromisso, com o estabelecimento de ações concretas que impulsionam mudanças efetivas.
Para nós, equipes diversas são mais engajadas, inovadoras e têm maior produtividade.
A Diversidade é um dos pilares do Programa de Compliance da Algar Telecom e isso é
importante para que a nossa governança e as políticas internas monitorem nossa realidade
com o objetivo garantir a inclusão e a presença de um time diverso, fatores considerados
estratégico para a perenidade do nosso negócio.
Desde 2018, o Grupo Algar tem um programa corporativo, chamado Algar Sem Barreiras, que
visa a inclusão, acolhimento e o fortalecimento da diversidade no Grupo por meio do diálogo,
troca de experiências e a promoção do respeito e da tolerância. São cinco as frentes de
atuação do programa: gênero, pessoas com deﬁciência (PCDs), etnia, LGBTI+ e gerações.
Em 2020, criamos na Algar Telecom a nossa própria versão do Algar Sem Barreiras, seguindo
as mesmas diretrizes corporativas, mas adequando-as para a nossa realidade. O primeiro
passo foi inserir o tema em nossa cultura de modo estruturado, fortalecendo as ações que
estimulam a diversidade em nossas comunicações, treinamentos e diálogo interno e externo.
Para isso, criamos um Comitê Gestor de Diversidade composto por 08 associados voluntários,
que representam a diversidade e têm o perﬁl comunicativo e engajado para uma participação
ativa.
No primeiro ano de ação do programa Algar Sem Barreiras da Algar Telecom trabalhamos na
contratação de pessoas plurais e a cultura com o objetivo de melhorar nossos indicadores de
diversidade e inclusão. Para dar suporte a esse trabalho, criamos uma Política de Inclusão e
Diversidade, montamos grupos de interesse em cinco guildas prioritárias (Gênero-Mulheres,
PCDs, Etnia, LGBTI+ e Gerações), elegemos embaixadores entre os altos executivos e
desenvolvemos 57 ações estruturantes direcionadas para aculturamento na diversidade e
inclusão; eliminação do racismo; fortalecimento da igualdade entre raças; empoderamento
feminino; equidade de gêneros; promoção de ambiente mais inclusivo; respeito e diálogo.
Hoje somos 4,2 mil associados (como chamamos nossos colaboradores), sendo 28,7%
mulheres, 7,8% 4,5% pretos, 51% pardos e 54 pessoas com deﬁciência (PcD).
Com relação aos proﬁssionais portadores de deﬁciência (PCDs), em 2020 trabalhamos a
formação dos líderes para temas de diversidade, abrimos 25 vagas inclusivas para PcDs,
realizamos o treinamento de Viés Inconsciente, buscamos apoio de ONGs, movimentos e
instituições para atrair talentos, adequamos ferramentas de trabalho, promovemos
treinamento especializado, comunicação regular e criação de grupo de aﬁnidade (guilda).
Promovemos palestras para despertar a reﬂexão sobre como as experiências e interpretações
que criamos em sociedade sobre pessoas com deﬁciência dizem muito sobre os vieses
inconscientes que carregamos no mundo corporativo.Ao longo do segundo semestre, foram
contratados 25 PCDs para os programas Aprendiz Sem Barreiras, voltado para inserção de
jovens no mercado de trabalho, e Talento de Fibra, destinado à contratação de estagiários.
Na guilda Gênero-Mulheres, nosso foco é aumentar a participação das mulheres dentro da
organização, tanto no percentual geral de vagas, quanto nas posições de liderança. Nosso
trabalho está centrado no diálogo com respeito e empoderamento feminino, principalmente
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porque o setor de TI e Telecom é tradicionalmente masculino. O programa Talento Rosa é uma
das principais iniciativas voltada para o auxílio das mulheres na conciliação da carreira x
maternidade e conta com bate-papos, rodas de conversa e palestras. Esse, aliás, é um tema
importante para a empresa, que construiu uma Sala de Amamentação em seu escritório na
sede e disponibiliza jornada reduzida e home oﬃce para as mães que retornam da licença
maternidade.
Em 2020, além das comunicações destinadas à equidade de gênero, propagamos informações
de combate à violência doméstica, Como apoio temos a psicologia viva: O programa
disponibiliza consultas gratuitas com psicólogos e o melhor de tudo é que você pode fazer a
consulta de onde estiver, pois os atendimentos são feitos de forma virtual através de um
celular, computador ou tablet. As consultas estão disponíveis 24h por dia, 7 dias da semana
gratuitamente. O aumento de casos em todo o Brasil provocado pelo isolamento social em
função da Covid-19 foi o principal motivador da inserção da temática nos assuntos discutidos
internamente.
Acreditamos na diversidade de gerações trabalhando juntas, complementando habilidades e
conhecimento. Por isso, criamos em 2020 iniciativas de trocas de experiência entre os mais
jovens de carreira e os de maior idade. Trata-se de um programa de mentoria entre gerações.
Da mesma forma, abraçamos a guildas LGBTI+ e, inclusive, aderimos ao Fórum de Empresas e
Direitos LGBTI+, nos comprometendo e reconhecendo os direitos da comunidade.

Produção e consumo sustentáveis – ODS 12

Atuamos em um modelo de produção e consumo sustentável que se baseia em três princípios:
Redução dos impactos ambientais e diagnóstico de emissão de gases efeito estufa feito pela
Companhia;
Incentivo às ações em prol do meio ambiente em toda a nossa rede de relacionamento, princípio
que chamamos de Inﬂuência Sustentável;
Conformidade das nossas práticas, focadas na busca constante ao Compliance e certiﬁcações
relacionadas aos nossos negócios.

Essas três premissas conduzem nossa estratégia para, até 2030, alcançarmos a gestão
sustentável e o uso eﬁciente dos recursos naturais. Realizamos investimentos em fontes
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renováveis, como as duas usinas fotovoltaicas e compra de energia no mercado incentivado,
relatada na iniciativa de eﬁciência energética. Também buscamos reduzir substancialmente a
geração de resíduos por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos protocolado nas
prefeituras dos municípios onde atuamos. Atualmente, o perﬁl de geração de resíduos nas
atividades administrativas da empresa é de 82% de recicláveis, além de iniciativas internas de
conscientização para consumo consciente de energia, água, papel e copos descartáveis, entre
outras
Atuamos com logística reversa, enviando equipamentos e materiais para reciclagem e reuso.
Esse trabalho é feito por meio das urnas coletoras de resíduos eletrônicos instaladas em
nossas lojas e aptas a receber o descarte de baterias, celulares (inclusive de outras
operadoras) ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. Para incentivar as pessoas, realizamos
campanhas periódicas para ampliar a recuperação e reciclagem desses dispositivos, como
modens, decoders e outros aparelhos utilizados para prover serviços de telecom aos clientes.
Em nossos ambientes internos, promovemos, ainda, iniciativas de conscientização no uso de
energia, água, papel e copos descartáveis.
Temos um Comitê de Sustentabilidade que se reúne trimestralmente e é composto por 50
representantes de todas as regiões de atuação da Algar Telecom. Esse grupo nos ajuda a
realizar as ações, e propagar a cultura de sustentabilidade para toda a empresa.
Em 2020, com a pandemia da Covid-19 e com a maioria de nossos associados trabalhando em
home oﬃce, houve a necessidade de nos reinventar e manter nossa cultura sustentável.
Assim, criamos ações digitais para conscientização e estímulo à adoção de boas práticas em
toda nossa rede de relacionamento, tornando o associado um multiplicador das ideias
sustentáveis e consumo consciente no dia a dia da sua casa.
Transcendendo o fato de mantermos cláusulas contratuais de cunho socioambiental,
desenvolvemos um programa de comunicação e treinamento de práticas sustentáveis de fácil
replicação e de estímulo a novas atitudes em prol da cidadania e da sustentabilidade.
Contamos com o apoio de uma consultoria externa, que, através de uma plataforma de
soluções para gestão integrada, monitora e acompanha diariamente a legislação brasileira
pertinente ao setor e informações e atualizações de normas e leis nos municípios onde
operamos. Para garantir que nossa atuação siga as exigências legais, realizamos anualmente
uma auditoria externa na Algar Telecom. Além disso, periodicamente, conduzimos uma
auditoria interna com relação a práticas de compliance de gestão ambiental e reportamos à
alta gestão.
Em 2020, investimos mais de R$ 1,7 milhões em proteção ambiental, sendo que cerca de 79%
foram destinados a projetos de eﬁciência energética. com foco em manutenções dos
equipamentos, a ﬁm de utilizá-los e de reduzir o consumo de energia, uma vez que é a nossa
maior fonte de emissões.
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Ação climática – ODS 13

A sustentabilidade e o pensamento no futuro compõem o jeito de ser da Algar Telecom, e é
por essa razão que a governança climática e a emissão de gases estão entre as nossas
prioridades ambientais. Desde 2013 elaboramos nosso inventário de emissão de gases de
efeito estufa (GEE), que teve uma redução consolidada de 60% no período, resultado dos
nossos investimentos em eﬁciência energética e gestão climática planejada e monitorada.
Ao longo dos últimos sete anos, a empresa cresceu operacionalmente, estando hoje em mais
de 367 cidades. A redução da emissão de GEE da Algar Telecom, mesmo em um período de
crescimento e expansão dos negócios, foi possível devido ao programa de Eﬁciência
Energética, que elevou para 66% o consumo de energia limpa, e o abastecimento de 94% da
nossa frota de veículos com combustível renovável.
No total, investimos cerca de 1,2 milhão de reais em projetos de eﬁciência energética, com
foco em geração de energia limpa, eﬁciência e otimização do consumo. Isso incluiu a
construção e entrada em operação das nossas duas usinas de geração de energia solar –
Capim Branco I e II -, o Projeto de Climatização e modernização de equipamentos.
O diagnóstico de nossa emissão é consolidado em relatórios baseados na metodologia GHG
Protocol e auditado anualmente. Em 2020, o total de emissões da Algar Telecom foi de 3.161
toneladas CO2, 52% menor que em 2019, que totalizou 6.641 toneladas de CO2.
Promovemos a comunicação e conscientização de temas sustentáveis para toda a nossa rede
de relacionamento, especialmente a comunidade em que estamos inseridos. Entre os temas
presentes nas ações educativas estão a conscientização sobre mitigação, adaptação, redução
de impacto e alerta sobre a mudança climática. O objetivo é promover conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável.
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Paz, Justiça e Instituições eﬁcazes – ODS 16

Somos participantes ativos na evolução do Compliance corporativo no Brasil, tendo a
integridade como um dos nossos valores. Evoluímos consistentemente na adoção de práticas
de controle de riscos e fortalecimento do Compliance, entendendo a necessidade de ampliá-las
frente aos desaﬁos reais de um mercado cada vez mais competitivo, regulamentado e
globalizado.
Temos um Código de Conduta e políticas corporativas diversas que norteiam os princípios,
regras e o comportamento esperado nos relacionamentos com diversos públicos. Anualmente,
nossos associados atestam formalmente que tomaram conhecimento das orientações, o que
garante que revisões periódicas no documento não passem despercebidas e todos sejam
devidamente atualizados. O Código de Conduta aborda temas como combate à corrupção,
normas de conduta digital, relações de trabalho e direitos humanos, incluindo a não aceitação
de trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo pela Empresa e por nossos parceiros.
Todos os associados, parceiros e/ou representantes da Algar Telecom têm conhecimento de
que a corrupção, seja na forma ativa ou passiva, constitui-se em conduta criminosa, passível
de aplicação de penas administrativas, restritivas de direitos e/ou de liberdade pelas
autoridades públicas. Em atendimento aos princípios do Grupo Algar, não serão aceitos, nem
tolerados, quaisquer atos ou condutas que caracterizem corrupção ativa ou passiva, fraude,
lavagem de dinheiro bem como extorsão, propina, pagamento ou oferta de qualquer coisa.
Seja como compensação ou contribuição ou valor em espécie ou quaisquer outros atos que se
assemelham a estes, a pessoa ou qualquer organização, privada ou governamental
O Grupo Algar possui um Canal de Integridade corporativo com o objetivo de ter mais um
meio de comunicação com os associados, fornecedores, clientes e parceiros no recebimento e
administração de denúncias e informações sobre possíveis infrações ao código de conduta e
violações de ética, com garantia de segurança, sigilo e preservação da identidade da pessoa
que o utilizar.
O Canal de Ouvidoria é legítimo e imparcial (aberto para qualquer pessoa) para que seja
possível receber de forma anônima denúncias de violação do Código de Conduta, bem como
receber sugestões, elogios e reclamações de situações recorrentes que não foram
solucionadas de forma satisfatória nos canais de atendimento das empresas Algar. O objetivo
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desse canal é proporcionar um ambiente corporativo ético e transparente. Os relatos
registrados são tratados com absoluto sigilo. Todos os registros são analisados de forma
criteriosa e responsável, contribuindo para a gestão transparente e um ambiente conﬁável.
A Algar Telecom possui em sua estrutura de Governança área de Compliance com o objetivo
de gerir o Programa de Integridade, difundir os conceitos de Compliance através de planos
plurianuais de treinamentos e comunicações com públicos-alvo deﬁnidos de acordo com os
riscos identiﬁcados. Todas as ações de Compliance na Algar Telecom são direcionadas por
análise de riscos periódicas de todos os processos da organização. Contamos também com a
Subcomissão de Integridade, permanente, para garantir uma apuração isenta, o direito de
defesa e que possa julgar e propor procedimentos e/ou adequações necessárias nos casos
constatados de desrespeito ao Código de Conduta, bem como esclarecer dúvidas com relação
ao seu texto.
Em 2020, não houve nenhum registro de denúncia ou suspeita de corrupção em nossa
organização.
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Responsabilidade Social
Instituto Algar
Os investimentos sociais da Algar Telecom são realizados há mais de 19 anos anos por meio do
Instituto Algar, que dá diretrizes e coordena as ações nas frentes educacional (atividades e
formação para alunos e professores) e de incentivos ﬁscais (patrocínio de projetos
disponibilizados via leis de incentivos: municipais, estaduais e federal).
Apesar da pandemia por Covid-19 ter afetado parte de nossos projetos neste ciclo, mantivemos
nosso compromisso de investimento nas comunidades onde estamos inseridos. Em 2020, nossas
iniciativas educacionais envolveram 14 escolas, 44 organizações sociais parceiras, proponentes
culturais e esportivos, e 5.905 beneﬁciários (crianças, adolescentes e jovens), de 14 estados e 31
cidades do país.
Imbuídos do espírito Gente servindo Gente, em 2020, criamos o Ações que Transformam, um
portal que registra e contabiliza as iniciativas que promovem a mudança no Brasil, que trabalha
com o inspiracionismo e capacidade de fomentar boas práticas movidas pelo exemplo.
Foco na melhoria da educação no Brasil

Mantivemos o direcionamento de nosso investimento social a programas educacionais, em
parcerias com escolas públicas e secretarias de educação nas nossas regiões de atuação.
Estamos presentes em 31 municípios de 14 estados brasileiros com os seguintes programas:

TRANSFORMA

Projeto que leva a mudança para crianças e adolescentes por meio do esporte, arte e cultura,
com a ﬁnalidade de abrir novos caminhos e desenvolver atividades que estimulam a disciplina,
o autocontrole, o respeito e o desenvolvimento de habilidades físicas e psicológicas. Em
adaptação ao novo cenário de Covid-19, foram oferecidos treinos esportivos online, com a
criação de um reality para termos maior engajamento dos alunos, assim como promovidos
ensaios de teatro e oﬁcinas de arte a distância, com apresentação de espetáculos no formato
de lives. Ao longo do ano foram oferecidas 1.750 vagas, em 10 projetos culturais e 5
esportivos, em 8 unidades, localizadas em 4 cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

TALENTOS DE FUTURO

Realiza a formação de jovens que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em
escolas públicas, capacitando-os para o mercado de trabalho, a partir do desenvolvimento de
determinadas habilidades e competências. No segundo trimestre de 2020, criamos e aplicamos
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a Trilha de Aquecimento, com desaﬁos quinzenais online para os jovens e, no segundo
semestre, iniciamos um programa remoto, pelo Google Classroom, com mais de 30 horas de
conteúdos assíncronos e aulas ao vivo, com abrangência nacional. Em 2020, oferecemos mais
de 500 horas de formação, certiﬁcamos 115 alunos em 7 turmas realizadas no formato remoto
em 12 cidades (12 alunos foram contratados pela AT).

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal do Dr. Augusto Cury, desenvolve a educação
socioemocional no ambiente escolar. O programa visa melhorar os índices de aprendizagem,
reduzir a indisciplina, aprimorar as relações interpessoais e aumentar a participação das
famílias na formação integral dos alunos. Atende a mais de 200 mil alunos em escolas de todo
o Brasil. Continuamos apoiando o programa do Instituto Hortense, que neste ano atípico
arrecadou 78 toneladas de alimentos e doou 70 mil máscaras, 14 mil litros de leite, 7 mil kits de
higiene e limpeza e 15 mil embalagens de álcool em gel de bolso para 5 mil famílias da
periferia de Uberlândia, Frutal e Divinópolis (MG), assim como Sorriso e Canarana (MT).
Paralelamente à distribuição de alimentos, foi criada a plataforma EAD do Instituto Hortense
para a locação de conteúdo para a capacitação de professores e outros públicos e contação de
histórias direcionadas para as crianças.

BÚSSOLA DO AMANHÃ

A área de Compliance da Algar Telecom, juntamente com o Instituto Algar estão trabalhando
para a implementação de um projeto social denominado “Bússolas do Amanhã” referenciando a
identidade visual do Compliance que é representado por uma “bússola” e que tem como
objetivo direcionar as pessoas no melhor caminho, prezando sempre pela ética e integridade.
No projeto que está em fase de implementação, serão trabalhados assuntos de Compliance e
ética para crianças, ajudando na formação senso-crítica para questões voltadas à ética na
sociedade em que vivemos. O projeto está previsto para ser lançado em comemoração ao Dia
Internacional da Ética, em maio.

Projetos incentivados
Viabilizados por meio de verbas das Leis de Incentivo, os projetos inscritos chegam ao nosso
comitê multidisciplinar, formado por representantes da Algar Holding, Instituto Algar e Algar
Telecom. Esse comitê avalia se o projeto segue todos os critérios necessários, como estar
aprovado pelo órgão regulador e ter a visão de contribuir com o desenvolvimento das
comunidades onde o grupo Algar está inserido. Mesmo diante do cenário de pandemia, foram
destinados mais de R$ 6 milhões para projetos que se enquadram na lei federal na área de
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cultura, saúde e esporte.
Um dos projetos incentivados no ano foi o Crianças – Criando Arte II, que trabalha a literatura de
maneira lúdica e divertida, promovendo o desenvolvimento de crianças e adolescentes em
leitura, escrita e criatividade. O resultado do projeto foi a distribuição do livro de fábulas escrito
pelos 100 atendidos na cidade de Birigui (SP).

Voluntariado
Criado em 2003, o programa estimula a participação dos associados em atividades sociais
direcionadas pelo Instituto Algar. Cada um é convidado a participar com o seu tempo, trabalho e
talento em prol de uma sociedade melhor. O tema prioritário do voluntariado também é a
educação, com ações contínuas que visam contribuir com a aprendizagem dos alunos das escolas
públicas parceiras de forma signiﬁcativa; e com ações pontuais, que são atividades mais
abrangentes desenhadas pelos comitês, partindo de uma necessidade especíﬁca identiﬁcada na
comunidade ou em datas especíﬁcas como Dia das Crianças e Natal.
Em 2020, o grande desaﬁo foi entender a função dos voluntários no novo contexto e gerenciar as
ações feitas anteriormente de forma remota. Logo no início da pandemia, o Instituto Algar, junto
com os líderes e colíderes sociais, buscou mapear as necessidades mais urgentes de cada
comunidade, bem como os movimentos sociais já em curso para somarmos força e fazer a
diferença com ações pontuais, como o Juntos por Uberlândia (MG), para arrecadação de recursos
para a compra de cestas básicas (montagem e distribuição de 11.000 kits); a distribuição de 600
marmitas para pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto (SP); e de 130 brinquedos para o
Dia das Crianças, em Betim (MG).
Também arrecadamos mais de 400 quilos de tampinhas e lacres, destinados a diversas
instituições parceiras para a compra de cadeiras de rodas e a ação de Natal transformou nossos
voluntários em ajudantes de Papai Noel para atender mais de 500 cartinhas de crianças em
Uberlândia (MG) e de idosas em Natal (RN). E ainda comemoramos o Dia da Gentileza, com a
produção de mais de mil ﬂores em papel e materiais recicláveis, que trouxeram reﬂexões sobre
sustentabilidade a sete cidades onde estamos presentes.
No ano foram desenvolvidas 228 ações voluntárias, com envolvimento de 2.633 voluntários, que
beneﬁciaram 14.345 pessoas em 24 cidades.
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Desempenho Ambiental
Há mais de 10 anos, a Algar Telecom instituiu projetos e iniciativas com o objetivo de garantir a
governança climática efetiva de sua operação e o engajamento das partes com as quais a
companhia se relaciona, contribuindo para uma agenda conjunta de preservação do meio
ambiente.
Temos um compromisso público de buscar o desenvolvimento sustentável em nosso modelo de
atuação, nos comprometendo a aplicar práticas que visem a proteção do meio ambiente, e a
utilização dos recursos naturais de forma ambientalmente correta.
Em 2020, dobramos nosso investimento em proteção ambiental, para R$ 1,8 milhão, destinado a
projetos de prevenção e gestão ambiental, educação e treinamento, certiﬁcação, pesquisa e
desenvolvimento e, especialmente, a projetos de eﬁciência energética, visando reduzir os
impactos e as emissões da Companhia.
Nossa gestão ambiental está baseada em três princípios: governança climática (redução dos
impactos ambientais), inﬂuência sustentável e conformidade.

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme nossa Matriz de Materialidade, a gestão da emissão de gases de efeito estufa e de
resíduos é prioridade na mitigação de impactos ambientais. Desde 2018, mantemos uma
usina de geração de energia fotovoltaica Capim Branco I e, em 2020, inauguramos nossa
segunda usina (Capim Branco 2). Temos também o projeto frota sustentável, por meio do
qual priorizamos o abastecimento dos nossos veículos com etanol, combustível renovável,
contribuindo para a redução de gases de efeito estufa. O diagnóstico de nossa emissão é
consolidado em relatórios baseados na metodologia do GHG Protocol e auditados
anualmente.

INFLUÊNCIA SUSTENTÁVEL

Mobilizamos nossos stakeholders, especialmente associados, clientes e fornecedores, a
pensar sobre seu impacto no meio ambiente. Desenvolvemos, por exemplo, um programa de
comunicação e treinamento de práticas sustentáveis de fácil replicação e de estímulo a
novas atitudes em prol da cidadania e da sustentabilidade.
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CONFORMIDADE

Para garantir nossa gestão ambiental, contamos com diretrizes e procedimentos que nos
auxiliam no cumprimento da legislação ambiental vigente. Em nossas operações, contamos
com um SGA (Sistema de Gestão Ambiental) cujo objetivo é aprimorar o controle dos riscos e
evitar possíveis passivos ambientais, multas e danos à reputação. Tambéma partir do SGA,
realizamos um plano de auditorias anual que veriﬁca a eﬁcácia dos controles operacionais, a
gestão dos aspectos e impactos da nossa operação e o atendimento aos requisitos legais.
Com o apoio de uma consultoria externa e uma plataforma de soluções para gestão integrada,
monitoramos e acompanhamos diariamente informações e atualizações de normas e leis nos
municípios onde operamos. Para garantir que nossa atuação siga as exigências legais, realizamos
anualmente uma auditoria externa e, periodicamente, conduzimos auditorias internas com
relação às práticas de Compliance de gestão ambiental e reportamos à alta gestão.
Implementamos e divulgamos o projeto Compras Sustentáveis em 2018, com o objetivo de
melhorar a gestão dos fornecedores críticos nos quesitos saúde, segurança e meio ambiente, e
assim construir uma cadeia produtiva sustentável por meio da incorporação de critérios de
sustentabilidade no processo de seleção, desenvolvimento e avaliação de fornecedores, produtos
e serviços.
Adicionalmente, criamos um manual de requisitos para contratação desse tipo de fornecedor,
revisamos as cláusulas ambientais nos contratos e, ainda, no sentido de garantir o compliance
nos processos de instalação e manutenção das nossas redes, realizamos o 2º treinamento de
licenciamento ambiental para associados que desempenham atividades ligadas direta e
indiretamente a esse processo.
Contamos ainda com a certiﬁcação ISO 14001, norma internacional que trata de temas de saúde,
segurança e meio ambiente, e reaﬁrma nossa transparência e compromisso com a
sustentabilidade em todos os nossos processos e serviços. Para a manutenção desse selo, a
Companhia é submetida, anualmente, a auditorias externas.
Energia
103-1, 103-2, 103-3, 302-1; ODS 7

A energia utilizada em todas as instalações da empresa é um insumo essencial para o
funcionamento do negócio de Telecomunicações e é nossa nossa principal fonte de emissão. Por
isso, temos o compromisso de buscar e implementar iniciativas que contribuam para reduzir o
consumo de energia, por meio do acompanhamento de indicadores e estabelecimento de metas.
Consumimos, em 2020, 268.312 Gigajoules de energia, uma redução de 41% em relação a 2019,
fruto das iniciativas citadas anteriormente.
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*2019 (GJ) 2020 (GJ) Δ 2020/2019
Consumo de combustíveis não renováveis

8.515

6.577

-22,76%

Gasolina A

3.884

2.474

-36,30%

Óleo diesel

4.482

4.051

-9,62%

Gás natural

149

52

-65,10%

78.329

60.672

-22,54%

Biodiesel (B100)

517

467

-9,67%

Etanol Hidratado

77.812

60.205

-22,63%

172.894

93.020

-46,20%

34.060

45.612

33,92%

-

62.431

-

293.798

268.312

-8,67%

Consumo de combustíveis renováveis

Eletricidade concessionárias
Eletricidade gerada por painéis solares
Eletricidade proveniente de Mercado Livre (renováveis)
Consumo total de energia

*Após auditoria, os valores do ano de 2019 foram corrigidos. Valores anteriores: Total de combustíveis não-renováveis (65.814GJ), Gasolina A
(43.160GJ), Óleo Diesel (20.878GJ), Gás Natural (1.777GJ), Total consumo de combustíveis renováveis (68.373GJ), Biodiesel (1.649GJ), Etanol
Hidratado (66.724GJ), Eletricidade Concessionárias (315.281GJ), Eletricidade gerada por painéis solares (6.914GJ), Consumo total de energia
456.381GJ. Ajustes na variação de 2020/2019 foram feitos de acordo com novos valores.

Emissões de gases de efeito estufa
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-5; ODS 13

A gestão da emissão de gases de efeito estufa é um dos temas materiais mais relevantes dentro
da nossa iniciativa de governança climática, e por meio do gerenciamento das emissões,
conseguimos mapear oportunidades para mitigação de impactos ambientais, contribuindo para
utilização consciente de recursos naturais.
Nossas ações estão alinhadas com os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como
o Acordo de Paris (COP 21/ 2015). A nossa gestão de emissões e projetos reﬂete o aprimoramento
das boas práticas de desenvolvimento sustentável em nossas operações e em nossa gestão,
reforçando os compromissos da empresa e contribuindo diretamente com o ODS 13 – Ação Contra
a Mudança Global do Clima.
Desde 2012, elaboramos anualmente o inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE),
publicamos e auditamos os resultados. Para medição, consideramos todas as unidades produtivas
sobre as quais temos controle, ainda que compartilhadas. O inventário é elaborado na ferramenta
de cálculo do GHG Protocol, baseado em metodologias internacionalmente reconhecidas, e
buscamos mapear as oportunidades de redução das emissões de GEE em nossos processos e
operações.
Para o monitoramento das emissões utilizamos as metodologias The Greenhouse Gas Protocol –
Corporate Accouting and Reporting Standard (WRI/WBCSD); IPXX 2006 Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories; IPCC Fourth Assessment Report, Especiﬁcações do Programa
Brasileiro GHG Protocol (GVces/WRI); e publicações do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações.
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A publicação do inventário é feita no registro público de emissões, por meio da plataforma do
Programa Brasileiro GHG Protocol, o maior banco de dados de inventários corporativos da
América Latina. A auditoria realizada por terceira parte independente (Instituto Totum) agrega
mais credibilidade, conﬁabilidade e transparência no processo de mensuração e relato das nossas
emissões de gases de efeito estufa. Por nossas práticas, somos reconhecidos há 4 anos
consecutivos com selo ouro no Programa GHG Protocol.
Em 2020, emitimos 3.156 toneladas de gases de efeito estufa (CO2e), sendo 1.145 toneladas de
emissões diretas (escopo 1), 1.546 toneladas de emissões indiretas de energia escopos 2, e 465
toneladas de emissões indiretas de escopo 3 (representa emissões em atividades sobre as quais a
Algar Telecom não possui ingerência).
O resultado é a redução de 52% em todas nossas emissões, o que se deu principalmente pela
evolução da participação de fontes renováveis para 66% em nossa matriz energética, pela
parametrização dos nossos abastecimentos com etanol, e o processo de digitalização de reuniões
através de videoconferências, reduzindo signiﬁcativamente a viagens a trabalho, situação
imposta pela pandemia da COVID-19.
Comparativo de emissões
Indicadores ambientais

2017 2018 2019 2020 Δ 2020/2019

Emissões de gases de efeito estufa - diretas - escopo 1

1.693

1.042 1.145

10%

Emissões de gases de efeito estufa - indiretas - escopo 2

4.909 4.138 4.302 1.546

-64%

Emissões de gases de efeito estufa - indiretas - escopo 3

1.280 1.537 1.298

-64%

Total de emissões

7.882 6.545 6.642 3.156

870

465

-52%

Gestão de resíduos e logística reversa
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-3, 306-4

Nosso segmento de atuação na prestação de serviços de telecomunicações não é caracterizado
como uma atividade causadora de danos ao meio ambiente, mas os materiais que utilizamos para
fazer as instalações de serviços geram resíduos, como ﬁos, cabos, baterias que são utilizadas em
nossos geradores, materiais esses que se descartados incorretamente, podem causar impactos
negativos ao meio ambiente. Por isso, fazemos uma gestão minuciosa dessas atividades, e
garantimos a tratativa correta de todos os resíduos gerados em nossas atividades.
O propósito de nossa gestão de resíduos é direcionar, orientar e tentar garantir que os
proﬁssionais e equipes dentro e fora da empresa tratem e destinem todo resíduo sólido produzido
da maneira correta e de acordo com seus aspectos, para assim garantir a promoção da qualidade
nos processos de separação, armazenamento e destinação correta dos materiais, e contratação
de fornecedores adequados, reduzindo as possibilidades de danos ao meio ambiente e à saúde
pública.
Para garantir o compliance na contratação dos nossos fornecedores, criamos em 2018 o projeto
de fornecedores críticos, mapeando- os em cinco categorias: resíduos, obras, limpeza e
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conservação, frota e parcerias para instalação de redes, e em 2020, revisamos as cláusulas
ambientais nos contratos e criamos um manual de requisitos para contratação de fornecedores
com possíveis impactos ao meio ambiente, a ﬁm de fazer uma gestão eﬁcaz das contratações e
garantir que os parceiros minimizem ou eliminem os possíveis impactos ﬁnanceiros,
reputacionais, operacionais, ambientais e legais durante a prestação do serviço ou após o término
do contrato.
Destinação de resíduos
Em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), realizamos a logística
reversa de eletrônicos, garantindo a destinação adequada dos materiais, por meio do envio de
equipamentos e materiais para reciclagem e reúso, além das urnas coletoras de resíduos
eletrônicos instaladas em nossos prédios, escritórios e lojas para que qualquer pessoa, clientes ou
não, possam depositar pilhas, baterias, celulares (inclusive de outras operadoras) ou quaisquer
outros aparelhos eletrônicos, lançamos campanhas para ampliar a recuperação e reciclagem de
dispositivos utilizados para prover serviços aos clientes como modens e decoders. Como
resultado dessas ações, em 2020, coletamos 2,1 t de resíduos eletrônicos.
Considerando todos os tipos de resíduos gerados e coletados em 2020, destinamos 114 toneladas
de materiais, sendo:

83 toneladas

22 toneladas

2,1 toneladas

de materiais recicláveis
(papel,
papelão,
plástico), enviados para
cooperativas

de
resíduos
não
recicláveis,
encaminhados para o
aterro sanitário

de resíduos eletrônicos
(pilhas,
baterias,
lâmpadas, decoders),
com destinação ﬁnal
para
empresas
especializadas

4 toneladas

1,45 toneladas

de madeira, material
gráﬁco,
banners,
com
destinação
ﬁnal
para
empresas especializadas

de EPis, destinados para
empresas especializadas e
doações
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Ações contra a Covid 19
Nossas ações no combate aos efeitos do coronavírus tiveram início muito antes da Organização
Mundial de Saúde (OMS) decretar a pandemia em 11 de março de 2020. Um comitê para
gerenciar os impactos da disseminação da Covid-19 foi criado na primeira quinzena de fevereiro
para tratar, inicialmente, dos riscos ligados à cadeia de suprimentos global com o objetivo de
garantir o estoque de todos os equipamentos de ativação de clientes e de manutenção das
nossas redes, de forma a não impactar os serviços prestados aos nossos clientes. Com o avanço
do vírus, foi criado um plano completo de contingência para sustentar o nosso compromisso de
cuidar das pessoas – associados, clientes, parceiros e comunidade –, especialmente naquele
momento em que a rotina de todos passava a ser afetada de maneira tão signiﬁcativa.
A partir da terceira semana de março, 100% do atendimento a clientes e das atividades de staﬀ
da Algar Telecom passaram a ser feitas de forma remota. Para os técnicos de campo, que tiveram
suas atividades mantidas in loco e não mediram esforços para garantir a disponibilidade dos
serviços, e para as equipes comerciais, que foram aos poucos voltando às atividades presenciais
com a abertura gradual de algumas cidades, foram adotados todos os protocolos de cuidados
sanitários, tal como uso de equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, óculos, propé
e álcool gel), seguindo rigorosamente todas as orientações das autoridades de saúde
competentes. Além de suspendermos viagens e comparecimento a eventos, como forma de
proteção aos nossos associados, ﬁzemos, também, um amplo programa de divulgação nos canais
de comunicação internos da empresa a respeito das principais formas de prevenção da doença e
estatísticas locais atualizadas (campanha #VaideMáscara, por exemplo), além do suporte
contínuo oferecido pela nossa equipe de Gestão e Saúde nos casos de necessidade de orientação
e acompanhamento médicos para nossos associados e suas famílias.
Aos nossos clientes do segmento B2B dos setores de saúde e educação, ampliamos de forma
gradativa a capacidade de tráfego dos links dedicados. Para aquelas empresas que contam com
nossos serviços de gerenciamento de segurança, criamos novas conﬁgurações para que suas
equipes pudessem trabalhar de casa com acesso a todos os sistemas corporativos de forma
segura. Às centenas de famílias, para as quais os nossos serviços se tornaram ainda mais
importantes, aumentamos a velocidades de Internet oferecidos via ﬁbra, liberamos mais canais
de TV e disponibilizamos aplicativos de leitura, de forma a contribuir não só no desempenho das
tarefas de trabalho, mas também nas opções de lazer e informação, beneﬁciando mais de 200 mil
clientes da Companhia.
Por meio de parceiros e do Instituto Algar, promovemos diversas ações em prol das
comunidades nas localidades em que estamos inseridos, apoiando programas de arrecadação de
alimentos e doações de sangue, cestas básicas e máscaras faciais, entre outras iniciativas (saiba
mais clicando aqui).
A Algar Telecom tem se mostrado resiliente nesse cenário, como relatamos neste documento,
na seção Desempenho. Mantivemos a geração de caixa consistente e a liquidez suﬁciente para
enfrentar esse momento. Ainda assim, dado o cenário de incertezas que se instalava, captamos
R$ 150 milhões para reforçar, de forma preventiva, o nosso caixa e ter ainda mais robustez para
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executar o nosso plano de negócios durante o ano.
Nossas operações seguem com todos os cuidados necessários para o momento atual, buscando
sempre que possível transformar as crises em oportunidades de aprendizado e de crescimento.
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Nossa visão de futuro
A operação da Algar Telecom vem mostrando resiliência diante da instabilidade no cenário
econômico nacional e internacional. A importância da conectividade, como meio de viabilização
de negócios, transações, ensino, lazer e informação, nunca foi tão evidente em mostrar que
estávamos prontos para atender nossos clientes em suas demandas nesse período turbulento, a
partir dos investimentos que havíamos feito nos últimos anos, em uma rede robusta e com
grande capilaridade nas regiões em que atuamos. Passado o período mais turbulento de
adaptação das pessoas, pode-se dizer que uma nova forma de se fazer negócios, trabalhar e se
relacionar tenha se estabelecido, na qual os serviços de telecomunicações mostram-se ainda
mais relevantes.
No segmento B2B, no qual as empresas viram suas necessidades de tráfego de dados aumentar
fortemente para viabilizar operações online e remotas, nosso foco em 2020 foi tanto conectar
clientes nas redes construídas ao longo de 2018 e 2019, quanto intensiﬁcar a oferta de serviços
TIC, a exemplo de soluções de gerenciamento de segurança que permitem que as equipes dessas
empresas possam trabalhar de casa com acesso a todos os sistemas corporativos de forma
segura. Para 2021, planejamos novas expansões de redes que propiciem a oferta de serviços a
clientes B2B de novas localidades das regiões em que atuamos. E estamos prontos para fazer
essa expansão também por meio de aquisições.
Como apoio a essa expansão, seguiremos com nossos programas de inovação que, por meio de
metodologias ágeis, nos permitem a renovação contínua do nosso portfólio de produtos e
serviços. Queremos consolidar a operação de nossas novas regionais do Brain em São Paulo e no
Recife, focando em sustentabilidade e em soluções para a indústria, respectivamente, e capturar
os ganhos em produtividade, aliando as vantagens das atividades online e presenciais. Também
planejamos a internacionalização do Brain, a partir da parceria iniciada com a IBI (Israel Brazil
Innovation) e de aproximação do ecossistema de inovação em Portugal e na Suécia.
Aos clientes varejo, para os quais a conectividade passou de uma hora para a outra a viabilizar
não apenas o trabalho remoto, mas também a educação, o entretenimento e a informação,
continuaremos conquistando clientes e propiciando a migração de planos banda larga para
soluções sobre ﬁbra, com altas velocidades e atendimento eﬁcaz. Consolidamos, em 2020, nosso
modelo de franquias e entendemos que há um potencial de expandi-lo para toda a região
geográﬁca de nossa atuação.
Nesse cenário, a adoção de ferramentas digitais e a contínua busca por eﬁciência nos processos
operacionais se mostraram mais uma vez acertadas. A Algar Telecom vem mantendo geração
de caixa robusta e consistente mesmo em um cenário econômico adverso. Estamos bem
posicionados para conquistar novos mercados e aproveitar eventuais oportunidades estratégicas
que se apresentem.
Estamos atentos a novas ondas de aumento de casos da Covid-19, ao consequente
endurecimento das medidas de distanciamento social em alguns estados e cidades, e ao avanço
da campanha de vacinação contra o coronavírus para avaliar potenciais novos efeitos adversos na
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economia brasileira e em nossa atuação no mercado.
Na Algar Telecom, seguimos conﬁantes quanto ao futuro dos nossos negócios e à capacidade da
sociedade de atravessar essa fase desaﬁadora. Nos preparamos para superar esse momento e
seguiremos com o propósito de atender os nossos clientes com qualidade e proximidade, nos
colocando como seus verdadeiros parceiros.
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Sobre o relatório e materialidade
GRI 102-3, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

Nosso Relatório de Sustentabilidade encontra-se em seu 15º ano consecutivo de publicação e
apresenta informações sobre a Algar Telecom e suas subsidiárias. Por meio deste documento,
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, buscamos demonstrar
anualmente nossas melhores práticas relacionadas aos aspectos ﬁnanceiro e ESG (Environmental,
Social and Governance). Queremos, dessa forma, apresentar aos nossos stakeholders nossa
estratégia em relação à criação de valor a longo prazo e nosso compromisso com a transparência
e prestação de contas à sociedade.
Utilizamos a metodologia da Global Reporting Initiative (GRI) Standards, opção de relato
“Essencial”, que confere relevância, transparência e comparabilidade das informações. Utilizados
também alguns dos princípios do Relato Integrado (IR) propostos pelo IIRC (International
Integrated Reporting Council), com foco na síntese e na conexão entre o desempenho e a geração
de valor a curto, médio e longo prazo, tendo em vista os capitais ﬁnanceiro, intelectual, humano,
manufaturado, natural, social e de relacionamento. A avaliação também levou em consideração o
mapa de materialidade da Sasb (Sustainability Accounting Standards Board), direcionado para
aspectos ﬁnanceiros, considerado mais assertivo com relação às demandas de stakeholders do
mercado de capitais.
Ao longo do relatório, apresentamos correlações entre ações promovidas pela Algar Telecom e
as metas globais de desenvolvimento sustentável estabelecidas pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), indicadas no capítulo que trata do tema. As explicações
estão detalhadas no capítulo que discorre nossos compromissos com iniciativas externas, onde
também apresentamos as evidências.
As informações ﬁnanceiras apresentadas seguem as normas internacionais de contabilidade
International Financial Reporting Standards (IFRS), auditadas pela Deloitte. Os indicadores de
desempenho socioambiental foram apurados e validados internamente e não foram submetidos à
veriﬁcação externa.
O relatório está disponível no site da Algar Telecom. Incentivamos que os leitores nos enviem
sugestões, críticas e considerações sobre o conteúdo e o formato do relatório.
Para mais informações sobre esta publicação, por favor, entre em contato com a área de Relações
com Investidores da Companhia:
ri@algartelecom.com.br
(34) 3256-2978
Rua José Alves Garcia, 415 – Bairro Brasil – Uberlândia-MG (sede da Algar Telecom)
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Processo de deﬁnição da materialidade
GRI 103-1, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49

Os temas abordados neste relatório foram deﬁnidos a partir de um processo de revisão da nossa
matriz de materialidade. Com apoio de uma consultoria externa, realizamos um estudo com base
em uma análise de mercado, que considerou reportes de pares da companhia em território
nacional, avaliando os seguintes aspectos do setor de telecomunicações:
Aspecto

Descrição

Acesso à comunicação

Avalia os esforços da campanha para aproveitar oportunidades de crescimento
em produtos de comunicação e serviços em países em desenvolvimento e em
mercados desassistidos (meio rural, idoso)

Privacidade e segurança
da informação

Avalia a potencial sobre riscos regulatórios, aumentos de gastos ou riscos
reputacionais sobre violação de dados ou uso controversos de dados pessoais

Governança corporativa

Avalia a extensão das práticas de governança corporativa da companhia que
podem representar riscos aos investidores

Gestão do trabalho
Corrupção e
instabilidade
Emissões de caborno

Avalia a complexidade da força de trabalho (tamanho, intensidade e regiões de
operação), a relação entre gestão e trabalho, as proteções dos trabalhos e seus
esforços de engajamento.
Avalia o potencial de riscos regulatórios ou perda de acesso ao mercado em
função de escandalos de corrupção ou instabilidade política e social
Avalia se a companhia pode enfrentar aumento de preços, em função da
preciﬁcação do carbono ou regulação

A partir da identiﬁcação dos temas relevantes no setor, globalmente e na visão da própria
Companhia, selecionamos os temas priorizados para realizar uma consulta on-line com
stakeholders internos e externos para deﬁnição dos temas prioritários. Foram consultados 28
stakeholders internos (diretoria) e 17 externos envolvendo clientes, fornecedores, franqueados,
parceiros e especialistas em sustentabilidade.
Os resultados das consultas nos levaram a sugerir a ampliação da lista de temas materiais, sendo
Saúde e Segurança do Trabalho o principal tema que ganhou relevância em 2020. Dentro da
temática ESG, a dimensão ambiental segue com a menor percepção de relevância,
principalmente junto aos executivos da Algar Telecom. Para buscar o equilíbrio da agenda,
incluímos, entre os temas, materiais de Governança Climática (emissões, energia e resíduos).
Também agrupamos o tema gestão de energia dentro de Governança Climática, por ser um tema
onde a Algar Telecom tem gestão relevante, reforçado pelos benchmarks.

Temas materiais

COMPARAÇÃO 2019 X 2020
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Temas 2020

Satisfação do cliente

Satisfação e Experiência do cliente

Privacidade do cliente

Privacidade do cliente e cibesegurança

Desempenho econômico

Desempenho econômico

Conformidade com leis e regulamentos

Conformidade com leis e regulamentos

Governança corporativa

Governança corporativa e integridade

-

Saúde e segurança dos trabalhadores

Conﬁabilidade da rede

Conﬁabilidade da rede e disponibilidade de sistemas

Inovação
Consumo de energia
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Sumário GRI e Sasb
GRI 102-55
Divulgação
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CONTEÚDO PADRÃO
GRI 102: CONTEÚDOS
GERAIS
PERFIL
ORGANIZACIONAL
102-1

Nome da
organização

A Algar Telecom - Perﬁl corporativo

102-2

Atividades,
marcas,
produtos e
serviços

A Algar Telecom - Perﬁl corporativo

102-3

Localização da
sede da
organização

A Algar Telecom - Perﬁl corporativo

102-4

Local de
operações

Edição relatório de 2020 - Sobre o relatório e materialidade
A Algar Telecom - Perﬁl corporativo
A Algar Telecom - Segmentos de atuação
102-5

Natureza da
propriedade e
forma jurídica

102-6

Mercados
atendidos

A Algar Telecom - Perﬁl corporativo
Governança Corporativa - Estrutura de governança
A Algar Telecom - Perﬁl corporativo
A Algar Telecom - Segmentos de atuação

102-7

Porte da
organização

Nossa gente - gestão de pessoas - perﬁl dos associados

102-8

Informações
sobre
empregados e
outros
trabalhadores

Nossa gente - gestão de pessoas - perﬁl dos associados

102-9

Cadeia de
fornecedores

Nossa Gente - Relacionamento com os fornecedores

102-10

Mudanças
signiﬁcativas na
organização e
em sua cadeia
de fornecedores

Nossa Gente - Relacionamento com os fornecedores

102-11

Princípio ou
abordagem da
precaução

Governança Corporativa - Compliance e gestão de riscos

102-12

Iniciativas
externas

Gestão socioambiental - Compromisso sustentável

102-13

Participação em
associações

Criação de valor - inovação - parcerias

Declaração do
mais alto
executivo

A Algar Telecom - Mensagem da Administração

Valores,
princípios,
normas e
códigos de
comportamento

A Algar Telecom - Propósito e Visão, Missão e Valores

102-18

Estrutura de
governança

Governança Corporativa - Estrutura de governança

102-22

Composição do
mais alto órgão
de governança
e dos seus
comitês

Governança Corporativa - Estrutura de governança

102-23

Presidente do
mais alto órgão
de governança

Governança Corporativa - Estrutura de governança

102-26

Papel
desempenhado
pelo mais alto
órgão de
governança na
deﬁnição de
propósito,
valores e
estratégia

Governança Corporativa - Estrutura de governança

Lista de grupos
de stakeholders
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ESTRATÉGIA
102-14
ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16

GOVERNANÇA

ENGAJAMENTO DE
STAKEHOLDERS
102-40
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102-41

Acordos de
negociação
coletiva

Nossa Gente - Gestão de pessoas - Remuneração e benefícios

102-42

Identiﬁcação e
seleção de
stakeholders
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102-43

Abordagem
adotada para
engajamento de
stakeholders
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102-44

Principais
preocupações e
tópicos
levantados

PRÁTICAS DE RELATO

102-45

Entidades
incluídas nas
demonstrações
ﬁnanceiras
consolidadas

Destaques e Desempenho - Desempenho dos negócios em 2020

102-46

Deﬁnição do
conteúdo do
relatório e dos
Limites de
tópicos
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102-47

Lista de tópicos
materiais
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102-48

Reformulações
de informações
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102-49

Alterações no
relato
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102-50

Período coberto
pelo relatório

Edição relatório de 2020 - Processo de deﬁnição de materialidade

102-51

Data do
relatório
anterior mais
recente

Edição relatório de 2020 - Processo de deﬁnição de materialidade

102-52

Ciclo de
emissão de
relatórios

Edição relatório de 2020 - Processo de deﬁnição de materialidade

102-53

Contato para
perguntas sobre
o relatório
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102-54

Declaração de
relato em
conformidade
com as Normas
GRI

Edição relatório de 2020 - Processo de deﬁnição de materialidade

102-55

Sumário de
conteúdo da
GRI

Edição relatório de 2020 - Índice de conteúdo GRI

102-56

Veriﬁcação
externa

Edição relatório de 2020 - Processo de deﬁnição de materialidade

103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite

Edição do Relatório de 2020 - Sobre o relatório e materialidade

103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Governança corporativa - PPolíticas, regimentos e códigos
Destaques e Desempenho - Ambiente regulatório

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Governança corporativa - Políticas, regimentos e códigos
Destaques e Desempenho - Ambiente regulatório

201-1

Valor
econômico
direto gerado e
distribuído

Destaques e Desempenho - Desempenho dos negócios em 2020

Operações
avaliadas
quanto a riscos
relacionados à
corrupção

Governança Corporativa - Compliance e gestão de riscos

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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TEMAS MATERIAIS
SÉRIE ECONÔMICA
DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
GRI 201: DESEMPENHO
ECONÔMICO

COMBATE À CORRUPÇÃO
GRI 205: COMBATE À
CORRUPÇÃO

205-1

CONFORMIDADE COM
LEIS E REGULAMENTOS
GRI 206: CONCORRÊNCIA
DESLEAL
103-1
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Governança corporativa - Políticas, regimentos e códigos

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Governança corporativa - Políticas, regimentos e códigos

206-1

Não houve
Ações judiciais ação judicial
por
decorrente de
concorrência
ações
desleal, práticas relacionadas
de truste e
a
monopólio
concorrência
desleal

SÉRIE AMBIENTAL
GOVERNANÇA
CLIMÁTICA
GRI 302: ENERGIA
103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Energia

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Energia

302-1

Consumo de
energia dentro
da organização

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Energia

103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Emissões de GEE

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Emissões de GEE

305-1

Emissões
diretas (Escopo
1) de gases de
efeito estufa
(GEE)

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Emissões de GEE

305-2

Emissões
indiretas
(Escopo 2) de
gases de efeito
estufa (GEE)
provenientes da
aquisição de
energia

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Emissões de GEE

305-3

Outras
emissões
indiretas
(Escopo 3) de
gases de efeito
estufa (GEE)

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Emissões de GEE

305-5

Redução de
emissões de
gases de efeito
estufa (GEE)

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Emissões de GEE

103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Gestão de resíduos e logística reversa

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Gestão de resíduos e logística reversa

306-2

Gestão de
impactos
signiﬁcativos
relacionados a
resíduos

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Gestão de resíduos e logística reversa

306-3

Resíduos
gerados

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Gestão de resíduos e logística reversa

306-4

Resíduos não
destinados para
disposição ﬁnal

Gestão socioambiental - Desempenho ambiental - Gestão de resíduos e logística reversa

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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GRI 305: EMISSÕES

GRI 306: RESÍDUOS

SÉRIE SOCIAL
SAÚDE E SEGURANÇA
DOS TRABALHADORES
GRI 403: SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TRABALHO
103-1
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Nossa Gente - Saúde e segurança

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Nossa Gente - Saúde e segurança

403-3

Serviços de
saúde do
trabalho

Nossa Gente - Saúde e segurança

403-4

Participação dos
trabalhadores,
consulta e
comunicação
aos
trabalhadores
referentes a
saúde e
segurança do
trabalho

Nossa Gente - Saúde e segurança

403-5

Capacitação de
trabalhadores
em saúde e
segurança do
trabalho

Nossa Gente - Saúde e segurança

403-9

Acidentes de
trabalho

Nossa Gente - Saúde e segurança

103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Nossa Gente - Experiência do cliente

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Nossa Gente - Experiência do cliente

418-1

Queixas
comprovadas
relativas a
violação da
privacidade e
perda de dados
de clientes

Nossa Gente - Experiência do cliente

103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Nossa Gente - Gestão de Pessoas - Segurança da informação

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Nossa Gente - Gestão de Pessoas - Segurança da informação

Descrição das
políticas e
práticas
relacionadas à
publicidade
comportamental
e privacidade
do cliente

Nossa Gente - Gestão de pessoas - Treinamento e formação proﬁssional

(1) Número de
violações de
dados, (2)
porcentagem
envolvendo
informações de
identiﬁcação
pessoal (PII), (3)
número de
clientes
afetados

Nossa Gente - Gestão de pessoas - Treinamento e formação proﬁssional

103-1

Explicação do
tópico material
e seu Limite
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103-2

Forma de
gestão e seus
componentes

Criação de valor - inovação

103-3

Avaliação da
forma de gestão

Criação de valor - inovação

SATISFAÇÃO E
EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE
GRI 418: PRIVACIDADE
DO CLIENTE

PRIVACIDADE DO
CLIENTE E
CIBERSEGURANÇA

PRIVACIDADE DO
CLIENTE

SASB TC-TL-220a.1

SEGURANÇA DOS DADOS

SASB TC-TL-230a.1

INOVAÇÃO
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