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Principais  
cifras financeiras e 
não financeiras  

Indicadores financeiros 

*Recalculados para excluir o Marrocos após o término das atividades no país.

(em milhões de dólares) 2017 2016* 2015*

Receitas 1.921,311   1.757,498 1.949,900

EBITDA 196,9 213,7 223,3

Lucro líquido -13,9 116,346 223,3 

Dívida financeira líquida 344,5 340,9 391,6

Alavancagem  
(dívida líquida / EBITDA ajustado) 1,6x 1,5x 1,6x
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Indicadores de recursos humanos

*Rotação média mensal do pessoal de operações.

2017 2016 2015
Número de funcionários 151.817 151.601 163.974

Diversidade
- Homens
- Mulheres

 
35,45%  
64,55%

 
34,5% 
65,5%

 
33,6% 
66,4%

Total de horas de treinamento 
(milhões) 8,5 11,3 16,8

Taxa média mensal de rotatividade 5,9%* 6,3% 5,5%

Taxa de absenteísmo 7,7% 8% 9,2%

2017 2016 2015
Consumo energético  
(gW por ano) 3.677 3.437 10.650

Consumo de água  
(metros cúbicos 604.690 733.049 708.646,82*

Investimento e despesas ambientais 
(em dólares) 711.034 292.218 190.571**

Indicadores ambientais

*Espanha, Colômbia, Peru, Brasil, Guatemala, El Salvador.
**Somente Brasil.
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Perfil  
da empresa   

Denominação 
social: Atento S.A.

Sede 
social:

4 rue Lou Hemmer L-1748
Luxembourg Findel
R.C.S. Luxembourg: B185.761

Telefone: 917 40 68 00

Website: www.atento.com

Número  
de ações: 73.909.056

Atividade: Serviços para gestão do relacionamento com clientes e terceirização de processos de 
negócios (CRM / BPO) para empresas através de múltiplos canais.

Mercados:
Presença em 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Espanha, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Panamá, Peru, Porto Rico e Uruguai 
Amplo espectro de setores, desde as telecomunicações até a indústria farmacêutica, 
passando pelo turismo e pelos serviços de utilidade pública.

A Atento é uma empresa multinacional de origem espanhola dedicada à gestão do relacionamento 
com clientes e à terceirização de processos de negócios (CRM / BPO) através de diferentes canais. 
Líder indiscutível na América Latina e um dos cinco maiores fornecedores do mundo em termos de 
faturamento, fornece seus serviços e soluções para mais de 400 empresas de diferentes setores 
em 13 países. Suas ações são negociadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo ATTO.
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Prezados amigos:

É um prazer dirigir-me a vocês para prestar contas de nossas realizações de 2017 
neste Relatório Integrado, onde tentamos condensar nossa atividade econômica e 
social nos 13 países onde operamos.

Durante o ano, a implementação de nossa estratégia de diversificação e 
crescimento impulsionou nossas receitas, aumentou nossas competências digitais 
e expandiu nosso mercado. 

Nosso volume de negócios cresceu 5,1% para 1.921 milhões de dólares, graças 
a fortes esforços comerciais, o que resultou em um aumento histórico do 
faturamento das empresas multisetoriais em todas as regiões, especialmente na 
América Latina.

Em 2017, fizemos uma série de investimentos e parcerias estratégicas, incluindo 
a compra da Interfile e os acordos com a Keepcon e a Falconi, que nos ajudarão 
a liderar a oferta digital no setor de CRM e BPO e nos permitirão apoiar nossos 
clientes em seu processo de transformação digital.  

Para esse fim, lançamos a Atento Digital, que vai oferecer aos nossos clientes 
ferramentas para vendas digitais, inteligência artificial, automação de processos 
de clientes de back-office e front-office, analítica e plataforma omnicanal para 
melhorar a experiência do cliente dos nossos clientes.

Mensagem  
do 
CEO  102-14
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E conseguimos isso, melhorando nossa situação 
financeira com uma reestruturação de nossa dívida 
que melhora substancialmente as condições 
anteriores, o que nos permite continuar investindo em 
novas capacidades.  

A consolidação da nossa estrutura financeira e a forte 
geração de caixa, mesmo depois dos investimentos 
realizados, nos permitiram proporcionar aos 
acionistas um primeiro dividendo de 25 milhões 
de euros em novembro, sob a nova Política de 
Dividendos aprovada em setembro

Em termos de regiões, permanecemos líderes 
incontestáveis do atendimento ao cliente na América 
Latina, onde temos 17% do mercado, muito à frente 
de nossos concorrentes, e lançamos os alicerces 
para manter essa liderança com novas competências 
digitais, uma área onde esta região tem imenso 
potencial, agora que a economia está começando a 
mostrar sinais de recuperação. 

No Brasil e na Espanha, aceleramos a entrada em 
empresas de telecomunicações não pertencentes 
à Telefónica, nosso principal cliente, e entramos em 
setores de rápido crescimento, como a saúde, o 
varejo ou a eletrônica de consumo.

No segmento Nearshore dos EUA, continuamos 
expandindo nossa carteira de clientes com empresas 
de telecomunicações e estamos convencidos de que 
ainda há margem para crescimento.

Finalmente, em 2017, continuamos nossa expansão 
e diversificamos nossas receitas, o que, juntamente 
com a nossa disciplina de custos, permitiu que a 
margem EBITDA fosse de 11,5%, em linha com nossas 
previsões.

Olhando para a frente, mantemos a estratégia que 
impulsionou nossas receitas e que nos permitirá crescer 
entre 3% e 6% em 2018. Esta estratégia está estruturada 
em torno de quatro eixos: evolução permanente da 
oferta de valor, liderança geográfica, diversificação da 
carteira de clientes e crescimento inorgânico. 

Nada disso será possível, no entanto, sem o 
esforço conjunto e a motivação dos mais de 151 
mil funcionários que trabalham nos 100 centros 
da Atento e que em 2017 atenderam mais de 400 
clientes. Muito obrigado a todos pela sua colaboração.

Na Atento procuramos corresponder ao seu 
envolvimento, oferecendo as melhores condições 
de trabalho possíveis e as maiores oportunidades de 
crescimento profissional. Essa abordagem nos ajudou 
a estar entre as melhores 25 multinacionais do mundo 
para se trabalhar em 2016, de acordo com a Great 
Place To Work©. 

O emprego e o treinamento de nossos profissionais 
é a chave para a satisfação de nossos clientes, que, 
mais uma vez, reconheceram a excelência de nossos 

serviços e soluções com uma taxa de retenção 
de 98%. Sua confiança nos convida a continuar 
superando-nos para melhorar nossa oferta e adaptá-
la à nova realidade digital.

Nosso intenso crescimento também nos permitiu 
continuar apoiando o desenvolvimento das 
comunidades onde operamos com nossos 
contratos com fornecedores locais, o pagamento 
de impostos e o desenvolvimento de inúmeras 
iniciativas sociais nas quais nossos colaboradores 
têm um papel especial, como a "Vozes que Ajudam" 
ou a "Atentos ao Futuro".

Estamos cientes de que nossa contribuição para a 
transformação do mundo através dos negócios, com 
a qual nos comprometemos como membros do 
Pacto Global das Nações Unidas, será maior quanto 
maior nosso crescimento e melhor soubermos como 
transferi-lo para as pessoas ao nosso redor.

Alejandro Reynal 
CEO da Atento

"Em 2017, continuamos nossa 
expansão e diversificamos nossas 

receitas"
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Nosso modelo de 
negócio
Ética e integridade 

Nossos serviços e mercados

A Responsabilidade Social Corporativa da Atento

Relação com grupos de interesse
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Compromisso. Temos um compromisso com o êxito dos nossos clientes.
Paixão. Trabalhamos com paixão, entusiasmo e com o desejo de sermos melhores a cada dia.
Integridade. Agimos com integridade, fiéis aos nossos valores e assumindo a responsabilidade por nossas ações.
Confiança. Garantimos a confiança, transparência e respeito nas relações com todos os nossos grupos de interesse 
(clientes, funcionários, fornecedores, sociedade e acionistas).

Agimos guiados pelos nossos valores e lideramos através do exemplo.
Estamos focados no cliente e temos um compromisso com o êxito dos seus negócios.
Lideramos motivados pela paixão por ganhar, pela excelência e pela inovação.
Nosso foco incide sobre a execução, agindo rapidamente na tomada de decisões, mas tendo cuidado com as nossas 
ações e assumindo riscos com inteligência.
Estimulamos a colaboração, compreendendo as necessidades locais e aproveitando nossos pontos fortes globais.
Somos responsáveis por facilitar o desenvolvimento dos nossos funcionários.

Trabalhamos como uma equipe, entendendo as necessidades locais dos nossos clientes, mas apoiando-nos nas nossas 
capacidades e escala multinacionais.
Fomentamos um espírito empreendedor e inovador.
Somos eficientes, ágeis e nosso foco é criar valor para os clientes.
Acrescentamos paixão em tudo o que fazemos, com a ambição de sempre alcançar nossas metas e o desejo de 
sermos melhores.
Temos disciplina financeira e operacional.
Temos orgulho de construir um ótimo lugar para trabalhar.

Além do guia Atento Compass, a Atento possui um Código de Ética, de cumprimento obrigatório para todas as pessoas da organização. 
(Para mais informações, consulte o capítulo "Governança Corporativa")

A
te

nt
o 

C
om

pa
ss

O guia corporativo Atento Compass condensa os valores, o modelo de liderança e os princípios de atuação que 
devem reger as ações da Atento para cumprir sua missão: contribuir para o sucesso das empresas para as quais 
oferece seus serviços, garantindo a melhor experiência para seus clientes.

Ética e
integridade

Modelo de 
Liderança

Princípios de 
Atuação 

Valores
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A Atento oferece uma gama 
completa de serviços e soluções 
de Costumer Relationship 
Management (CRM) e Business 
Process Outsourcing (BP), que 
incluem vendas, atendimento ao 
cliente, suporte técnico, cobrança 
e back office, entre outros. Com 
esta oferta, onde os serviços digitais 
têm uma importância crescente, 
a multinacional abrange todas as 
necessidades de gestão de seus 
mais de 400 clientes em 13 países 
através de vários canais, projetando 
em cada caso soluções adaptadas às 
necessidades do setor, ao modelo de 
negócio ou ao tipo de consumidores 
a quem se dirige. 

Nossos 
serviços e 
mercados 
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Atento
+ Customer 

Journey 
Services

Atento
CX

Atento
+ Business 

Process 
Transformation

Atento
+ Industry 

Specific 
Solutions

Atento
+ Digital

Serviços da Atento 

Serviços e 
soluções

A empresa fornece soluções personalizadas de ponta a ponta que proporcionam 
uma experiência aprimorada para os clientes dos seus clientes, criam 
relacionamentos mais fortes e melhoram sua lealdade.

Atento Customer Journey Services

Fornece experiências omni e multicanais, executando serviços de vendas, centros 
de serviço ao cliente, suporte técnico, cobrança e back office. 

Sua extensa experiência permite expandir as ofertas dos clientes através de 
tecnologias digitais e analítica.

Através de uma abordagem consultiva, oferece soluções inovadoras e 
personalizadas para superar as necessidades de negócios da empresa. 

Atento Business Process Transformation

Fornece uma nova abordagem para os processos de negócios das empresas 
clientes.  A metodologia de consultoria em gestão da Atento inclui a compreensão 
dos problemas operacionais de seus clientes e a proposição de cenários "COMO 
ESTÁ" e "DEVE SER" para seus negócios. Além disso, usando a estrutura de suas 
áreas de Command Center e Quality Assurance, acompanha o desempenho das 
principais métricas, melhorando os resultados do negócio. 

Atento Industry Specific Solutions

Com a combinação entre os serviços Customer Journey Services, a plataforma 
da Atento Digital e sua abordagem consultiva, oferece soluções especializadas, 
projetadas para estimular os resultados de empresas em setores específicos, como as 
telecomunicações, a banca, os serviços financeiros, os seguros e os serviços de saúde.

Suas soluções são fornecidas através da combinação das melhores práticas 
de mercado, tecnologia avançada e garantia de qualidade, com um alto nível de 
especialização e personalização, para tornar-se um componente-chave na cadeia 
de valor dos nossos clientes.
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Evolução da oferta 
digital

5,2%94,8% 2014

2017 6,6%93,4%

DigitalOutro

Acompanhar as  
empresas em sua  
transformação digital
 
A Atento lançou em 2017 a Atento Digital, sua nova unidade de negócios que 
integra todos os ativos digitais da Atento e acompanha seus clientes no processo 
de transformação digital de suas relações com os consumidores.

A oferta da Atento Digital compreende uma gama de serviços que inclui vendas 
100% online, atendimento digital ao cliente, suporte técnico digital, RH digitais e 
cobrança digital. 

A oferta digital da Atento também inclui serviços de assessoria/consultoria, e o uso 
de ferramentas de analytics e automação para melhorar a eficácia e a eficiência 
dos processos relacionados ao cliente. 

Todos esses serviços são fornecidos por meio da plataforma omnicanal da Atento, 
que integra canais tradicionais e canais digitais:

Experiência dos clientes

AppsVPA Web Redes sociais

Salas de chatVPA KlaskOn-site

SMS E-mailTelefone

13We build a sustainable world with you

Relatório Integrado 2017

Nosso modelo de negócio

Sobre a
Atento

Mensagem 
do CEO

Nosso modelo 
de negócio Estratégia Governança 

corporativa
Desempenho 

em 2017
Sobre este 

relatório

Nossos serviços e mercados  



(1) Inclui Uruguai
(2) Inclui Guatemala e El Salvador
(3) Inclui Porto Rico

Colômbia

Chile

América Central(2)

Argentina(1)

EMEA

Marrocos

Espanha

TOTAL

Brasil

América

Peru

México

Estados Unidos(3)

00

4

3

3

5

4

3

3

4

5150 10095

2016 2017

109

1211

31 35

1515

1414

1414

A Atento tinha, no final de 2017, mais de 151.000 
funcionários distribuídos por 100 centros de serviços 
em 13 países. Graças à sua atividade, a multinacional 
permanece entre os cinco maiores prestadores de 
serviços de CRM e BPO do mundo.

A Atento é líder na América Latina, um dos mercados 
mais atrativos do planeta. De acordo com a Frost & 
Sullivan, a empresa possui uma quota de mercado 
de 17% na América Latina (dados relativos ao final do 
ano de 2016), mantendo uma posição de liderança na 
maioria dos países onde atua, incluindo Brasil, México, 
Peru, Argentina e Chile. 

A sede está localizada em Madri (Espanha), onde a 
Atento tem sua origem. Além disso, possui outros 
escritórios centrais em pontos de especial relevância 
para seu modelo de negócios: São Paulo (Brasil) e 
Cidade do México (México). É também um fornecedor 
líder de serviços de CRM / BPO de nearshoring para 
empresas que operam nos Estados Unidos.  
 

Mais centros em 2017

No final de 2017, a Atento tinha mais cinco centros do 
que em 2016, depois de abrir mais quatro no Brasil, 
dois na Argentina e um na Colômbia, e fechar dois na 
Argentina e um na Guatemala.

Mapa da Atento 
no mundo

A Atento no 
mundo
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A responsabilidade 
Social Corporativa 
da Atento 

Como parte de sua cultura e estratégia de negócios, 
a Atento está comprometida com uma gestão 
socialmente responsável, que proporciona valor às 
comunidades onde atua e aos seus diferentes grupos 
de interesse: funcionários, investidores, clientes, 
autoridades e sociedade em geral. Por meio de suas 
políticas e práticas cotidianas, defende os direitos 
humanos, trabalhistas e ambientais reconhecidos no 
Pacto Global das Nações Unidas, ao qual aderiu em 2011.
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O gerenciamento da responsabilidade social da Atento é estruturado em três linhas de ação:

Emprego e capacitação no desenvolvimento de habilidades: A Atento se esforça para que seus 
funcionários alcancem o potencial máximo e se tornem agentes de mudança como membros 
ativos de suas comunidades. Seu papel é especialmente importante como primeiro empregador 
em todas as geografias.

Sociedade: com sua capacidade de gerar emprego, a Atento promove a inclusão social 
contratando grupos para serem colocados no ambiente de trabalho. Além disso, realiza inúmeras 
iniciativas de voluntariado corporativo, campanhas humanitárias, dentre as quais destacam-se a 
"Vozes que Ajudam" ou a "Atentos ao Futuro".

Consciência ecoeficiente: para minimizar sua pegada de carbono, reduzir o consumo de água 
e energia e promover a reciclagem, a Atento otimiza os recursos naturais por meio do uso de 
tecnologias eficientes.

Empresa 
Socialmente 
Responsável
Graças ao bom trabalho da Atento em termos de sustentabilidade, a empresa recebeu o Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsável 2017 no México, Argentina e Peru. É um dos principais 
reconhecimentos no campo da Responsabilidade Social Corporativa na América Latina, que premia os 
altos padrões da empresa em termos de qualidade de vida na empresa, ética corporativa e vínculos com 
a comunidade e o meio ambiente. A Atento detém esse distintivo no México desde 2017 e o recebe pela 
sexta e quinta vez na Argentina e no Peru, respectivamente. 

1

2

3

2017

MÉXICO

2017

ARGENTINA

2017

PERU

 A Atento 
recebeu a 
Distinção 
de Empresa 
Socialmente 
Responsável 
2017 no México, 
Argentina e 
Peru pelo seu 
bom trabalho 
em termos de 
sustentabilidade
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Direitos Humanos Direitos do Trabalho

Meio Ambiente Anticorrupção

Desde que aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas 
em 2011, a Atento promove os direitos humanos, os 
direitos trabalhistas, a proteção do meio ambiente e o 
combate à corrupção.

Em 2017, contribuiu com os 10 Princípios da 
seguinte maneira:

Pacto Global  
das Nações 
Unidas
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Direitos Humanos:

Princípio  1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos Direitos Humanos fundamentais 
reconhecidos internacionalmente dentro de seu âmbito de influência.

Princípio  2. As organizações devem garantir que suas empresas não são cúmplices da violação dos 
Direitos Humanos.

A Atento reconhece as necessidades dos colaboradores em todos os países, os trata com respeito e 
dignidade e os apoia para que desenvolvam suas capacidades e adquiram novas competências, que os 
beneficiem tanto no âmbito profissional como pessoal. Além disso, a Atento procura vincular-se com 
organizações que também apoiam os Direitos Humanos.
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Direitos do Trabalho:

Princípio  3. As empresas devem apoiar a liberdade de filiação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva.

Princípio  4. As empresas devem apoiar a eliminação de todas as formas de trabalhos forçados ou feitos 
sob coação.

Princípio  5. As empresas devem apoiar a erradicação do trabalho infantil.

Princípio  6. As empresas devem apoiar a extinção das práticas de discriminação no emprego e na 
ocupação.

A Atento reconhece o direito de filiação dos colaboradores e leva em consideração as solicitações dos 
trabalhadores nas sessões de negociação nas quais são estabelecidas as condições de trabalho em 
todas as regiões em que opera.

A Atento rejeita o trabalho infantil e todos os tipos de trabalho forçado. A contratação de pessoal está 
estritamente restringida pelas normas de idade mínima legal para trabalhar em vigor em cada país. 

O critério principal de seleção de pessoal pela Atento é a capacidade das pessoas para desempenharem 
suas tarefas, sem considerar seu gênero, idade, religião, origem étnica, condição migratória ou deficiência 
física, coadjuvando à inclusão de grupos vulneráveis.
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Meio Ambiente:

Princípio  7. As empresas deverão manter um foco preventivo que favoreça o meio ambiente.

Princípio  8. As empresas devem fomentar iniciativas que promovam uma maior responsabilidade 
ambiental.

Princípio  9. As empresas devem favorecer o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que respeitem 
o meio ambiente.

Anticorrupção:

Princípio  10. As empresas devem trabalhar contra todas as formas de corrupção, incluindo a extorsão e 
o suborno.

A Atento empenha-se continuamente em aumentar o aproveitamento dos recursos naturais e minimizar 
o impacto ambiental das suas atividades em todas as filiais, principalmente empregando tecnologias e 
medindo o consumo dos recursos naturais.

A Atento conta com uma extensa política anticorrupção, que compreende códigos de ética e de 
conduta, e formação no assunto, adaptando-se tanto às necessidades globais como regionais da 
empresa. Em 2017, não foram registradas práticas de corrupção em nenhuma das filiais da Atento.
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Relação com 
grupos de 
interesse

O relacionamento da Atento com seus grupos de 
interesse é baseado no respeito e reconhecimento de 
suas legítimas expectativas. Para detectá-las e poder 
dar resposta a essas expectativas, a empresa mantém 
um diálogo permanente com cada grupo através 
de diferentes canais. Como membro proeminente 
da indústria de CRM e BPO, participa ativamente de 
diferentes associações.

Oito grupos foram identificados como grupos de interesse da Atento: funcionários, 
clientes, representantes de grupos sindicais, meios de comunicação, organizações 
nacionais e internacionais, administrações públicas, acionistas e fornecedores.
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Acionistas: 
Criar valor de forma sustentável ao longo 

do tempo.

Representantes de grupos sindicais:
Estabelecer um marco de colaboração que 

permita encontrar a melhor forma de se 
relacionar com os funcionários.

Fornecedores: 
Desenvolver uma relação comercial 

vantajosa para ambas as partes que seja 
positiva para o ambiente e a comunidade.

Meios de comunicação:  
Facultar as informações necessárias para 
que a sociedade entenda o modelo de 
negócio da Atento.

Outras organizações nacionais e 
internacionais: 

Expor o ponto de vista da Atento e escutar as 
perspectivas de terceiros em diversos âmbitos.

Administrações públicas: 
Criar meios de colaboração que facilitem 

a satisfação das necessidades da Atento e 
das administrações públicas.

Clientes: 
Oferecer um serviço de máxima qualidade 
na gestão das relações com os clientes e 
outros processos BPO.

Funcionários: 
Manter a formação e motivação necessárias 
para obter um serviço de qualidade e um 
quadro de funcionários com entusiasmo.

Relação com 
grupos de 
interesse

22We build a sustainable world with you

Relatório Integrado 2017

Nosso modelo de negócio

Sobre a
Atento

Mensagem 
do CEO

Nosso modelo 
de negócio Estratégia Governança 

corporativa
Desempenho 

em 2017
Sobre este 

relatório

Relação com grupos de interesse 



C
Clientes: 

 ƻ Pesquisa ao Cliente Contratante, que inclui perguntas abertas
 ƻ Comunicação diária com a pessoa responsável pelo serviço
 ƻ Representante da Diretoria ComercialFu

Funcionários: 
 ƻ Pesquisa de Clima anual
 ƻ Canal de Denúncias de caráter confidencialF

Fornecedores: 
 ƻ Conversas fluidas no trabalho diário

MC
Meios de comunicação:

 ƻ Comunicados de imprensa do Departamento de Marketing e 
Comunicação Estratégica

 ƻ Chamadas, e-mails e eventos.

A
Acionistas: 

 ƻ Seção de "Investidores e acionistas" no site corporativo   
(http://investors.atento.com/investors/)

 ƻ Assembleia Geral de Acionistas
 ƻ Apresentações de resultados

O diálogo entre a Atento e seus clientes é levado a cabo através de diferentes canais.

Canais de relação com os 
grupos de interesse
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Argentina:

Cámara Argentina de Centros de Contactos: plataforma que tem como 
objetivo que as empresas de Centros de Contato situadas na Argentina 
alcancem um nível de desenvolvimento completo e sustentável no tempo e 
promovam em conjunto o posicionamento da indústria argentina de Centros de 
Contato como a mais importante no continente.

Asociación de Marketing Directo e interactivo de Argentina (AMDIA): 
organismo que vincula empresas e ONGs que usam e apoiam ferramentas 
e técnicas multicanal de marketing direto e interativo, e seus fornecedores e 
profissionais independentes.

 
Uruguai: 

Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay (CTU): associação que 
reúne empresas de telefonia móvel, transmissão de dados, longa distância 
internacional, call centers, integradores de conteúdos, aplicativos móveis e 
multimídia, além de fornecedores de infraestrutura, equipamento e serviços.

 
Brasil:

Associação Brasileira de Telesserviços: principal órgão representativo da 
indústria de BPO no Brasil.

Colômbia:

Asociación nacional de empresarios (ANDI): organização sem fins lucrativos 
cujo objetivo é difundir e promover os princípios políticos, econômicos e sociais 
de um sistema sadio de livre iniciativa. Atualmente, é o grêmio empresarial mais 
importante da Colômbia..

Asociación Colombiana de Contact Center (ACCM): associação com o 
objetivo de reunir pessoas jurídicas e demais entidades que sejam call centers, 
fornecedores de hardware, software e serviços do setor de call centers, assim 
como pessoas jurídicas que, dentro das suas organizações, tenham seu próprio 
call center ou contact center.

 
Chile:

Cámara de Comercio de Santiago: associação sem fins lucrativos orientada 
para apoiar o desenvolvimento empresarial do Chile. Reúne aproximadamente 
1.300 empresas.

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare): 
corporação privada sem fins lucrativos que agrupa aproximadamente 1.200 
empresas e disponibiliza informações e treinamento sobre temas importantes 
para a gestão das empresas.

Asociación Chilena de Empresas de Call Center (ACEC): associação que reúne 
aproximadamente 14 empresas de call centers/contact centers. Seu principal 
objetivo é discutir e difundir questões trabalhistas e comerciais ligadas ao setor.

A Atento participa em numerosas associações relevantes na indústria de CRM e BPO em todas as suas geografias. 

Associações setoriais em que a Atento participa 

Participação em 
associações setoriais  
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Perú:

Asociación Peruana de Centros de Contacto (APECCO): associação civil 
sem fins lucrativos que reúne empresas que oferecem serviços de centros de 
contato ou semelhantes, assim como fornecedores especializados da indústria.

Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM): organização 
independente e sem fins lucrativos que representa empresas peruanas, 
americanas e estrangeiras. Conta com cerca de 3.000 membros que 
representam mais de 580 empresas associadas.

Asociación Buenos Empleadores (ABE): associação pertencente à AMCHAM que 
tem o objetivo de promover a responsabilidade social no trabalho, fomentando o 
respeito pelos funcionários e contribuindo para a erradicação do emprego informal.l. 

 
Guatemala:

Asociación gremial de exportadores (Agexport): organização privada, sem fins 
lucrativos, que impulsiona e desenvolve as exportações de produtos e serviços 
na Guatemala. Agrupa e representa pequenas, médias e grandes empresas 
guatemaltecas, oferecendo-lhes apoio para que se posicionem e permaneçam 
no mercado mundial.

Cámara Americana de Comercio (AmCham)*: associação privada, sem 
fins lucrativos, composta por empresários interessados em prestar serviço à 
comunidade e promover o investimento e o comércio entre os Estados Unidos 
e a Guatemala. A AmCham opera por intermédio de suas empresas sócias, 
realizando diferentes atividades.

México:

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI): associação que realiza estudos 
e eventos anuais, proporcionando mais conhecimentos sobre as tendências 
digitais e a percepção dos usuários sobre temas fundamentais referentes 
à internet. Colabora diretamente com organizações aliadas, autoridades, 
reguladores, funcionários, legisladores, membros da academia, da indústria e 
da sociedade civil em favor de um devido aproveitamento e uso responsável e 
produtivo da internet e das tecnologias da informação e comunicação.

Cámara Española de Comercio en México (Camescom): associação civil sem 
fins lucrativos reconhecida oficialmente e criada com o intuito de fortalecer o 
desenvolvimento das relações econômicas e empresariais entre a Espanha e o 
México, promovendo investimentos e intercâmbio comercial entre ambos os países. 

 
Espanha:

Asociación del Contact Center (ACE): organização sem fins lucrativos 
integrada à Associação Espanhola da Economia Digital. Representa as empresas 
associadas e oferece serviços aos seus membros tais como informações, 
assessoria e treinamento sobre todos os temas relativos a contact centers. 
Atualmente, reúne as empresas mais importantes do setor de contact centers.

*Também em El Salvador.
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Estratégia
Ambiente de mercado

Eixos estratégicos

Estratégia de RSC

Perspectivas para o futuro
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A economia mundial fortaleceu e ampliou sua recuperação em 2017, registrando um crescimento do PIB de 
3,8%. Esse ritmo expansionista, acima do esperado e o mais elevado desde 2011, foi impulsionado por um 
aumento significativo do investimento nas economias avançadas e pelo aumento parcial dos preços das 
matérias-primas, que beneficiaram os países produtores.

O Brasil, onde quase metade das receitas da Atento está concentrada, saiu da recessão com um crescimento 
de 1%, taxa que aumentará gradualmente nos próximos anos.

O restante da América Latina se beneficiou da recuperação dos preços das matérias-primas e do contexto 
dinâmico do comércio, embora sua evolução futura não seja isenta de riscos. O Chile liderou a recuperação da 
região com um crescimento acima de 3%; A Argentina saiu de sua recessão com um aumento no PIB de 2,8%; A 
Colômbia começou a se recuperar após o histórico acordo de paz com as FARC, e o México continua a resistir 
ao novo curso protecionista dos Estados Unidos.

A principal potência mundial continuou encabeçando as economias avançadas e encerrou o ano com uma 
taxa de crescimento de 2,3%. Para o próximo ano, a expansiva reforma fiscal aprovada pelo governo de Donald 
Trump em 2017 e o crescimento dos gastos públicos deverão impulsionar a demanda doméstica, embora as 
medidas protecionistas adotadas pela Casa Branca sugiram uma redução significativa nas trocas comerciais, 
especialmente com a China.

A Espanha, país de origem da Atento e onde suas operações na Europa estão concentradas, manteve um 
crescimento de 3,1%, sustentado pela força da demanda interna e pela contribuição positiva do setor externo.

A evolução macroeconômica global está enquadrada em uma imparável revolução digital que afeta todos 
os setores e todos os países e que significa uma mudança nas relações das empresas com seus clientes. 
Os consumidores usam de forma massiva dispositivos inteligentes e comunicam de preferência de forma 
telemática, em vez de pessoalmente.

Ambiente de 
mercado

 A imparável 
revolução 
digital  
afeta todos 
os setores  
e países e  
altera as 
relações  
entre as 
empresas e 
seus clientes
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Neste mercado em mudança, há certas tendências que afetaram a Atento e, claramente, continuarão a condicionar 
seus negócios no futuro:

Tendências do mercado 
de CRM e BPO

Aumento na contratação de serviços externos relacionados 
à gestão de clientes pelas empresas.   
Essa tendência deve-se principalmente ao aumento dos 
custos, às pressões competitivas e à maior complexidade 
operacional, o que leva as empresas a terceirizar atividades 
comerciais secundárias para se concentrarem em seus 
negócios principais.

Crescimento dos negócios relacionado ao crescimento dos 
negócios dos principais clientes.   
Embora o preço dos serviços seja o acordado nos contratos, 
o volume de serviços de CRM BPO fornecidos durante um 
determinado período depende do desempenho dos negócios 
dos clientes. A Atento tem uma exposição significativa aos 
setores das telecomunicações e dos serviços bancários e 
financeiros, e o negócio depende do crescimento contínuo 
dos negócios de seus clientes nesses setores.

Desenvolvimento de soluções de CRM e BPO.  
O setor está em transição; portanto, as soluções mais 
complexas que afetam vários canais são terceirizadas, criando 
uma oportunidade para os fornecedores de CRM BPO, 
incluindo a Atento, venderem seus serviços.

Flexibilidade de preços.   
Os novos contratos incluirão, cada vez mais, preços baseados 
em resultados e modelos híbridos de precificação, como 
forma de tornar os serviços mais transparentes.

As empresas estão relutantes em mudar seu fornecedor de 
serviços de CRM e BPO.  
Sem uma razão convincente para alterar o fornecedor de 
serviços de CRM e BPO, como diferenças significativas em 
termos de qualidade ou preço, as empresas geralmente 
tendem a permanecer com seu fornecedor de serviços.
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Para manter um crescimento 
rentável no médio prazo, a Atento 
elaborou uma estratégia que se 
apoia em quatro eixos: evolução da 
oferta de valor, liderança geográfica, 
diversificação da carteira de clientes 
e crescimento inorgânico. 

Eixos 
estratégicos
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Eixos estratégicos do 
negócio 

Evolução permanente da 
oferta de valor

 ƻ Apostar nas soluções com maior valor 
agregado, com forte foco na indústria.

 ƻ Aumento da oferta de serviços digitais, 
aproveitando as competências da Atento.

 ƻ Fortalecimento das competências de 
consultoria.

Liderança geográfica

 ƻ Consolidação como partner de referência de 
Digital CX e BPO na América Latina.

 ƻ Presença significativa no segmento nearshore 
dos Estados Unidos.

Diversificação da carteira de 
clientes

 ƻ Aumento da quota de clientes 
multisetoriais, especialmente em serviços 
financeiros e outros segmentos de rápido 
crescimento.

 ƻ Continuar sendo o parceiro de referência da 
Telefónica.

Crescimento inorgânico

 ƻ Adquirir pequenas empresas em setores atrativos 
para acelerar o crescimento. 

 ƻ Formalizar diferentes compras e parcerias 
estratégicas para expandir mercados e competências.
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Estratégia de 
RSC

Treinamento de funcionários

A constante evolução da oferta de valor e o crescente 
grau de digitalização implicam a formação contínua 
dos funcionários. Para isso, a Atento possui um 
programa global de educação e treinamento 
chamado Academia Atento.

Satisfação dos clientes

A empresa oferece aos seus clientes um serviço 
excelente e eficiente, aproveitando as mais 
avançadas inovações tecnológicas. Isso é 
credenciado pelos prêmios que recebe a cada 
ano.

Seleção de fornecedores com base em critérios 
éticos

O crescimento da Atento e sua diversificação se 
traduzem na contratação de novos fornecedores 
que permitem atualizar seus serviços e soluções. A 
Atento monitora os novos contratos para garantir o 
respeito pelos direitos humanos e o respeito pelo 
meio ambiente.

Geração de valor para os acionistas

O bom desempenho do negócio da Atento e sua 
evolução de acordo com as necessidades de 
seus clientes têm um impacto favorável em seus 
acionistas, que podem comprovar como a empresa 
em que investem está atualizada relativamente às 
tendências do mercado. 

Promoção do desenvolvimento da comunidade

A Atento contribui para o crescimento sustentável 
das comunidades onde opera, criando empregos, 
pagando impostos, contratando fornecedores locais, 
etc. Além disso, desenvolve voluntariado corporativo e 
campanhas humanitárias.

A Atento 
monitora 
os novos 
contratos com 
fornecedores 
para  
garantir 
o respeito 
pelos direitos 
humanos e 
pelo meio 
ambiente
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Desafios para 
2018

Crescimento das receitas consolidadas 3% - 6%

Margem EBITDA ajustada 11% - 12%

Net Interest Expense $40M - $45M 

Capex em numerário (% das receitas) 3.5% - 4.0%

Effective Tax Rate impacting Rec. Net Income 35% - 38% 

Contagem de ações diluídas 73,9 milhões de ações  

Conversão de caixa como porcentagem do EBITDA 35% -38%

No âmbito do negócio, a Atento concentra 
sua estratégia em 2018 no crescimento 
rentável e na geração de caixa.  

A empresa estabeleceu uma série de 
objetivos econômicos e financeiros 
baseados em três eixos:

 ƻ Aproveitamento do ambiente macroeconômico 
favorável e de uma estrutura regulatória estável 
para a terceirização.

 ƻ Aumento das receitas de clientes multisetoriais 
focados em soluções de maior valor agregado e 
plataformas digitais.

 ƻ Iniciativas de crescimento que permitam uma 
geração de fluxo de caixa sólido.

Desafios de 
negócio 

A estratégia da Atento se concentra 
no crescimento rentável e na 

geração de caixa
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Nossos clientes

 ƻ Continuar oferecendo serviços de qualidade e alta 
tecnologia aos nossos clientes através de soluções 
tecnológicas inovadoras.

 ƻ Aumentar a satisfação dos nossos clientes e a dos 
clientes dos nossos clientes, providenciando respostas 
eficientes e ágeis para os problemas.

 
 
Compromisso social

 ƻ Continuar a promover a inclusão no mercado de 
trabalho por meio da educação nas comunidades nas 
quais exercemos influência, para crescermos juntos 
econômica e culturalmente.

 ƻ Promover a inclusão social e no mercado de trabalho 
de pessoas em condições de vulnerabilidade.

 ƻ Continuar a promover a cidadania responsável 
mediante o voluntariado corporativo: fortalecer a 
iniciativa GCM.

 ƻ Capacitar o pessoal de segurança em políticas ou 
procedimentos da organização relativos a Direitos 
Humanos.

Nossa equipe de trabalho

 ƻ Aumentar a satisfação dos funcionários e fortalecer a 
oferta de desenvolvimento profissional para evitar a 
rotatividade. 

 ƻ Aumentar a oferta de oportunidades de 
desenvolvimento no local de trabalho para os 
colaboradores de todas as filiais da Atento ao redor 
do mundo.

 
Meio ambiente

 ƻ Promover o uso adequado dos recursos naturais mediante 
a conscientização e o uso de inovações tecnológicas.

 
Mecanismos de governança

 ƻ Informar a todos os colaboradores sobre as políticas 
globais que governam as práticas e estabelecem objetivos 
e metas segundo as necessidades regionais e locais.

 
Próximos objetivos de RSC

 ƻ Reportar as informações de RSC seguindo os padrões 
mais difundidos.

 ƻ Realizar auditorias aos nossos fornecedores a nível global.

Desafios de RSC 
para 2018 
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A Atento foi equipada com um 
avançado modelo de governança, 
que garante uma gestão operacional 
transparente, favorece o 
crescimento sustentável e impacta 
positivamente sua credibilidade 
no mercado. Este sistema atende 
aos mais rigorosos padrões 
internacionais, combinando 
os requisitos da legislação do 
Luxemburgo, onde a empresa 
tem sua sede, com as normas 
americanas, onde esta está listada, 
na Bolsa de Nova York (NYSE, 
conforme sua sigla em inglês).

Modelo de 
Governança 
Corporativa
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Co-Investors Atalaya ManagementBain Capital Public Shareholders

Atalaya Luxco S.à.r.l. 
(Luxembourg)

Atento S.A. the “Issuer”
(Luxembourg)

Atalaya Luxco Midco S.à.r.l.
(Luxembourg)

Atento Luxco 1 S.A. 
(Luxembourg)

Atento Spain Holdco S.L.U. 
(Spain)

Global Rossolimo  S.L.
(Spain)

Atalaya Luxco 2 S.à.r.l. 
(Luxembourg)

Atalaya Luxco 3 S.à.r.l. 
(Luxembourg)

Argentina SubsidiaryAtento Spain Holdco 6 S.L.U. 
(Spain)

Atento Spain Holdco 2 S.L.U. 
(Spain)

Spanish and other 
subsidiaries

Atento Spain Holdco 4 S.L.U. 
(Spain)

Brazil Subsidiary

Atento BV. 
(Netherlands)

LATAM subsidiaries

Atento Spain Holdco 5 S.L.U. 
(Spain)

Mexican and other 
subsidiaries

Estrutura de Governança Corporativa e Capital

36We build a sustainable world with you

Relatório Integrado 2017

Governança Corporativa

Sobre a
Atento

Mensagem 
do CEO

Nosso modelo 
de negócio Estratégia Governança 

corporativa
Desempenho 

em 2017
Sobre este 

relatório

Estrutura de Governança Corporativa e Capital

102-18



A Atento organiza anualmente uma Assembleia Geral de Acionistas, na 
qual o Comitê Executivo revisa os resultados do ano anterior e explica a 
estratégia para o ano seguinte. 
A convocatória da Assembleia Geral é feita todos os anos de forma proativa e inclui as seguintes ações:

 ƻ Envio da convocatória.
 ƻ Envio dos proxy cards.
 ƻ Envio da documentação necessária para se votar de forma informada.

Em 2017, a Assembleia foi realizada em 17 de maio e adotou, entre outras, as 
seguintes disposições:

 ƻ Aprovação das contas anuais individuais e consolidadas de 2016 e atribuição dos resultados do 
exercício.

 ƻ Reeleição para o período até a Assembleia Geral de 2020 dos diretores Francisco Tosta Valim Filho, 
Melissa Bethell e Devin O'Reilly.

 ƻ  Ratificação da nomeação do diretor David Garner, nomeado por cooptação no Conselho de 
Administração em 31 de dezembro de 2016.

 ƻ Renovação do auditor da empresa.
 ƻ Aprovação das remunerações do Conselho de Administração que presta serviços aos comitês.
 ƻ Mudança na redação do estatuto social para permitir a mudança do domicílio da empresa, 

modificar os requisitos formais para convocar as assembleias gerais de acordo com a nova 
legislação e autorizar o Conselho de Administração a ceder ações existentes da companhia ou 
emitir novos títulos para determinados funcionários.

Assembleia Geral 
de Acionistas
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O Conselho de Administração é composto por 8 membros, representando a natureza global da organização 
em 9 ocasiões durante o exercício de 2017.

Os membros do Conselho de Administração são 
pessoas qualificadas e de reconhecido prestígio. 
Seu curriculum vitae pode ser encontrado no site 
corporativo, na seção Governança Corporativa.

Para facilitar o seu funcionamento e garantir a sua independência, o Conselho está organizado em duas 
comissões compostas por três membros: a Comissão de Riscos e Auditoria e a Comissão de Remunerações.

Comissão de Riscos e Auditoria: 
Assessora o Conselho de Administração. Suas 
principais funções são a supervisão de processos de 
reporte financeiro, controles internos, avaliações de 
riscos e o relacionamento com o auditor externo. 

(em porcentagem) 2017 2016 2015

Porcentagem de 
homens no órgão 
administrativo

87,5% 85,7% 72%

Porcentagem de 
mulheres no órgão 
administrativo

12,5% 14,3% 28%

Membros do órgão 
administrativo com 
menos de 30 anos de 
idade

0 (0%) 0% 3%

Membros do órgão 
administrativo com 
entre 30 e 50 anos

5 (62,5%) 86% 89%

Membros do órgão 
administrativo com 
mais de 50 anos

3 (37,5%) 14% 8%

Nome Cargo Comissão de Riscos e 
Auditoria 

Comissão de Remunerações e 
Sustentabilidade

Alejandro Reynal Diretor

Devin O’Reilly Diretor

Antonio Viana Diretor Presidente

Melissa Bethell Diretora Presidente

Stuart Gent Diretor Membro

Thomas Iannotti Diretor Membro Membro

Marie-Catherine Brunner Diretor

David Garner Diretor Membro

Conselho de 
Administração

Comissão de Remunerações: 
Assessora o Conselho de Administração sobre 
assuntos principalmente relacionados com a seleção, 
remuneração e desempenho do CEO, a remuneração 
dos membros do Conselho de Administração, os 
planos de incentivos da empresa e o cumprimento das 
normas SEC aplicáveis. 

Perfil dos membros 
do Conselho 
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Nome Cargo

Alejandro Reynal Ample CEO

Mauricio Teles Montilha CFO

Mariano Castaños Zemboraín Diretor Comercial Global

José Ignacio Cebollero Bueno Diretor de Recursos Humanos

Michael Flodin Diretor Regional EUA e de Negócio 
Nearshore

Dimitrius Oliveira Diretor Regional para o Brasil

Rodrigo Llaguno Diretor para o México

Juan Enrique Gamé Diretor Regional América do Sul

José María Pérez Melber Diretor Regional EMEA

Comitê 
Diretivo

39We build a sustainable world with you

Relatório Integrado 2017

Governança Corporativa

Sobre a
Atento

Mensagem 
do CEO

Nosso modelo 
de negócio Estratégia Governança 

corporativa
Desempenho 

em 2017
Sobre este 

relatório

Comitê Diretivo



Código de 
Ética 

A Atento possui um Código de Ética no qual são estabelecidos e 
desenvolvidos os princípios éticos que devem reger o comportamento e a 
tomada de decisões de todos os membros da organização e de suas filiais.

Princípios do Código de Ética
 ƻ Conduta honesta e ética, aplicável inclusive à gestão de potenciais conflitos de interesses, 

reais ou aparentes, que possam ocorrer, em conformidade com a lei e a política da empresa 
sobre o assunto;

 ƻ Divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível nos relatórios e documentos 
que a empresa apresenta ou entrega à SEC e/ou aos investidores, assim como em outras 
comunicações públicas emitidas pela empresa;

 ƻ Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, assim como das políticas da empresa;

 ƻ Notificação interna imediata à(s) pessoa(s) relevante(s) (ou uso do sistema de denúncias 
anônimas e confidenciais da empresa) de qualquer não conformidade identificada no Código 
de infrações às políticas da empresa.

O Código de Ética é anexado aos contratos de trabalho de todos os profissionais, que devem aceitá-lo 
expressamente. 

Anualmente, são realizadas globalmente campanhas de difusão. Cada membro do Conselho, gerente e funcionário 
assina, manual ou eletronicamente, uma certificação confirmando que leu, entendeu e cumpriu o Código de Ética.

O não cumprimento deste Código pode resultar em uma ação disciplinar apropriada, incluindo demissão. O 
Código está disponível no site corporativo em  www.atento.com.

O Código 
de Ética é 

anexado aos 
contratos 

de trabalho 
de todos os 

profissionais,
que devem 

aceitá-lo 
expressamente
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Descrição do funcionamento 

Todos os funcionários da Atento podem comunicar uma violação do Código de Ética através do Canal de 
Denúncias que a empresa coloca à sua disposição, por meio de um microsite, e-mail ou chamada gratuita.

Código de Ética, Canal de Denúncias e Políticas
O compromisso da Atento com a ética, 
transparência e integridade é fundamental 
em nossa empresa. 

Portanto, se você detectar qualquer caso 
de fraude financeira ou operacional, 
deverá denunciá-lo através do Canal de 
Denúncias confidencial. 

Para isso, você tem à sua disposição 
diferentes canais disponíveis 24 horas por 
dia, 7 dias por semana:

    www.canaldenunciasatento.com    

    atento@canaldenunciasatento.com    

   Chamada gratuita    

Após o processo de revisão anual, você 
pode consultar as versões mais recentes 
das políticas publicadas na Atento Cloud 
ou na intranet local.

Argentina: 0800 666 0079 Luxemburgo: 800 8 1059

Brasil: 0800 721 0746 Marrocos: +55 11 2739 4501*

Chile: 1230 020 8946 México: 01 800 681 5380

Colômbia: 01800 913 2017 Nicarágua: +55 11 2739 4501*

Costa Rica: +55 11 2739 4501* Panamá: +507 8339697

El Salvador: 800 6784 
o +55 11 2739 4501* Porto Rico: 1 787 919 0828

Espanha: 900 838920 República Checa: +55 11 2739 4501*

EUA: 1 800 986 3850 Uruguai: 000 416 205 1344

França: 0805 089339 Venezuela: +55 11 2739 4501*

Guatemala: +502 22699458 
o +55 11 2739 4501*

* Aceita chamadas coletadas

º
É responsabilidade de todos conhecer e aplicar as políticas e garantir a integridade e a transparência da Atento.

Canal de 
Denúncias 
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O objetivo do canal de denúncias é denunciar qualquer atividade ou 
comportamento que contrarie as normas éticas ou viole qualquer outra política 
ou regulamento de conformidade obrigatória, interno ou externo, ou que seja 
contrário aos interesses da empresa e de seus grupos de interesse, a fim de 
garantir, proteger e promover o comportamento ético, os valores e os princípios 
da Atento. As informações e a identidade do denunciante serão tratadas 
confidencialmente e o denunciante poderá manter seu anonimato.

As denúncias dos funcionários são recebidas por uma empresa externa (ITCS), 
que avalia se as denúncias incluem a documentação mínima necessária que 
permita a sua investigação, fazendo uma avaliação provisória do nível de risco e 
enviando um relatório para o departamento de Auditoria Interna (corporativa), 
que, depois de analisá-las novamente, poderia:

 ƻ Ignorá-las, por falta ou imprecisão das informações ou por falta de relevância.
 ƻ Avaliar sua análise.  

Uma vez consideradas adequadas para análise, o departamento de Auditoria Interna 
avalia o nível de risco, geralmente selecionando para sua investigação as que considera 
de "alto risco", podendo-se apoiar no Comitê de Conformidade Global para resolver 
qualquer uma que apresente uma dificuldade especial, e delegar para o Comitê de 
Conformidade Regional as restantes. O Comitê de Conformidade é um órgão formado 
pelos responsáveis das áreas Jurídica, Financeira e de Recursos Humanos, com a 
responsabilidade do Órgão de Administração e com as principais funções de garantir 

a conformidade regulatória e promover a cultura ética. As denúncias consideradas de 
alto risco são, em geral, aquelas relacionadas a:

 ƻ Fraude com impacto em relatórios financeiros, fraude fiscal.
 ƻ Corrupção, suborno, lavagem de dinheiro. 
 ƻ Riscos econômicos, manipulação de faturamento.
 ƻ Má conduta, tratamento inadequado, conflito de interesses.
 ƻ Roubo de informações ou ativos.
 ƻ Violação de leis ou requisitos administrativos.
 ƻ Emissão de informações enganosas.
 ƻ Denúncias sobre diretores e funcionários de categoria superior.

Enquanto as denúncias de "outros tipos de risco" são geralmente relacionadas a:

 ƻ Infraestrutura / Instalações.
 ƻ Questões de recursos humanos (folha de pagamento, benefícios, bônus, 

salários variáveis, etc.).
 ƻ Denúncias sobre funcionários no nível gerencial e inferior, que podem incluir:

 ƻ Favoritismo.
 ƻ Pagamentos ou cobranças indevidos.
 ƻ Abuso moral/sexual.
 ƻ Danos à pessoa.
 ƻ Conduta antiética.

Durante o ano fiscal de 2017, foram escaladas 
denúncias para o comitê de conformidade local e 8 

denúncias foram encaminhadas para o comitê de 
conformidade global. Do total de denúncias, 91 vieram 
do Brasil, 36 da zona EMEA, 45 da América do Norte e 

213 do Sul (Brasil).
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Em consonância com o seu total respeito pelos 
Direitos Humanos, a liberdade de associação é 
uma realidade em todos os centros de trabalho 
da Atento. A empresa mantém um diálogo 
constante com os representantes dos 
trabalhadores e garante o direito de se 
beneficiar de acordos coletivos. Essas 
garantias são extensíveis a todos os 
seus fornecedores.

A empresa também aplica tolerância 
zero à exploração infantil e ao trabalho 
forçado e, por isso, não trabalha com 
fornecedores que tenham um risco 
significativo nessas questões. 

A Atento trabalha ativamente para evitar a 
discriminação em todos os seus centros. Em 2017, 
o Brasil foi o único país onde se registraram casos 
de discriminação, 53 no total, embora o número 
tenha sido reduzido em 20 casos em relação ao ano 
anterior. Medidas disciplinares já foram 
aplicadas em 33 dos casos (feedback, 
treinamento comportamental e 

A Atento e os 
Direitos Humanos

despedimento) e os 20 restantes 
ainda estão pendentes de 
resolução. 

Em todo o grupo, foram registradas apenas 
reclamações relacionadas a Direitos Humanos 
no Brasil 

A Atento promove o respeito pelos direitos humanos tanto dentro da 
organização como em sua cadeia de abastecimento. Esta política é mais 
evidente na gestão de recursos humanos, na luta contra a discriminação 
e na defesa dos grupos mais vulneráveis.

RH na cadeia de abastecimento

Desde 2016, a Atento inclui em seus contratos 
e em seus acordos de investimento cláusulas 
relacionadas ao respeito pelos direitos humanos 
no Brasil, na Colômbia, na Espanha 
e no Peru, e espera estender essa 
prática aos demais países onde 
está presente.

Em outros países, como a Argentina e o Uruguai, se 
especifica e se exige que os fornecedores cumpram 
requisitos relacionados à segurança da informação, 
cuidados ambientais e segurança no trabalho nas 
condições comerciais de contratação.

Reclamações  
sobre Direitos Humanos

2017
Brasil

2016
Brasil

Total de  
reclamações 671 867

Reclamações 
atendidas 671 867

Reclamações 
resolvidas 210 780
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Para garantir a proteção dos Direitos Humanos, um grande número de horas de treina-
mento é dedicado a esses assuntos nos diferentes países. 

Ao mesmo tempo, durante o ano de 2017 foram realizadas diversas 
ações de comunicação e treinamento em políticas e procedimentos, 
envolvendo treinamentos de combate à corrupção.

Graças a todas essas iniciativas, em 2017 não se registraram casos de 
corrupção dentro da organização.

Treinamento  
em Direitos Humanos

País Número  
de horas

Porcentagem de 
funcionários treinados

Argentina e Uruguai 1742 23,8%

Colômbia 4.264 90%

Estados Unidos/Porto Rico N/A N/A

Espanha 6.209 78,62%

- Filial Colômbia

- Filial Marrocos N/A N/A

Treinamento em 
Direitos Humanos
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Luta contra o suborno e a 
corrupção  

A Atento está empenhada em combater qualquer 
forma de corrupção, incluindo suborno. Em linha com 
sua adesão ao Pacto Global das Nações Unidas, a 
empresa estabeleceu um conjunto de medidas para 
prevenir, detectar e administrar comportamentos 
criminais de suborno.

 ƻ Política anticorrupção extensiva a todos os 
colaboradores.

 ƻ Controles a nível interno e da cadeia de 
abastecimento.

 ƻ Normas antifraude.
 ƻ Política de conflitos de interesses.
 ƻ Política de relação com as administrações públicas.
 ƻ Programas de e-learning para conhecer as políticas 

anticorrupção.
 ƻ Treinamento específico, em nível técnico e 

operacional, com o mesmo conteúdo em todas as 
regiões em que o grupo está presente.

 ƻ Treinamento em habilidades para colaboradores, 
realizado a partir da gerência média.

De um modo geral, a Atento utiliza duas formas de 
combater a corrupção e o suborno: gestão preventiva 
na assinatura de contratos e auditoria oportuna em 
determinados centros.

Assim, os funcionários que entram na empresa para 

as categorias de coordenador, gestor, gerente e 
diretor assinam a Política Anticorrupção (POL0), e 
todos os fornecedores devem preencher e assinar um 
formulário anexado a essa política.

Em relação às auditorias, em 2017 foram 
realizadas auditorias em 30 centros de 
trabalho. 

País Número de centros 
auditados

Chile 3

Colômbia 11

Peru 4

México 12

Auditorias  
anticorrupção

A Atento utiliza 
duas formas 
de combater 
a corrupção 
e o suborno: 
gestão 
preventiva na 
assinatura 
de contratos 
e auditoria 
oportuna em 
determinados 
centros
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Gestão de 
riscos

A Atento possui um sistema de gerenciamento de riscos que permite antecipar, evitar ou mitigar 
eventualidades que, caso ocorram, podem comprometer a consecução dos objetivos da empresa.

O departamento de Auditoria Interna tem a função de vigilância e resposta da empresa aos riscos do 
negócio. Há a figura do responsável de risco, que reporta ao chefe do departamento. 

É o diretor local, ou global, se for o caso, que comunica os riscos identificados nas comissões de auditoria, 
que são analisados detalhadamente e avaliados quanto à probabilidade de se materializarem. Em função 
do resultado dessa avaliação, elabora-se um plano de ação e mitigação, que é revisado periodicamente em 
reuniões sucessivas das comissões até que o risco desapareça. 

Existem riscos financeiros, operacionais, legislativos, ambientais, sociais, macroeconômicos e setoriais. 

Não houveram quaisquer processos em 2017 por causas relacionadas a comportamentos 
de concorrência desleal e violações da legislação em relação a práticas monopolistas e 
anticompetitivas. 

Por outro lado, existiram multas de natureza laboral no Chile e outras 7 no Peru de  
natureza administrativa, as quais aguardam resolução final. 

Multas de  
natureza laboral

País Número de 
multas

Valor monetário  
(em USD)

Chile 14 2.300

Peru 7 26.667

Não houveram 
quaisquer 
processos 

relacionados a 
comportamentos 

de concorrência 
desleal   

e violações da 
legislação em 

relação a práticas 
monopolistas e 

anticompetitivas
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Desempenho 
em 2017
Destaques

Resultados econômicos

Nossos clientes

Compromisso com a nossa equipe de trabalho

Compromisso social

Nossos fornecedores

Compromisso ambiental
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 Ƭ Março de 2017: a Atento compra uma participação 
majoritária na Interfile, um fornecedor líder de serviços de 
BPO para o setor dos serviços bancários e financeiros no 
Brasil. 

 Ƭ Junho de 2017: lançamento da nova unidade de 
negócios, Atento Digital, para impulsionar a experiência 
do cliente na era da digitalização. 

 Ƭ Junho de 2017: assinatura de uma associação e 
aquisição de uma participação minoritária na Keepcon, 
um fornecedor líder de gerenciamento automatizado 
da experiência do cliente com base em tecnologia 
semântica.  

 Ƭ Agosto de 2017: extensão dos prazos da dívida financeira 
da Atento, mediante a emissão de obrigações garantidas 
de nível sênior, com um juro de 6,125% para um capital 
total de 400 milhões de dólares, com vencimento em 
2022, e amortização antecipada das obrigações com 
vencimento em 2020 que estavam em circulação. 

 Ƭ Amortização antecipada das obrigações garantidas 
brasileiras com vencimento em 2019.

 Ƭ Assinatura de uma nova linha de crédito 
rotativo de 105 milhões de dólares que 
substitui a linha de 50 milhões de euros. 
 

 Ƭ O Conselho aprova uma Política de 
Retribuições que inclui o pagamento anual de 
um dividendo. 

 Ƭ Outubro: a Atento e a Falconi assinam uma 
parceria estratégica para fornecer serviços 
integrados de consultoria de gestão e 
terceirização de processos para empresas. 
 

 Ƭ Novembro: pagamento do primeiro dividendo 
da Atento aos acionistas, de 0,3384 euros por 
ação. 
 

 Ƭ Novembro: a Atento fecha a venda de 12 
milhões de ações com um valor nominal de 9 
euros por ação e uma opção para comprar até 
1,8 milhões de ações.

Destaques
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Resultados 
econômicos

Resultados                                              (em milhões de dólares) 2017 2016 2015 (*)

Receitas 1.921,311 1.757,498 1.949,900
Outras receitas operacionais 16,4 5,880 4,325
Outros lucros e obras próprias capitalizadas 0,4 41,748 -

Despesas operacionais:
Provisões (74,9) (65,598) (77,604)
Benefícios para funcionários (1,429,1) (1,309,901) (1,410,526)
Depreciações (49,2) (46,448) (50,077)
Amortizações (55,2) (50,916) (51,430)
Variação de provisões de tráfego (0,6) (1,902) (1,319)
Outras despesas operacionais (236,6) (214,015) (241,478)
Total de despesas operacionais (1.845.7) (1.688,7) (1.832,4)
Resultado operacional 92,4 116,346 121,774
Receitas financeiras 7,9 7,188 15,459
Despesas financeiras (78,1) (59,151) (75,469)
Variação no valor justo em instrumentos financeiros (**) 0,2 675 17,535
Lucro/(prejuízo) líquido por diferença de câmbio (23,4) (56,494) (3,919)
Resultado financeiro líquido (93,5) (107,782) (46,394)
Resultado antes de impostos (1,0) 8,564 75,380
Impostos (12,5) (5,207) (23,150)
Resultado proveniente de atividades continuadas (13,6) 3,357 52,230
Resultado proveniente de atividades interrompidas - (3.2) (3.1)
RESULTADO LÍQUIDO ATRIBUÍDO (13,6) 151 49,148
Resultados básicos por ação (USD) 0.05 0.71
Resultado diluído por ação (USD) 0.05 0.70

EBITDA 196,9 213.7 223.3
EBITDA ajustado 221.0 221.9 249.7
Margem EBITDA ajustada 11,5% 12,6%

A Atento encerrou o ano com um 
sólido crescimento no volume de 
negócios. Essa recuperação de sua 
expansão, mais evidente na região 
da América, foi baseada na intensa 
atividade comercial e na expansão 
de suas capacidades para liderar 
a oferta digital graças a parcerias 
e investimentos com empresas 
de tecnologia. Paralelamente, 
melhorou sua posição financeira, 
completando a reestruturação de 
sua dívida, e a forte conversão do 
fluxo de caixa permitiu distribuir 
seu primeiro dividendo aos 
acionistas. 
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As receitas da Atento foram diversificadas para níveis 
históricos em 2017, atingindo 1.921,3 milhões de dólares 
(+ 5,1%). As receitas multisetoriais consolidaram-se 
como o motor de crescimento em todas as regiões 
– especialmente na Argentina, Chile e Colômbia – e 
indústrias, subindo 8,6% e ficando em 61% do total. Por 
seu turno, as receitas da Telefónica, o principal cliente, 
mantiveram-se praticamente estáveis, de acordo com 
as expectativas.

Em meio à transformação da indústria, a Atento 
expandiu sua oferta digital, o segmento de mercado 
que mais cresceu (+ 12,5%), com novas capacidades 
em inteligência artificial, automação e tecnologias 
cognitivas, enquanto continuava a desenvolver 

sua oferta de back office (+ 8,35%) e suas soluções 
end-to-end. Nesse sentido, o lançamento da Atento 
Digital, que integra todos os ativos digitais da empresa, 
merece destaque.

A diversificação das receitas, a melhoria das 
capacidades e a disciplina de custos fizeram com que o 
EBITDA ajustado atingisse 196,9 milhões de dólares e a 
margem EBITDA ficasse em 11,5%.

Os bons resultados operacionais não foram suficientes, 
no entanto, para compensar as despesas financeiras e 
as perdas devido a diferenças cambiais. Por esse motivo, 
a conta de prejuízo e lucro apresentou um resultado 
líquido negativo de 13,6 milhões de dólares.

Parcerias e investimentos para ampliar a oferta digital
A oferta de novas soluções e serviços da Atento foi expandida através de várias aquisições e parcerias 
que permitem à Atento estabelecer-se como líder em serviços de relacionamento com o cliente e 
terceirização de processos de negócios.

 ƻ A aquisição da Interfile, concluída em janeiro, permitiu-lhe melhorar as suas capacidades em automação 
de processos de negócio e soluções de maior valor agregado, tais como a gestão de crédito. Com esta 
operação, a Atento duplica a sua quota de mercado para atingir cerca de 10% de um  mercado total de BPO 
de geração de crédito na América Latina cuja dimensão é estimada em 1.000 milhões de dólares.

 ƻ A nova unidade de negócios Atento Digital começou a operar em junho, com a assinatura de uma 
parceria estratégica e a aquisição de uma participação minoritária na Keepcon, um dos principais 
fornecedores de gerenciamento automatizado da experiência do cliente com base em tecnologia 
semântica.

 ƻ Em outubro, a parceria estratégica com a empresa de consultoria Falconi aumentou suas 
capacidades de consultoria nesta área e acelerou a entrada da Atento no segmento de transformação 
de processos comerciais.

Forte geração de fluxo de caixa

A Atento gera o fluxo necessário para continuar 
crescendo e devolvendo capital aos seus acionistas. 
O fluxo de caixa operacional totalizou 162,7 milhões 
ao longo do ano, enquanto o fluxo de caixa livre antes 
de juros e aquisições foi de 26,3 milhões e 1,1 milhão, 
respectivamente.

A geração de caixa foi positiva durante o ano de 2017 
e, mesmo depois de investir 29,8 milhões de dólares 
em aquisições, a Atento conseguiu devolver capital 
aos acionistas, pagando 25 milhões em seu primeiro 
dividendo em 28 de novembro de 2017.

Em 31 de dezembro de 2017, a empresa tinha caixa e 
equivalentes no valor de 142 milhões e linhas de crédito 
revolving de 104 milhões, dos quais 99 milhões não 
foram utilizados, representando uma liquidez total de 241 
milhões.

A dívida financeira líquida atingiu 344,5 milhões de 
dólares, um montante ligeiramente superior (+ 1%) 
ao registrado no final de 2016, o que representa uma 
alavancagem líquida de 1,6 vezes o EBITDA.
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Em 2017, a Atento concluiu o processo de 
refinanciamento de sua dívida para melhorar sua 
estrutura financeira e ampliar sua flexibilidade 
financeira, reduzindo os custos, ampliando prazos e 
aumentando sua rentabilidade e liquidez. 

Este processo envolveu a emissão de novas 
obrigações garantidas de nível sênior no valor de 400 
milhões, a amortização antecipada da totalidade das 
obrigações garantidas de nível sênior com vencimento 
em 2020 que estavam em circulação (300 milhões 
de dólares) e a amortização antecipada de todas as 

obrigações garantidas brasileiras com vencimento em 
2019 (129 milhões de dólares). Também dispõe de 105 
milhões de dólares adicionais devido a determinadas 
linhas de crédito renováveis. 

Como consequência dessas operações, a Atento 
reduzirá suas despesas com juros entre 10 e 15 
milhões de dólares por ano em 2018. 

O processo de financiamento supôs que a empresa 
incorreria em despesas extraordinárias num valor 
aproximado de 20 milhões de dólares. 

Refinanciamento da dívida

Capitalização em termos de dívida e patrimônio                                              
($ em milhões de dólares)

2017 2016 2015 (*)

Dívida sênior 398,3 303,3 301,7

Títulos de crédito Brasil 21,1 156,6 168,1

Nota de empréstimo a fornecedor - - -

Instrumento de valor contingente - - 26.3

Certificados de ações preferenciais - - -

Dívida de leasing 10,5 3,6 4,7

Outros empréstimos 56,4 71,4 74,8

Total da dívida 486,3 534,9 575,6

Certificados de capital preferenciais - - -

Dívida total, excluindo PECs 486,3 534,9 575,6

Caixa e equivalentes (141,8) (194,0) (184,0)

Investimentos financeiros de curto prazo - - -

Dívida líquida (sem auditar) 344,5 340,9 391,6

Alavancagem da dívida (sem auditar) 1,6x 1,5x 1,6x

Em 2017,  
a Atento 

concluiu o 
processo de 

refinanciamento 
de sua dívida 

 para melhorar 
sua estrutura 

financeira 
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Desenvolvimento  
do negócio por países 

Brasil

A recuperação econômica, aliada à intensificação 
da atividade comercial e à maior penetração das 
soluções de back-office, aumentou as receitas no 
Brasil em 10,5% durante 2017.

Nesta área geográfica, as receitas multisetoriais 
cresceram 260 pontos de base para 69,1%, enquanto 
as da Telefónica diminuíram 1,9%.

Houve uma queda nas margens, explicada pelo menor 
volume de receitas de clientes específicos e pela forte 
base de comparação do quarto trimestre de 2016.

Durante o ano fiscal, a Atento abriu 4 novos centros: 
dois deles resultantes da aquisição da Interfile e 
outros dois para atender as necessidades de clientes 
específicos (Vivo, Via Varejo e Samsung).

América

Em 2017, houve um forte aumento nas receitas, de 
61%, em toda a região. 

As receitas multisetoriais aumentaram 300 
pontos de base, para 58%, graças a novos clientes, 
especialmente na Argentina, Colômbia, Chile e 
Estados Unidos Nearshore. 

Enquanto isso, as receitas da Telefónica diminuíram 
ligeiramente, em 1%.

A margem do EBITDA ajustado caiu 11%.

Nessa área, a Atento ganhou três novos centros para 
atender às demandas de seus clientes, depois de 
abrir novas plataformas na Argentina e na Colômbia e 
fechar uma na Argentina e uma na Guatemala.

EMEA

As receitas multisetoriais registraram um aumento 
de 5,4% devido à aquisição de novos clientes, 
especialmente empresas de telecomunicações 
que não a Telefónica. Em contraste, as receitas da 
Telefónica caíram 5,9% como resultado dos preços 
excepcionalmente mais altos no quarto trimestre 
de 2016, que foram ajustados ao longo de 2017 para 
níveis mais normais.

A Atento divide as áreas em que opera em três grandes grupos: 
 Ƭ O Brasil, que é considerado como uma região independente devido ao seu volume de negócios. 
 Ƭ A América, que inclui as filiais da Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Peru, Porto Rico, Uruguai e Panamá.
 Ƭ A EMEA, que inclui atividade na Espanha e suas filiais na Colômbia e no Marrocos.
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A Atento  
na Bolsa

As ações da Atento foram reavaliadas em 34,4% em 2017, em resposta ao 
cumprimento de seus objetivos financeiros trimestre a trimestre e às boas 
perspectivas geradas pela expansão de suas capacidades digitais. 

As ações da empresa, que começaram o ano a um preço de 7,85 dólares, 
mantiveram uma tendência de alta até um máximo de 12,9 dólares a 1 de 
novembro. Depois dessa forte recuperação, os acionistas venderam para obter 
lucros e as ações fecharam o ano a 10,15 dólares. Em novembro de 2017, a empresa 
informou ao mercado que uma filial da Bain Capital Private Equity, o acionista 
majoritário, lançaria uma oferta pública de 12.295.082 ações ordinárias da empresa 
ao preço de oferta pública de 9 dólares por ação. A empresa não recebeu nenhum 
produto das ações vendidas na oferta.

 
Retribuição aos acionistas

A 21 de setembro de 2017, o Conselho de Administração da Atento aprovou uma 
Política de Dividendos para a companhia com o objetivo de pagar dividendos 
anuais. Essa política enquadra-se no compromisso da Atento em gerar o maior 
valor possível para o acionista.

O pagamento de dividendos foi efetuado em 28 de novembro de 2017 e totalizou 
25 milhões de euros, o que significa uma distribuição de 0,34 dólares por ação.

Esse primeiro pagamento foi possível graças à forte geração de fluxo de caixa, 
à estrutura de capital reforçada e à capacidade de executar suas iniciativas 
estratégicas.  

Start price/share: $7.85

End price/share: $10.15

Starting shares: 1,273.89

Ending shares: 1,316.94

Distributions reinvested/share: $0.34

Total return: 33.67%

Annualized Gain: 34.14%

Starting investment: $10,000.00

Ending investment: $13,367.00

Years: 0.99

Growth of $10,000.00 
with distributions reinvested

16

15

14
$13,367.00

3 janeiro
2017

29 dezembro
2017

13

12

11

10

Milhares de dólares
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Para evitar desequilíbrios e conflitos de interesses 
entre os acionistas minoritários e os acionistas 
de referência, a Atento possui mecanismos de 
comunicação que servem a todos os interessados 
para tomar decisões informadas sobre a compra 
e venda de ações e que complementam as 
comunicações exigidas por lei.

O principal canal de comunicação é o site corporativo, 
onde existe uma seção apenas para acionistas e 
investidores  (http://investors.atento.com/). http://
investors.atento.com/). Os interessados podem 
encontrar diferentes tipos de informações: visão 
geral da empresa, comunicações, dados financeiros, 
apresentação de resultados, calendário de eventos e 
informações relacionadas à governança corporativa.

Para manter o constante fluxo de comunicação, a 
empresa envida diversos esforços adicionais para 
manter um bom fluxo de comunicação, como, por 
exemplo, os avisos que envia periodicamente aos 
investidores (comunicados de imprensa, preço 
da ação, eventos e apresentações, entre outros), 
ou a publicação de contatos de relação com os 
investidores na seção habilitada do website.

Em 2017, a Atento nomeou Shay Chor como Diretor 
de Tesouraria Corporativa e Relações com os 
Investidores, com a responsabilidade de informar a 
comunidade global de investidores sobre a estratégia 
da Atento, perspectivas de crescimento, eficácia 
operacional e desempenho financeiro. 

Em 31 de março de 2018, a Atento tinha 73.909,056 
ações ordinárias e o acionista majoritário era a Atalaya 
PikCo S.C.A., uma empresa afiliada à Bain Capital, 
com 68,14%. As entidades afiliadas ao Wellington 
Management Group detinham 8,22% e a Atalaya 
Management Gibco aproximadamente 0,508% do 
total. Alguns membros da administração mantiveram 
uma participação acionária indireta nessas ações, 
incluindo (essas porcentagens são ações em 
circulação da Atalaya Management Gibco): Alejandro 
Reynal (64,5%), Mauricio Montilha (8,8%), Michael 
Flodin (0,1%) e Juan Enrique Gamé (10,9%). 

Em novembro de 2017, a Atento informou ao mercado 
que, tanto a empresa quanto o acionista majoritário, 
lançariam uma oferta pública de 12.295.082 ações 
ordinárias da companhia ao preço de oferta pública 
de 9 dólares por ação. A empresa não recebeu 
nenhum lucro pelas ações vendidas na oferta.

Distribuição das  
ações 

Ações Porcentagem

Atalaya PikCo S.C.A. (1) 50.364.933 68.,14%

Entities affiliated with Wellington Management Group LLP (2) 6.077.495 8,22%

Atalaya Management Gibco holds 375.518 0,508% 

Estrutura de 
capital

Relação com os 
acionistas
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TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇOS FINANCEIROS

MULTISSETOR46,7%

21,6%

31,7%

Receitas por 
setor 

A Atento possui mais de 400 clientes, líderes em seus respectivos setores 
de atividade. Se trata de uma carteira diversificada e multinacional, formada 
principalmente por empresas de telecomunicações e serviços financeiros, 
mas na qual há um forte crescimento em outros setores, como consumo, 
varejo, Administração Pública, saúde, transportes e logística, tecnologia e 
mídia. 

Nossos 
clientes
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Serviços Bancários, Financeiros 
e Empresas de Seguros

Serviços de Utilidade Pública

Saúde Comunicação e Meios

Bens de Consumo

Setor Farmacêutico Governo

Tecnologia

Logística e Transporte

Automobilístico

Varejo e Eletrônica

Setores aos quais
os nossos clientes
pertencem

O Grupo Telefónica, ex-controlador da Atento, 
continua sendo o principal cliente da empresa, com 
39% do faturamento, embora tenha perdido peso 
no total do faturamento em favor de outros clientes, 
graças ao esforço comercial, desde 90% do total 
inicial em 1999. 

A relação entre a Atento e a Telefónica baseia-se em 
um acordo-quadro que rege sua relação até 2021, 
data que foi estendida até 2023 no caso do Brasil e da 
Espanha. Em virtude deste acordo, a multinacional de 
telecomunicações compromete-se a proporcionar 
uma receita anual mínima ou a compensá-la em 
dinheiro, caso ocorra um déficit. Em 31 de dezembro 
de 2017, 34 empresas do Grupo Telefónica 
participavam em 131 contratos de duração indefinida 
com a Atento.

Quanto aos outros clientes, o Banco Brandesco, o 
Banco Santander, o HSBC, a Samsum e a Whirpool 
são uma amostra das multinacionais às quais a Atento 
presta seus serviços e soluções, e com as quais 
mantém uma relação de benefício mútuo. 
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Uma base de clientes leais, com a melhor retenção de sua classe

Outros    

98,7%
Retenção de Clientes1

mais de 10 anos de relação 
com ~60% dos clientes

mais de 5 anos de relação 
com 80% dos clientes2 

Fonte: Company Flings

 

(1) A retenção de clientes se baseia em uma média dos últimos três anos
(2) Em 2016, as estatísticas de duração da relação excluem a Telefónica

Telecomunicações     
Serviços

financeiros

Tecnológicos
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Relação a 
longo prazo

Expansão da 
oferta  

Com todos os seus clientes, a empresa tenta manter relacionamentos de longo prazo, criando sólidas parcerias 
com o objetivo de ser percebida como parte integrante de seus respectivos negócios e não como um mero 
prestador de serviços. Assim, em 2017, 42,3% de suas receitas provenientes de outros clientes que não o Grupo 
Telefónica vieram de clientes que mantinham relações com a Atento há dez anos ou mais.

Essa estratégia também se reflete nas taxas de retenção registradas em 2015, 2016 e 2017 (calculadas com 
base nas receitas obtidas no exercício anterior com clientes retidos no exercício atual, como percentual da 
receita total do ano anterior) de 99%, 98,1% e 98,3% respectivamente.

A oferta de serviços e soluções da Atento tenta 
cobrir toda a cadeia de valor do cliente. Por isso, esta 
busca oferecer a mais completa oferta, expandindo 
suas competências para atender às necessidades 
de transformação das empresas e entrar em novos 
setores.

A criação da Atento Digital em 2017, a unidade de 
negócios que integra todos os ativos digitais da Atento, 
faz parte dessa estratégia. A Atento Digital abrange uma 
gama de serviços, incluindo as vendas 100% online, o 
atendimento digital ao cliente, o suporte técnico digital, 
os RH digitais ou a cobrança digital. 

Todos esses serviços são fornecidos por meio da 
plataforma omnicanal da Atento, que integra tanto 
canais tradicionais como canais digitais. A proposta 

da Atento também inclui serviços de assessoria / 
consultoria e o uso de ferramentas de analítica e 
automação para melhorar a eficácia e a eficiência dos 
processos relacionados ao cliente. 

A Atento Digital assinou uma parceria estratégica 
minoritária com a Keepcon, um dos principais 
fornecedores de gerenciamento automatizado 
da experiência do cliente com base em tecnologia 
semântica, e comprou uma participação minoritária 
nesta empresa.

Em outro segmento de mercado, a Atento expandiu 
sua oferta de soluções de crédito ao adquirir uma 
participação majoritária na Interfile. Fundada em 
1991, esta empresa é um fornecedor de referência 
no mercado brasileiro de BPO e oferece serviços e 

soluções para a grande maioria das marcas que atuam 
no setor financeiro do país. A estrutura da Atento 
foi alargada com seus mais de 1.700 funcionários, 2 
centros de serviços BPO, 28 escritórios operacionais 
e mais de 1.400 workstations, oferecendo grande 
proximidade e eficiência em todo o território brasileiro.

Seguindo sua política de pactos para crescer 
contribuindo para a melhoria da oferta, a Atento 
assinou uma parceria estratégica com a Falconi, 
que combinará a extensa experiência da Falconi no 
campo da consultoria com as soluções da Atento para 
terceirizar a gestão do relacionamento com o cliente 
e os principais processos de negócio, especialmente 
sua solução de back office. A parceria também se 
beneficiará da ampla experiência da Interfile no 
gerenciamento de processos de negócio.
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Qualidade 
dos serviços

Conformidade com os 
regulamentos 

Em 2017, a Atento continuou a oferecer a máxima qualidade aos seus clientes, adaptando o conteúdo e as 
características do serviço às necessidades de cada setor, com uma aposta tecnológica baseada nos seguintes 
critérios:

 ƻ Infraestrutura de TI sólida e rentável

 ƻ Investimento constante na melhoria da capacidade produtiva

 ƻ Replicação imediata das soluções desenvolvidas em um país nos outros

 ƻ Combinação de padronização e flexibilidade

 ƻ Centralização dos serviços básicos em plataformas comuns

Em 2017, se destaca, entre outras, a renovação da certificação COPC®, uma das mais exigentes do setor de 
relacionamento com os clientes, pelos serviços prestados à Repsol na Espanha.

Durante o ano fiscal de 2017, houve uma multa por violação de regulamentos relacionados ao uso de produtos 
e serviços. A penalização foi de 174 dólares.

A Atento 
renovou 
em 2017 a 
certificação 
COPC®, uma das 
mais exigentes 
do setor de 
relacionamento 
com os clientes, 
pelos serviços 
prestados 
à Repsol na 
Espanha
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O Diretor Comercial e sua 
equipe global definem o "que" 
trabalhar em cada período, de 
acordo com a estratégia do 
grupo.

A equipe comercial local 
trabalha com a área de 
Business Intelligence, que 
trata do mapeamento da 
concorrência.

 

O Comitê Regional orienta os 
países a desenvolver novas 
soluções de valor agregado, 
desenvolver soluções para 
identificar novos clientes e 
definir os principais clientes 
a serem conquistados com 
base em suas receitas e 
rentabilidade.

2

3

1

A busca permanente pela qualidade e a aquisição de novas capacidades, aliada ao esforço comercial realizado, 
tem servido para atingir novos clientes e ampliar os contratos dos clientes já existentes.

Entre os acordos celebrados em 2017, destacam-se os seguintes:

 
Acordo com a Lenovo

A Lenovo, líder em tecnologia de consumo, comercial 
e de negócios, escolheu a Atento como parceira 
estratégica para gerenciar seus relacionamentos com 
os clientes no Brasil. O acordo compreende serviços 
focados em suporte técnico, vendas, back office, 
atendimento ao cliente e dispositivos inteligentes. 
Todos esses serviços são gerenciados por meio de uma 
plataforma digital multicanal, que inclui chat, e-mail e 
redes sociais, além do serviço de voz convencional. 
Para suportar as operações B2B da Lenovo, a Atento 
fornecerá uma plataforma completa para gerenciar 
contratos de manutenção e com agências do governo 
brasileiro, entre outros. 

 
Ampliação da sua parceria com o Itaú  

A Atento expandiu sua parceria com o Itaú no Brasil 
e expandiu os serviços de atendimento ao cliente, 
back office e cobrança que fornece ao banco. O 
Itaú é uma das principais instituições financeiras da 
região. A Atento utilizará os recursos exclusivos da 
R Brasil, empresa adquirida em 2016, para atender 
à crescente demanda do Itaú por soluções de 
cobrança end-to-end.

 
Novo partner da MediaMarkt

A MediaMarkt escolheu a Atento como partner para 
fortalecer sua estratégia de relacionamento com o 
cliente na Espanha. A Atento oferece à MediaMarkt 
um serviço multicanal com um alto componente 
digital e tecnológico que garante a melhor 
experiência do cliente em processos de compra 
online e gerenciamento de incidentes. A Atento 
presta serviços para o gerenciamento de clientes 
da Loja Digital e da plataforma de e-commerce 
da MediaMarkt, assim como o gerenciamento 
multicanal de incidentes da empresa.

 

 Reforço da estratégia comercial da Sanitas

A Atento implementará a nova campanha de marketing 
para seguros odontológicos e de conscientização sobre 
a importância de uma boa saúde bucal da Sanitas. 
Com a incorporação da Sanitas à sua base de clientes, 
a Atento alcança um novo marco comercial e reforça 
sua posição como prestadora de serviços de CRM / BPO 
para empresas do setor da saúde e dos seguros, um eixo 
chave em sua estratégia de crescimento. 

Prospecção  
de novos 
clientes

Clientes 
novos
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Pergunta Em geral, o quanto você está satisfeito com os serviços que prestamos à sua instituição ou 
empresa?

Indicador TOP TWO BOX: Interlocutores Satisfeitos + Muito Satisfeitos

A Espanha obtém o 2º melhor TTB de todos os países, superado apenas pelos EUA, que contribuem com
 apenas três pesquisas.

92% 90% 92%
88%

80%
84%

78% 81%

71%

81%
85%

75%

94%

95%

ARG BRA CAM CHI CÔL PER ESP

ESPANHA
ATENTO

EUA atento

52%

100%

86%

87%

2016 2017 OBJETIVO 2017 - 75% TTB ATENTO 2017

Comparação com 
o grupo

Satisfação do 
cliente

A cada ano, a Atento realiza uma pesquisa entre 
seus clientes para descobrir seu grau de satisfação. 
Em 2017, o grau de satisfação foi de 87%, o que 
representa um ligeiro aumento em relação a 2016. 

Nesta pesquisa, destaca-se o avanço da satisfação 
nos Estados Unidos, que passa de 52% para 100%, 
embora a amostra seja bem menor que em outros 
países. Levando em conta o binômio participação 
e resultados, a Espanha obtém a melhor posição, 
com um grau de satisfação de 95%.
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Prêmio LATAM Ouro para a Melhor Estratégia na Organização B2C  para a sua solução "Pilotos de redes sociais", 
desenvolvida para gerenciar o relacionamento com os clientes nas redes sociais da Chevrolet a nível regional.  

Prêmio LATAM Prata para Melhor Estratégia Multicanal pela sua solução "100% online -digital channels for 
sales", desenvolvida para a colocação em funcionamento de uma plataforma 100% digital de vendas de cartões para uma 
instituição financeira líder no Brasil.    

Prêmio LATAM Bronze para Melhor Operação Interna B2E para a solução "Atento Training Simulator" que a empresa 
desenvolveu para o treinamento de seus agentes através de tecnologias digitais. 

Aliança Latino-Americana de Organizações 
para a Interação com o Cliente

Prêmios ECHO LATAM  pelas soluções de experiência de clientes da Atento para a Movistar e o Santander Federação de Associações de Marketing 
Direto e Interativo da América Latina 

Prêmio de Liderança de Mercado para Serviços de Outsourcing de Contact Centers no México Frost & Sullivan

Líder no Magic Quadrant  pela quarta vez consecutiva Gartner

Agência do Ano na categoria Contact Center de BPO no Brasil

Melhor fornecedor de 2016 no Brasil Grupo Fleur

Prêmio Estrela de Ouro de Mérito Profissional para a Atento Espanha Instituto de Excelência Profissional 

Prêmio CRC Ouro para o Melhor Serviço de Atendimento ao Cliente na Espanha para a Atento e a Repsol Associação de Especialistas no 
Relacionamento com Clientes 

Prêmios Fortius 2016 para Melhor Agente de Vendas do ano Associação Espanhola de Peritos em 
Relações com os Clientes (AEERC) 

Reconhecimentos  
do cliente

A qualidade dos serviços da Atento já lhe rendeu vários prêmios em 2017, atribuídos 
tanto por seus clientes como por diversas instituições de prestígio internacional.
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Proteção de 
dados 

Em 2017, a Atento não registrou nenhuma queixa 
por violação da privacidade ou proteção ou 
vazamento de dados de clientes em qualquer uma 
de suas regiões geográficas. 

A empresa  
não registrou 
nenhuma 
queixa por 
violação da 
privacidade 
ou vazamento 
de dados 
de clientes  
em qualquer 
uma das 
suas regiões 
geográficas
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A Atento possui mais de 151.000 funcionários 
espalhados pela Espanha, América Latina e EUA e pela 
filial da sede espanhola em Marrocos. Esta equipe 
multinacional e multidisciplinar aproveita as vantagens 
de realizar seu trabalho em uma empresa internacional 
considerada uma das melhores do mundo para 
trabalhar: em 2017, a Atento se estabeleceu na lista das 
25 Melhores Multinacionais da América Latina, elaborada 
pela Great Place to Work®, com postos relevantes em 
todos os países onde atua, e recebeu pelo sétimo ano 
consecutivo a certificação Top Employer Espanha 2017, 
e no Brasil pelo terceiro ano consecutivo. 

Compromisso com 
a nossa equipe 
de trabalho
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GPTW listing
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2016

2015

2014
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2008
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2005

LATAM list Global list
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16º

17º
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Funcionários por país. 
Média anual

Contratações 

A equipe da Atento subiu para 151.817 pessoas em 2017, um valor 
ligeiramente superior ao registrado no ano anterior. No total, foram 
realizados 110.900 contratos e a taxa de rotatividade foi de 5,9% 
(rotatividade média mensal do pessoal de operações).   

Do total de trabalhadores, 51,4% trabalhavam no Brasil, 41,6% na América Latina e 
os 7% restantes na Espanha e em suas filiais no Marrocos e na Colômbia.

Em cada região, a multinacional aposta na promoção de equipes 
locais. A grande maioria dos gerentes tem sua origem na região onde 
realizam sua atividade. Desta forma, obtém uma maior proximidade 
aos seus clientes locais e motiva a sua equipe. 

Emprego

(*) Guatemala e El Salvador

País 2017 2016

Brasil 78.015 78.088

Argentina 7.376 7.290

Uruguai 233 239

Chile 5.438 4.720

Peru 15.515 15.907

México 18.409 19.439

Colômbia 9.809 8.288

CAM* 4.940 5.734

EUA 1.471 1.536

Espanha 8.036 8.446

- Filial Colômbia 1.815 1.160

- Filial Marrocos 683 607

Corporativo 77 147

Total 151.817 151.601

2017 2016 2015 2014

Total de admissões 
(número de pessoas) 110.900 107.025 120.648 129.998
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Porcentagem de diretores 
locais por países 

A Atento promove a estabilidade no emprego 
- 89,9% da força de trabalho tem um contrato 
indefinido - e organiza o tempo de trabalho de 
forma eficiente para atender tanto às exigências 
do mercado quanto às necessidades de seus 
funcionários: 59% trabalha a tempo parcial.

A diversidade é uma característica da equipe 
humana, que combina diferentes perfis, tanto em 
termos de origem quanto de formação. A empresa 
busca aproveitar as diferentes capacidades e 
integrar diferentes grupos como parte essencial da 
consecução de seus objetivos corporativos.

O papel das mulheres é muito significativo. Assim, 
64,5% da força de trabalho é composta por mulheres 
e 35,5% por homens. 

Por idade, a Atento presta especial atenção ao 
emprego jovem, tendo um papel importante como 
primeiro empregador.

Além disso, a equipe inclui funcionários pertencentes 
a grupos vulneráveis ou minoritários, assim como 
pessoas com deficiência, perfeitamente integradas na 
organização.

Nesse sentido, destaca-se o programa de treinamento 
"Atentos ao Futuro", que inclui grupos vulneráveis no 
mercado de trabalho. Este programa apoia jovens que 
estão concluindo seus estudos secundários e outros 
grupos, como mulheres em dificuldades ou membros 
do coletivo LGBT. A empresa faz parcerias para treinar 
e vincular pessoal com diferentes associações.

Perfil do 
funcionário 

País
Porcentagem 

de diretores 
locais por 

região

Argentina 100% 

Uruguai 100% 

Brasil 100%

Chile 89%

Colômbia 98%

Espanha 100%

- Filial Marrocos 1%

- Filial Colômbia NA

Estados Unidos* 50%

México 100%

Peru 95%

O papel das 
mulheres 
é muito 
significativo: 
64,5% da força 
de trabalho 
é composta 
por mulheres 
e 35,5% por 
homens
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Diversidade no quadro 
de funcionários 

Porcentagem total de trabalhadores 
pertencentes a grupos minoritários

Minoritários Com deficiência

Argentina N/A N/A

Uruguai N/A N/A

Brasil 85% 0,28%

Chile Não existe medição 1%

Colômbia 18% 0,2%

Estados Unidos Não existe medição Não existe medição

México Não existe medição Não existe medição

Peru Não existe medição 0,09%

Espanha 0% 2,61%

- Filial Marrocos

- Filial Colômbia

Distribuição por gênero 

34,51%65,49% 2016
2017 35,45%64,55%

HomensMulheres

Distribuição por idade 

5,08%36,12%58,79% 2016
2017 5,06%36,43%58,52%

Mais de 50Menos de 30 Entre 30 e 50

Distribuição por tempo de 
contrato 

12,82%87,18% 2016
2017 11,1%88,9%

Contrato a termo certoContrato indefinido

Distribuição por tipo de 
contrato 

37,78%62,22% 2016
2017 40,81%59,19%

Tempo inteiroTempo parcial
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Relações 
trabalhistas  

Modelo de 
Remuneração Total  

Em suas relações trabalhistas, a Atento rejeita qualquer forma de discriminação 
baseada em raça, cor, sexo, religião, opiniões políticas, nacionalidade de origem 
ou estrato social. Além disso, não permite qualquer forma de trabalho forçado 
ou compulsório, não aceita nem consente qualquer forma de trabalho infantil, 
respeita a liberdade de associação de seus trabalhadores e reconhece seu 
direito à negociação coletiva.

Em 31 de dezembro de 2017, a Atento tinha acordos coletivos em sete países: 
Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Peru e Espanha. Naquela data, 72,8% 
de seus funcionários estavam empregados ao abrigo de acordos de negociação 
coletiva.

Os acordos coletivos da Atento são negociados a cada um ou três anos com os 
principais sindicatos de cada país e incluem termos que regulam a remuneração, 
o salário mínimo, complementos salariais, horas extra, benefícios, gratificações e 
invalidez parcial.

Em virtude dessas negociações, no Brasil, foi acordado aumentar os salários 
em 4% para todos os funcionários baseados em São Paulo e no Rio de Janeiro; 
na Cidade do México, um aumento de 3,3% foi acordado, enquanto na Espanha 
vigora o acordo coletivo das empresas de centros de contato, que é renovado 
anualmente de forma automática.

Além dos aumentos salariais, a Atento segue escrupulosamente as normas 
trabalhistas de todos os países onde está presente. Assim, conta com períodos 
mínimos de aviso prévio para os trabalhadores antes de colocar em prática 
mudanças operacionais significativas que poderiam afetá-los substancialmente. 

A empresa se esforça para oferecer aos seus funcionários as melhores condições 
possíveis e potenciar seu treinamento e desenvolvimento profissional. 

Para atrair, reter, envolver e motivar seus colaboradores, a Atento possui um Modelo 
de Remuneração Total, que inclui retribuições, benefícios sociais, equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal, desempenho e reconhecimento, desenvolvimento e 
oportunidades de carreira.

Os principais pilares desse modelo, que afetam principalmente a estrutura laboral, 
são a metodologia de classificação do trabalho, o salário base, o esquema de bônus, 
os incentivos de longo prazo, a mobilidade internacional e outros benefícios sociais.

Existem dois tipos de incentivos para funcionários:

A curto prazo: no conjunto da estrutura, a remuneração variável dos funcionários é 
anual, e para sua obtenção são considerados os resultados da empresa (em escala 
global, regional ou local, dependendo do âmbito de responsabilidade do funcionário) 
e os próprios objetivos individuais. No conjunto das operações, todos os funcionários 
têm uma retribuição variável mensal ou trimestral, vinculada aos resultados 
operacionais do serviço ou negócio onde estiverem localizados. Assim, todos os 
funcionários trabalham alinhados com a estratégia da empresa.

A médio e longo prazo: indicados particularmente para os funcionários que 
ocupam funções de direção e que mostram um desempenho relevante de forma 
constante, assim como um potencial de progressão para posições de maior 
responsabilidade na diretoria da empresa. Tais incentivos estão relacionados à 
geração de valor para os acionistas da empresa. 

Em 2017, a Atento investiu 1.429 milhão de dólares em benefícios para os 
trabalhadores.
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Benefícios 
para os funcionários 

(em milhares de dólares) 2017 2016 2015*

Salários 1.076.810 1.014.830 1.087.390

Seguridade social 131.524 120.923 131.268

Contribuições para 
aposentadorias complementares 2.861 2.848 3240

Benefícios por demissão 33.744 36.654 35.654

Outras despesas  
em benefícios 184.137 136.645 152.974

Total 1.429.076 1.309.900 1.410.526

Em 2017, a Atento investiu  
1.429 milhão de dólares 
em benefícios para os 
funcionários 
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Para estabelecer os incentivos, estabelecer as 
funções apropriadas e promover os funcionários, 
a Atento avalia anualmente a contribuição e o 
desenvolvimento de seus funcionários. 

A Management Review é um processo de avaliação 
anual baseado na definição e avaliação de objetivos 
ligados à estratégia e ao desenvolvimento de talentos 
e na avaliação do modelo de liderança.

É uma avaliação muito completa que integra os 
seguintes aspectos:

 ƻ Desempenho e conquistas

 ƻ Nível de cumprimento dos objetivos 
individuais

 ƻ Desenvolvimento de competências e 
valores

 ƻ Potencial de projeção para outros postos

 ƻ Plano de desenvolvimento individual

Também serve para fomentar os planos de 
treinamento, sucessão e desenvolvimento para 
configurá-los e alinhá-los às necessidades de cada 
grupo e da empresa.

Management Review

Desenvolvimento Reconhecimento

Plano  
individual de 
desenvolvi- 

mento

Mobilidade Revisão  
salarialTreinamento Iniciativas de 

melhoria Promoções

A empresa avalia anualmente   
contribuição e o desenvolvimento de 

seus funcionários

71We build a sustainable world with you

Relatório Integrado 2017

Desempenho em 2017

Sobre a
Atento

Mensagem 
do CEO

Nosso modelo 
de negócio Estratégia Governança 

corporativa
Desempenho 

em 2017
Sobre este 

relatório

Compromisso com a nossa equipe de trabalho



Para motivar os funcionários e evitar a rotatividade, a empresa tomou medidas diferentes em cada país em 2017.

Ações para evitar a rotação 
por países

Argentina e Uruguai

 ƻ Atento Wellness: Programa de benefícios apenas 
para pessoal fora do acordo.

 ƻ Tempo de trabalho reduzido para mães até ao 
primeiro ano da vida do bebê

 ƻ Home office 2 dias por mês

 ƻ Férias móveis começando em qualquer dia da 
semana

 ƻ Horário de entrada flexível

 ƻ 1 dia de folga nas férias de inverno para os pais

 ƻ Dias de licença consecutivos por paternidade

 ƻ 1 dia livre no mês de aniversário

 ƻ Análise salarial anual para medir a equidade e a 
competitividade

 ƻ Portal de benefícios para funcionários Pontos Max

 ƻ Benefícios em lojas aderentes

 ƻ Benefícios do MPP para o agregado familiar primário 
(cônjuge e filhos) para funcionários fora do acordo

 ƻ Benefício de seguro de vida adicional 24 salários 
para funcionários fora do acordo

 ƻ Oportunidades de desenvolvimento: para 
promover o desenvolvimento de nossos 
funcionários, priorizamos as Buscas Internas 
como fonte de recrutamento na cobertura de 
vagas de supervisores e cargos de estrutura.

Brasil

 ƻ Pesquisa e Foco com ex-funcionários 
operacionais (até 90 dias)

 ƻ Pesquisa de ex-funcionários administrativos

 ƻ Análise das Manifestações do Provedor de Justiça e 
plano de ação com as áreas ofensivas da empresa

 ƻ Pesquisa de Clima e Comprometimento e plano 
de ação com as áreas da empresa

 ƻ Análise de pesquisa GPTW e plano de ação com 
as áreas da empresa

 ƻ Ações de Compromisso com a Responsabilidade 
Social

 ƻ Ações de motivação via Rally nas Operações

 ƻ Desenvolvimento de Pessoas - Programas 
Academia Atento e Universidade Atento, Workshops 
e Conferências com Convidados Externos

 ƻ Campanhas de Comunicação e Compromisso

 ƻ Programas de Saúde e Bem-Estar (Atento Social, 
Mamá Nota 10, Carreiras, Campanhas Temáticas 
de Saúde Mensais)

 ƻ Programa de Diversidade: Trabalhamos com 
marcadores de identidade LGBT +, Mulheres, 
Racial e Pessoas com deficiência.

Chile

 ƻ Celebrações: Dia dos Namorados, Dia da Mulher, 
Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Trabalhadores 
Atento, etc.

 ƻ Campanhas:  "Eu gosto da Atento", "Plano de 
Qualidade de Vida", "Energize", "Café com o Chefe"

 ƻ Reconhecimentos: Sistema de atribuição de 
Pontos MAX pelo cumprimento de indicadores

 ƻ Jogos

 ƻ Concursos

 ƻ Reconhecimento para o Melhor Colaborador por 
Trimestre

 ƻ Entrevista a Colaboradores, Seção Conhecendo-
nos no portal de comunicações internas. 

 ƻ Pesquisas.

 ƻ Cimeira de Líderes

Espanha

 ƻ Projeto Estratégico de Transformação Cultural

 ƻ Teletrabalho: estrutura pessoal

 ƻ Flexibilidade de horário: entrada e saída 
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Ações para evitar a rotação 
por países II

Colômbia

Ações em casos de rotatividade

 ƻ Diagnóstico da rotatividade: feedback de grupos operacionais, análise de entrevista de 
saída, avaliação psicométrica, causa raiz da rotatividade e absenteísmo.  

 ƻ Elaboração do Plano de Melhoria.  

 ƻ Definir a fórmula e as fontes de medição do indicador de absenteísmo. 

 ƻ Definição e divulgação do peso do indicador de rotatividade e absenteísmo na 
variável de supervisores e coordenadores de RH.

 ƻ Áreas de apoio à conscientização. 

 ƻ Ranking dos supervisores com maior impacto nas indicações de rotatividade e 
absenteísmo  

 ƻ Feedback / Focus Group ausente/rotatividade  

 ƻ Matriz de compromissos  

 ƻ Acompanhamento do indicador de rotatividade e absenteísmo  
 
Bem-estar e Comunicação    

 ƻ Divulgação de políticas e procedimentos de atividades de bem-estar  

 ƻ Implementação e Divulgação de Pontos MAX Bem-estar

 ƻ Implementação e Divulgação de Quadros de Honra de Bem-Estar

 ƻ Definição da Linha 123 

 ƻ Lançamento do canal do YouTube Atento Corporativo Bem-estar e 
Comunicações

 ƻ Preparação dos filhos dos colaboradores para a primeira comunhão. RH

 ƻ Garantir o funcionamento da intranet em todo os computadores de Bem-
Estar e Comunicações

México

 ƻ Plano de motivação: atividades focadas na melhoria do ambiente de trabalho 
(dias temáticos, dias especiais, feiras, brindes no final do ano, etc.).

 ƻ Atividades de reconhecimento: eventos voltados ao pessoal destacado em 
indicadores operacionais.

 ƻ Focus group para novos funcionários durante o treinamento: identificar áreas 
de oportunidade relativas a processos, instalações ou dúvidas, para evitar a 
rotatividade precoce.

 ƻ Bónus de Zero Absenteísmo: é realizado um sorteio de um bônus de zero 
absenteísmo todos os meses, onde participam os executivos que não faltaram 
durante o mês anterior

 ƻ Entrevista de saída: identificar as causas da rotatividade para gerar planos de 
ação.

 ƻ Acompanhamento aos supervisores com alta rotatividade: é solicitado aos 
supervisores um plano de trabalho e este é acompanhado.

 ƻ Política de retenção por parte do BP no local: com o pessoal que deseja sair, 
validando alternativas para evitar sua saída (alterações de horário, campanha, 
local, etc.)

 ƻ Workshops de gestão de pessoal para supervisores: Com esses workshops, 
os supervisores recebem as ferramentas necessárias para realizar um 
gerenciamento adequado do pessoal. 

 ƻ Semente de Talentos

 ƻ Comitês mensais: com os membros da site team e os responsáveis pela 
operação, os KPIs de RH são apresentados pelo BP e são gerados planos de 
ação específicos.
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Ações para evitar a rotação 
por países III

Peru

 ƻ Sensibilização de formadores: workshops de rotatividade geral e precoce para 
instrutores

 ƻ Sensibilização de líderes: workshops de rotação geral e precoce para 
supervisores de operação e treinamento

 ƻ Pesquisa de Rotatividade Antecipada: coleta de informações de OJT e gênese 
com pesquisa de RT

 ƻ Focus Group: com base no perfil encontramos 4 focus groups segmentados 
(RT elevada / RT baixa)

 ƻ Execução de PMM e Avaliação de Progresso (checklist): trabalho focado com 
instrutores de baixo desempenho

 ƻ Preparação de AMFE e Ishikawa: coordenação com agentes envolvidos e 
partes interessadas

 
Filial Marrocos

 ƻ Celebração do Dia da Mulher com oferta de rosas

 ƻ Organização de uma viagem motivacional à cidade de Marraquexe aberta a 
todos os funcionários.

 ƻ Festa de final do Ramadã, com oferta de doces típicos

 ƻ Organização e coordenação da gala Vodafone 2017 em Tetouan

 ƻ Colaboração com negócios 

Filial Colômbia

 ƻ Melhoria do perfil: ajuste nos critérios para seleção de pessoal comercial.

 ƻ Desenvolvimento de líderes: treinamento de pessoal de estrutura.
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Igualdade de oportunidades, 
diferenças salariais   

A Atento está comprometida com a igualdade de gênero tanto na política de 
retribuições e incentivos como na formação e promoção de talentos.

A empresa garante que não existe qualquer discriminação por 
motivos de maternidade, obrigações familiares ou situação 
socioeconômica. Neste sentido, o número de funcionários que 
tiveram uma licença de maternidade ou paternidade foi o seguinte.

Relação salarial 
entre gêneros

Baixas por  
maternidade / paternidade

2017 2016

Relação média entre o salário base 
das mulheres relativamente ao dos 
homens

96,7% 95,2%

Relação entre o salário inicial 
detalhado por sexo e o salário 
mínimo local em locais onde 
são desenvolvidas operações 
importantes.

Mulheres: 
29,13%

Homens: 
 28,13%

Mulheres:  
26,16%

Homens:
108%

Homens Mulheres

Número de funcionários 
que tiveram direito a licença 
maternidade ou paternidade em 
2017

1.166 3.984

Porcentagem de funcionários que 
exerceram seu direito de licença 
maternidade ou paternidade em 
2017.

100%
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Programas de desenvolvimento 
profissional, gestão de talentos, 
avaliações de desempenho  

A Atento possui um grande número de iniciativas a nível de treinamento e 
desenvolvimento. Entre elas, se destacam as seguintes:   

Programa de boas-vindas

Programa orientado a facilitar a adaptação de novos colaboradores na Atento ou 
na função para que possam fazer contribuições positivas para a organização. O 
funcionário recebe as informações básicas que irão lhe permitir se integrar no local 
de trabalho (conhecendo nossa estratégia, nossa cultura, nossas metodologias de 
trabalho, principais processos, etc.). 

Universidade de Liderança

Espaço para o desenvolvimento sustentável e consistente de líderes 
(colaboradores com equipes a seu cargo) por meio da implementação de 
programas alinhados com o Modelo de Liderança Transformacional da Atento. O 
propósito é criar uma cultura de liderança que seja tangível e compartilhada por 
toda a organização, alinhada com a estratégia da empresa. 

Programas de capacitação e desenvolvimento 

A Atento conta com diferentes ações de treinamento e desenvolvimento 
cujo propósito é potencializar as competências-chave para o posto que os 
colaboradores ocupam atualmente, ou para o seu próximo passo na carreira. 
A partir da revisão do desempenho anual, é estabelecido um Plano de 
Desenvolvimento Individual orientado para o fortalecimento dessas competências 
através de experiências, aprendizado com colegas e capacitação formal.

Entre as  
iniciativas de 
treinamento e 
desenvolvimento 
de competências  
se destacam o 
programa de 
boas-vindas, a 
Universidade de 
Liderança e os 
programas de 
treinamento
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Programas de desenvolvimento  
de talento por países

Chile

 ƻ Academia de Líderes: instância de treinamento 
com mais de 8 anos de experiência, cujo princípio 
fundamental é promover e incentivar as pessoas 
que estão atendendo os clientes dos nossos 
clientes e que querem crescer com a Atento 

 ƻ Performance Management Model: treinamento 
e suporte para profissionalizar a função, 
sempre em busca de Supervisores plenamente 
humanos e altamente produtivos. Este sistema 
é um treinamento para que os supervisores de 
operações melhorem a gestão de suas equipes 
de trabalho na obtenção de resultados

 ƻ Formadores Especialistas: colaboradores da 
Atento, especialistas em algumas áreas e motivados 
pelo compartilhamento de seus conhecimentos, 
realizam cursos de treinamento, tanto para a 
Academia de Potenciais Líderes, quanto para outros 
grupos que precisam ser treinados em qualquer um 
dos tópicos oferecidos. 

 ƻ Universidade de Liderança Atento: programa de 
treinamento corporativo voltado para os líderes 
de nossa empresa. A missão da Universidade 
é desenvolver um Modelo de Liderança 
Transformacional, baseado nos princípios de 
atuação e nos valores de nossa Empresa (Paixão, 
Confiança, Compromisso e Integridade). 

 
 
Peru

 ƻ Management Review e Universidade de Liderança

Colômbia

 ƻ Formadores Especialistas: atender as 
necessidades de treinamento da empresa 
através da implantação técnica de treinamentos 
ministrados por colaboradores qualificados, 
com perícia em determinados temas alinhados à 
natureza do negócio.

 ƻ Treinamento técnico: gerenciamento de 
treinamento técnico de acordo com a demanda e 
o orçamento estabelecido por área

 ƻ Team consultant: desenvolver redes 
de conhecimento por meio de equipes 
multidisciplinares. A partir de certificações que 
tiveram que ser obtidas, aproveitar o know-
how internamente. É um programa interno de 
certificações e gestão do conhecimento

 ƻ Treinamento de habilidades: liderança pela 
Universidade. Algumas habilidades sociais são 
gerenciadas por meio do programa Formadores 
Especialistas

Espanha

 ƻ Universidade de Liderança para os grupos de Top 
Managers e Middle Managers 

 ƻ Planos de desenvolvimento individuais e 
transversais

 

 

Brasil

 ƻ Programa de mentoring

 ƻ Programa de coaching

 ƻ Gestão Atento em Foco

 ƻ Desenvolvimento de Pessoas: Programas Academia 
Atento e Universidade Atento, Workshops e 
Conferências com Convidados Externos

 
 
Filial Marrocos

 ƻ Academia Atento
  - Treinamento de habilidades
  - Treinamentos técnicos

 ƻ Planos de desenvolvimento individuais

Filial Colômbia

 ƻ Academia Atento
  - Treinamento de habilidades
  - Treinamentos técnicos

 ƻ Planos de desenvolvimento individuais 
 

Argentina e Uruguai

 ƻ Universidade de Liderança

 ƻ Formadores Especialistas

 ƻ E-learning
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Em 2017, foram oferecidas mais de 8,4 milhões de horas de treinamento para 
colaboradores de todo o mundo, através de diversos programas: A seguir, 
apresentamos a média de horas oferecidas no exercício, detalhadas por 
categoria de trabalho. 

Horas de  
treinamento

Saúde e 
segurança 

A Atento cuida da saúde e segurança de seus colaboradores e disponibiliza 
a todos uma série de medidas para a minimização de riscos e a promoção 
da saúde no exercício diário de seu trabalho.

Existem comitês conjuntos de saúde e segurança em todos os países, 
compostos por um certo número de representantes dos trabalhadores, 
com base na legislação de cada área e no número de funcionários em 
cada centro. Esses comitês apoiam o trabalho de promoção da saúde e 
monitoram o cumprimento das políticas de prevenção, tanto por parte da 
empresa quanto dos trabalhadores. 

Em geral, a atividade da Atento não acarreta sérios riscos para os 
colaboradores, embora se considere que os funcionários que se dedicam às 
tarefas de manutenção e a unidade técnica no campo são mais propensos a 
sofrer acidentes.

Os tipos de lesões tendem a estar relacionados com quedas e outros 
acidentes quotidianos. Assim, em 2017, a maioria foram entorses, 
contraturas, traumatismos, contusões e crises respiratórias. Felizmente, não 
houve qualquer morte por acidente a lamentar. 

 Operações Estrutura Total

2016 11.227.331 73.273 11.300.604

2017 8.423.317 118.591 8.541.907

 2017 2016 2015

Taxa de absenteísmo 7,7% 8,0% 9,20%

Os funcionários da Atento 
receberam  
8,4 milhões de horas de 
treinamento
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Reclamações sobre práticas 
de trabalho  

Satisfação dos funcionários

O nível de satisfação dos funcionários no local de trabalho é importante 
para a Atento. A empresa participa todos os anos da pesquisa "Great Place 
to Work", realizada em cada país pelo Great Place to Work Institute. Esta 
pesquisa mede as percepções dos funcionários sobre o ambiente de 
trabalho e permite a comparação com outras empresas participantes a 
nível local e regional. 

Em 2017, a Atento foi reconhecida como "Great Place to Work" na 
Argentina, Uruguai, Brasil, Colômbia, Chile, México, Peru, El Salvador e 
Guatemala. Adicionalmente, foi conseguida a certificação LATAM, obtendo-
se a posição número 25. Além disso, as filiais no Brasil e na Espanha 
receberam a certificação Top Employers 2017, que reconhece os melhores 
empregadores pela qualidade das condições que desenvolvem para seus 
funcionários e por incentivar o desenvolvimento de talentos em todos os 
níveis.

Número de reclamações 
apresentadas em canais oficiais    

Argentina 931

Uruguai 1

Brasil 8.402

Chile 285

Colômbia - Canal de Denúncias 7 casos
- Comitê laboral 21 casos

Estados Unidos 15

México 0

Peru - Via judicial: 202
- Via administrativa: 84

Espanha - Via judicial: 447
- Via administrativa: 347
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Compromisso 
social

A Atento contribui para o desenvolvimento das 
comunidades locais nas quais presta seus serviços e 
gera riqueza nos grupos com os quais está relacionada, 
através da criação de emprego, do pagamento de 
impostos e de compras a fornecedores locais. Além 
disso, contribui para o bem-estar e a coesão social nas 
comunidades onde está presente, com a promoção e 
participação em diferentes programas.

O crescimento da Atento é baseado nos objetivos corporativos e, ao mesmo 
tempo, atende aos interesses legítimos de seus grupos de interesse. Na tabela de 
valor econômico gerado, distribuído e retido pode ser visto como a organização 
gerou valor para cada um deles.
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Tabela de valor gerado, retido e 
distribuído para a sociedade  

Centros com 
avaliações 

de impacto e 
programas de 

desenvolvimento 
em comunidades 

Programas de 
ação social

A empresa participa em iniciativas de desenvolvimento das comunidades locais, 
para as quais são realizadas avaliações de impactos sociais, a maioria delas resultado 
de consultas com grupos de interesse e processos participativos com os comitês de 
empresas e outros grupos.

Na tabela é apresentada a porcentagem de centros onde foram implementados 
programas de desenvolvimento, avaliações de impacto e participação da comunidade 
local. Nenhum dos centros teve efeitos negativos nas comunidades locais. 

(em milhões de dólares) 2017 2016

Valor econômico gerado:

Total de receitas consolidadas (vendas + 
outras receitas) 1.921,3 1.757,5

Valor econômico distribuído: 1.618,7 1.440,2

Funcionários 1.429,1 1.309,9

Fornecedores 74,9 65,9

Acionistas (dividendo pago no exercício) 24,1 0,0

Sociedade - Administrações Públicas 
(impostos sobre as receitas) 12,5 5,2

Fornecedores de capital (despesas 
financeiras) 78,1 59,2

Valor econômico retido 302,6 317,3

País
Porcentagem de centros 

nos quais esses programas 
foram implementados

Argentina 100%

Uruguai 100%

Brasil 100%

Chile 0%

Colômbia 70%

América  
do Norte 0%

México 50%

Peru 25%

Espanha 0%
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Iniciativas locais relacionadas ao 
compromisso social e ao voluntariado  

A empresa participa em diferentes iniciativas de cunho social, nas quais os 
funcionários da Atento assumem o papel de voluntários em prol de causas 
sociais. 

Alguns deles têm um caráter global, como o Mês Global da Comunidade, que 
é realizado simultaneamente em todos os países e que visa agregar o trabalho 
e o esforço dos voluntários da Atento para realizar conjuntamente atividades 
específicas com a comunidade, a fim de criar um canal de participação com 
os diversos intervenientes do meio que nos rodeia, oferecendo seu tempo, 
capacidades e talento como verdadeiros agentes da mudança.

Outros programas são comuns a vários países, como o Atentos ao Futuro, 
presente na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no Peru. Este programa treina 
jovens socialmente desfavorecidos e vários grupos em risco de exclusão, para 
que possam ter acesso ao emprego.

Na Argentina, o Atentos ao Futuro apoia o treinamento de jovens que estão 
concluindo seus estudos secundários em escolas próximas aos centros 
da Atento, com programas de 27 horas de treinamento que abrangem os 
seguintes temas: comunicação, atendimento ao cliente, técnicas de marketing, 

A Atento não recebeu nenhuma reclamação por impactos sociais ao longo de 2017.

Além disso, não se encontra próxima a nenhuma população indígena e, portanto, 
não existem casos de violação dos direitos desses grupos.

meio ambiente, computação e formas de se candidatar a um emprego. Os 
formadores são os próprios funcionários, que são recompensados através do 
nosso programa de Pontos Max. A Atento fornece os materiais, as instalações, 
um lanche e, em alguns casos, diárias para os alunos.  No Brasil, é voltado para 
pessoas entre 18 e 29 anos e aborda temas como comunicação, matemática, 
cidadania, tecnologias da informação e empregabilidade.  Existe também um 
Atentos ao Futuro LGBT +, voltado para transexuais e travestis, além de um 
Escritório de Geração de Rendimentos para mulheres que aprendem a fazer 
produtos artesanais e alcançar independência financeira. Por outro lado, na 
Colômbia, foram estabelecidas parcerias de treinamento com diferentes 
instituições (Gete Estratégica, ACDIVOCA, Centro de Treinamento para o 
trabalho, prefeituras, etc.).

Iniciativas semelhantes às do Atentos ao Futuro são o Programa de Aprendizes e 
a Corporação Bases CCHC, que são realizados no Chile. O primeiro envolveu 40 
jovens entre 18 e 29 anos em situação de vulnerabilidade, a quem foi oferecido 
um contrato fixo. No Programa Bases, 16 pessoas foram treinadas por um mês, 
das quais 8 assinaram contrato com a Atento Chile e 3 com outras empresas. 

O restante são projetos voluntários locais, conforme detalhado a seguir.
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Projetos de 
voluntariado locais

Argentina

“Un Sol para los Chicos” (Um Sol para as Crianças) 
da  UNICEF:
Participação desde 2013 nesta maratona televisiva em 
colaboração com o Canal Trece e a Unicef. Em 2017, 
foram recolhidos 75.347.959 pesos argentinos.

Maratona Nacional de Leitura
Voluntários da Atento contataram por telefone mais 
de 1.000 instituições de ensino em todo o país, a fim 
de incentivar a inscrição para o evento, em que mais 
de 5,2 milhões de crianças participaram.

Banco Alimentar
Voluntários da Atento participam mensalmente na 
classificação de alimentos doados.

Peru

Liga contra o câncer  
Coleta de doações monetárias.

Padrinhos mágicos  
Atividade de Natal onde os funcionários apadrinham 
uma criança carenciada.

Donamor 
Campanha de doação de sangue.

EcoMural
Pintura de um muro com uma tinta especial que 
purifica o ar na Sede Callao.

Brasil

Programa Sou Voluntário
775 voluntários da Atento participaram em 
iniciativas socioambientais. Em 2017, promoveram 
25 ações beneficiando 98 instituições, com 
um total de 989.156 pessoas impactadas e 775 
voluntários. Nas campanhas foram doados mais 
de 12 mil casacos e produtos de higiene pessoal, 
mais de 11 mil brinquedos e 3.700 toneladas de 
alimentos.
Entre os projetos apoiados se destacam os 
desenvolvidos em Parceria com o Lar Pérolas de 
Cristo, em Parceria com a Casa dos Velhos Irmã 
Alice e em Parceria com a Casa Ondina Lobo.

Semana do Compromisso Voluntário
Mais de 5.000 funcionários da Atento puderam 
conhecer a atividade de 19 ONGs brasileiras e 650 
deles se registraram como voluntários para atuar 
em prol de causas relativas a crianças, animais, 
idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, beneficiando mais de 30 mil pessoas.

3º Show do Voluntariado da Atento  
Este projeto anual visa identificar e reconhecer 
funcionários que realizam algum tipo de atividade 
voluntária, através da publicação de casos sobre a 
sua iniciativa, como uma forma de reconhecimento 
e inspiração para outras pessoas que desejem 
iniciar sua jornada voluntária. 49 voluntários e 66 
líderes participaram nesta edição.

México 

Vozes que ajudam
Um total de 30 voluntários da Atento apoiaram a 
Fundação Teletón, respondendo às ligações de todos 
os cidadãos que desejavam se tornar patrocinadores 
da Teletón e ajudar uma criança ou um adolescente 
na sua reabilitação por deficiência ou autismo, ou no 
tratamento de câncer.

Colômbia  
Best Buddies

Doação de sangue à Fundação Hematológica 
Nacional 

Embaixadores da Boa Vontade da Atento

Aima, Atenção Integral à Mulher Atento 

Fundação Sanar 

Estados Unidos 
Campanha de doação de sangue

Doação de brinquedos 

Doação de alimentos

Filial Marrocos

Recuperação de espaços públicos:
Saída de voluntários a um bosque para coletar 
resíduos.
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Campanhas de comunicação 
sobre sustentabilidade

Argentina  
e Uruguai 

 ƻ O canal de comunicação por e-mail "Noticias" e a revista 
"Enterate" e a intranet estão divulgando aos nossos 
colaboradores as campanhas de sustentabilidade que 
detalhamos abaixo: 

 ƻ É enviado um comunicado de imprensa relacionado 
à colaboração com a Unicef em sua campanha anual 
"Un sol para los chicos" (Um sol para as crianças) e 
ao apoio à Fundação Leer na Maratona Nacional de 
Leitura.

 ƻ As Comissões do Clima de Trabalho de cada 
localidade realizam ações de solidariedade por meio 
de coletas em benefício de pessoas afetadas por 
inundações ou em favor de crianças em início de 
idade escolar. Também coletam brinquedos para o 
Dia dos Reis e os doam para uma instituição, entre 
outras ações.

Brasil

 ƻ Campanha de reflorestamento divulgada pela empresa

 ƻ Workshop de Gestão Ambiental para clientes, 
colaboradores e fornecedores

 ƻ Jogos presenciais sobre questões ambientais em todas 
as centrais

Chile

 ƻ Campanha Miti Mota, para conscientizar os 
colaboradores sobre a necessidade de se envolver nas 
tarefas domésticas

 ƻ Campanhas Envolva-se, com temas tão relevantes 
quanto a economia de água e energia, a nova Reforma 
Laboral, o uso de ecopontos e problemas de gênero

Colômbia

 ƻ 48 campanhas de comunicação sobre bem-estar

 ƻ Prevenção da violência contra as mulheres

 ƻ Saúde

 ƻ Recreação 

 ƻ Benefícios

 ƻ Prevenção de ataques informáticos

México 
Campanhas de economia de energia, com mensagens 
diretamente relacionadas à preservação de água e energia 
elétrica em nossas instalações

Peru

 ƻ Comunicação ambiental: conscientização mensal, 
através dos canais de comunicação, relativa a questões 
voltadas à conservação do meio ambiente

 ƻ Mês das mulheres: campanha de conscientização e 
capacitação sobre temas relacionados à igualdade 
de gênero, não-violência contra a mulher e quebra de 
estereótipos

 ƻ Dia do Orgulho Gay: pronunciamento nas redes sociais 
em favor da diversidade e inclusão

Espanha Campanha de coleta de alimentos para doação a 
associações. 
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Doações

Argentina  
e Uruguai 

 ƻ As Comissões do Clima de cada localidade realizam 
coletas em benefício de pessoas afetadas por 
inundações ou em favor de crianças em início de idade 
escolar. Também coletam brinquedos para o Dia dos 
Reis e os doam para uma instituição.

 ƻ Quando um funcionário, cliente ou fornecedor morre, a 
Atento faz uma doação para a "Árvores sem Fronteiras" 
para plantar árvores em sua memória e envia uma carta 
de condolências à família.

Brasil

 ƻ 3.730 toneladas de alimentos

 ƻ 12.952 casacos e produtos de higiene pessoal

 ƻ 2.485 livros infantis

 ƻ 11.602 brinquedos

Chile

 ƻ Doação para o Lar de Crianças San Pedro Armengol de 
123 conjuntos, 102 boxers e 32 camisetas polares

 ƻ Doação ao Liceu Juan Pablo II: 5 caixas de produtos 
(campanha 1+1)

 ƻ Escola Despertar de Lo Espejo: $60,000 em 
implementos esportivos 

Colômbia
 ƻ Best Buddies 

 ƻ Cultivadores de vida SUC

México 

Através do GPTW e em coordenação com a Casa de la 
Amistad, a Atento participou no programa Coroas para 
Princesas de Verdade, onde os colaboradores puderam 
doar seus cabelos para a criação de perucas oncológicas. 
Os colaboradores da Atento doaram 11 tranças. Além disso, 
foram doados materiais para limpeza e brinquedos.

Peru

 ƻ Dançando por um sorriso - ação de RS que foi 
adicionada à competição anual de dança entre as 
gerências, na qual os participantes doaram material 
escolar para beneficiar duas ONGs

 ƻ Donamor

 ƻ Padrinhos mágicos

 ƻ Liga contra o câncer

Espanha
 ƻ Doação de alimentos para órfãos         

 ƻ Doação de sangue: a participação de 101 doadores 
voluntários
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Nossos 
fornecedores

A Atento destinou 74.899 milhões de euros à sua 
cadeia de abastecimento. Para garantir a sua eficiência 
e o respeito pelos Direitos Humanos reconhecidos 
internacionalmente, a empresa segue uma série de 
Princípios e conta com uma Política de Compras que os 
desenvolve.

Modelo 
de compras 

A Política de Compras da Atento estabelece que qualquer processo de compra 
deve agregar valor ao negócio de acordo com a situação econômica, antecipar 
a demanda, buscar oportunidades para reduzir o custo total e encontrar 
benefícios de escala e sinergias.

Existem protocolos de aprovação de aquisições que analisam as seguintes 
variáveis, e que agregam a esses princípios outros, como o cumprimento da 
legislação ambiental, o direito à liberdade de associação de seus trabalhadores, 
a não discriminação no emprego e a rejeição da corrupção em todas as suas 
formas.  
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Formalizar compra com
fornecedor aprovado

Criar ordem de compra

Aprovação de
ordem de compra

Enviar ordem de
compra do fornecedor

Considerar se está
registrado no sistema

Premiar o fornecedor

Estabelecer condições
gerais de contratação

Entrega de
produtos ou serviços

Recebimento dos
produtos ou serviços

Aprovar fornecedor

Se for aprovado

Se a Política for aplicável

Aplicar formulário
Anticorrupção

Executar Due diligence

Identificar possíveis riscos

Ratificar o fornecedor

Escolher o fornecedor

Verificar se é aplicável a
política anticorrupção

Se não forem identificados

Fornecedor não cadastrado

Cadastrar o fornecedor

Fornecedor cadastrado

Revisão de registro
do fornecedor

Solicitar a compra

Negociar com os
fornecedores selecionados

Processo de compras simplificado 
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Seleção de 
fornecedores

Ao selecionar um fornecedor, são considerados três parâmetros: capacidade 
técnica e econômico-financeira do fornecedor, histórico de serviço que 
demonstre a sua confiabilidade e observância dos princípios ligados à 
responsabilidade social estabelecidos pela Atento.

A empresa prioriza a seleção de empresários locais capazes de garantir a 
qualidade do fornecimento e agregar valor aos seus negócios. Em quase todos os 
países onde está presente, a porcentagem de gastos destinados a fornecedores 
locais ultrapassou 90%. 

A transparência preside a todas as operações da Atento, a fim de estimular 
a concorrência e a igualdade de oportunidades entre os fornecedores para 
encontrar a melhor oferta.

Gastos com 
fornecedores 

locais 
País

Porcentagem 
de gastos com 
fornecedores 

locais

Argentina 100%

Uruguai 100%

Brasil 98%

Chile 91%

Colômbia ----

Estados Unidos 93%

México 56%*

Peru 100%

Espanha 99,8%

- Filial Colômbia 79%

- Filial Marrocos

A porcentagem de gastos destinados a  
fornecedores locais ultrapassou 90%  em quase todos os 

países onde está presente em 2017
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Sustentabilidade 
da cadeia 

A Atento possui regulamentos internos - Regulamentos Corporativos, Norma 
N-02: Princípios da Atento - em que se estabelece a atuação da empresa em 
relação aos funcionários, clientes, fornecedores e à sociedade. Especifica 
como requisito imprescindível aos fornecedores a aplicação de padrões de 
sustentabilidade semelhantes aos da Atento, além do cumprimento escrupuloso 
da legislação vigente em cada país.

No Brasil, este requisito está refletido na assinatura pelos fornecedores de uma 
"Declaração de Conformidade e Compromisso de Responsabilidade Social 
Norma SA 8000: 2008 sobre trabalho infantil".

Segundo o indicado pelo procedimento AF-02 Gestão de Compras, a área de 
compras, em conjunto com a área usuária, realiza uma avaliação contínua dos 
fornecedores, que recebem uma qualificação, pelo menos duas vezes por ano, 
com o intuito de verificar que a entrega de novos produtos ou a realização de 
novos serviços cumprem as especificações acordadas. 

Nas condições de contratação de novos fornecedores da Atento na Argentina, 
Uruguai e Peru, eles são obrigados a cumprir diretrizes relacionadas à 
segurança da informação, cuidados ambientais e segurança no trabalho. Entre 
outros países, são realizados processos de due diligence para fornecedores 
estratégicos. 

Princípios 
da cadeia 
de abastecimento

Não promoção ou inexistência de 
trabalho infantil

Não promoção ou inexistência de 
trabalho forçado

Inexistência de condições de risco no trabalho 
para a vida dos funcionários

Inexistência de  
violência no trabalho
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Compromisso 
ambiental

A Atento colabora com a proteção do meio ambiente 
em todas as geografias onde atua, por meio do uso 
de tecnologias eficientes que reduzem sua pegada 
ambiental, limitando o uso de recursos, reduzindo os 
gases de efeito estufa e melhorando o tratamento de 
seus resíduos. 

Tanto na concepção de seus novos centros quanto na atualização dos atuais, a 
Atento busca desenvolver serviços ambientais sustentáveis. Caso seja adotada 
uma nova tecnologia que tenha riscos para o meio ambiente, são tomadas 
medidas de proteção, de acordo com suas capacidades, sob o Princípio da 
Precaução.

Durante 2017, não houve sanções administrativas ou judiciais impostas devido à 
não conformidade com leis ou regulamentos ambientais. 
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 Eficiência 
energética

Consumo 
de recursos

O consumo de eletricidade totalizou 3.767 gigawatts/hora durante o ano fiscal de 2017. 

A eficiência energética é uma prioridade para a Atento como uma forma de reduzir 
seus custos com energia e reduzir os gases de efeito estufa. Com esses objetivos, 
adotou diferentes planos e iniciativas de economia de energia em cada região. 
Abaixo estão algumas medidas e, em alguns países, o grau de mitigação alcançado:

Argentina. Economia de 11% no consumo de energia elétrica (em Kw/h) graças à 
execução de um Plano de Economia de Energia que incorporou iluminação LED, 
hibernação automática em PC, otimização de espaços e plataformas em OFF.

Uruguai. Economia de 4,73% no consumo de energia elétrica (em Kw/h) graças à 
execução de um Plano de Economia de Energia que incorporou iluminação LED, 
hibernação automática em PC, otimização de espaços e plataformas em OFF.

Brasil. Compensação de 140,05 toneladas de gases de efeito estufa com a 
plantação de mil mudas para o reflorestamento da Mata Atlântica, recuperando 
6.000 m² de área degradada.

México. Troca do sistema de ar condicionado num centro por equipamento 
modular de alta eficiência e substituição de luminárias fluorescentes por 
tecnologia LED.

Peru. Economia de 55% no consumo de energia elétrica.

A empresa continuou avançando em suas iniciativas de eficiência no consumo de 
recursos, principalmente água, energia e papel. Em 2017, o consumo de água foi de 
604.690 metros cúbicos, 17,6% a menos que no ano anterior. 

 

Por países se, se obtuvieron los siguientes logros: 

México. Para reduzir o consumo de papel e água, os dispensadores de papel foram 
substituídos por secadores de mãos nos banheiros e os dispensadores de água à 
base de garrafões foram substituídos por purificadores.

Peru. Foi conseguida uma porcentagem de consumo de água de 74%.
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Gestão 
de resíduos

Investimentos

Em relação à gestão de resíduos, a empresa promove a sua redução e separação 
para reciclagem, através da conscientização dos colaboradores. Neste sentido, em 
2017, continuou a trabalhar para a sua gestão adequada nos seguintes países:

Estados Unidos.  O processo de separação e reciclagem de lixo começa em todos 
os call centers.

Colômbia.  Garante, através de seu processo de relacionamento com 
fornecedores, a certificação de eliminação final de RAES (resíduos de mercúrio, 
eletrônicos, etc.) como parte de seu Sistema de Gestão Ambiental.

Peru. Cumprimento das expectativas esperadas de resíduos separados para 
reciclagem - 12%.

A Atento investe em novas tecnologias que melhoram a eficiência de suas 
instalações e reduzem seu impacto ambiental. A tabela apresenta as despesas e 
os investimentos por país:

Argentina e Uruguai 38.000 USD Compra de 830 aparelhos LED

Brasil 8.082 USD
Plântulas, despesas de 
reflorestamento e workshop de gestão 
ambiental

Colômbia 7.000 USD
Despesas gerais de implementação 
SSGA

Estados Unidos 2.952 USD

México 655.000 USD

Peru 10.400 USD

 ƻ Curso de interpretação dos 
regulamentos e auditor interno 
ISO 14001 

 ƻ Auditoria de recertificação de 
sistemas de gestão integrados

 ƻ Custo da separação de 
resíduos

A Atento continuou 
trabalhando para a  
redução e separação de 
resíduos
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Ao longo do ano, foi realizada uma série de parcerias estratégicas e 
atividades para promover o cuidado com o meio ambiente:

Argentina e Uruguai A empresa não possui um comitê definido, mas as questões ambientais são tratadas em particular pela Direção de 
Infraestrutura.

Brasil Associação com o Instituto Brasileiro de Florestas: ações de reflorestamento com a participação de colaboradores

Chile
 ƻ Reconhecido pelo cliente Paris como fornecedor mais sustentável, o que lhe rendeu a filiação na Prohumana, uma 

organização chilena que promove um desenvolvimento humano sustentável multisetorial

 ƻ Parceria com a Triciclos para implementar a habilitação de três ecopontos.

Colômbia

 ƻ Rede de Organizações Ambientais de Reciclagem "Dame Tu Mano"

 ƻ Gestão Ambiental empresarial com os fornecedores "PCSHEK TECNOLOGIA & SERVICIOS S.A.S

 ƻ Coleta de Resíduos Mercuriais pela empresa de inovação ambiental INNOVA

 ƻ Coleta de resíduos de plástico, tampas Fundação SANAR.

Peru

 ƻ Ministério da Produção (PRODUCE) - Entidade competente na área do comércio interno

 ƻ Ministério do Meio Ambiente - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

 ƻ Município de Ate (separação de resíduos)

 ƻ Aldeias de Crianças SOS

 ƻ ANIQUEM
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Antecedentes e 
metodologia

Este Relatório Integrado da Atento oferece informações 
relevantes sobre o desempenho econômico, social e 
ambiental da empresa durante o ano civil de 2017. Para 
sua elaboração, foi seguido o Guia para a Elaboração 
de Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting 
Initiative (GRI), na versão Normas. As informações 
coletadas aqui seguem os princípios da confiabilidade, 
comparabilidade e relevância.

 
Para elaborar este relatório, a Atento realizou um estudo de materialidade, no 
qual os temas relevantes a serem tratados são determinados, de acordo com os 
interesses das partes interessadas. 

No processo de elaboração participaram os principais responsáveis de cada país, 
coordenados e supervisionados pelos departamentos de Comunicação Interna e 
Responsabilidade Social Corporativa e validados pela Alta Diretoria da Empresa.

Perímetro de consolidação

As informações financeiras e não financeiras incluídas neste relatório abrangem 
todos os países e filiais nos quais a Atento opera. Em certos casos, a informação 
disponível pode não estar completa e, sendo esse o caso, tal é indicado. 

 

As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as Contas Anuais 
da Atento, formuladas pelo Conselho de Administração, revisadas pelo auditor e 
aprovadas pela Assembleia Geral de Acionistas. Os dados de 2016 e 2015 foram 
reformulados para homogeneizar os dados após a venda do negócio em Marrocos. 

  

As informações não financeiras fornecem os dados sociais e ambientais relatados 
por cada país, entendendo-se a sustentabilidade em um sentido amplo e com 
base em um estudo de materialidade realizado para determinar quais temas são 
mais relevantes para as partes interessadas. 

Desde o exercício de 2008, a Atento vem elaborando relatórios anuais no âmbito 
da RSC e da sustentabilidade. A comparabilidade com relatórios anteriores pode 
ser diminuída pela exclusão de algum indicador de desempenho em aspectos não 
materiais para a empresa. 

 

Para questões relativas ao conteúdo, entre em contato com:

Belén Montero García-Tenorio 
Responsável pela Comunicação Interna e RSC

bmontero@atento.com 
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Estudo de 
materialidade 

Segundo a definição da GRI, as questões materiais são os assuntos 
relevantes para uma empresa devido ao seu impacto econômico, social e 
ambiental ou por sua influência nos grupos de interesse, o que, em última 
instância, afeta o desempenho da organização. Portanto, a materialidade 
de um assunto é resultante de uma dupla vertente, externa e interna, 
com a qual a empresa precisa lidar para identificar novas oportunidades, 
diagnosticar as próximas tendências e saber se estas estão relacionadas à 
prevenção de riscos e ao desenvolvimento sustentável.

Em 2016, a Atento realizou um estudo de materialidade, que foi incluído 
no Relatório de Sustentabilidade 2015. Em 2017, foi feita uma atualização 
do estudo de materialidade, contrastando suas conclusões com sete 
executivos da Atento, algo que foi incluído no relatório de 2016. Para este 
relatório, em 2018, o estudo de materialidade foi novamente atualizado, 
com uma pesquisa a 398 pessoas com representação proporcional dos 
grupos de interesse mais relevantes para a empresa (funcionários, clientes, 
investidores, sindicatos, fornecedores e agentes sociais) e com uma revisão 
de fontes secundárias de informação (notícias setoriais e relatórios de 
empresas relacionadas à indústria de telefonia e call centers). Com base 
nesses trabalhos, os temas materiais foram redefinidos, passando de 25 
para 20, e agrupados em cinco categorias: governança corporativa, recursos 
humanos, meio ambiente, negócios e sociedade.

1 Luta contra a corrupção Governança corporativa

2 Qualidade da informação financeira e da RSC da Atento Governança corporativa

3 Mecanismos de conformidade da Atento Governança corporativa

4 Oferta de desenvolvimento de carreira profissional RH

5 Inclusão laboral de pessoas desfavorecidas RH

6 Qualidade do emprego na Atento RH

7 Saúde e segurança dos funcionários da Atento RH

8 Educação e treinamento contínuo RH

9 Desenvolvimento e retenção do talento RH

10 Uso racional de matérias-primas e energia Meio ambiente

11 Reciclagem de resíduos Meio ambiente

12 Resultados financeiros da Atento Negócio

13 Qualidade do serviço Negócio

14 Inovação tecnológica Negócio

15 Oferta de serviços Negócio

16 Cibersegurança e proteção de dados Negócio

17 Programas de voluntariado corporativo Sociedade

18 Avaliação de temas de RSC na cadeia de abastecimento da Atento Sociedade

19 Ação social e donativos Sociedade

20 Respeito pelos Direitos Humanos Sociedade
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A matriz de materialidade coloca frente a frente duas dimensões, a visão interna e a visão externa, a visão da 
empresa ou do negócio e a que os diferentes grupos de interesse têm. Tudo com o objetivo de priorizar as 
diferentes questões que afetam a Atento e o meio que a rodeia. 
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Índice de conteúdos 
GRI 

Para o Materiality Disclosures Services , a GRI Services inspecionou se o Índice de conteúdos GRI está claramente apresentado e as 
referências para as divulgações GRI 102-40 a GRI 102-49 correspondem às partes correspondentes do relatório. O serviço foi realizado 
na versão em espanhol do relatório.
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GRI 102: CONTEÚDO GERAL 2016 PÁGINA COMENTÁRIO

102-1 Nome da organização. 6

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 6, 11

102-3 Localização da sede 6

102-4 Localização das operações 6

102-5 Propriedade e forma jurídica 6

102-6 Mercados servidos 6, 14

102-7 Tamanho da organização. 4, 14, 52

102-8 Informações sobre funcionários e outros trabalhadores 67, 68

GRI 101: NOÇÕES BÁSICAS 2016

102-55
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Índice de conteúdos GRI 

GRI 102: CONTEÚDO GERAL 2016 PÁGINA COMENTÁRIO

102-9 Cadeia de abastecimento 86-89

102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de abastecimento 8

102-11 Princípio ou abordagem de precaução 15

102-12 Iniciativas externas 15-20

102-13 Afiliação a associações 24,25

102-14 Declaração dos executivos sêniores responsáveis pela tomada de decisões 7,8

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades 28-33, 46

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta 40

102-17 Mecanismos consultivos e preocupações éticas 41,42

102-18 Estrutura de governança 34-39

102-40 Lista de grupos de interesse 21

102-41 Acordos de negociação coletiva 69

102-42 Identificação e seleção de grupos de interesse 21

102-43 Abordagens para a participação de grupos de interesse 21
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GRI 102: CONTEÚDO GERAL 2016 PÁGINA COMENTÁRIO

102-44 Principais questões e preocupações mencionadas 21

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 95

102-46 Definição do conteúdo dos relatórios e da cobertura do tema 95

102-47 Lista dos temas materiais 96

102-48 Reexpressão de informação 95

102-49 Mudanças na elaboração de relatórios 95

102-50 Período coberto pelo relatório 95

102-51 Data do último relatório 95

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 95

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório 95

102-54 Declaração de preparação do relatório de acordo com as Normas GRI 95

102-55 Índice de conteúdos GRI 99

102-56 Verificação externa 98
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Índice de conteúdos GRI 

ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 200 DIMENSÃO ECONÔMICA

GRI 201: Desempenho econômico 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 49-54

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 51-54

GRI 201: 
Desempenho 
econômico 2016

201-1 Valor econômico gerado e distribuído 81

201-3 Obrigações do plano de benefícios definido e outros planos de aposentadoria 69,70

GRI 202: Presença no mercado 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 11-14, 52

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 52

GRI 202:  
Presença no 
mercado 2016

202-1 Proporção entre salário de categoria inicial padrão por sexo e salário mínimo local 75

202-2 Proporção de executivos sêniores contratados a partir da comunidade local 66, 67

GRI 204: Práticas de aquisição 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 86-89

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 88
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ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 204:  
Práticas de  
aquisição 2016

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais 88

GRI 205: Anticorrupção  2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 45

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 45

GRI 205: 
Anticorrupção  
2016

205-1 Operações avaliadas para riscos relacionados à corrupção 45

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção 44

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 44

GRI 206: Concorrência desleal 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 46

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 46

GRI 206: 
Concorrência  
desleal 2016

206-1 Ações judiciais relacionadas à concorrência desleal e práticas monopolistas e contra a 
livre concorrência 46
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ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 300 DIMENSÃO AMBIENTAL

GRI 302: Energia 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 90, 91

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41

GRI 302:  
Energia 2016 302-1 Consumo energético dentro da organização 5, 91

GRI 303: Água 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 90, 91

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41

GRI 303:  
Água 2016 303-1 Extração de água por fonte 5, 91

GRI 307: Conformidade ambiental 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 90-93

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41
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ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 307: 
Conformidade 
ambiental 2016

307-1 Incumprimento da legislação e regulamentação ambiental 90

GRI 400 DIMENSÃO SOCIAL

GRI 401: Emprego 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 66-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42, 79

GRI 401: 
Emprego 2016

401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários 5, 66

401-3 Licença parental 75

GRI 402: Relações trabalhadores-empresa 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 64, 65, 
79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 402:  
Relações 
trabalhadores-
empresa 2016

402-1 Prazos mínimos de aviso sobre mudanças operacionais 69
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Índice de conteúdos GRI 

ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 403: Saúde e segurança no trabalho 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 78

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 403:  
Saúde e segurança 
no trabalho 2016

403-1 Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança entre os 
trabalhadores e a empresa 78

403-2
Tipos de acidentes e taxas de frequência de acidentes, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e número de mortes por acidentes de trabalho ou doenças 
ocupacionais

78

403-4 Questões de saúde e segurança abordadas em acordos formais com sindicatos 78

GRI 404: Treinamento e ensino 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 31, 76, 77 , 78

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 71

GRI 404: 
Treinamento e 
ensino 2016

404-2 Programas para melhorar as competências dos funcionários e programas de 
assistência na transição 76, 77

404-3 Porcentagem de funcionários que recebem avaliações regulares do desempenho e 
desenvolvimento profissional. 76

GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 38, 67, 68, 75

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42, 71
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ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 405: 
Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades  
2016

405-1 Diversidade nos órgãos de gestão e nos funcionários  5, 38, 67, 
68, 75 (405-2, pag. 77)

405-2 Proporção de salário base e remuneração de mulheres face a homens 75

GRI 406: Não-discriminação 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 69, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 406:  
Não-discriminação 
2016

406-1 Casos de discriminação e ações corretivas tomadas 43

GRI 407: Liberdade de associação e negociação coletiva 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 69, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42, 69

GRI 407:  
Liberdade de 
associação e 
negociação coletiva 
2016

407-1 Operações e fornecedores cujo direito à liberdade de associação e negociação coletiva 
pode estar em risco 43
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GRI 408: Trabalho infantil 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 69, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 408:  
Trabalho infantil 
2016

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil 43

GRI 409: Trabalho forçado ou compulsório 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 69, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 409:  
Trabalho forçado ou 
compulsório 2016

409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou 
compulsório 43

GRI 411: Direitos dos povos indígenas 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 411:  
Direitos dos povos 
indígenas 
2016

411-1 Casos de violação dos direitos dos povos indígenas 82
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ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 412: Avaliação sobre Direitos Humanos 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 44, 81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 412: 
Avaliação sobre 
Direitos Humanos 
2016

412-2 Treinamento de funcionários em políticas ou procedimentos sobre Direitos Humanos 44

412-3 Acordos e contratos de investimento significativos com cláusulas sobre Direitos 
Humanos ou submetidos a avaliação em matéria de Direitos Humanos 43

GRI 413: Comunidades locais 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 31, 43, 81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 413: 
Comunidades  
locais 2016

413-1 Operações com participação da comunidade local, avaliações de impacto e programa 
de desenvolvimento 81

413-2 Operações com impactos negativos significativos - reais e potenciais - nas 
comunidades locais 81

GRI 414: Avaliação social dos fornecedores 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 31, 43, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 31, 41, 42
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Índice de conteúdos GRI 

ASPECTOS MATERIAIS PÁGINA COMENTÁRIO

GRI 414:  
Avaliação social dos 
fornecedores 
2016

414-1 Novos fornecedores que passaram nos filtros de seleção de acordo com critérios 
sociais 89

414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de abastecimento e medidas tomadas 89

GRI 418: Privacidade do cliente 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 63

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 418: 
Privacidade do 
cliente 2016

418-1 Reclamações baseadas em violações da privacidade do cliente e na perda de dados do 
cliente 63

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016

GRI 103:  
Abordagem de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura 96

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes 43, 79, 82

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 41, 42

GRI 419: 
Conformidade 
socioeconômica 
2016

419-1 Inobservância de leis e regulamentos nos campos social e econômico 46, 59
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