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ATENÇÃO TRABALHADORES NA ATENTO DO BRASIL S/A - DATA-BASE JANEIRO/2018

Negociação emperrada! Empresa não está nem
aí para a valorização dos trabalhadores!
No início deste ano realizamos Assembleia Geral e entregamos oficialmente a Pauta de
Reivindicações aprovada pelos trabalhadores. De lá para cá já tivemos quatro reuniões com a
empresa, mas sem consenso de proposta para avaliação dos trabalhadores em assembleia.
As propostas apresentadas pela Atento para salários e benefícios na mesa
de negociação não refletem a realidade. Sequer repõem a perdas relativas à
data-base (1º de janeiro),
cujo INPC ficou em 2,07%.
A empresa usa o artifício
do abono para compensar
as perdas salariais, mas esta proposta não compensa

de fato os valores retroativos a janeiro. Para vale refeição alimentação, creche
e auxílio dependente especial, a compensação pelas
perdas é “zero” e sem pagamento das diferenças retroativas a janeiro.
PLR 2017
Em relação à PLR 2017,
cuja proposta dos trabalhadores foi igualmente dis-

cutida e aprovada na mesma assembleia, no início do
ano, a contraproposta da
ATENTO é inferior à PLR
2016, além de conter metas praticamente inatingíveis!
CRISE COMO DESCULPA
A Atento do Brasil vem
usando a crise política, por
conta do golpe, para pre-

carizar a negociação. Já
notificamos a empresa para continuidade da negociação. Em resposta, a empresa disse que confirmaria
reunião com os sindicatos
em agosto, mas até o momento ainda não definiu o
dia. Assim que for confirmada a data, informaremos aos trabalhadores.

negócios digitais", diz Alejandro Reynal, diretor presidente da Atento. Em relação ao Brasil, as receitas
cresceram 6,3% no trimestre e 4,8% no acumulado do
ano. O cliente multissetorial continua impulsionando o crescimento, com receita 6,6% maior no 2º trimestre e 5,5% no acumulado do ano. No 2T, o Ebitda
Ajustado caiu para US$

19,1 milhões com margem
de 8,6%. "No Brasil continuamos o plano de melhoria operacional, com destaque no 1º trimestre com
impacto positivo nas margens para o 2º semestre do
ano. O fluxo de caixa livre
de US$ 37 milhões gerado
no trimestre vai ajudar o
crescimento futuro", diz
Mauricio Montilha, diretor
financeiro da Atento.

Veja o resumo da situação
financeira da empresa
As receitas da ATENTO registraram
crescimento de 7,2% No Brasil.
Somente no segundo trimestre o
crescimento foi de 6,3%.
A Atento anunciou os resultados operacionais e financeiros do segundo trimestre de 2018. As receitas consolidadas cresceram 7,2% no segundo trimestre de 2018, impulsionadas pelo crescimento
contínuo das Américas e do
Brasil, particularmente do
crescimento da receita de
clientes multisetor em todas as regiões, que aumentou 9,1% e agora representa 60,9% da receita total.
O Ebitda creceu 15,6%
ano a ano para US$ 49,1
milhões. O lucro líquido re-

corrente totalizou US$
14,8 milhões no segundo
trimestre de 2018, resultando em EPS recorrente
de US$ 0,20, comparado a
US$ 0,13 em 2017. "O 2º trimestre reportou bom desempenho. O cliente multissetorial continua sendo
o motor de crescimento da
nossa empresa em todas as
regiões. Continuamos a ver
uma evolução comercial
positiva à medida que expandimos e lançamos nossa
oferta de valor para soluções de terceirização de
experiência de cliente e

(Fonte: http://callcenter.inf.br). COTAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENTO S/A NA NYSE:
ATTO - Valores em dólar - 6,45 USD −0,050 (0,77%) - 3 de agosto.

