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O que é? 
A área de Allocation Services atua muito além de alocações de pessoas em nossos Clientes. 

Possuímos uma metodologia própria para gestão dos serviços profissionais de TI pautadas 

por 3 pilares principais: Seleção de Profissionais; Gestão e Industrialização. 

 

Como será realizado? 
Alocação de profissionais 100% dedicados e posicionados nas premissas de nossos 

clientes, utilizando-se do modelo Time&Material ou Fixed Price.  

 

• Seleção de Profissionais: Através de um time altamente capacitado e dedicado de 

recrutamento e seleção, utilizamos de ferramentas e metodologia especifica para 

encontrar os melhores profissionais para os nossos clientes. 

 

• Gestão: A proximidade da Gestão Atos junto aos colaboradores alocados é 

prioridade, trazendo valor nas relações e reconhecimento as pessoas, com avaliações e 

feedbacks constantes. 

 

• Industrialização: Equipe de BackOffice 100% dedicada para realização de todo o 

ciclo administrativo dos nossos profissionais, através de processos industrializados 

implementados, reduzimos o tempo operacional e aumentamos o nível de controle sobre 

cada demanda, atuando de forma transparente com nossos clientes.  

 
O quê será entregue? 
Disponibilização de profissionais e equipes alocadas com gerenciamento técnico direto do 

cliente e gestão dos recursos humanos pela Atos. 

 

Vantagens de Allocation Services 
Alocação de profissionais especializados com baixo risco para o negócio, de forma a 

atender demandas pontuais e projetos de curto, médio e longo prazo. 

 

Redução de risco trabalhista – trazendo vantagem jurídica nos casos de processos e risco 

de imagem, mantendo o cliente blindado. 

 

Melhora na imagem contábil, uma vez que o investimento não entra no custo fixo, temos 

um reconhecimento do mercado ser uma boa prática de gestão, mantendo bons 

indicadores financeiros.  

 

Agilidade no processo de recrutamento e seleção da mão de obra especializada 

 

Assertividade na contratação, em um modelo que libera os RHs das empresas para manter 

o foco no Core Business, encarregando a Atos no processo de análise do profissional em 

sua área de expertise.  

 

Flexibilização na hora de trocar um alocado - em casos, onde não ocorra adaptação do 

profissional, o cliente pode solicitar a mudança deste colaborador – sem se preocupar com 

problemas jurídicos em eventual substituição, mantendo a qualidade na entrega do 

serviço. 

 

Contatos 

Envie um e-mail para: cristian.almeida@atos.net 
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