


R$ 195 milhões em 2009, enquanto no ano anterior contava com 

receita líquida operacional de R$ 2,475 bilhões e Ebitda de R$ 508 

milhões (os números de 2010 não haviam sido fechados até o en

cerramento desta edição). 

Para Garcia, mudanças como as realizadas pela empresa só são 

possíveis se forem endossadas e patrocinadas pelo acionista con

trolador. "0 Luiz Alberto Garcia (sucessor de Alexandrino Garcia) 

deixou seu cargo de presidente-executivo, pas-

sando-o a um CEO profissional, e foi comandar o 

conselho de administração, onde está até hoje", 

conta Luiz Alexandre Garcia, na empresa desde 

1993, CEO há cinco anos e membro da terceira 

geração da família controladora. Mas, além da 

equipe executiva, a adesão dos funcionários, 

ou associados, como são chamados na Algar, foi 

fundamental no processo. 

"Pregamos a transparência completa de infor

mações e trabalhamos com um orçamento parti

cipativo. Temos uma estrutura em rede na qual as 

pessoas têm acesso livre a seus pares e superiores. Mas, tal qual um 

ritual de fé, essas práticas são renovadas constantemente e, princi

palmente, incentivadas pelos gestores e líderes", afirma o CEO. Para 

ele, um dos grandes diferenciais competitivos do grupo é essa cultu

ra de incentivo às lideranças empreendedoras. A presença frequente 

entre as melhores empresas brasileiras para trabalhar é garantida 

não só pelo pacote atraente de benefícios e pelo bom ambiente 

profissional, mas também pela possibilidade (real) de o funcionário 

contribuir com a gestão. A empresa dispõe de mecanismos como o 

Programa de Gestão de Processos (PGP), que permite a todos atuar 

no desenvolvimento corporativo e na relação com os stakeholders. 

As empresas do 
grupo atuam 

de forma 
independente, 

mas carregam a 
mesma marca 

Marca unificada e forte 
Com visão de longo alcance, a Algar é capaz de 

vislumbrar o horizonte para suas nove empresas, 

que, a partir da aprovação dos orçamentos, são in

dependentes para elaborar seus planejamentos e 

estratégias. Em contrapartida, desde 2008 o grupo 

mantém seu nome na denominação delas, ado

tando a monomarca Algar. Em princípio, a decisão 

criou mais um desafio, já que o uso do nome deu 

a elas visibilidade mais acentuada no mercado e 

exigiu o reforço dos atributos comuns ao grupo. 

"Conseguimos ot imizar os invest imentos na 

marca corporativa, mas também aumentamos 

o compromisso da empresa. Se alguém atende bem um cliente, 

abre caminho para o grupo conquistar outros mercados. Mas, 

se acontece o contrário, acaba fechando portas", expl ica Garcia. 

Por isso, é recorrente o reforço nas mensagens dir igidas aos co

laboradores, destacando o sentido de pertencimento ao grupo 

e va lor izando a ação coletiva. "Todos nossos 19 mil associados 



devem ter consciência de que os atos deles extrapolam a pró

pria empresa em que atuam", diz. A estratégia de conscient iza

ção permanente gerou valor para o grupo. 

Focos estratégicos bem definidos 
A estratégia, para o curto, médio e longo prazos, é um dos pontos 

fortes do Grupo Algar. Em primeiro lugar, de modo geral, ela é per

meada pelo princípio da inovação. Em 2011, por exemplo, a intenção 

é envolver universidades e centros de pesquisa para que, juntamen

te com o pessoal próprio, sejam desenvolvidos novos processos na 

organização. Garcia patrocina pessoalmente o comitê de inovação, 

para o qual há orçamento próprio e um processo sistematizado para 

o aproveitamento das ideias. 

Mas também são definidos focos estratégicos específicos. Exem

plificando os objetivos de curto prazo em 2011, o CEO comenta a 

consolidação da expansão em Tl e Telecom; a presença no agronegó-

cio na região batizada de Mapito (Maranhão, Piauí e Tocantins), com 

a exploração de novas fronteiras agrícolas para exportação a partir 

do porto de Itaqui (MA); e a construção do novo hotel Rio Quente 

Resort, no segmento de time sharing, em Caldas Novas (GO). 

Já a Algar Tecnologia, que atua com terceirização (serviços de hos

ting, co-location, service desk, gerenciamento de aplicações, dados e 

voz, customer services, segurança de Tl, gestão de saúde e recupera

ção de crédito), expandiu seus negócios com a aquisição, em 2010, 

da Synos Technologies, empresa de desenvolvimento e manutenção 

de softwares. Por meio de uma parceria com a SAP, celebrada em 

janeiro deste ano, a empresa agora tem capacidade para oferecer 

soluções completas em softwares e serviços ERP. 

Na área de contact center -em que Uberlândia virou referên

cia nacional em grande parte graças à Algar-, a empresa investiu 



R$ 4,3 milhões em novas instalações, 

pessoal e treinamento para atender a seu 

novo compromisso com a Light. Em no

vembro do ano passado, a organização foi 

contratada para fazer a gestão e a ope

ração integrada dos canais de relaciona

mento com mais de 4 milhões de clientes 

da distribuidora de energia em 31 muni

cípios do Rio de Janeiro. 

E a expansão não para por aí. A in

tenção é que a Algar Tecnologia obtenha 

grandes contratos com outras empresas 

do Rio de Janeiro e também de Belo Hori

zonte e Campinas (SP). 

Por sua vez, a Algar Telecom, que de

tém a marca CTBC, concessionária de te

lecom com 57 anos de mercado e empre

sa pioneira do grupo, vai intensificando 

sua atuação nas capitais, ampliando a 

rede de fibras ópticas. Neste ano prevê-

se a entrada no sul de Minas Gerais com serviços de varejo (voz, 

banda larga e TV por assinatura) e a companhia deve explorar 

ainda o mercado de telefonia celular, já que venceu a licitação 

para aquisição da banda H 3G em mais de cem municípios minei

ros com os códigos de área 34, 35 e 37. 

Outras frentes 
Para a Algar Agro, os planos também 

são ambiciosos. Com sede no Triângulo 

Mineiro, região central com farta malha 

viária, recursos naturais e tecnológicos, a 

empresa fabrica os produtos da linha ABC 

de Minas (azeite de oliva, molho e extrato 

de tomate e óleo de soja) e farelo de soja 

para ração animal. Sua expansão passa 

pelo aumento da capilaridade para rece

bimento da soja, que é processada nas 

unidades de Uberlândia e Porto Franco, 

pela construção de novos silos e de uma 

refinaria para o óleo ABC. 

Por fim, a Algar Aviation, maior empre

sa de manutenção de aeronaves e táxi aé

reo do Brasil, investirá cerca de R$ 5 mi

lhões na ampliação de seus dois hangares 

em Uberlândia e Belo Horizonte. 0 esfor

ço é decorrente da volta do crescimento 

da demanda na aviação executiva após a baixa durante o período 

da crise de 2008. Diante desses planos, resultados e perspectivas, 

os executivos do grupo estão convencidos de que a gestão profissio

nalizada resolveu não apenas os dilemas internos de uma empresa 

familiar, mas contribuiu significativamente para seu crescimento. 
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