
Negócio da Atento vai da pizza às finanças 
Garibaldi Otávio   
  
O Grupo Atento, um dos líderes mundiais do mercado de contact center, é, a rigor, 
uma criação brasileira. Hoje, presente em praticamente toda a América Latina, na 
Europa (Espanha) e na África (Marrocos), foi aqui, no entanto, que a empresa tomou 
forma.  
 
O passo inicial foi dado em 1999, quando a companhia espanhola de telecomunicações 
Telefônica começou a testar no Brasil o modelo de negócio que imaginou para ganhar 
espaço em um mercado novo, que exibia crescimento acelerado no mundo inteiro. A 
aposta vingou. Tanto que, no ano passado, rendeu à multinacional espanhola — com a 
soma dos resultados obtidos nos 12 países em que a Atento está presente —, um 
faturamento de 615 milhões de euros, equivalente a 1,7% do mercado mundial. (leia 
texto ao lado). 
 
No Brasil, a Atento, além de pioneira, é a maior operação do Grupo no segmento. 
Ocupa mais de 45 mil funcionários, que produziram um faturamento de R$ 788 
milhões em 2004 e que mantêm neste ano um ritmo de crescimento acima do que foi 
previsto no orçamento, com a marca de R$ 453 milhões no primeiro semestre. 
 
“A empresa cresce de forma acentuada e nisso reflete uma peculiaridade do 
desempenho econômico nacional”, registra Agnaldo Calbucci, presidente da unidade 
brasileira. Ele explica, nesse sentido, que embora o PIB brasileiro pareça não crescer 
muito de forma global, tem, contudo, bom desempenho em alguns setores, 
exatamente as fontes de negócios da Atento. E revela que os dados levantados para 
definir o orçamento do ano que vem indicam tendência de crescimento. 
 
O mercado que interessa à Atento é bem definido. Nele predominam 
fundamentalmente empresas que oferecem serviços que exigem um forte grau de 
interação com o consumidor final. Calbucci explica que algumas companhias, embora 
tenham muitos consumidores, pouco interagem com eles. Em compensação, em outros 
segmentos, como o bancário, as operadoras de cartões de crédito ou as companhias 
telefônicas, o grau de interação é um dado essencial. “Nesses setores, todo mundo liga 
o tempo todo para tratar das suas necessidades ou problemas ligados aos serviços 
oferecidos. “ É o somatório desses dois fatores — o tamanho da base de clientes e o 
nível de interação — que faz com que certos setores tenham maior importância do 
ponto de vista de volume de negócios.  
 
A área de interesse da Atento é bastante genérica. Os grandes setores são os 
clássicos: telecomunicações, seja telefonia fixa ou telefonia celular. E pega um pouco 
de Internet na parte de provimento de acesso, de portais ou de assistência técnica. A 
área financeira tem abrangência muito ampla, incluindo bancos, financeiras, 
operadoras de cartão de crédito, seguros, previdência. “Toda essa área é bastante 
forte e abrange tanto a parte de atendimento bancário quanto os serviços de 
informações, movimentações de conta corrente, vendas de produtos financeiros.”  
 
Outro segmento promissor é a área de utilities — energia elétrica, água, gás — que 
tem muita demanda e problemas a serem resolvidos do lado dos usuários. Na área da 
indústria, o importante é a relação com o consumidor final, que inclui o controle da 
qualidade dos produtos, da assistência técnica. “Fazemos, por exemplo, o controle de 
logística da indústria de cigarros e a manutenção de máquinas de refrigeração em 



pontos-de-venda de sorvetes”, detalha o presidente da Atento. E tem a linha mais 
sofisticada de assistência técnica na área de informática, de programas de software.  
 
Nuances econômicas 
Uma razão básica do êxito da Atento foi a capacidade de interpretar corretamente as 
nuances do momento econômico brasileiro. E saber aproveitar as oportunidades. 
“Todos os estudos indicaram uma tendência de crescimento do setor”, registra 
Calbucci. 
 
Para ele, existem dois movimentos nesse sentido. Além do crescimento natural de 
alguns segmentos da atividade econômica, com o aumento das suas bases de clientes, 
há no Brasil uma forte tendência de terceirização de serviços. “Hoje em dia, as 
empresas brasileiras cada vez mais passam a confiar seus serviços a empresas 
especializadas.” 
 
Feita a constatação dessa combinação de fatores (o crescimento natural e a tendência 
de terceirização), a Atento formulou estudos específicos para dar suporte a um modelo 
de ação que levaria a empresa a acompanhar a tendência. “O resultado tem sido um 
crescimento cumulativo, com médias anuais em torno de 20%. No ano passado, 
crescemos 24% em relação a 2003”, informa Calbucci.  
 
Atendimento regional 
Um característica estratégica importante da Atento é a sua atuação regional, que lhe 
permite oferecer uma amplitude maior de atendimento aos clientes multinacionais. 
“Em geral, esses clientes pedem para que definamos a forma de atendimento que 
desejam implantar. Então, trabalhamos para desenvolver os projetos em conjunto com 
eles. E pode acontecer que um cliente considere aquilo um benchmark de mercado. 
Nesse caso, normalmente ele transfere o modelo de atendimento para outros países. E 
utiliza a própria Atento para fazer isso. E nós multiplicamos o modelo.” 
 
A Atento tem vários clientes que atuam regionalmente, alguns na América Latina 
inteira. E para eles, a ação depende muito do tipo de organização de cada um. 
Algumas empresas são muito centralizadas e definem, elas próprias, a forma como 
devem funcionar nos seus vários mercados. Outras, porém, delegam completamente a 
tarefa para os comandos em cada país, deixando que eles próprios decidam o que 
fazer.  
 
“Nessa atuação regional, não é só o Brasil que leva a sua contribuição, às vezes é o 
Brasil que a recebe. Os clientes que temos no Chile ou na Argentina, por exemplo, 
podem, de repente, exigir a aplicação do seu modelo no Brasil. Isso é bastante 
interessante. E já convivemos bem com esse modelo”, diz Calbucci. 
 
Projeto piloto 
Antes de implantar o projeto Atento, a Telefónica atuava na Espanha com a Estratel, 
que era na prática um departamento quase totalmente dedicado às necessidades da 
controladora na área de atendimento a distância. A decisão de abrir uma empresa 
aberta para o mercado tomou corpo com a Atento Brasil, que nasceu em 1999 como 
piloto do projeto mundial. Logo, a nova empresa começou o processo de ampliação, 
firmando pés no Nordeste brasileiro com a compra de uma concorrente baiana 
chamada Trilha. Na seqüência, comprou a 4A, então uma das empresas líderes do 
ramo no País. O negócio foi fechado no início de 2000. A grande vantagem da compra 
da 4A, explica Calbucci, é que a Atento, ainda no início da vida, não tinha uma cultura 
própria.  



“Então procuramos mesclar as culturas das duas empresas e criar a base conceitual 
necessária para orientar a construção de uma empresa bastante forte.” 
 
As 12 unidades do Grupo Atento no mundo são controladas pela Telefónica, que detém 
92% do capital acionário, e pela BBVA (fusão do antigo Banco Bilbao Vizcaya com a 
Argentaria), dona dos 8% restantes das ações. 
 
Processo de privatização 
Entre as circunstâncias que tornaram viável a Atento brasileira destaca-se o processo 
de privatização da telefonia nacional. Como lembra Calbucci, um efeito mercadológico 
significativo do processo foi que, na esteira da veloz ampliação da base de assinantes 
das companhias telefônicas, crescia no mesmo ritmo o consumo de serviços de 
comunicação a distância. 
 
E a Telefónica sabia disso. Ela tinha participado de privatizações no Peru, na Argentina 
e no Chile e calculara o potencial do mercado brasileiro. O raciocínio era simples: o que 
acontece quando se coloca telefone na casa das pessoas? “Um efeito imediato é que 
elas aprendem a usá-lo como um novo conforto de vida. Começam a falar com o seu 
banco, a ligar para pedir informação, a pedir pizza, remédio, a solicitar ingresso de 
cinema e teatro. Assim, a demanda nesse mercado teria de explodir. E depois vem o 
uso da Internet”, lembra Calbucci.  
 
Ele observa que a Telefónica estava bem atenta a esse crescimento, que continua a 
acontecer. “A maioria das pessoas tem telefone há muito pouco tempo e estão apenas 
começando a saber usar serviços a distância”. 
 
Mercado de offshore 
Um segmento que promete fortalecer as contas da Atento Brasil é o mercado de 
offshore, sobretudo a oferta de serviços para os países de língua inglesa. “Os Estados 
Unidos, por exemplo, são um mercado que começa a ser olhado de maneira mais 
profissional. Eu acho que o Brasil é um bom destino para os americanos. Temos aqui 
muita gente capaz de atender em inglês e a um custo que é uma fração do que custa 
nos Estados Unidos.” 
 
O Brasil é um país que tem uma infra-estrutura de telecomunicações muito boa. O que 
atrapalha são os custos sociais da força de trabalho, que acabam produzindo o 
fenômeno de o funcionário ganhar menos do que custa. “Ele custa muito mais do que 
ganha e esse índice no Brasil é muito elevado. Então a vantagem competitiva do País 
nesse aspecto perde força quando comparada com outros países da América Latina”, 
assinala Calbucci.  
 
O exemplo dos Estados Unidos é muito claro nesse aspecto. As empresas norte-
americanas de contact center já há algum tempo enfrentam dificuldades crescentes 
com os altos custos da mão-de-obra. A saída encontrada tem sido partir para modelos 
de offshore, que é mandar, por exemplo, a operação para outros países, a Índia, por 
exemplo, que passam a atender com sistemas conectados com os Estados Unidos e a 
um custo muito baixo. E esse caminho começa a se estender para a América Latina.  
 
“A Atento tem experiência desse formato de trabalho há bastante tempo com um 
cliente que temos na Colômbia. E isto está sendo visto como boa oportunidade. Só que 
o Brasil sofre a limitação de ser um país diferenciado no continente sul-americano. Fala 
português. Se falasse espanhol o problema seria outro.” 
 



Abordagem correta 
A Atento tem uma preocupação especial com a abordagem do público pelo seu pessoal 
de atendimento, geralmente um ponto falho nesse tipo de serviço.  
Isso decorre, na maior parte dos casos, do despreparo das empresas de um setor 
caracteristicamente pulverizado, com muitas empresas de fundo de quintal, que 
querem vender a qualquer custo.  
 
“Acho que o processo de call center tem de ser uma coisa bem pensada, planejada 
pela empresa.  
E isso significa oferecer um serviço que efetivamente interesse à pessoa e em um 
horário conveniente para ela. Sem esse cuidado você não vende, cria um problema”, 
diz Calbucci.” 
 
Nesse sentido, o panorama do mercado brasileiro tende a melhorar. Está em 
andamento um projeto de auto-regulamentação do setor, ao mesmo tempo em que há 
um projeto de lei tramitando em Brasília que define novas regras de funcionamento 
para o setor.  
 
“A preocupação das empresas de contact center é tão real que recentemente elas 
contrataram o trabalho de consultoria da conceituada Fundação Vanzolini, vinculada à 
Universidade de São Paulo (USP), justamente para policiar as práticas do setor. O 
objetivo é criar um selo de qualidade, dar ao setor uma prática organizada, séria. 
Separar o joio do trigo”, finaliza Agnaldo Calbucci. 
 
 
Leia mais 
 
Liderança latino-americana 
 
O Grupo Atento vem acelerando o ritmo de crescimento nos 12 países em que atua, 
especialmente na América Latina, seu domínio mercadológico mais importante. Os 
resultados positivos refletem mais do que o dinamismo dos seus negócios no mercado 
de contact center. Na verdade, estão amparados por investimentos estratégicos em 
tecnologia e infra-estrutura, além de uma forte preocupação com a capacitação de 
cada um dos seus 80 mil funcionários para aproveitar a demanda crescente por essa 
categoria de serviços.  
 
Além do ambiente econômico favorável, o que mais abriu espaços foram os cuidados 
na relação com os clientes, no sentido de entender claramente os seus desafios e 
oferecer as soluções capazes de agregar valor aos negócios de cada um deles. 
 
Com essa plataforma estratégica, o Grupo Atento garantiu em 2004 um faturamento 
de 615 milhões de euros, 24% maior que o do ano anterior, e um resultado líquido de 
19,8 milhões de euros, o primeiro positivo da sua história. Ganhou, assim, 1,7% dos 
negócios globais do setor — que somaram 36,7 bilhões de euros no ano passado —, o 
que lhe assegura a sexta posição ao ranking mundial e a absoluta liderança no âmbito 
da América Latina, com 23% de participação. 
 
A participação aparentemente pequena no mundo reflete na verdade a circunstância de 
um setor extremamente fragmentado. Tanto que a número um do ranking, a 
americana Convergys, domina só 3,8% do mercado. 
 



A fragmentação e a guerra de preços continuam a marcar o setor, mas surgem indícios 
de desenvolvimento do mercado de exportação de soluções integradas para 
instituições públicas ou particulares que decidam subcontratar os serviços de 
atendimento de seus clientes com empresas especializadas como a Atento. 
 
Isso dá ao Grupo uma importante vantagem competitiva, face à sua liderança na 
América Latina, que a coloca como a grande opção para as empresas dos Estados 
Unidos e da Europa que queiram conquistar espaços nessa região.  
 
O poder competitivo do Grupo Atento aproveita também a tendência de regionalização 
dos serviços, provocada principalmente pela atuação das empresas multinacionais que 
necessitam se aparelhar para prestar serviços aos clientes de diferentes países. 
 
Agnaldo Calbucci, presidente da Atento no Brasil, destaca a dificuldade de situar a 
Atento no contexto mundial. Apenas garante que ela está na lista das maiores 
empresas do setor, só perdendo para as concorrentes americanas.  
 
“A comparação é complicada de fazer, porque o mercado mundial de contact center é 
muito amplo e as operações na área de serviços tendem a adquirir características 
locais, o que dificulta a obtenção de dados precisos, até para os institutos 
especializados em pesquisas de market share.”  
 
No Brasil, a dificuldade persiste pelas mesmas razões. “É difícil avaliar exatamente o 
tamanho de um mercado como o nosso, mas há estimativas de que o setor oferece de 
500 mil a 600 mil empregos. Se esse número é verdadeiro, nossa operação, que tem 
45 mil funcionários, participa com pelo menos 9% do mercado total. E se for 
considerada apenas a parte terceirizada, que abrange calculadamente um terço do 
mercado, ou cerca de 200 mil empregos, nossa participação torna-se bem mais 
significativa.” 
 
Diante dessa realidade, a Atento desenvolve uma estratégia de ganhar competitividade 
nos custos e marcar uma presença efetiva nos negócios dos clientes. O fato é que as 
empresas demandam cada vez mais soluções flexíveis que agreguem valor aos seus 
negócios e permitam economia de custos. 
 
 
Leia mais 
 
O grande emprego do ‘futuro’ empresário Agnaldo Calbucci 
Garibaldi Otávio   
  
Aceitar a proposta da multinacional espanhola Telefónica para compor a equipe 
encarregada de montar, seis anos atrás, o projeto de criação da Atento, que abriria 
espaço para o Grupo espanhol no ramo do atendimento a distância (contact center), 
revelou-se no final um ato de sensatez do executivo Agnaldo Calbucci. Mas, na época, 
era para ele uma decisão sofrida. Significava abandonar o sonho de ter o seu próprio 
negócio, meta final que começava a se concretizar em cima de todo o investimento de 
tempo, esforço e talento que fez ao longo de uma aplicada carreira de executivo.  
 
Formado pela FAAP em Administração, em 1982, com especialização na área 
financeira, Agnaldo Calbucci começou a trabalhar em 1978 no antigo Lar Brasileiro, 
operação doméstica do Chase Manhattan. Ficou depois 9 anos no Crefisul. Nesse meio 
tempo, cursou a clássica escola de formação de analistas e operadores de crédito 



mantida pelo Citibank, dono do Crefisul. “E fui fazendo carreira nessa área.” Depois 
disso, foi para o Multiplic, que era do Lloyds Bank na época. Então passou a atuar na 
atividade de consultoria, até entrar para a área de processamento de cartão de 
crédito.  
 
“Aí montei a minha empresa.” A experiência durou 2 anos. Na experiência empresarial, 
Calbucci desenvolveu um produto para a área de cartão de crédito e também serviços 
de call center, aproveitando a infra-estrutura bastante especializada que tinha 
montado. “Trabalhei muito com seguros, lançando algumas promoções bastante 
específicas”. Além disso, Calbucci tinha fechado parceria com a Mastercard 
internacional, para trazer o produto dela para o Brasil. 
 
Foi quando a Telefônica apareceu. Nesse momento, Calbucci tinha 3 ofertas de compra 
da sua empresa. “Pensei: é um sacrifício isso aqui, vou vender a empresa e trabalhar 
para o projeto da Telefônica”. Seu raciocínio considerava que o empreendedor no 
Brasil tem vida difícil, sobretudo de acesso ao capital, mesmo tendo um bom nome na 
praça. “Não há por aqui oportunidades como eu vi nos Estados Unidos, onde alguém 
com uma boa idéia sai com dinheiro suficiente e barato para montar seu negócio. Aí 
senti que o meu caminho passava pela Telefônica.” 
 
Calbucci lembra que começou do zero na Atento, antes mesmo de a empresa ser 
fundada. “Na verdade, acabei vindo para cá num papel”, brinca, referindo-se ao texto 
que lhe foi apresentado com as definições básicas do projeto. “Gostei do que li. E 
assim fui contratado como diretor comercial, participando, portanto, do finzinho da 
fase de constituição e, logo em seguida, da fundação da empresa no dia 1º de abril de 
1999.” No final de 2002, já com a operação brasileira estruturada, Calbucci passou a 
trabalhar no programa de expansão mundial do Grupo. “Formulei as estratégias de 
marketing de cada uma das empresas nos vários países em que elas foram se 
instalando. Fiz isso um ano e meio. Montamos empresas vitoriosas, mas tivemos de 
descartar algumas, como as unidades da Itália e a do Japão, mercados nos quais 
falharam as nossas condições de concorrência.”  
 
Nesse tempo, Calbucci foi chamado de volta ao Brasil para assumir a função de COO 
(Chief Operating Officer), basicamente para cuidar de toda a operação e do 
relacionamento com os clientes. Reportava-se ao então presidente. “Era, na verdade, 
um processo de substituição. Ao assumir a função, estava pegando uma parcela 
ponderável das responsabilidades do presidente. Era um destino pensado. Ou seja, 
estava sendo feita uma substituição gradual, o que se concretizou em 2003.” 
 
Calbucci fala do significado que teve para ele a compreensão do papel de líder que 
deve caber ao presidente. “Eu acho que é o grande diferencial de empresas como a 
nossa, tocada por muita gente. O êxito do negócio depende da capacidade do líder de 
despertar nas pessoas o ânimo para o trabalho, de criar uma relação positiva, de criar 
um time campeão, de ter ao seu lado as competências adequadas. Numa empresa de 
45 mil pessoas, como a nossa, o principal foco da gestão é manter a equipe realmente 
direcionada para os objetivos estratégicos que a empresa definiu.” 
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