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Diretoria 
 

 

 
Jean Carlos Borges 
Com 29 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira como Engenheiro da IBM Brasil, onde atuou como 
Gerente Comercial nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso. Atuou na Algar Tech (empresa de BPO/Gestão 
de TI da Companhia) por 5 anos, dos quais 2 como Diretor Financeiro. Ingressou na Companhia em 2003, onde 
ocupou os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Técnico-Operacional, Diretor de Governança e Estratégia e 
Diretor Vice-Presidente de Operações. Atualmente, é Diretor Presidente da Algar Telecom. É Engenheiro 
Mecânico formado pela Universidade Federal de Uberlândia, com cursos de extensão em (i) Gestão Empresarial 
e (ii) Controladoria e Contabilidade, pela mesma Universidade e (iii) Administração e Marketing pela 
Universidade do Triângulo – UNITRI. Nos anos 1999 e 2000 foi professor do curso de Administração da 
Universidade do Triângulo – UNITRI. Cursou o Program for Executive Development (IMD), em Lausanne – 
Suiça e o Executive Master of Business Administration (EMBA), também no IMD. Em 2019, cursou o GMP – 
General Manager Program pela Harvard Business School. 
 
 
Osvaldo Cesar Carrijo 
Com mais de 30 anos de experiência profissional no mercado de Tecnologia e Marketing de Varejo. É 
atualmente Diretor Vice-Presidente de Negócios da Algar Telecom, responsável pelas áreas de marketing, 
vendas e operações. Especializou-se em Sistemas de Informação em White Plains (USA) pela IBM, em varejo 
alimentar pela Fleming Retail University em Oklahoma (USA) e Programa de Gestão Avançada pelo 
INSEAD/FDC (Brasil/França). 
 
 
Túlio Abi-Saber 
Possui mais de 15 anos de experiência em empresas reguladas. Antes de se juntar ao grupo Algar atuou por 9 
anos no grupo Invepar tendo desempenhado, entre outras, as funções de Vice-Presidente de Rodovias, CEO da 
Via 040 e CEO da CART. Atuou na GlobeNet, como CFO e Gerente Financeiro e Controller, e também na Brasil 
Telecom, ocupando posições nas áreas financeira, de engenharia e operações. Graduado em Engenharia 
Elétrica pela UFMG, possui especialização em Gestão de Empresas pela FIA, Master of Business Administration 
(MBA) pela Kellogg School of Management e Programa de Gestão Avançada pela FDC/INSEAD. 
 
 
Luis Antônio Andrade Lima 
Atua há 35 anos na área de telecomunicações, com foco em planejamento, projetos, implantação, operação, 
manutenção e gestão de redes de telecomunicações. Ocupou diversas funções na Companhia, dentre elas, 
engenheiro de telecomunicações, Gerente Técnico-Operacional da Diretoria Regional de Franca-SP, Gerente 
Geral de Operações, Diretor da Business Unit de Video e Internet e Diretor de Projetos Estratégicos. De 2009 a 
2016 comandou a Diretoria de Operações e Tecnologia da Companhia e, desde 2017, é o Diretor de Tecnologia 
da Algar Telecom. É Graduado em Engenharia Eletrônica pela Fundação Educacional de Barretos-SP, com 
curso de Especialização em Redes de Computadores pela Universidade Federal de Uberlândia-MG. Cursou o 
Programa de Gestão Avançada pela AMANA Key, tem MBA em Gestão Avançada de Negócios pela Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo, Gestão Estratégica para Dirigentes Empresarias pelo INSEAD e MBA em 
Finanças, Comunicação e Relações com Investidores pela FIPECAFI. 
 
 
Ana Paula Rodrigues 
Com mais de 24 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações, desempenhou diversas 
funções na Companhia tais como gestora de estratégias de marketing, de produtos, comunicação empresarial e 
gestão das equipes de vendas. É atualmente Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes da Algar 
Telecom, focada na promoção de um novo modelo de experiência de atendimento aos Clientes, com melhorias 
de processos perceptíveis aos olhos dos mesmos, aumento da eficiência e conveniência do atendimento e, 
ainda, na difusão do conceito do “atendimento” como missão de todos. É graduada em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com pós-graduação em Marketing pela Escola Superior de 
Marketing e Propaganda (ESPM). 
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Renato Paschoareli 
Iniciou sua carreira em 1995 na antiga CTBC Telecom nas áreas de desenvolvimento de tecnologia e novos 
negócios. Entre 2001 e 2009 atuou como Diretor de Tecnologia, Engenharia e Planejamento de Redes nas 
empresas Intelig e GVT. Em 2009 assumiu a Diretoria de Operações Regulatórias na GVT estando à frente da 
elaboração, discussão e negociação de diversos regulamentos junto à Anatel, Ancine, Minicom, dentre outros. 
Em 2013 retornou à Algar Telecom na função de Diretor de Estratégia e Regulatório, sendo responsável pelas 
áreas de Gestão de Projetos (PMO), Gestão da Estratégia e Estratégia Regulatória. É engenheiro elétrico pela 
Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em Gestão Estratégica das Organizações pela FGV. 
Em 2017 concluiu o módulo Foundations for Business Leadership pelo IMD Business School, Lausanne – Suiça. 
 
 

Ricardo Antonio Canonici 
Carreira desenvolvida no setor de telecom, atuando por mais de 20 anos nas áreas de Engenharia, Finanças, 
Estratégia e PMO. Iniciou a carreira na companhia em 1998. Atualmente, executivo responsável pela diretoria 
de Transformação Organizacional, com enfoque em projetos de eficiência. Atuou na governança da estratégia e 
do portfolio de projetos e investimentos da companhia, participando diretamente em processos de M&A, gestão 
da estratégia e PMO. Trabalhou na área de finanças nas funções de planejamento e análise de investimentos. É 
formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Gestão Empresarial 
pela Universidade Federal de Uberlândia. 
 
 
Augusto Marcos Nascimento Salomon 
Engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), pós-graduado em 
administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Mestre em administração de negócios pela 
Ohio University (USA). Tem doze anos de experiência ocupando posições executivas em empresas nacionais e 
multinacionais e mais 20 anos de atuação na indústria de TI/Telecom. Trabalha na Algar Telecom desde 2003 
onde ocupou funções de gerente regional, diretor regional e diretor do segmento de negócios B2B. Atualmente 
responde pela diretoria de expansão de negócios da empresa. 


