
COM INVESTIMENTOS SUPERIORES A US$ 1 MILHÃO 
E METAS ARROJADAS DE EXPANSÃO, EMPRESA 
CHILENA APOSTA EM TERRAS TUPINIQUINS 

P O R T A T I A N A A L C A L D E 

RODNEY EVERARD, DE 56 ANOS, É BRA-
SILEIRO. NASCIDO EM RECIFE, O EXE-
CUTIVO MOROU SOMENTE POR CIN-
CO ANOS NO PAÍS. Diante de um novo desafio 
profissional do pai, um engenheiro, a família se mudou. 
Primeiro para o Peru e depois para o Chile, local que se 
tornou sua residência oficial. Após cinco décadas, Everard 
está de volta ao Brasil. Ele é sócio-fundador e atual vice-
presidente executivo da Belltech, e vem com a missão de 
estabelecer um novo escritório da empresa. 

A Belltech é conhecida como a maior parceira pla-
tinum da Avaya para toda CALA (América Central e 
América Latina) e principal aliada de negócios da BT -
British Telecom. A filial foi instalada no Centro Empre-
sarial Nações Unidas, em São Paulo (SP) e, para o início 
das operações, Alessandra Damasio foi escolhido como 
principal executivo. 

Esse é um passo importante para a empresa. Trata-
se de um marco da Belltech como uma multinacional 
de serviços e soluções de comunicação, na opinião do 
vice-presidente. "O Brasil hoje é uma referência para o 
mundo como nação em expansão e crescimento, com 
um mercado interno que exige serviços diferenciados em 
tecnologias reconhecidas mundialmente. Essa é a maior 
experiência da Belltech", diz. 

INVESTIMENTOS 
A empresa vai ter investimentos superiores a US$ 1 

milhão (US$ 1,5 milhão neste ano e aproximadamente 
US$ 5 milhões nos próximos três anos), além de metas arro-
jadas de expansão que alcançam mais de US$ 20 milhões de 
receita em 2015. "Atendemos no Chile, no Pera, na Argenti-
na e na Colômbia. Após estabilizar os negócios na Colômbia, 
último país em que entramos, decidimos que para ser um 
player regional teríamos de estar nos principais paises do he-
misfério. Muitos clientes multinacionais nos perguntavam é 

suas operações no Brasil?. Quando respondíamos que ainda 
não estávamos no País, diziam puxa que pena; nós temos 
negócios lá", conta Everard. "Decidimos, então, estabelecer 
um escritório aqui e ajudar os nossos clientes a implementar 
soluções tecnológicas em toda a América do Sul." 

A companhia está de olho em setores como o de ban-
cos, varejo, seguro, telefonia e outsourcing (terceirização 
de processos e serviços). "Este já ê o quinto país em que 
entramos. Não é uma experiência nova", afirma o vice-
presidente. No entanto, segundo ele, o Brasil é bem maior, 
com muitas oportunidades. "Chegamos para incomodar 
a muitos que estão acomodados. Eles terão de trabalhar 
mais duro. Nós também." 

Início das atividades da Belltech 
A história da companhia começou no Chile, 
em 1998, já como parceira master da 
Lucent BCS (atualmente Avaya). Pequena, 
ela vendia inicialmente centrais telefônicas. 
"O tema contact center era multo Incipiente, 
mas, pessoalmente, tive a percepção que 
haveria demanda relacionada ao atendimento 
ao cliente via telefone", comenta o 
vice-presidente executivo da Belltech, 
Rodney Everard. Hoje, ela realiza o desenho, 
o planejamento, a implementação 
e o suporte de soluções avançadas de 
comunicações, autosserviço e automatização. 
No primeiro ano de vida, a Belltech faturou 
US$ 1,7 milhão somente no Chile. Em 
2010, chegou a US$ 41 milhões, somando 
as operações nos quatro países onde está 
presente - em 2002, a empresa alçou voo 
abrindo operações no Peru; em 2003, 
na Argentina e, em 2007, na Colômbia. 
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