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Empresa portuguesa cresce mais no Brasil do que no resto do mundo.  
 
O bom desempenho do mercado brasileiro de centrais de atendimento (call center) está 
impulsionando os negócios da portuguesa Altitude Software, especializada em sistemas para 
gerenciamento de contatos. A receita da empresa no Brasil cresceu 28% no ano passado em 
comparação com 2003. Para este ano, a expectativa é de uma expansão de 40%. "Acabamos de 
fechar o primeiro trimestre de 2005 com um crescimento de 42% em relação ao mesmo período 
de 2004. Nosso negócio se reflete na economia. Se ela crescer, é sinal de que as pessoas estão 
consumindo mais, e utilizando os serviços de atendimento ao cliente", disse a diretora geral para 
a América Latina da Altitude, Elaine Ferreira.  
 
O Brasil conta hoje com cerca de 240 mil posições de atendimento, 98 mil delas estão em 
pequenas e médias centrais. Até o final do ano, a Altitude espera atingir 1% deste mercado e 5% 
em três anos. "Das 98 mil posições, 10% utilizam soluções caseiras", informou a executiva.  
 
A companhia portuguesa nasceu no Brasil, em 1993, a partir de uma demanda de um projeto do 
Banco Nacional do Brasil por discador automático para call center. Atualmente, o software da 
Altitude está presente em cerca de 600 clientes de 45 países. A empresa, líder em Portugal com 
98% de participação, cresceu 15% no mundo em 2004 e busca oportunidades de negócios em 
mercados emergentes.  
 
Na América Latina, onde espera um cre scimento de 80% para 2005, os principais países alvos são 
o México e a Colômbia. Recentemente, entrou ainda no mercado chinês para atender o banco 
HSBC. "Na Índia, começamos agora a entrar por meio de distribuidores", disse.  
 
O Brasil é o maior mercado da Altitude fora de Portugal. No mundo, a empresa possui 270 
funcionários e 50 estão no País. Segundo a diretora, hoje, entre 23 mil e 24 mil licenças do 
software da Altitude estão em uso em pontos de atendimento (PA’s) de call centers brasileiros. A 
meta é ampliar esse número para 28 mil até o final do ano.  
 
A Altitude tem 60 clientes no Brasil e atende as principais operadoras de call centers do País, 
como a Atento, da Telefônica, a Contax, da Telemar, a Dedic, a Teleperformance, que garantem 
40% da receita da Altitude no Brasil. Um quarto do faturamento vem dos bancos. O maior cliente, 
o Itaú, mantém 2 mil PA’s com soluções da Altitude.  
 
Uma das apostas da empresa para 2005 é a solução Altitude Express, voltado a pequenas e 
médias operações de call center que possuem até 32 posições de atendimento. A Altitude está 
apresentando o produto no IT Fórum, promovido pela IT Midia nesta semana. O evento de 
negócios reúne mais de 120 principais executivos de grandes corporações brasileiras.  
 
Para atingir esse segmento, a Altitude traçou uma estratégia de vendas indiretas. A empresa só 
atuava diretamente no mercado brasileiro. Este ano, já fechou parceria com seis empresas, mas o 
objetivo é ampliar esse número e trabalhar com 12 a 15 canais de venda.  
 
Investimento acelerado  
 
A Atento, empresa de "contact center" do grupo Telefônica, por exemplo, está ampliando os 
investimentos anuais em tecnologia da informação, de R$ 20 milhões, para R$ 30 milhões neste 
ano.  
 
 
 



O aporte será destinado ao desenvolvimento de aplicativos, renovação da plataforma de 
hardware, softwares e outros sistemas, segundo vice-presidente de tecnologia e infra-estrutura da 
companhia no Brasil, David Cardoso. "É uma renovação da base instalada e suporte ao 
crescimento da empresa", afirmou o executivo, que participa do IT Fórum.  
 
A empresa cresceu 20% no ano passado, segundo Cardoso. A Atento possui atualmente cerca de 
14.500 posições de atendimento e a previsão é de um acréscimo de, pelo menos, 500 pontos 
neste ano. "O mercado está tão aquecido como no ano passado."  
 
O setor de call centers deve crescer 42% em 2005, segundo pesquisa realizada com as 30 
maiores operadoras do Brasil pela E-Consulting. No ano passado, o setor cresceu 30% e faturou 
R$ 3 bilhões.  

 
 
Leia Mais 
 
Natura investe mais em TI 
 
A empresa de cosméticos Natura aumentou os investimentos e despesas com Tecnologia da 
Informação (TI) em 2005. O orçamento previsto é de R$ 100 milhões, valor entre 20% e 25% 
superior ao registrado no ano passado. "A empresa cresce e a estrutura de TI precisa crescer 
também para apoiar essa expansão", afirmou o diretor de tecnologia da informação da Natura, 
Italo Gennaro Flammia, que participa do IT Fórum, organizado pelo IT Midia, na Ilha de 
Comandatuda, Una (BA).  
 
A empresa prevê 130 projetos para este ano, envolvendo a capacitação da infra-estrutura, 
implantação de CRM (sistema de relacionamento com cliente), melhoria do sistema logístico, 
modernização do sistema de vendas e processo de gestão de performance corporativa. Além de 
dar suporte ao crescimento no mercado interno, essas tecnologias vão apoiar o plano de 
internacionalização da companhia, que está expandindo as suas atividades na América Latina.  
 
A empresa atua na Argentina, Chile, Peru e Bolívia e anuncia sua ofensiva no mercado mexicano. 
"Estamos criando kits de softwares para possibilitar a abertura de novas filiais em outros países", 
disse Flammia. A idéia é integrar os sistemas, hoje distintos em cada país, com a matriz em São 
Paulo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8, 9 e 10 abr. 2005, Telecomunicações & 
Informática, p. A-10 
 


