
Depois da compra pelo fundo de
investimentos Bain Capital, a
Atento está finalizando o seu pla-
no estratégico de crescimento.
Em visita ao Brasil, o presidente
mundial da companhia, Alejan-
dro Reynal, disse que a meta da
empresa é crescer 50% o seu fatu-
ramento até 2017. Para isso, estu-
da aumentar a sua atuação mun-
dial, com a entrada em outros paí-
ses. Hoje, a Atento opera em 16
mercados principalmente na Amé-
rica Latina e Europa.

“Nosso faturamento foi de ¤ 2
bilhões no ano passado, a meta é
chegar em ¤ 3 bilhões entre três a
quatro anos. Estamos finalizando
o nosso plano estratégico que vai
nos dar as diretrizes para alcançar
esse objetivo. Podemos, inclusive,
ampliar nossa atuação geográfi-
ca”, disse Reynal.

Um dos mercados mais impor-
tantes para a companhia é o latino
americano, sendo que o Brasil re-
presenta 50% do faturamento
mundial da Atento e é o maior
mercado da companhia.

“Outro ponto importante e
que pode alavancar nosso cresci-
mento é o fato de não sermos mais
da Telefonica. Já atuávamos no se-
tor de telecom, mas por sermos
um braço do grupo espanhol en-
contrávamos resistência das ou-
tras operadoras. Agora esse cená-
rio não existe mais”, ressaltou o

presidente da Atento para o Brasil,
Nelson Armbrust.

Aqui, o faturamento bruto da
Atento no ano passado superou
R$ 2,6 bilhões. O maior cliente ain-
da é o antigo proprietário da com-
panhia, a Telefonica.

“Hoje, 40% de nosso fatura-
mento no Brasil vem da Telefoni-
ca. Mas em 1999 esse percentual
era de 100%”, detalha Armbrust.

Para sustentar seu crescimen-
to, que de 2011 para 2012 teve in-
cremento de 7,1%, a companhia
vai investir no Brasil cerca de R$
150 milhões em treinamento e de-
senvolvimento de novos serviços.
Mesmo montante investido no
ano passado. A ideia, segundo Rey-
nal, é manter esse valor nos próxi-
mos anos. “Parte desses recursos
temos em caixa e o restante terá
outras fontes de financiamento”,
detalha Armbrust.

A Bain Capital comprou a Aten-
to da Telefonica em 2012 por ¤
1,051 bilhão e, desde então, en-
trou em processo de transição que
terminou no final do ano passado.

“Saímos fortes desse processo
e o ganho foi não perdermos clien-
tes nem posição em mercados cha-
ves para a companhia. Temos uma
meta de ser a melhor empresa de
serviços para nossos clientes”, dis-
se o executivo brasileiro.

Sobre a possibilidade de a aber-
tura de capital da Atento ser feita
via Brasil, o presidente mundial
da empresa afirmou que é uma
possibilidade, mas que isso não é
prioridade em curto prazo.

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br

O Facebook anunciou ontem
que atingiu a marca de um mi-
lhão de anunciantes globais ati-
vos, que utilizaram a platafor-
ma nos últimos 28 dias. Este é
um marco para a empresa, que
está tentando retomar o cresci-
mento de sua receita. A grande
maioria dos anunciantes são pe-
quenos empresários.

Executivos do Facebook es-
peram ainda obter mais peque-
nos anunciantes locais, já que

16 milhões de empresas, que
vão desde a venda de joias a lo-
jas de roupas, criam páginas
gratuitas na rede social.

Identificar quanto dinheiro os
anunciantes gastam apenas na in-
ternet é difícil. Entretanto, estima-
se, que, no total, os gastos foram
de cerca de US$ 32 bilhões no ano
passado, apenas nos Estados Uni-
dos, segundo a consultoria de pes-
quisa de mercado eMarketer.

“A maioria dos proprietários
de pequenas empresas come-
çam como usuários do Face-
book. Em seguida, migram para
se tornar proprietários de pági-
nas na web, e de lá viram anun-
ciantes”, disse Dan Levy, dire-

tor da área de empresas de pe-
queno porte.

Segundo ele, o Facebook
não tem planos de começar a
cobrar das empresas para con-
figurar suas páginas.

A propaganda é responsável
por 85% da receita do Facebook,
que também inclui dólares das
maiores marcas do mundo e de
agências de publicidade. Mas a
empresa está tentando elevar seu
crescimento, depois de uma forte
desaceleração no ano passado.

Na semana passada, o Face-
book começou a adotar a
“hashtag”, uma das característi-
cas mais conhecidas de seu rival,
o Twitter, em um movimento pa-

ra posicionar seu serviço como
um complemento importante pa-
ra a televisão, eventos esportivos
e notícias de última hora.

A hashtag, que aparece co-
mo o símbolo (#), popularizada
pelo Twitter, permite acompa-
nhar temas específicos de uma
conversa, o que torna mais fácil
para tanto para usuários quanto
para anunciantes encontrar fo-
cos de atividade sobre eventos
ou temas específicos.

S e g u ndo a em pre s a , a s
hashtags foram o primeiro de
vários novos recursos que se-
rão introduzidos para destacar
discussões sobre eventos no Fa-
cebook. Reuters
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presente na rede social
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Para expandir sua operação no Brasil, empresa de contac center diversificará a oferta de produtos e serviços

O número deve
crescer nos próximos
meses, já que 16
milhões de pequenas
empresas, que vão
desde a venda de
joias a lojas de
roupas, criaram
perfil no Facebook
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Empresas, p. 12.




