
Atos Allocation Services – 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. 

 

Por que criaram o portfólio Allocation Services? 

Devido a necessidade do Mercado para atendimentos pontuais, projetos de curto, médio 

e longo prazo, com necessidade de mobilização de mão de obra rápida com custo/benefício 

atrativo.  

 

Como vocês atendem as principais preocupações atuais do mercado quanto a 

terceirização da mão de obra? 

 

- Risco Trabalhista: 

• Com as recentes mudanças das leis trabalhistas, a alocação se tornou uma 

excelente opção para as empresas justamente pela vantagem jurídica nos 

casos de processos. Quando é feita a terceirização de profissionais de 

tecnologia, todos os riscos trabalhistas e jurídicos pertencem à empresa 

terceirizada, reduzindo até mesmo o chamado risco de imagem – quando 

uma empresa recebe diversos processos trabalhistas. 

 

- Custo/Benefício/Valor Agregado: 

• Empresas de grande porte querem demonstrar saúde financeira à possíveis 

investidores, e a alocação é de grande ajuda uma vez que o investimento 

não entra no custo fixo. Com uma boa prática de gestão poderá atrair 

futuros investimentos, quando uma empresa possui bons indicadores 

financeiros, o nível de confiança aumenta.  

Ideal para empresas que buscam novos investidores.  

 

• Empresas de pequeno e médio porte podem obter o mesmo nível de serviço 

oferecido a empresas de grande porte, optando pela alocação de recursos 

por Allocation Services, com baixo custo e valor agregado. 

 

- Velocidade de contratação: 

• Agilidade no processo de busca por profissionais chama muito a atenção das 

empresas. Os departamentos de Recursos Humanos das empresas buscam 

parceiros especializados quando se trata em contratar especialistas em TI, 

focando nos processos de recrutamento relacionados ao seu Core Business.  

A mobilização através de Allocation Services acaba sendo mais ágil. 

 

- Substituição de Profissional: 

• Muitos profissionais são contratados pelo currículo profissional, mas acabam 

não permanecendo na empresa pelo comportamental.  

Em Allocation Services os colaboradores são selecionados de acordo com o 

seu talento e o seu perfil, por análise de recrutadores buscando o mais apto 

para a demanda especifica. 

Em casos, onde não ocorra adaptação, a empresa pode solicitar a mudança 

deste colaborador com toda a tranquilidade – sem se preocupar com 

problemas jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qual é o cliente ideal para ofertar Allocation Services? 

TODOS! Allocation Services pode ser ofertada a clientes de todos os portes e mercados, 

clientes conhecidos (base instalada) ou não-conhecidos (new-logo). 

 

Quais são as formas de contratação dos serviços do portfólio Atos Allocation 

Services? 

- Oferecemos Alocações nos modelos Time&Material e Fixed Price; 

- Contratos com mínimo de 01 (um) mês de alocação (substituições de férias), com 

preferência por períodos maiores de 03 (três) meses. 

 

Como são realizadas as cobranças das alocações? 

- Faturamento será feito mensalmente do mês seguinte a execução dos serviços, 

podendo ser Time&Material (apuração hora-homem) e Preço Fixo Mensal. 

 

Qual é a melhor forma de abordar um cliente? 

Conhecendo a estratégia corporativa do cliente, trazendo a oportunidade de nos 

responsabilizarmos pelo staffing de TI enquanto o cliente poderá focar no core 

business;   

- Buscar as demandas pontuais, contatando Gerentes Operacionais, Gerentes de 

projeto, Compradores e profissionais da operação. 

- Conhecer a cultura do cliente, suas prioridades em reduzir custos operacionais, 

priorização de investimento; 

- Mostrar a facilidade na transição de alocação pura de recursos para Serviços 

Gerenciados, quando houver expansão da demanda e necessidade de equipe 

gerenciada de forma estruturada; 

 

Com quais áreas de negócio conversar sobre Allocation Services? 

- Áreas operacionais, Compras e de negócios em geral.  

 

Quem são os nossos concorrentes no mercado: 

- TIVIT  

- Algar 

- Capgemini 

- Stefanini 

- Sonda  

- Global IT 

- T-Systems 

 

Quais são os casos de sucesso de Allocation Services? 

 

Embratel – Olimpíadas RIO2016 

- Cenário 

• Suportar a Embratel no atendimento das demandas nos parques tecnológicos 

das Olimpíadas RIO2016 pelo período de 04 meses. 

 

- Desafio 

• Contratar 350 profissionais em curto prazo, processo de recrutamento e 

seleção concluído dentro de 40 dias;  

 

- Oferta 

• 350 recursos alocados prestando suporte as áreas de Telecom e Infraestrutura 

dos grandes eventos das Olimpíadas RIO2016  

 

 

 

 

 



Natura 

- Cenário 

• 26 recursos alocados prestando suporte as áreas de:  

Datacenters; Suporte a Redes 

Ambiente de Mensageria  

Ambiente Intel/Windows/Unix/Linux 

Suporte Backup / Storage 

Suporte a SAP BASIS 

Servidores (Weblogic), Oracle Fusion Middleware 

 Ambiente de Configuração e Monitoração 

- Desafio 

• Manter os profissionais atualizados e acompanhando as mudanças 

tecnológicas do ambiente Natura;  

- Oferta 

•   Alocação de recursos no modelo Time&Material, Gerenciamento técnico feito pelo 

cliente. 

 

 

Sanofi 

- Cenário 

• 08 recursos suportando a área de Infraestrutura do cliente; 

 

- Desafio 

• Filtrar as demandas através de um coordenador Atos, trazendo mais 

autonomia no atendimento e liberação da gestão do cliente para foco no 

negócio;  

 

- Oferta 

• Alocação de recursos no modelo Fixed Price, Gerenciamento técnico feito por 

coordenador Atos. 


