
Mesmo de olho no segmento de
TI, a Almaviva não descuida da
estratégia para crescer no seg-
mento de call center, principal
fonte de receita no Brasil. A ita-
liana tem como meta abrir duas
novas centrais de atendimento
ao ano no país, expansão neces-
sária para que a companhia atin-
ja o objetivo de aumentar a re-
ceita anual desta área em 50%.

Marco Tripi, presidente mun-
dial da Almaviva, afirma que
mesmo com a meta de cresci-
mento, o objetivo não é atingir
o tamanho de gigantes do setor
como Contax e Atento. “Quere-
mos ser grandes mas não imen-
sos”, diz o executivo. Para ele, a
tecnologia é o diferencial no

qual aposta para disputar merca-
do com grandes empresas que
atuam no Brasil há mais tempo
que a Almaviva. “Temos um sis-
tema que compreende o que o
cliente diz e identifica como ele
está se sentindo. Nosso softwa-
re permite mais eficiência no
atendimento”, afirma.

Atualmente o Brasil é o segun-
do maior mercado da empresa
no mundo, atrás apenas da Itá-
lia. Enquanto aqui as perspecti-
vas são da ordem de dois dígi-

tos, a operação italiana cresce
em torno de 6%. Na China, a
operação ainda é pequena, com
cerca de 200 funcionários.

Mercado
E as perspectivas do mercado
brasileiro são positivas. De acor-
do com o Sindicato Paulista das
Empresas de Telemarketing,
Marketing Direto e Conexos
(Sintelmark), em 2011 este mer-
cado movimentou R$ 29 bi-
lhões no Brasil, crescimento de
10% em relação ao ano ante-
rior. O balanço referente a 2012
ainda não foi fechado, mas a ex-
pectativa da entidade era de au-
mento de cerca de 11%.

Este setor emprega aproxi-
madamente 1,3 milhão de pro-
fissionais no país e realiza cer-
ca de 1,5 bilhão de chamadas
por mês. ■ C.P.

JUSTIÇA

Briga entre JVCO e controlador da TIM segue

A italiana Almaviva, que atua
no Brasil desde 2006, tem pla-
nos de abrir capital de sua opera-
ção local. A oferta pública de
ações, que ainda não está confir-
mada, serviria para a compa-
nhia de call center e tecnologia
conseguir investir na expansão
da atuação no país, principal-
mente no segmento de TI.

Um dos interesses da italia-
na é vender para o governo bra-
sileiro os sistemas que a empre-
sa já comercializa na Itália. Lá,
a Almaviva foi responsável,
por exemplo, por serviços co-
mo o de digitalização do proces-
so de matrícula nas universida-
des públicas do país. Para forne-
cer serviços similares no Bra-
sil, a companhia precisa inves-
tir em um data center próprio
para armazenamento dos da-
dos, algo que demandaria um
ao menos R$ 100 milhões, de
acordo com Marco Tripi, presi-
dente mundial e acionista con-
trolador da empresa.

A abertura de capital seria
uma forma de conseguir levan-
tar este montante, segundo Tri-
pi. Ele afirma que a decisão so-
bre o IPO deve ser tomada den-
tro dos próximos 12 meses, e fri-
sa que é “uma oportunidade e
não uma necessidade”. “Na
área de call center somos auto-
suficientes, mas para expandir
a atuação precisamos investir”,
afirma o presidente, que tam-
bém acumula a função de dire-
tor geral da Almaviva do Brasil.

Segundo Tripi, a empresa já
implementou
regras de gover-
nança corporati-
va e tem seu ba-
lanço certifica-
do, com base
nas regras volta-
das para as com-
panhias aber-
tas. Mesmo as-
sim, não descar-
ta a possibilida-
de de optar por
outra forma de
captação de re-
cursos, como
uma parceria
com uma em-
presa brasileira
ou um financia-
mento.

De olho na es-
tratégia de cres-

cimento na área de TI no Brasil,
Tripi iniciou, nesta semana,
uma série de reuniões com mi-
nistérios e órgãos do governo
para tentar identificar tecnolo-
gias disponíveis na Itália que
possam ser adaptadas ao Brasil.
"Estamos sondando as oportu-
nidades. O foco são grandes
projetos do governo, como o
trem-bala”, diz Tripi. Isso por-
que, na Itália, onde 4 mil fun-
cionários trabalham na área de
TI da empresa, a Almaviva for-
nece serviços para a rede ferro-
viária do país como controle de
bilhetes, por exemplo.

Call center
No Brasil, a empresa tem a atua-
ção focada no segmento de call
center e emprega mais de 13 mil
funcionários. A meta é abrir
dois novos call centers por ano
(veja matéria ao lado). Em mar-
ço, será inaugurada uma filial
em Aracajú (Sergipe), que irá
empregar mais 4 mil funcioná-
rios e teve investimentos de
mais de R$ 30 milhões. Há estu-
dos em andamento para escolha
do local da próxima unidade,
que será aberta ainda em 2013.
O foco é a região Nordeste pois,
segundo Tripi, o “turnover” de
funcionários é menor que em
outras áreas do país. A outras
unidades estão espalhadas por
São Paulo (SP), Belo Horizonte e
Juiz de Fora (MG).

Além de Itália e Brasil, a em-
presa familiar, fundada em
1983 pelo pai de Tripi, atua tam-
bém na China e Turquia, mas é
no Brasil que o presidente vê o
maior potencial de aumento

da receita. De
2012 para 2013,
a expectativa é
de crescimento
de 33% no fatu-
ramento, che-
gando a R$ 400
milhões.

A companhia
atua principal-
mente nos seg-
mentos de tele-
comunicação, fi-
nanças e mídia.
Globalmente a
Almaviva alcan-
çou receita de
cerca de R$ 1,8
bilhão em 2012,
e 60% do total
foi proveniente
do segmento
de TI. ■

A JVCO, acionista minoritária da TIM Participações, disse ter

conseguido na Justiça continuar seu processo contra a controladora,

a Telecom Italia. A determinação foi deferida pelo Tribunal de Justiça

e reverte decisão anterior de uma vara empresarial da Justiça carioca

que favorecia a controladora. Procurada, a TIM não se pronunciou. A

JVCO informou em outubro ter aberto processo contra o grupo italiano

de telecomunicações, pedindo indenização pelo “abuso de poder”.

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Companhia quer crescer 50%
no segmento de call center

Marcela Beltrão

Murillo Constantino

Italiana Almaviva planeja IPO no
Brasil para expandir área de atuação

Brasil é o segundo
principal mercado
da Almaviva, atrás
da Itália. A empresa

atua também
na China e Turquia

Para isso, Almaviva planeja
abertura de duas novas
unidades por ano no Brasil

Empresa focada em call centers pretende investir também no segmento de TI, como já faz na Itália

13 milFUNCIONÁRIOS NO BRASIL

27 milFUNCIONÁRIOS NO MUNDO

NÚMEROS

Tamanho da Almaviva   
no Brasil e no mundo 

R$ 300 milhões
RECEITA NO BRASIL

R$ 1,8 bilhão
RECEITA NO MUNDO

Brasil, Itália, Turquia e China
PAÍSES DE ATUAÇÃO

60% call center e 40% tecnologia
DIVISÃO DO FATURAMENTO

Fonte: empresa

ParaTripi, presidentemundial daAlmaviva, IPOseria uma“oportunidadeenão necessidade”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Empresas,  p. 18.




