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Atento Brasil é Top Employer pelo oitavo ano 
consecutivo 

• Certificação reconhece as empresas com as melhores práticas de recursos humanos 
 

                                                     

SÃO PAULO, 27 janeiro de 2022 – A Atento, empresa líder de serviços de relacionamento com 
o cliente e terceirização de processos de negócio (CRM/BPO) na América Latina e um dos cinco 
maiores provedores em nível mundial, recebe a certificação Top Employer pelo oitavo ano 
consecutivo, sendo reconhecida como um dos melhores empregadores do país. 
 
“A base do nosso RH é cuidar para que as nossas pessoas possam crescer e se desenvolver. 
Ser certificado mais uma vez com o selo Top employers é o resultado de nosso esforço diário, 
não só individualmente, mas para todo o grupo de colaboradores,” afirma Ana Marcia Lopes, 
vice-presidente de Recursos Humanos, Comunicação Interna e Responsabilidade Social 
Corporativa da Atento no Brasil. 
 
O Top Employers Institute, autoridade global no reconhecimento da excelências nas práticas 
da gestão de pessoas, realiza anualmente uma rigorosa análise das condições que as empresas 
oferecem a seus colaboradores. No Brasil, apenas 48 empresas receberam a certificação em 
2022, mostrando que a Atento segue entre as empresas que buscam constantes melhorias 
nas condições de carreira e crescimento profissional no país.  
 
 
Sobre a Atento 

 

A Atento é um dos cinco maiores provedores em nível mundial de serviços de gestão de relacionamentos com 

clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO), e líder na América Latina. A Atento também é uma 

provedora líder de serviços CRM/BPO nearshoring para empresas que desenvolvem suas atividades nos Estados 

Unidos. Desde 1999, a empresa tem desenvolvido seu modelo de negócios em 14 países, está presente na Espanha, 

e conta com um plantel de 150.000 funcionários. A Atento conta com mais de 400 clientes para os quais presta 

uma ampla gama de serviços CRM/BPO através de vários canais. Seus clientes são empresas multinacionais 

líderes em setores como Tecnologias, novas empresas digitais, Telecomunicações, Finanças, Saúde, varejo e 

administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO na Bolsa de Valores 

de Nova York (New York Stock Exchange). Em 2019, a Atento foi reconhecida pela Great Place to Work® como 

uma das 25 Melhores Multinacionais para Trabalhar no Mundo, e como uma das 25 Melhores Multinacionais para 

Trabalhar na América Latina. Para obter mais informações, acesse www.atento.com 

 

Contatos para imprensa  

Weber Shandwick  

atentobrasil@webershandwick.com  

https://www.atento.com/
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Mariana Rezk - 3021-0200 | mrezk@webershandwick.com  

Paula Boracini - (11) 98415-0314 | pboracini@webershandwick.com 
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