
 

Atento abre inscrições para o  

Banco de Talentos 50+ 

 
• Iniciativa faz parte da consolidada política de diversidade e inclusão da companhia, 

aumentando a participação destas pessoas em áreas operacionais, administrativas e 
contratação de executivos;  

• Profissionais são buscados por conta da experiência. 
 
 
São Paulo, maio de 2022 - Estão abertas as inscrições para o Banco de Talentos 50+ da 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, que disponibiliza 
vagas para profissionais seniores em áreas operacionais, administrativas e contratação de executivos. 
 
A iniciativa faz parte da consolidada política de diversidade e inclusão da companhia e busca aumentar 
a presença desses profissionais em todas as áreas da companhia. Estudos da PwC e da FGV indicam 
que 57% da força de trabalho no Brasil terá 45 anos ou mais já em 2040.  “Tendo isso em vista, 
apresentamos o nosso programa 50+ para dar ainda mais visibilidade à questão geracional no 
mercado de trabalho, pois reconhecemos a importância da troca entre diferentes gerações”, ressalta 
Ana Marcia Lopes, vice-presidente de Pessoas e Responsabilidade Social da Atento no Brasil.  
 
A executiva destaca ainda que a iniciativa foi construída a partir de reflexões do Grupo de Aliados 50+, 
que tem o objetivo de buscar pessoas de diferentes idades, que se conectem pelo interesse com o 
tema Geracional para iniciar um diálogo na linha da construção de ações e práticas. “Buscamos ter um 
grupo diverso inclusive na questão etária, que tenha interesse na troca de experiências, possibilitando 
aprendizado para todos e um ambiente cada vez mais inclusivo”, afirma Lopes. Por um lado, houve o 
aumento da expectativa de vida no país, por outro o desemprego cresceu,  resultando em mais pessoas 
em casa com falta de renda. “Como uma das maiores empregadoras do país, e com uma procura ainda 
mais ativa por emprego dessa faixa etária, notamos a necessidade de contribuir no quesito social e 
econômico”, complementa.  
 
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site https://atento.gupy.io/jobs/1513369 e 
entre os pré-requisitos estão ter o Ensino Médio completo e boa comunicação. 
 

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 

https://atento.gupy.io/jobs/1513369
https://www.atento.com/


 

 

Contatos para imprensa  

Weber Shandwick  

atentobrasil@webershandwick.com  

Mariana Rezk - 3021-0200 | mrezk@webershandwick.com  

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