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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25/04/2016, ÀS 09:00 HORAS.
Senhores Acionistas,
A administração da ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”) vem apresentar aos seus Acionistas sua
proposta sobre as matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 25 DE ABRIL DE 2016, ÀS 09:00 HORAS na sede na Companhia localiza na
Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais:
1. - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos Pareceres dos
Auditores Independentes e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2015.
Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015, documento este já devidamente publicados, os qual
inclui o parecer dos auditores externos e do Conselho Fiscal, bem como o Formulário de
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP apresentado à Comissão de Valores Mobiliários e,
ainda, as reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia, submetemos à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31/12/2015.
Todos os documentos referenciados encontram-se disponíveis para consulta na sede da
Companhia, podendo também ser consultados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br) e do site da Companhia (www.algartelecom.com.br/ri).

2. - PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2015
Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015, revelamos abaixo a proposta para a destinação dos
resultados da Companhia, a ser deliberada em sua Assembleia Geral Ordinária, nos termos da Lei
6.404/76.
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Os dividendos propostos pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro são
demonstrados como segue:

3. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Para melhor formar a convicção e consequente aprovação dos nomes que deverão compor o
Conselho de Administração para o próximo exercício social, a Administração informa que se
encontram à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, os currículos dos
respectivos candidatos, sendo que, oportunamente apresentamos a seguir informações dos
candidatos para apreciação dos Acionistas:
Indicados pelo Acionista Controlador para
Administração:

(re)eleição, como membros do Conselho de

Sr. DIVINO SEBASTISÃO DE SOUZA. Tem 36 anos de experiência profissional na área de
Tecnologia da Informação, com destaque para telecomunicações. Participou das primeiras
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implantações da telefonia móvel no interior de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Foi um dos idealizadores e executores do Call Center – ACS, hoje Algar Tech (empresa
de TIC e BPO da companhia), onde foi Diretor Superintendente por 8 anos. Engenheiro
Elétrico, pós-graduação em Gestão Empresarial, pela Universidade Federal de Uberlândia;
Gestão de Estratégias, pelo INSEAD/França e Gestão Estratégica, pela Wharton
University/EUA.
Sr. Luiz Alberto Garcia. Acionista e filho do fundador do Grupo Algar. Membro do
Conselho da FIEMG, da FUNDAP e do IEDI. Foi presidente da ACEL – Associação Nacional
dos Prestadores de Serviço Móvel Celular, presidente da Associação Comercial e Industrial
de Uberlândia - ACIUB; presidente do Conselho de Adm. da ANATEL presidente da ACEL –
Associação Nacional dos Prestadores de Serviço Móvel Celular; e da ABAG - Associação
Brasileira de Agribusiness. Engenheiro eletrônico, especialização em Gestão de Estratégias,
pelo INSEAD/França; Global Business Leadership, pela Georgetown University/
Washington/DC; Leading the Family Business, pelo IMD/Suiça e Owner/President
Management Program, pela Harvard University/USA.
Sr. Luiz Alexandre Garcia. Vice-Presidente executivo do Grupo Algar; membro do
Conselho Curador do CPqD; diretor da Associação Brasileira de Telecomunicações
(Telebrasil) e presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço
Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil). Foi presidente da Associação Comercial e
Industrial de Uberlândia – ACIUB; presidente do Conselho de Administração da Associação
Nacional das Operadoras Celulares – ACEL; membro do Conselho de Administração do IBGC
e presidente do Latin American Companies Circle of Corporate Governance. Economista
formado pela Universidade Gama Filho/RJ, possuindo especialização em Marketing pela
American University of Paris; MBA pela Catholic University of America, em Washington/DC;
e Leading the Family Business e Program for Executive Development, ambos pelo IMD,
Suiça.
Sra. Eliane Garcia Melgaço. Vice-presidente de Governança e Marca do Grupo Algar e
membro do Conselho de Administração do FBNi – Family Business International. Atuou no
Banco Nacional, Cartão Unibanco e ATL nas áreas de marketing de relacionamento e
comercial. Administradora de empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas
Gerais, possui (i) MBA pela Catholic University – Washington DC – USA; (ii) Leading the
Family Business pelo IMD – Suíça; e (iii) PGA pelo INSEAD – Fontenebleau/França.
Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho. Consultor em finanças corporativas; conselheiro
independente de empresas familiares (Hospital Mater Dei/MG, Grupo Séculus/MG, Grupo
Raimundo da Fonte/SP, Dori Alimentos/SP e Grupo Kyly/SC); professor visitante da
INSEAD/França e da University of British Columbia/Canadá e professor associado da FDCFundação Don Cabral. Economista, com especialização em finanças pela J.L. Kellogg
Northewestern University/USA e pelo INSEAD/França.
Sr. Sergio Alair Barroso. Membro Conselho de Administração do Tribanco. Foi presidente
da Cargill Brasil; presidente dos Conselhos de Administração da Fosfértil, da Ultrafertil; da
CEMIG e da Light, conselheiro da FIESP e presidente da Abiove; secretário de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e vice-presidente do Conselho de Adm. do
BDMG. Possui especialização em Economia Internacional pela Universidade de Boston/EUA,
em Administração de Empresas pela Universidade de Michigan/EUA e Gerenciamento de
Executivos pela Universidade Columbia/EUA.
Sr. Aguinaldo Diniz filho. Presidente do Conselho de Administração (desde abr/14) e exdiretor presidente (2001-2013) da Cedro Textil; membro Conselho Superior Economia da
FIESP; vice-presidente da FIEMG; membro Conselho de Integração Internacional (COINTER)
da CNI; membro do Conselho de Adm. da Amcham-Brasil. Foi presidente da ABIT
(Associação Brasileira da Industria Têxtil) e membro do conselho diretor da Abrasca.
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Sr. Silvio José Genesini Júnior. Conselheiro de Administração da CnovaNV e da Elemidia;
membro do conselho consultivo da Anjos do Brasil, mentor da Endeavor e presidente do
LIDE (Grupo de Líderes Empresariais); consultor de empresas inovadoras e investidor em
startups de tecnologia. Foi presidente executivo do Grupo Estado (2009-2012); presidente
da Oracle do Brasil (2004-2009); sócio-diretor da Accenture (1978-2004). É engenheiro de
produção pela Escola Polítécnica da Universidade de São Paulo
Sr. Nelson Pacheco Sirotsky. Presidente do Conselho de Administração do Grupo RBS
desde 2008, onde exerceu a função de Vice-Presidente Executivo (1986 a 1991) e
Presidente Executivo (1991 a 2012). Atualmente é também membro dos Conselhos de
Administração da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e da
Associação Nacional de Jornais (ANJ). Preside a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho desde
1996. Formado em administração de empresas e administração pública pela UFRGS.
Sra. Marianna Garcia Malachias Andrade. Graduada em comunicação social com ênfase
em Marketing pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação – ESAMC,
com MBA executivo em Marketing e Vendas pela Fundação Getúlio Vargas, Especialização
em Neurociência aplicada ao consumo pela ESPM, conselheira certificada pelo IBGC nos
módulos básico e avançado e cursando Marketing Digital pela ESPM.
Sr. José Luciano Penido. Presidente do Conselho de Administração da Fibria Celulose,
conselheiro independente da Copersucar e da Química Amparo YPÊ. É também membro do
Comitê de Sustentabilidade e Sociedade do Banco Santander Brasil e Vice-Chair do Comitê
Executivo do WBCSD - World Business Council for Sustainable Development. É Engenheiro
de Minas, graduado pelo Universidade Federal de Minas Gerais.

Declaração Negativa de Eventos Condenatórios:
Todos os candidatos supracitados indicados para eleição ao Conselho de Administração declaram
que, para todos os fins de direito, nos últimos cinco anos, não sofreram condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a Comissão de Valores
Mobiliários ou condenação transitada em julgado na esfera judicial ou administrativa que tivesse
por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
4. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da
Administração da Companhia.
Desta forma, para o exercício de 2016, propomos o montante de até R$ 15.000.300,00 (quinze
milhões e trezentos reais), para a remuneração dos Administradores da Companhia, incluindo
honorários e eventuais gratificações, não incluídos neste cálculo os valores referentes aos
encargos sociais que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia
a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou
benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei 6.404/76.
Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais Administradores e seu
alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no
mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da
Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.
Para subsidiar a decisão e voto dos respectivos acionistas, disponibilizamos a seguir, proposta
para a remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal, de
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acordo com as informações exigidas no item 13.2 do Formulário de Referência (Instrução CVM
480):

PROPOSTA - Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente - Valores Anuais

Conselho de

Nº de membros

Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

11

7

3

Salário ou pró-labore

446.000,00

6.377.000,00

132.000,00

Benefícios diretos e indiretos

0,00

2.140.000,00

0,00

Remuneração por participação em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.140.000,00

0,00

Participação nos resultados

0,00

4.346.000,00

0,00

reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

exercício do cargo

0,00

0,00

0,00

Remuneração baseada em ações

0,00

0,00

0,00

446.000,00

15.000.300,00

132.000,00

Remuneração por participação em

Benefícios motivados pela cessação do

Total

5. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal não é subordinado ou vinculado a qualquer outro órgão de nossa
administração, seja o Conselho de Administração ou a Diretoria. Os membros do Conselho Fiscal
exercerão seus cargos até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após sua eleição.
Para melhor formar a convicção e consequente aprovação dos nomes que deverão compor o
Conselho Fiscal para o próximo exercício social, a Administração informa que se encontram à
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os currículos dos respectivos candidatos,
sendo que oportunamente apresentamos informações dos candidatos para apreciação:
Indicados pelo Acionista Controlador para
Administração:

(re)eleição, como membros do Conselho de

Sr. Dilson Dalpiaz Dias – Brasileiro. Brasileiro, casado, natural de Caçador, SC15/08/1947. Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Uberlândia, MG-1971.
Especialização: Engenharia Eletrônica, Métodos Computacionais, Telecomunicações, cursos
e estágios no exterior. Módulos de M.B.A. APG,Amana Kay-SP e Case Study Harvard
Business School-1996 e 1997. Aperfeiçoamento: Gestão empresarial, MarketingESAMC,Qualidade Total e Planej.Estratégico. Modernização de Negócios e “ The
Development of Human Talents for the 21st century” - College of Business Administration
da UCF-University of Central Florida-1995. Changing the Game-Negotiation and Decision
Making,Harvard Business School,USA-2002. Orchestrating Winning Performance-IMD –
Lausanne, Suíça.-2002. Curso de Imersão em Inglês: Eurocentre, Alexandria
(Virgínia,U.S.A)-1996. Palestrante e Participante em Congressos e Seminários Nacionais e
Internacionais. Professor: Secundário na rede estadual de ensino e curso vestibular
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Ubermed- 1970-1971. Faculdade de Engenharia de Ituiutaba .1974-1975(Fundador do
Curso). Universidade Federal de Uberlândia. - 1974-1979 Pós-graduação em Administração
e Marketing-FPU e MPrado-2004 FUNDACE-USP:MBAAdministração-2005. Atividades de
Representação Empresarial: Presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia
– Aciub – 1994 – 1998.
Sr. Geraldo Batista Caetano – Brasileiro. Formado em Ciências Contábeis e Administração
de Empresas pela Universidade Federal de Uberlândia. Diversos cursos no Brasil e no
Exterior tais como: Administração de Negócios - Universidade de Kellog – Chicago /
Administração de Hotelaria - Cornel Univesit / APG da Amana Key / Todos os cursos da
Universidade Algar / Diversos Cursos na área societária e legislação tributária. Experiência
Profissional: Diretor Administrativo e Financeiro da CTBC; Diretor Financeiro Corporativo do
Grupo Algar; Coordenador do Family Office da Família Garcia.
Sr. Gilberto Saramago Gatti – Brasileiro. Brasileiro. Pós-Graduação com Especialização
em Direito Processual Civil Universidade Federal de Uberlândia, Resolução n. 1283 do CFE.
Técnico Contábil pelo Colégio Inconfidência de Uberlândia – MG. Especialização em Direito
do Consumidor pela Secretaria de Justiça do Estado De São Paulo. Diretor Jurídico na Algar
S.A pelo período 02 anos. Coordenador Jurídico na Algar pelo período de 01 ano.
Coordenador Jurídico na CTBC Telecom por 13 anos. Advogado das Empresas do Grupo
Algar S.A por 06 anos. Contabilidade e Área Fiscal das Empresas Agropecuária do Grupo
Algar por 02 anos. Contabilidade Industrial – Metalúrgica Simar, 04 anos. Coordenador
Departamento Transporte – Frigorífico Caiapó, 04 anos. Departamento Compra e Venda
Comimfer Importadora, 02 anos. Gerente de Vendas Lojas Arapuá, 02 anos. Faturamento
Coimbra Sal e Derivados, 02 anos. Outras atividades administrativas.
6. DELIBERA SOBRE A PRPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta a seguir:
a.

Criar o cargo de Diretor de Estratégia e Regulatório, fixando as suas competência
conforme Anexo Único.

A comparação entre a redação atual do Estatuto Social e a proposta de alteração, está disponível
no Anexo Único dessa Proposta.
7. INSTRUÇÕES GERAIS:
Os Acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral comparecendo à sede da
Companhia e proferindo seu voto, ou nomear um procurador para representá-lo.
i.

Ao Acionista Presente:
O Acionista que desejar participar da Assembleia Geral, em caráter presencial, deverá se
apresentar antes do horário indicado no Edital de Convocação, portando documento de
identidade ou carteira de classe profissional, oficialmente reconhecida.

ii.

Ao Acionista Representado por Procurador:
Caso o Acionista deseje participar da Assembleia Geral e não possa comparecer à sede
da Companhia, poderá constituir procurador com poderes especiais para representá-lo,
nos termos da Lei nº 6.404/76, parágrafo 1º do Art. 126.
A Procuração e os documentos que comprovem a qualidade de acionista deverão ser
encaminhados para Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de
Uberlândia/MG, CEP 38400-668 (Telefones: (34) 3256-2155).
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Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas
brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração
deverão estar notarizados, consularizados, vertidos para o português e registradas as
suas traduções no Registro de Títulos e Documentos.
A fim de auxiliar os acionistas, poderá ser utilizado o modelo de procuração disponível na
sede da Companhia. Os acionistas poderão utilizar as procurações de acordo com o
disposto na Lei 6.404/76 e no Código Civil Brasileiro.
Todos os documentos relativos à Ordem do Dia estarão à disposição na sede da Companhia.
Uberlândia, 17 de Março de 2016.

A ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO ÚNICO – PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO AGOE
Redação Atual
SEÇÃO VII
DIRETORIA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Proposta de Redação (AGO/2016)
SEÇÃO VII
DIRETORIA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Art. 15 - São competências específicas dos cargos da Art. 15 - São competências específicas dos cargos da
Diretoria estatutária:
Diretoria estatutária:
I - Diretor Presidente:
I - Diretor Presidente:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
dele, perante os acionistas e o público em
geral, podendo, nos termos deste Estatuto,
geral, podendo, nos termos deste Estatuto,
nomear procuradores em conjunto com
nomear procuradores em conjunto com
outro Diretor Estatutário;
outro Diretor Estatutário;
b. Convocar e presidir as reuniões da
b. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
Diretoria;
c. Superintender as atividades da administração
c. Superintender
as
atividades
da
executiva da Sociedade, coordenando e
administração executiva da Sociedade,
supervisionando as atividades dos membros
coordenando e supervisionando as
da Diretoria;
atividades dos membros da Diretoria;
d. Elaborar e apresentar ao Conselho de
d. Elaborar e apresentar ao Conselho de
Administração o plano anual de negócios e o
Administração o plano anual de negócios e
orçamento anual da Sociedade, e suas
o orçamento anual da Sociedade, e suas
revisões periódicas, responsabilizando-se
revisões periódicas, responsabilizando-se
pelo seu cumprimento;
pelo seu cumprimento;
e. Assegurar à Sociedade a realização de
e. Assegurar à Sociedade a realização de
atividades voltadas para a criação e
atividades voltadas para a criação e
divulgação das ações de Planejamento
divulgação das ações de Planejamento
Estratégico que venham a garantir a sua
Estratégico que venham a garantir a sua
continuidade através da diferenciação e
continuidade através da diferenciação e
identificação de oportunidades a serem
identificação de oportunidades a serem
exploradas;
exploradas;
f. Assegurar a devida Governança Regulatória,
f.
;
específica para o setor de telecomunicações,
g. Executar as diretrizes e supervisionar todas
visando o atendimento e cumprimento das
as atividades da Sociedade, dimensionar e
obrigações das autorizações e concessões
gerir adequadamente os riscos gerais dos
sob controle da Sociedade;
negócios,
definir
as
estratégias
g. Executar as diretrizes e supervisionar todas
operacionais, garantir o desenvolvimento
as atividades da Sociedade, dimensionar e
sustentável da Sociedade, a consolidação
gerir adequadamente os riscos gerais dos
da marca e da imagem institucional;
negócios, definir as estratégias operacionais,
h. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
garantir o desenvolvimento sustentável da
i. Exercer outras atividades que lhe sejam
Sociedade, a consolidação da marca e da
determinadas pelas Assembleias Gerais,
imagem institucional;
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
h. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
i. Exercer outras atividades que lhe sejam
regimentos, diretrizes, normas e políticas
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determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas.

corporativas.

II - Diretor Vice-Presidente de Operações:
II - Diretor Vice-Presidente de Operações:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
geral;
b. Dirigir as atividades das áreas Comercial,
b. Dirigir as atividades das áreas Comercial,
Marketing, Operação e Tecnologia,
Marketing,
Operação
e
Tecnologia,
Governança de Projetos, Compras e
Governança de Projetos, Compras e Logística,
Logística e Negócios com Operadoras, de
Negócios com Operadoras e Jurídico, de
maneira funcional e indireta, exceto para as
maneira funcional e indireta, exceto para as
questões operacionais;
questões operacionais;
c. Cogerenciar o processo de construção da
c. Cogerenciar o processo de construção da
arquitetura estratégica da Sociedade,
arquitetura estratégica da Sociedade,
compreendendo o diagnóstico estratégico,
compreendendo o diagnóstico estratégico,
competências
centrais,
objetivos
competências
centrais,
objetivos
estratégicos, metas de curto e longo prazo;
estratégicos, metas de curto e longo prazo;
d. Executar o gerenciamento estratégico por
d. Executar o gerenciamento estratégico por
meio dos indicadores de performance e da
meio dos indicadores de performance e da
definição de metas de longo prazo,
definição de metas de longo prazo,
acompanhando os objetivos funcionais das
acompanhando os objetivos funcionais das
diversas diretorias vinculadas e os planos
diversas diretorias vinculadas e os planos de
de ação;
ação;
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
f. Exercer outras atividades que lhe sejam
f. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
diretrizes, normas e políticas corporativas.
corporativas.
III - Diretor Financeiro e de Relações com
III - Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores:
Investidores:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
geral;
b. Dirigir e coordenar as áreas de
b. Dirigir e coordenar as áreas de planejamento
planejamento
financeiro,
faturamento,
financeiro, faturamento, crédito e cobrança,
crédito e cobrança, controladoria, controle
controladoria, controle de ativos, financeiro,
de ativos, financeiro, tesouraria e de
tesouraria
e
de
relações
com
relações com investidores, supervisionando
o desempenho e os resultados destas áreas
investidores, supervisionando o desempenho
de acordo com as metas estabelecidas;
e os resultados destas áreas de acordo com
c. Gerenciar os riscos gerais da Sociedade,
as metas estabelecidas;
especificamente com relação a crédito e
c. Gerenciar os riscos gerais da Sociedade,
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d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.

especificamente com relação a crédito e
inadimplência, câmbio, níveis de juros e de
endividamento, bem como todas as suas
posições financeiras;
Promover estudos e propor alternativas para
manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da Sociedade;
Preparar as demonstrações financeiras da
Sociedade assegurando a qualidade das
informações econômico-financeiros quanto à
confiabilidade, transparência, consistência e
prazos;
Gerenciar o cumprimento dos compromissos
financeiros no que se refere aos requisitos
legais, administrativos, fiscais e contratuais
das operações, interagindo com os órgãos da
Sociedade e com as partes envolvidas,
inclusive administrando e otimizando os
recursos financeiros aplicados;
Responsabilizar-se pela contabilidade da
Sociedade
para
atendimento
das
determinações legais e regulatórias aplicáveis
tomando as providências para manter
atualizado o registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliários e
instituições onde seus valores mobiliários
sejam admitidos à negociação;
Manter
relacionamento,
contatos
e
representar a Sociedade perante a Comissão
de
Valores
Mobiliários,
instituições
financeiras e aquelas em que seus valores
mobiliários sejam admitidos à negociação,
órgãos ligados ao mercado de capitais,
público investidor, bem como fornecedores
nos assuntos pertinentes a esta Diretoria;
Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas.

inadimplência, câmbio, níveis de juros e de
endividamento, bem como todas as suas
posições financeiras;
d. Promover estudos e propor alternativas
para manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da Sociedade;
e. Preparar as demonstrações financeiras da
Sociedade assegurando a qualidade das
informações econômico-financeiros quanto
à
confiabilidade,
transparência,
consistência e prazos;
f. Gerenciar
o
cumprimento
dos
compromissos financeiros no que se refere
aos requisitos legais, administrativos, fiscais
e contratuais das operações, interagindo
com os órgãos da Sociedade e com as
partes envolvidas, inclusive administrando
e otimizando os recursos financeiros
aplicados;
g. Responsabilizar-se pela contabilidade da
Sociedade
para
atendimento
das
determinações legais e regulatórias
aplicáveis tomando as providências para
manter atualizado o registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários e instituições onde seus valores
mobiliários sejam admitidos à negociação;
h. Manter relacionamento, contatos e
representar a Sociedade perante a
Comissão
de
Valores
Mobiliários,
instituições financeiras e aquelas em que
seus valores mobiliários sejam admitidos à
negociação, órgãos ligados ao mercado de
capitais, público investidor, bem como
fornecedores nos assuntos pertinentes a
esta Diretoria;
i. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
j. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas.

IV - Diretor de Talentos Humanos:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em IV - Diretor de Talentos Humanos:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
geral;
dele, perante os acionistas e o público em
b. Planejar, definir, coordenar e controlar as
geral;
operações, atividades e projetos de talentos
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c.

d.
e.
f.

humanos da Sociedade responsabilizando-se
pelos processos de admissão, desligamento,
pagamentos, controles trabalhistas e legais
específicos, bem como relacionamento com
sindicatos e pela definição e gestão das
políticas e procedimentos de administração
salarial e de benefícios;
Implementar políticas, projetos, planos e
ações de gestão de Talentos Humanos, em
harmonia com as políticas corporativas de
Talentos Humanos, visando garantir a atração,
retenção e desenvolvimento dos Talentos
necessários ao plano estratégico da
Sociedade;
Relacionar-se com sindicatos e conduzir as
negociações coletivas da Sociedade;
Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas.

V - Diretor de Operações e Tecnologia:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
as
atividades
de Engenharia,
b. Dirigir
Operações, Redes, Segurança da Informação,
Garantia de Receitas e Entrega de Serviços;
c. Assegurar a infraestrutura útil e/ou
necessária às operações, através da gestão
eficiente
dos
projetos,
aquisições,
construção, montagem, planejamentos e
gestão eficiente de uso técnico;
d. Buscar novas tecnologias por meio de
contatos e negociações com fornecedores de
produtos e serviços;
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
f. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas.

b.

Planejar, definir, coordenar e controlar as
operações, atividades e projetos de talentos
humanos da Sociedade responsabilizando-se
pelos processos de admissão, desligamento,
pagamentos, controles trabalhistas e legais
específicos, bem como relacionamento com
sindicatos e pela definição e gestão das
políticas e procedimentos de administração
salarial e de benefícios;
c. Implementar políticas, projetos, planos e
ações de gestão de Talentos Humanos, em
harmonia com as políticas corporativas de
Talentos Humanos, visando garantir a
atração, retenção e desenvolvimento dos
Talentos necessários ao plano estratégico da
Sociedade;
d. Relacionar-se com sindicatos e conduzir as
negociações coletivas da Sociedade;
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
f. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas.
V - Diretor de Operações e Tecnologia:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Dirigir as atividades de Engenharia,
Operações,
Redes,
Segurança
da
Informação, Garantia de Receitas e Entrega
de Serviços;
c. Assegurar a infraestrutura útil e/ou
necessária às operações, através da gestão
eficiente
dos
projetos,
aquisições,
construção, montagem, planejamentos e
gestão eficiente de uso técnico;
d. Buscar novas tecnologias por meio de
contatos e negociações com fornecedores
de produtos e serviços;
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
f. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas.
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VI - Diretor Comercial de Varejo:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Relacionar com Clientes em todos os canais
de venda e atendimento, avaliando índices
de satisfação, implementando ações de
melhorias e assegurando o crescimento da
Sociedade;
c.Reter e fidelizar a carteira de Clientes;
d. Desenvolver e implantar estratégias de
vendas, políticas comerciais e estrutura para
canais;
e. Desenvolver ações regionais e apoiar as
estratégias de marketing no seu segmento de
atuação;
f. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
g. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas.

VII - Diretor Comercial de Empresas:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Relacionar com Clientes em todos os canais
de venda e atendimento avaliando índices de
satisfação, implementando ações de
melhorias e assegurando o crescimento da
Sociedade;
c. Reter e fidelizar a carteira de Clientes;
d. Desenvolver e implantar estratégias de
vendas, políticas comerciais e estrutura para
canais;
e. Desenvolver ações regionais e apoiar as
estratégias de marketing no seu segmento de
atuação;
f. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
g. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais, pelo
Conselho de Administração, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,

VI - Diretor Comercial de Varejo:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Relacionar com Clientes em todos os canais
de venda e atendimento, avaliando índices
de satisfação, implementando ações de
melhorias e assegurando o crescimento da
Sociedade;
c. Reter e fidelizar a carteira de Clientes;
d. Desenvolver e implantar estratégias de
vendas, políticas comerciais e estrutura
para canais;
e. Desenvolver ações regionais e apoiar as
estratégias de marketing no seu segmento
de atuação;
f. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
g. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas.
VII - Diretor Comercial de Empresas:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Relacionar com Clientes em todos os canais
de venda e atendimento avaliando índices
de satisfação, implementando ações de
melhorias e assegurando o crescimento da
Sociedade;
c. Reter e fidelizar a carteira de Clientes;
d. Desenvolver e implantar estratégias de
vendas, políticas comerciais e estrutura
para canais;
e. Desenvolver ações regionais e apoiar as
estratégias de marketing no seu segmento
de atuação;
f. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
g. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas.
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diretrizes, normas e políticas corporativas.

VIII - Diretor de Negócios Atacado:
a. Representar a Sociedade em todos os atos
relacionados
ao
atendimento,
comercialização e entrega dos produtos
referentes às Ofertas de Referência dos
Produtos no Mercado de Atacado, nos termos
do Plano Geral de Metas de Competição –
PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de
8 de novembro de 2012, da Agência
Nacional de Telecomunicações e eventuais
alterações.

VIII - Diretor de Negócios Atacado:
a. Representar a Sociedade em todos os atos
relacionados
ao
atendimento,
comercialização e entrega dos produtos
referentes às Ofertas de Referência dos
Produtos no Mercado de Atacado, nos
termos do Plano Geral de Metas de
Competição – PGMC, aprovado pela
Resolução nº 600, de 8 de novembro de
2012,
da
Agência
Nacional
de
Telecomunicações e eventuais alterações.
IX – Diretor de Estratégia e Regulatório:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora
dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Cogerenciar a execução das atividades
voltadas para a criação e divulgação das
ações de Planejamento Estratégico que
venham a garantir a sua continuidade
através da diferenciação e identificação de
oportunidades a serem exploradas;
c. Assegurar
a
devida
Governança
Regulatória, específica para o setor de
telecomunicações, visando o atendimento e
cumprimento
das
obrigações
das
autorizações e concessões sob controle da
Sociedade; e
d. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas.

Página 15 de 15

