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O Banco ABC Brasil atuou como assessor exclusivo da FSF Tecnologia S.A. (“Companhia” ou “Aloo Telecom”) na 
venda de uma participação minoritária relevante para a Cartesian Capital Group (“Cartesian”)

§ Em 18 de agosto de 2017, foi celebrado um acordo no qual o fundo de
private equity Cartesian adquiriu uma participação minoritária relevante na
Aloo Telecom

– O fundo Cartesian investiu na Companhia com a finalidade de suportar
a estratégia de expansão de infraestrutura própria nacional e grande
desenvolvimento na região Nordeste, que hoje é o principal mercado
de atuação da Aloo Telecom

– O aporte inicial da Cartesian foi de R$65 milhões e pode chegar a
R$230 milhões nas demais fases do investimento

§ Fundada em 2003, a Aloo Telecom é uma Companhia líder em
telecomunicações na região Nordeste do Brasil que fornece serviços de
transmissão de dados, vídeo e serviços de telecom tailor made para mais de
3 mil clientes corporativos em diversos segmentos. Além da presença
marcante na região Nordeste, os serviços e sua infraestrutura de rede de 25
mil km de fibra óptica cobrem 14 estados do território nacional

§ A Cartesian é um fundo de private equity global, fundado em 2006, com
cerca de US$ 2,2 bilhões sob gestão. Com foco multissetorial, no Brasil
foram investidores da SER Educacional e do Banco Daycoval
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Em Construção

Fundada em 2003 em Maceió, no estado de Alagoas, a Aloo Telecom é uma das maiores empresas de 
telecomunicações na região Nordeste do Brasil

Estudo de Caso: Aloo Telecom (Continuação)

Visão Geral da Companhia

A Companhia Localização Geográfica Portfólio de Produtos Principais Clientes

§ A Aloo Telecom fornece serviços de 
comunicação de dados, vídeo e 
serviços de telecomunicação 
customizados para mais de 3.000 
clientes corporativos

§ A Companhia possui uma 
infraestrutura de rede de 25.000 km de 
fibra óptica com cobertura de 14 
estados do território nacional 

§ A Companhia está estrategicamente 
localizada no Nordeste, principal 
acesso dos cabos submarinos no país

§ A Aloo Telecom cresceu rapidamente 
no Nordeste, com operação em quase 
todos os estados da região, incluindo 
Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, e 
Ceará 

§ Os planos de crescimento da 
Companhia incluem expansão 
nacional e de seus serviços para 
outras regiões do país em até 2 anos

§ A Companhia fornece serviços para 
clients públicos e privados em 4 
segmentos: Corporativo, Operadoras, 
Governo e Provedores de Serviços de 
Internet 

§ A Aloo Telecom tem como clientes a 
Vivo, GVT, Tim, Fiat, Unit, Governo do 
Estado de Alagoas, entre outros
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§ VPN 

§ Dedicated IP 

§ Hotspot 

§ Lan to Lan 

§ Dark Fiber 

§ EILD 

§ Co-Location 

§ BGP 

§ Outsourcing 

§ PABX IP 

§ Video 
Conference

§ Aloo Cloud 
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Em Operação

Notas
(1) Parceria com a Oracle. Este produto permite a Aloo Telecom entregarr serviços de nuvem com qualidade para clientes corporativos em todo o Brasil


