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Altitude anuncia novo escritório em São Paulo
Fornecedor global de soluções omnicanal muda de instalações
para acompanhar crescimento e transformação da empresa na
América Latina
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A Altitude, fornecedora global de soluções omnicanal para oferecer grandes experiências aos
clientes, anuncia a abertura de um novo escritório em São Paulo. A empresa muda de instalações
em 2 de Janeiro para a WeWork Torre JK, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre
D, 04543-011 São Paulo (13-106 / 13-107 ). Os demais contatos continuam os mesmos.
A mudança deriva da necessidade de assegurar instalações mais modernas para facilitar o
crescimento e a transformação da Altitude. As novas instalações na WeWork Torre JK são um
espaço de trabalho moderno dentro do conceito inovador da WeWork, uma das maiores companhias
de coworking do mundo, que em São Paulo aloja um grupo diversificado de empresas em indústrias
que vão desde tecnologia e finanças até artes e entretenimento.
“As novas instalações irão facilitar a evolução da empresa e melhorar a nossa capacidade de
desenvolver soluções inovadoras e apoiar ao mais alto nível os nossos clientes e parceiros em toda
a América Latina” disse Alfredo Redondo, CEO da Altitude Software. As instalações da Altitude em
São Paulo acomodam uma equipe de mais de 60 pessoas, incluindo um centro de inovação e uma
equipe altamente especializada de apoio e serviço ao cliente para as Américas.
Para Daniel Lopez, Vice-Presidente para a América Latina, “as novas instalações vão dar expressão
ao modelo de gestão horizontalizado e de alto valor acrescentado que estamos implementando.
Estamos criando um ambiente de trabalho que estimule a inovação, a iniciativa individual e a
comunicação entre equipes. ”
A Altitude Software tem presença direta no Brasil, México e Peru, além de uma sólida rede de
parceiros que abrange todos os principais mercados de países da região, com clientes líderes como
Roadtrack, Banco Guayaquil, Palácio de Hierro, Bancolombia, Lojas Marisa, Banco Itaú,
Paschoalotto, Santander, Atento, Leroy Merlin, Dufry, Folha de S. Paulo entre outros. Recebeu
recentemente o prêmio "Liderança de Inovação Visionária dos Sistemas de Contact Center da
América Latina" da Frost & Sullivan.

