A Algar Telecom

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

Participação na receita bruta consolidada

suportada por uma rede de aproximadamente 48.500 km de fibra ótica.
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Em Telecom, oferecemos as mais diversas soluções em dados, voz e TI para clientes corporativos
e pacotes que combinam serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga fixa e móvel e TV
por assinatura para o varejo. Além do segmento Telecom, atuamos no segmento Tech (soluções em
Business Process Outsourcing – BPO e Gestão do ambiente de TI). Os segmentos de Telecom e Tech
responderam por 73% e 27% de nossa receita bruta de 2017, respectivamente.
Temos 15.646 associados comprometidos em manter um relacionamento próximo com nossos
clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadoras. Nossa
empresa faz parte do grupo Algar, que também possui negócios nos setores de turismo, serviços
e agronegócios, e tem como filosofia de negócio “Gente servindo Gente”, um propósito que

Telecom
Tech

B2B
B2C

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

Algar S/A

92,80%

Algar Telecom

100%

82,71%
Algar Multimídia

17,29%

Produtos de dados
Provedor de internet

Algar Celular
Telefonia celular
TV por satélite

Telefonia fixa,
banda larga,
dados e TV a cabo

86,41%
13,59%

100%

Algar TI

99,97%

Algar Soluções

Tech – BPO/Gestão de TI

Algar Mídia

Produtos de dados

Jornal

100%
Rede IPPI

100%

Engeset
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100%

Suc. Chile

100%
Algar Tecnologia
SAS (Colômbia)

100%

Suc. Argentina

100%
Algar Tecnologia
Consultoria S.A.

100%

Suc. México
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