
 

 

 
Atento anuncia as startups selecionadas para o seu 

programa de aceleração 
 

● Foram escolhidas as startups com as iniciativas mais inovadoras e tecnologias disruptivas 
para melhoria da experiência dos consumidores.  

● As quatro eleitas contarão com apoio da companhia para cocriação de projetos que 
contribuam para potencializar a performance e resultados dos clientes da Atento. 
 

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2021 – A Atento Next, aceleradora de startups da Atento, multinacional 
líder em soluções de customer experience no Brasil e na América Latina, selecionou quatro startups 
para participarem do seu programa de aceleração. Com o intuito de trazer ainda mais inovação para a 
companhia, as escolhidas foram Mr. Turing, Inflr, SenseData e NeuralMind – empresas que oferecem 
soluções de inteligência artificial e big data, ativação das marcas nas redes sociais, modelos de 
inteligência artificial aplicados em customer sucess e inovação em automação de backoffice, 
respectivamente. 
 
Das 257 startups que se inscreveram, as escolhidas terão a oportunidade de cocriar projetos 
relacionados aos desafios mapeados pela Atento, como novas tecnologias e modelos de negócios. 
Durante 4 meses, elas contarão com o acompanhamento dos especialistas e da alta liderança da 
Atento, além do apoio e orientação da Liga Ventures, empresa especializada em programas de 
inovação que conectam grandes empresas e startups. Para isso, serão estabelecidas rotinas e sprints 
periódicos. O início da fase aceleração está previsto para a última semana de janeiro. 
 
Conheça as startups selecionadas 
 
Mr. Turing: startup de inteligência artificial e big data que nasceu para resolver uma grande dificuldade 
das corporações: o tempo gasto na busca de informações e a frustração de muitas vezes não conseguir 
encontrar o que se precisa. “Nossa atuação como assistente corporativo inteligente vai ao encontro 
com um dos propósitos da Atento que é unir o melhor da tecnologia à sensibilidade humana. É a 
primeira vez que participamos de um programa de aceleração e estamos muito satisfeitos pela atenção 
recebida desde o momento das inscrições. A nossa entrada deve nos ajudar a bater a meta de 
crescimento de 30% para 2021”, ressalta Marcelo Noronha, CEO da Mr. Turing. 
 
Inflr: plataforma que conecta marcas aos seus clientes nas redes sociais, capaz de aumentar a 
audiência dos conteúdos criados por influenciadores e falar com 100% dos seguidores, enquanto nos 
modelos tradicionais o número de impactados é bem menor. Além disso, contribui para aumentar a 
performance e o tempo de exposição destes conteúdos. “Entramos para participar desta seleção, pois 
entendemos as necessidades e desafios de uma empresa de customer experience. Nosso objetivo, 
durante o programa de aceleração, é melhorar a performance dos clientes da Atento, oferecer novos 
modelos de negócios, além do networking incrível que o programa pode nos render”, expõe Thiago 
Cavalcante, Diretor de Novos Negócios da Inflr. 
 
SenseData: realiza um trabalho de unificação de dados para compreender o comportamento dos 
consumidores e utilizar esse conhecimento para facilitar a tomada de decisão, desenvolvendo ações 
eficientes para o público certo, no momento mais adequado. “Somos especialistas em soluções para 
customer sucess, gestão da jornada do consumidor e dados acionáveis. Entendemos que a Atento tem 
grande sinergia com nosso negócio. Esperamos que essa aproximação e parceria se transforme em 
cooperação na oferta de boas experiências”, destaca Mateus Pestana, CEO e Cofundador da startup. 
 



 

 

 
NeuralMind: startup que ajuda companhias a aumentarem a produtividade dos processos de 
backoffice por meio de digitalização e automação. “Nos interessamos em participar do programa de 
aceleração da Atento Next pela familiaridade da nossa empresa em relação ao público-alvo e 
demandas da Atento. O processo de seleção nos surpreendeu pelo formato, agilidade e transparência. 
Estamos animados com as novas oportunidades de negócios que irão surgir”, afirma Patricia Tavares, 
CEO da NeuralMind. 
 
 
Para o CEO da Atento, Carlos López-Abadía, esse projeto reforça os alicerces da transformação digital 
pela qual a companhia vem passando. “O programa de aceleração é uma demonstração de como 
colocamos cada vez mais a inovação no centro das nossas estratégias de negócio. A parceria com as 
startups nos dá a oportunidade de explorar novas opções ao aprimorar continuamente nosso portfólio 
de soluções e contribui para que possamos garantir sempre as melhores experiências aos 
consumidores, além de ampliar nossa competividade no mercado e estimular a cultura de inovação em 
toda a empresa. Estamos atuando com foco na geração de valor para todos os nossos clientes”, explica 
o executivo. 
 
“O nosso negócio é orientado pelo cliente, sejam empresas ou cliente final. Quando tratamos desse 
assunto, entender os anseios e necessidades do público é fundamental. Com o olhar de empresas de 
fora da Atento, nós conseguimos ampliar o nosso horizonte, além de nos aproximarmos de segmentos 
que talvez não nos aproximássemos de outra forma. Por isso, queremos garantir que esse programa 
de aceleração gere novas ofertas e modelos de negócio aos nossos clientes, maximizando resultados e 
melhorando a experiência dos seus consumidores, além de oportunidades valiosas para a aceleração 
das startups selecionadas”, avalia Mauricio Castro, Diretor de Inovação da Atento.  
 
Atento Next  
 
Inovação está no centro da estratégia da Atento, tanto que, em 2020, a empresa foi a primeira do setor no mundo 
a conquistar o selo ISO 56002, de gestão de inovação. Agora, acaba de criar a sua aceleradora de startups, a 
Atento Next.  
 
O programa é uma das iniciativas do hub de inovação da Atento, que visa alavancar processos disruptivos dentro 
da companhia, gerando novas linhas de negócio e produtos, além da aproximação com empresas que já 
nasceram digitais.  
 
Sobre a Atento 

A Atento é um dos cinco maiores fornecedores globais de serviços de gestão de relacionamento com o 

consumidor e terceirização de processos de negócios para empresas que operam nos Estados Unidos. Desde 

1999, a companhia desenvolveu seu modelo de negócios em 13 países com uma força de trabalho de 150 mil 

colaboradores. A Atento possui mais de 400 clientes para os quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM 

/ BPO por meio de múltiplos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes nos setores de tecnologia, 

digital, telecomunicações, finanças, saúde, consumo e administração pública, entre outros. Possui negociações 

da ATTO na Bolsa de Valores de Nova York. Em 2019, a Atento foi reconhecida pelo Great Place to Work® como 

uma das 25 Melhores Multinacionais para Trabalhar do Mundo e como uma das Melhores Empresas para 

Trabalhar na América Latina. Para mais informações www.atento.com 

Sobre a Liga Ventures 

A Liga Ventures é uma plataforma de inovação aberta, que conecta empresas e startups a fim de potencializar 

interações e gerar novos negócios. Criada em 2015 é pioneira no mercado de aceleração corporativa e corporate 

venture. Ao longo dos anos, auxiliou na implementação de estratégia de inovação aberta nos principais players 

de diversos setores do mercado brasileiro, tais como Porto Seguro, Banco do Brasil, e Unilever. Em seu portfólio,  

http://www.atento.com/


 

 

 

soma mais de 250 startups aceleradas e mais de 450 projetos realizados entre essas e grandes corporações. 

Também conta com o Liga Insights, iniciativa de pesquisa e inteligência de mercado, cujo objetivo é mapear 

tendências e startups que estão inovando nos mais variados setores. Já são mais de 25 estudos, em temas como 

de AutoTech, Retail, HR Techs, EdTechs, entre outros.  
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