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C É S A R C A M A R G O

INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA
NA GESTÃO DE
A ALLIS S.A. é líder no mercado de Recursos Humanos e
Terceirização de Serviços. Com 24 unidades distribuídas
estrategicamente pelo território brasileiro, a ALLIS possui quatro
unidades de negócios: Temporários e Terceirizados, Recrutamento
e Seleção, Promoção e Merchandising e Multisserviços para
Infraestrutura Predial. A empresa mantém ainda unidades
independentes de Executive Search e Hunting Online.

»regar inteligência c estratégia à gestão de
Lecursos Humanos é o grande diferencial da
Í.LLJS. Somos parceiros estratégicos de nossos
lientes, fornecendo muito mais que mão-de-

obra. Trabalhamos com foco no resultado, ou seja,
buscamos o desempenho esperado por nossos clientes
a partir da seleção e gestão dos nossos profissionais.

O nome ALLIS foi inspirado nas palavras ''alia-
dos", em português, e "allies", em inglês, represen-
tando a aliança das empresas e a união de todos os
seus profissionais.

A companhia chegou ao mercado com um novo
! conceito em gestão de Recursos Humanos. Muito

além de simples fornecedora de mão-de-obra, o ob-
jetivo da ALLIS é se tornar aliada de seus clientes,

'-. atrelando a necessidade de contratação de profissionais
ao desempenho desejado para cada função.

l UNIDADES INTEGRADAS

i Temporários e Terceirizados
A partir da análise minuciosa do contexto e da

demanda, a ALLIS realixa um estudo de alternativas
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para alcançar os resultados esperados pelo cliente,
seja para atender demandas permanentes ou tempo-
rárias.

Recrutamento e Seleção
A partir de um banco de dados ativo, a empresa

realiza todo o processo de recrutamento e seleção para
setores de mão-de-obra intensiva, com garantia de
uma contratação de sucesso.

Promoção e Merchandising
ALLIS possui capacidade de mobilização para

grandes campanhas de promoção e merchandising,
com recrutamento e seleção "tailor-made", e desenvol-
ve projetos específicos para maximizar a performance
no ponto de venda.

Multisserviços para.Infraestrutura Predial
A partir de contratos de desempenho, com definição

de SLAs (Acordos de Nível de Serviços) e o conceito
de full service, a ALLIS oferece soluções completas
para operação de infraestrutura predial, com custo
fixo e garantia de resultado.

Executive Search
Para atender este segmento, a ALLIS criou a

unidade independente chamada ALPEN Executive
Search. A AI PEN trouxe o conceito de hunting de
altos executivos para media gerência. A ALPEN
realiza busca ativa de profissionais, com uma equipe
de pesquisa altamente qualificada e especializada nos
segmentos atendidos. O objetivo é identificar os exe-
cutivos mais adequados para dirigir as organizações
e atuar em funções estratégicas.

Hunting Online
Batizada de INDICA, a empresa realiza serviços

de hunting online de profissionais em um modelo
inédito no Brasil. Por meio de uma rede colaborativa
de networking profissional, as empresas recebem in-
dicações de profissionais do mercado para ocupar as
oportunidades disponíveis.

MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR...

Em dezembro de 2007
ALLIS S.A inicia as atividades formada a partir

da integração da Soma Staffing, Soma Gestão, Top
Service e People Domus, adquiridas pela GP Inves-
timentos. Neste ano, a ALLIS registrou faturamento
de R$ 181 milhões em 2007.

Saiba mais...
Soma

Há nove anos no mercado, a Soma é especializa-
da na administração de mão de obra temporária e
permanente e no processo de recrutamento e seleção.
Atualmente, a empresa atende mais de 200 clientes e
possui 11 mil contratados em todo o País.

People Domus
Fundada em 1989, a People Domus é referência

no mercado de promoção, merchandising, eventos e
terceirização de ponto de venda. Com uma estrutura
flexível e capacidade para atender diferentes deman-
das, a empresa possui cerca de 220 clientes e mais
de sete mil funcionários.

Top Service
Com sede no Rio Grande do Sul, a Top Service é

referência em soluções integradas de infra-estrutura.
Com o conceito de Full Service, a empresa está há
12 anos no mercado e oferece soluções completas
para sistemas de limpeza, múltiplos serviços e manu-
tenção predial.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A solução para os problemas do País está no com-
prometimento de todos

Contribuir para o desenvolvimento social e econô-
mico, com ações responsáveis e de apoio à comunida-
de, está no centro das atenções da ALLIS S.A. Seja por
iniciativas diretas ou pela atuação das suas empresas,
a companhia preza por ações que visem resultados no
longo prazo, contribuindo para a empregabilidade e a
redução das diferenças sociais do País.

Projetos educacionais, de orientação e recolocação
profissional para jovens e de apoio ao empreendedo-
rismo são alguns dos destaques da atuação da ALLIS
e suas empresas,

Orientação profissional
A orientação e a recolocação de profissionais no

mercado de trabalho são grandes preocupações sociais
da ALLIS. A empresa mantém projetos específicos
para auxiliar jovens na busca da primeira oportuni-
dade no mercado de trabalho, além de realizar trei-
namentos com dicas para elaboração de currículos e
comportamento em entrevistas. O objetivo é contribuir
para a empregabilidade e a geração de renda. A ALLIS
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S.A. também mantém con-
vênios com organizações não
governamentais para oferecer
oportunidades de emprego
para jovens carentes.

Educação
A ALLIS S.A. desenvolve trabalho de dissemina-

ção de conhecimento sobre Recursos Humanos em
universidades e centros de ensino. O objetivo é levar
todo o seu know-how e contribuir para a capacitação
e a qualificação de profissionais.

Saúde
A ALLIS S.A. e suas empresas auxiliam e par-

ticipam ativamente de campanhas direcionadas à
Saúde.

Meio Ambiente
A conservação do meio ambiente está presente em

toda a estrutura da ALLIS S.A. A companhia adota
medidas de conscientização, sempre pensando no fu-
turo e na sustentabilidade ambiental. A preocupação
com o meio ambiente também norteia a escolha de
fornecedores, exigindo padrões éticos e de conduta.

Instituto Empreender Endeavor
A companhia apoia a Endeavor ajudando a promo-

ver o desenvolvimento sustentável e empreendedores
inovadores, o Instituto Empreender Endeavor busca
anualmente, por todo o Brasil, empreendedores com
grande capacidade de execução e liderança. O obje-
tivo é identificar profissionais que estão à frente de
empresas com forte grau de inovação e altas taxas de
crescimento. Estes empreendedores são exemplos para
inspirar uma nova geração c recebem o apoio perso-
nalizado da Endeavor, contribuindo para fomentar o
desenvolvimento do País. A ALLIS S.A. é parceira da
Endeavor na disseminação deste conhecimento.

Os valores que norteiam a atuação da Endeavor
são:
• Respeitamos e acreditamos em pessoas
• Os interesses dos empreendedores norteiam nossas
decisões
• Transformamos iniciativa cm "acabativa"
• Somos empreendedores por natureza
• Somos um por todos e todos por um
• Procuramos conciliar interesses
• Mantemos confidencialidade
• Saiba mais sobre a Endeavor no site www.cndcavor.
org.br

TEMPORÁRIOS E
TERCEIRIZADOS

O setor de trabalho temporário e ter-
ceirização de serviços possui hoje cerca de 30 mil

empresas no Brasil, a maioria com estrutura familiar,
com um faturamento anual da ordem de R$ 60 bi-
lhões. Ao todo, o segmento emprega 2,482 milhões
de trabalhadores, gerando urna massa salarial de Rff
25,5 bilhões ao ano, de acordo com a última pesquisa
do Sindeprestem.

A ALLIS S.A. oferece soluções sob medida em
contratação de mão-de-obra, seja temporária ou
efetiva, sempre buscando o melhor resultado para o
cliente.

"O trabalho temporário e a terceirização de serviços
contribuem para a empregabilidade e para a geração
de renda, duas grandes preocupações da ALLIS", afir-
ma César Camargo, diretor de regionais da ALLJS.

O principal objetivo da terceirização é transferir
a um especialista capacitado a responsabilidade de
desempenhar determinada função. Corn esta transfe-
rência, os executivos ganham tempo para concentrar
a atenção no seu core business. Ou seja, no planeja-
mento estratégico da empresa, no aprimoramento
dos processos produtivos, em lançamentos de novos
produtos etc.

Entre os novos serviços da divisão, destaca-se o
PAP-ALLIS, focado no varejo financeiro. O serviço
une os conceitos de venda a empresas e porta a porta
residencial, ou seja, um novo canal de comercialização
para produtos financeiros, como cartões de crédito e
seguros.

Com uma sofisticada ferramenta de geoprocessa-
mento urbano, que faz um mapeamento de clusters
comerciais, é possível identificar as regiões mais pro-
missoras para o produto a ser comercializado. São
definidas as logísticas e uma roteirização inteligente,
levando até o consumidor o produto mais indicado
para o seu perfil. O cliente, por sua vez, acompanha
a produtividade em tempo real, com relatórios prepa-
rados pela equipe de venda

O foco da ALLIS é levar os produtos financeiros
para as pequenas e microempresas e seus funcioná-
rios. Para cada produto oferecido, a ALLIS traba-
lhará com a formação c o treinamento de equipes
específicas. Cada grupo será formado por um lidere
20 promotores de vendas. Os treinamentos incluirão
desde apresentação e postura pessoal, tratamento de
objeções, técnicas de abordagem e convencimento,
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identificação de tipos humanos pela visão neurolingís-
tica até conhecimento de política de crédito e produto.
Haverá ainda um treinamento no front externo voltado
para a atuação em campo.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Com capilaridade nacional, instrumentos ativos de
busca e um sistema customizado com acesso remoto,
via web e banco de dados composto por mais de 700
mil profissionais, a ALLIS realiza o processo completo
de recrutamento e seleção, com segurança e agilidade
para o preenchimento de vagas em setores de mão de
obra intensiva.

A ALLIS S.A, realiza minuciosas análises de con-
texto e demanda para oferecer as melhores alternativas
em contratação c formação de
equipes. O objetivo é sempre al-
cançar os resultados esperados pelo
cliente, seja para atender demandas
permanentes ou temporárias.

Entre os principais diferenciais
da divisão de Recrutamento e Se-
leção estão:
• Foco em resultados e transferên-
cia de risco
• Agilidade e capilaridade nacio-
nal
• Experiência na avaliação de de-
sempenho futuro
• Garantia de uma contratação de
sucesso
• Adequação do profissional à empresa e ao cargo
• Aumento de produtividade
• Baixa rotatividade de mão de obra

MULTISSERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA
PREDIAL

A partir da expertise da Top Service, integrada à
empresa em dezembro de 2007, criou-se uma divisão
especifica para a gestão e operação de serviços relacio-
nados à infracstrutura predial. "A Top Service atua
há 12 anos no Sul do País e é referência em qualidade
na região. Com a integração à ALLIS, aprimorarmos
os serviços prestados e criamos novas soluções que
visam melhorar o desempenho do cliente. Hoje, a
unidade de Multisserviços da ALLIS oferece contratos
de desempenho, com definição de Acordo de Níveis
de Serviço (SLAs, em inglês), e tecnologia", explica
César Camargo, diretor responsável pela área.

A ALLIS realiza o
processo completo
de recrutamento
e seleção, com

segurança e agilidade
para o preenchimento
de vagas em setores

de mão de obra
intensiva

Com o conceito de full service, a empresa oferece
soluções completas para a gestão e operação de toda a
infraestrutura dos clientes, o que inclui desde serviços
ambientais, como limpeza e jardinagem, à manuten-
ção elétrica e hidráulica. Para cada serviço prestado,
há definições de metas de desempenho, incluídas no
contrato. Assim, além de centralizar todos os serviços
com urna única empresa, o cliente transfere todas
as responsabilidades, o que melhora a gestão e pos-
sibilita a redução de custos totais, tanto diretos como
indiretos.

14Ao contratar a ALLIS, a empresa transfere a
gestão e a operação de toda a infraestrutura, Nossa
equipe trabalha para agregar inteligência aos serviços
prestados e contribuir para a melhoria do desempenho
dos nossos clientes", explica Camargo.

De acordo com o superinten-
dente da regional Sul, Fabricio
Dameda, o objetivo da divisão é
atingir a capilaridade nacional,
"Estruturamos as unidades no
interior de São Paulo, Rio de
Janeiro, iVlinas Gerais, Paraná e
Santa Catarina e já começamos
a operar em clientes que chama-
mos de "múltiplos pontos", que
são os bancos, as redes varejistas,
farmacêuticas etc. Além de con-
tar com um único interlocutor,
o grande diferencial para nosso
cliente c manter o mesmo padrão
de serviço cm todas as unidades",

ressalta o executivo.
A Top Service também é reconhecida pela ino-

vação em serviços e por estar alinhada à crescente
preocupação ambiental. "Em nossos serviços de
limpeza, utilizamos produtos 100% orgânicos à base
de Terpeno, substância biodegradável, que reduz
consideravelmente os impactos ao meio ambiente",
revela o executivo.

Os terpenos são substâncias extraídas de citricos
como a laranja, que possui alto poder de solvência de
gorduras e gráxicos, ação antimicrobiana e fúngica,
com capacidade de eliminação de odores.

"Escolhemos os produtos orgânicos em respeito
ao meio ambiente. Engana-se quem pensa que estes
produtos são caros c ineficientes, a empresa vem
investindo em pesquisas para garantir um produto
eficaz, econômico e que respeite o meio ambiente",
comenta Dameda.

A Top Service já conquistou as certificações ISO
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9001 (referente ao sistema
de qualidade) e ISO 14000
(referente ao sistema de gestão
ambiental). Recentemente, a
empresa recebeu também a
certificação OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series),
com foco em gestão de Segurança e Saúde Ocupa-
cional (SSO). A certificação mostra a capacidade da
empresa de prevenir, gerenciar e melhorar o controle
de eventuais riscos de segurança e saúde dos colabo-
radores.

A certificação OHSAS 18001 também apresenta
uma série de requisitos, que permitem à organização
a implantação de processos de melhoria contínua.
"Obter a certificação OHSAS é de grande importância,
tanto para os colaboradores da ALLJS como para os
nossos clientes. O certificado vem reiterar todos os
nossos compromissos, esforços c a preocupação da
empresa com o bem-estar dos colaboradores. Por
trabalhar com o conceito de full service e, consequen-
temente, oferecer todos os serviços de infracstrutura
predial, trata-se de mais uma garantia em relação à
qualidade dos processos que utilizamos", afirma César
Camargo, diretor de regionais da ALLIS S.A.

PROMOÇÃO E MERCHANDISING

A ALLIS possui capacidade de mobilização para
grandes campanhas de promoção e merchandising,
com recrutamento e seleção "tailor-made", e desenvol-
ve projetos específicos para maximizar a performance
no ponto de venda.

A divisão de Promoção e Merchandising da ALLIS
desenvolve projetos específicos para garantir que
as campanhas criadas por seus clientes atinjam os
melhores retornos em vendas. Com apoio inteligente,
a empresa avalia os projetos iniciais, apresentando
sugestões que maximizem a performance.

O serviço inclui identificação, recrutamento, sele-
ção c treinamento dos profissionais, além do acompa-
nhamento da performance do cliente e de concorrentes
no ponto de venda, disponibilidade de informações em
tempo real e agilidade na reposição de profissionais.

Entre os principais diferenciais da divisão de Pro-
moção e Merchandising, estão:
• Foco em resultados
• Apoio inteligente na elaboração de projetos espe-
ciais
« Capacidade de mobilização para grandes campa-
nhas

• Sistema de informação e aná-
lise de desempenho do cliente e
concorrentes
• Operação separada por cé-

lula individual à cada cliente "chinese
walls"

• Agilidade na contratação ou reposição de profissio-
nais

ALPEN EXECUTIVE SEARCH

A ALPEN Executiva Search é uma unidade inde-
pendente da ALLJS S.A. Em 2009, planeja abrir duas
novas unidades em Belo Horizonte e Porto Alegre.
Apesar da crise internacional, a empresa mantêm os
planos de atingir 20% de market share em dois anos e
registrar um crescimento anual de 70%.

O grande diferencial da ALPEN é a busca ativa
por profissionais, com uma equipe de pesquisa al-
tamente qualificada e especializada nos segmentos
atendidos. O objetivo é identificar os executivos mais
adequados para dirigir as organizações e atuar em
funções estratégicas.

O processo de recrutamento da ALPEN começa
com o trabalho consultivo, no qual especialistas
buscam entender os valores, a cultura e a estrutura
organizacional das empresas e também dos candida-
tos. A partir deste levantamento, inicia-se um processo
ativo de busca de profissionais.

Os segmentos atendidos pela ALPEN incluem
Mineração; Varejo; Petróleo & Gás; Bens de Con-
sumo; Healthcare; Fiscal & Financeiro; Bancário;
Logística & Suprimentos; Recursos Humanos; TI &
Telecomunicação e Indústria Pesada.

O nome Alpen (alpcs, em alemão) foi criado com
base nas premissas de ascensão profissional e busca
pelas melhores posições. Site: www.alpen.com.br

INDICA

A ALLIS S.A. anunciou recentemente a nova
unidade de negócios da companhia. Batizada de IN-
DICA, a empresa realizará serviços de hunting online
de profissionais em um modelo 'inédito no Brasil. O
objetivo é criar uma rede colaborativa de networking
profissional, onde as empresas poderão receber indi-
cações de profissionais do mercado para ocupar as
oportunidades disponíveis. Quando a empresa con-
trata um profissional indicado pela rede, o "indicador"
recebe urna recompensa de até RS 2.500,00.

À frente da nova unidade da ALLJS S.A. está Dan
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Turkieniez, que assume o cargo de diretor executivo
do Indica. Segundo ele, atualmente, existem dois
principais modelos de recrutamento que prevalecem
no Brasil. O primeiro é oferecido via sites na internet
e tem como base um banco de currículos, onde o
candidato paga um valor mensal para cadastro e
acesso às vagas oferecidas. Já o segundo modelo vem
das empresas de Executiva Search, que oferecem um
serviço mais complexo, com base em bancos de dados
e busca ativa de profissionais, porém com custos bem
mais elevados.

"O Indica chega ao mercado para ocupar o espa-
ço existente entre estes dois serviços. Assim como os
sites de emprego, utilizamos a web como plataforma.
Porem, realizamos uma busca ativa por profissionais,
semelhante à oferecida pelos headhunters., por meio da
criação de uma rede de networking profissional dentro
dos mais variados nichos de mercado. Com isso, ofere-
cemos uma nova alternativa para as empresas, com a
rapidez da internet e a qualidade de uma empresa de
recrutamento, porém com custos bem mais competi-
tivos e atrelados aos resultados atingidos", revela.

O conceito em recrutamento online desenvolvido
pelo Indica é inédito no Brasil. "Os indicadores cadas-
trados cm nossa rede serão acionados através de uma
ferramenta do sistema, chamada Radar, que envia as
oportunidades existentes nas empresas para os profis-
sionais, conforme a especialização de cada um. Caso
este profissional conheça candidatos com potencial,
poderá indicá-los e, se o profissional for contratado,
receberá uma recompensa proporcional ao nível da
oportunidade", explica Dan.

A recompensa, que varia de acordo com o cargo
profissional, será no formato de vales virtuais em
parceria com o Submarino. No futuro, o Indica ofe-
recerá outros tipos de recompensas, como convites
para camarotes em shows e eventos, viagens e até
experiências, como por exemplo, um vale para um
day spá.

Para a empresa que busca um novo profissional, o
Indica garante encontrar o melhor candidato no menor
tempo possível. "O Indica não é um site de empregos,
mas sim, uma empresa de hunting que optou por utili-
zar o potencial que a web e a interatividade oferecem.
Desenvolvemos mecanismos para recrutar o profis-
sional e avaliar sua adequação de acordo com o que
a empresa considera mais relevante, seja a formação
profissional, experiência, conhecimentos, idiomas ou
perfil comportamental", comenta.

O candidato, que não terá nenhum custo para
participar dos processos seletivos, será avisado sobre

a participação e entrará no ranking de classificação
estabelecido pela empresa contratante. Se o profissio-
nal não for selecionado para a vaga, ele receberá um
feedback do Indica e, no futuro, orientações para o seu
desenvolvimento profissional.

Com todos os sistemas de segurança e confia-
bilidade, o executivo reitera que as informações do
candidato e da empresa contratante são sigilosas, re-
veladas apenas quando
desejado. "A privacidade
c o respeito pelos parti-
cipantes dos processos
são parte integrante dos
nossos fundamentos",
completa,

INFORMAÇÕES
PARA EMPRESAS

Como criar uma
vaga?

O usuário deve efe-
tuar seu login c acessar
a sua honie. No menu
à esquerda, selecionar
criar nova vaga que
está localizado dentro do
item vagas. Depois, é só
inserir as informações da
vaga, conforme elas são
apresentadas.

A ALLIS S.A.
anunciou

recentemente a
nova unidade

de negócios
da companhia.

Batizada de
INDICA, a empresa
realizará serviços

de hunting online de
profissionais em

um modelo
inédito no Brasil

Corno funciona o simulador?
O simulador foi desenvolvido para auxiliar o usu-

ário na comparação dos candidatos. Os parâmetros
apresentados inicialmente são formados pelos crité-
rios e pesos definidos na criação da vaga e podem
ser alterados, dentro do simulador, para verificar sua
influência no ranking.

Como funciona o ranking dos candidatos?
O ranking apresenta a aderência dos candidatos

a cada um dos critérios de avaliação. O resultado
apresenta a classificação dos candidatos considerando
os critérios de avaliação e pesos relativos entre eles
(definidos na criação da vaga).

Como funciona a pré-selecão de
candidatos?

Baseado no ranking e nos detalhes dos candidatos,
o usuário poderá escolher 5 candidatos que tenha
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interesse em conhecer. Após
selecioná-los, o usuário deverá
clicar no botão que se encon-
tra no canto inferior direito da
tela. Esta ação permitirá ao
usuário ter acesso aos dados
de contato dos candidatos.

Corno contrato a aplicação dos testes
online?

Os testes podem ser contratados no momento da
criação da vaga e sua aplicação ocorrerá após o usuá-
rio selecionar todos os candidatos que serão submetidos
aos testes. O resultado dos testes será incluído como
critério de avaliação dos candidatos.

Quanto custa para anunciar no Indica?
Nada. Anunciar suas vagas no Indica é gratuito. O

usuário só acessa os serviços pagos quando encontra
profissionais com o perfil desejado e interessados na
oportunidade anunciada.

Quanto custa os serviços do Indica?
Os serviços pagos do Indica são variados e seus

preços e condições são apresentados no momento em
que são selecionados pelo usuário.

Existe alguma garantia?
Sim. A empresa tem até 48 horas úteis, dentro do

período de 15 dias da data de admissão, para informar
se o candidato se demitiu, ou foi demitido, para que
não seja devedora dos valores acordados.

Posso conhecer a identidade do indicador?
Não. A privacidade dos usuários do Indica é pre-

servada ao longo do processo e somente os candidatos
poderão revelar sua identidade, no momento correto e
se assim desejarem.

A oferta de recompensas não afeta a
qualidade dos candidatos que recebo?

Não. O Indica desenvolveu uni sistema de ava-
liação composto por 3 elementos que auxiliam na
formação do ranking dos candidatos indicados. Os
elementos são:
• Mapa de cargos: é uma árvore de equivalência en-
tre os cargos que identifica o profissional por fatores
diversos (nível hierárquico, mercado de atuação, entre
outros);
• Curva de relevância: é uma metodologia adotada
para definir, entre os diversos aspectos avaliados de

um candidato, quais são prio-
ritários para o contratante e em
que escala;
• Espaços interativos: são espa-

ços criados para interagir com os candi-
datos visando obter mais informações que auxiliem

no desenho de seu perfil.

Como o Indica funciona?
O Indica é uma solução simples e inteligente que

funciona de uma forma diferente de tudo que o mer-
cado conhecia ate hoje. Existem três tipos de grupos
que utilizam o Indica: empresas, indicadores e can-
didatos. As empresas estão em busca de profissionais
competentes, os indicadores conhecem profissionais
competentes e os candidatos são profissionais que se
interessam pelas boas oportunidades do mercado.

As empresas informam ao Indica os pré-requisitos
dos profissionais que estão buscando e o Indica ativa
sua rede de indicadores para que eles encontrem os
profissionais do mercado que tem interesse em avaliar
as oportunidades. O Indica avalia os profissionais que
se candidataram segundo os critérios definidos pelas
empresas e os apresenta em forma de ranking.

Ou seja, diferente de tudo que você já viu, o indica
utiliza um vasto network de profissionais para alcançar
candidatos ativos e passivos (não estão buscando, mas
tem interesse em receber boas oportunidades).

As empresas gostam do Indica, pois só pagam
quando encontram profissionais que lhes interes-
sam.

Os indicadores gostam do Indica, pois além de
ajudar pessoas que conhecem e manter seu networking
ativo, podem ser recompensados por uma indicação
de sucesso.

Os candidatos gostam do Indica, pois além de
participar de processos de seleção com praticidade e
flexibilidade, mantêm sua privacidade preservada até
estar entre os pré-selecionados pela empresa.

INFORMAÇÕES PARA INDICADORES

Como os indicadores são recompensados?
O indicador será recompensado sempre que um

candidato aceitar sua indicação para participar de
um processo e for contratado pela empresa que abriu
a vaga. O indicador receberá a recompensa que foi
divulgada para esta vaga (1).

No entanto, se você indicou a vaga para um
profissional, mas no momento, ele não tem interesse,
porém, ele conhece um excelente profissional e resol-

54



RECURSOS HUMANOS i

véu indicá-lo através da oportunidade que recebeu
de você, e o candidato foi contratado, você receberá
a pontuação referente à indicação que você fez. In-
dicadores com alta pontuação têm maior chance de
sucesso, pois as empresas podem optar por apenas
receber indicações desses indicadores. Além disso, al-
guns eventos patrocinados pelo Indica são exclusivos
para indicadores com alta pontuação.

Como os indicadores
recebem suas recompensas?

Os indicadores recebem suas recompensas em reais
(RS) que poderão ser convertidos em Vale-Virtual do
Submarino, no valor e no momento em que desejar.

Uma vez que, a empresa confirmar a contratação
do candidato indicado, quinze dias após a data de
admissão do profissional, o indicador
receberá sua recompensa.

O que é o radar?
O radar foi construído para fa-

cilitar a vida dos indicadores, É um
sistema de alertas baseado em pa-
râmetros escolhidos pelo indicador,
como por exemplo, área de atuação,
região e setor.

O conceito em
recrutamento

online
desenvolvido pelo

Indica é inédito
no Brasil

inserindo seu nome e e-mail.

Como os indicadores são avisados se algum
de seus indicados foi contratado?

Nós acompanhamos o processo de contratação
e você receberá um e-mail informando. Você ainda
pode visualizar o andamento de seus indicados em sua
home. Além disso, nós o encorajamos a manter contato
com seus indicados para receber deles um feedback
sobre o andamento do processo. Caso alguém que
você indicou foi contratado e você ainda não recebeu
um e-mail, entre em contato conosco.

O que acontece se mais de uma
pessoa indicar o mesmo contato?

Quando você envia uma indicação para alguém,
essa mensagem contém um link úni-
co que identifica você como indicador.
Caso essa pessoa receba mais de uma
indicação para a mesma vaga, fica
valendo como indicador o remetente
da indicação pela qual o profissional
clicou no link e efetuou sua candi-
datura.

Como funciona o radar?
O indicador configura os parâmetros para um

determinado setor no qual tem contatos ou para um
contato específico que deseja indicar. Quando uma
vaga com os parâmetros definidos for publicada o in-
dica alertará o indicador para que não perca tempo.

Como buscar vagas?
Para realizar a busca de vagas basta acessar o item

buscar vagas no menu de sua home e preencher os
campos conforme desejar.

Como incluir contatos?
Você poderá incluir seus contatos de duas for-

mas: adicionando o nome e o e-mail de seu contato
ou importando seus contatos de outras plataformas
(Hotmail, Yahoo, Gmail, Orkut e Unkedin).

Como indicar meus contatos?
Após encontrar uma oportunidade que deseje

indicar, c só clicar no botão de indicar contato, uma
janela se abrirá com sua lista de contatos, onde basta
selecionar os contatos cadastrados e clicar em indicar,
ou ainda, indicar um contato ainda não cadastrado,

Um indicador pode
ter mais de uma conta?

Não, as contas de indicador são únicas e têm como
identificador o campo de CPF.

Como indicar meus contatos?
Após encontrar uma oportunidade que deseje

indicar, é só clicar no botão de indicar contato, uma
janela se abrirá com sua lista de contatos, onde basta
selecionar os contatos cadastrados e clicar em indicar,
ou ainda, indicar um contato ainda não cadastrado,
inserindo seu nome e e-mail.

INFORMAÇÕES PARA CANDIDATOS

Como fico sabendo das oportunidades?
Você ficará sabendo das oportunidades sempre que

receber urna indicação de uma vaga de alguém que
você conhece e que está cadastrado como indicador no
indica. Além disso, você pode utilizar a busca de vagas
para encontrar oportunidades que lhe interessem.

Como buscar vagas?
Basta acessar o item buscar vagas no menu de sua

home c preencher os campos de busca conforme sua
necessidade. .

INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA NA GESTÃO DE RH
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Como participo dos
processos de seleção?

Para participar de um
processo de seleção você
deve se candidatar a uma
vaga. Para isso, basta clicar no botão quero me can-
didatar que aparecerá na parte inferior da tela quando
você estiver visualizando uma vaga.

Durante o processo, como e quando sou
informado sobre minha performance?

Durante o processo você poderá acompanhar
o status das vagas em andamento por meio de sua
home. Além disso, sempre que houver uma mudan-
ça no status de uma das vagas você receberá uma
mensagem de aviso.

Quando o processo é encerrado, como sou
informado sobre minha performance?

Ao final do processo você receberá uma mensagem
informando a sua classificação entre os participantes
do processo. Essa classificação é referente a sua posição
no ranking criado através da análise das característi-
cas do candidato versus as necessidades da empresa
anunciante.

Como as informações sobre os candidatos
são armazenadas?

As informações dos candidatos são armazenadas
com toda segurança para garantir sua privacidade.
Não é possível acessá-las e também não é possível
realizar busca de candidatos.
O que é a lista de pré-seleção?

Durante o processo, a empresa contratante poderá
solicitar uma lista com cinco candidatos, chamada de
lista de prc-sclcção. Esta ação permitirá que a empresa
tenha acesso aos dados de contato dos candidatos. Caso
seja pré-selecionado, você receberá uma mensagem
revelando o nome da empresa contratante (se esta
informação for confidencial durante o processo) e se
você deseja continuar no processo.

Como funcionam os testes online?
Na criação da vaga, a empresa contratante poderá

solicitar que os candidatos realizem testes online. O
resultado dos testes será incluído como critério de
avaliação dos candidatos.

Como é garantida minha
privacidade durante um processo?

Durante um processo, os dados
pessoais dos candidatos e o nome
da empresa em que trabalha
atualmente não são visualizados

pela empresa contratante. Caso seja pré-
selecionado, você receberá uma mensagem revelando
o nome da empresa contratante (se esta informação
for confidencial durante o processo) e se você deseja
continuar no processo. Somente se você aceitar,
seus dados de contato serão disponibilizados para a
empresa.

Posso indicar uma vaga?
Sim, basta clicar no botão indicar contato ao

visualizar uma vaga (parte inferior). Ao clicar neste
botão, uma tela se abrirá c será possível entrar com o
nome e o e-maíl da pessoa que deseja indicar. Neste
momento você também será um indicador. Você
pode indicar oportunidades e participar de processos
simultaneamente, sendo que, seu perfil de indicador
não influencia em nada seu perfil de candidato.

Posso ser meu próprio indicador?
Não, mas você pode se candidatar diretamente a

uma vaga. O valor destinado a indicação será doado
a uma das instituições parceiras do Indica que você
escolher.

PROGRAMA - "DA TÁTICA À PRÁTICA"

Para garantir a integração dos .executivos e aplicar,
na prática, todos os conceitos e valores definidos no
planejamento estratégico, a ALLIS S.A aposta no pro-
grama de troca de funções entre executivos e a equipe
operacional. Denominado "Da Tática à Prática", o
programa foi implementado pela primeira vez na
empresa durante as comemorações do primeiro ano
da companhia, em dezembro de 2008. Com o sucesso
da primeira experiência, a empresa adotou a política
como permanente e obrigatória para todos os cargos
executivos, gerenciais e de coordenação.

O programa consiste na troca de funções entre
os gestores c a equipe operacional. Durante um dia,
os executivos, gerentes e coordenadores vão a campo
para substituir os profissionais que atuam nas áreas
operacionais. O desafio é colocar em prática os valores
e a cultura da ALLIS.

No programa realizado em dezembro, 40 lideranças
trocam de funções em todo o País. "Os resultados fo-
ram muito positivos. Além dos diretores conhecerem,
na prática, como é o dia a dia da equipe, os profissio-
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nais da equipe operacional tiveram a oportunidade de
ficar mais próximos dos líderes da empresa e de atuar
como coach destes executivos. Esta experiência, além
de extremamente eficaz no que se refere à integração,
mostra, para todos os funcionários da empresa, a im-
portância de cada um. Cada profissional possui um
conhecimento específico que pode, e deve, ser passado
adiante, inclusive para o presidente, os diretores e todos
os gerentes da empresa", destaca Fernanda Brunetto,
gerente de RH Corporativo da ALIIS S.A.

A partir deste mês, todos os novos executivos, dire-
tores, gerentes e superintendentes, ao ingressarem da
empresa, precisam agendar a participação no progra-
ma. "Todos devem compreender que este programa
faz parte da cultura da empresa. Para a ALIIS, a
liderança vem pelo exemplo. Assim, a aplicação dos
valores e dos princípios defendidos pela empresa pre-
cisa começar pelos cargos mais altos", ressalta.

Na primeira edição do programa, o presidente da
ALLIS S.A0 Moisés Assayag, por exemplo, atuou
como promotor de vendas de chips para uma empre-
sa de telefonia celular, cliente da empresa. Uma das
promotoras contratadas pela ALLJS para o trabalho
atuou como coach e ajudou o executivo no atendimen-
to aos clientes. "Como tivemos a opção de escolher
qual cargo que queríamos ocupar, decidi empenhar
os valores da ALLIS nas vendas de varejo", revela
Assayag.

De acordo com Fernanda, o programa "Dá Tática
à Prática" já começou a ser implementado nas 20
filiais da empresa espalhadas pelo País. "A ALLIS é
uma empresa de RH que não apenas oferece este tipo
de serviço ao mercado, mas que aplica, na prática,
todos estes conceitos", ressalta.

OS RESULTADOS

ALLIS cresce quase 40% em um ano
A ALLIS S.A, empresa especializada no desenvol-

vimento de soluções inteligentes em gestão de pessoas,
completo um ano de atividades em 17 de setembro de
2008. A empresa, que nasceu da integração da Soma
Staffmg, Soma Gestão, Top Service e People Domus.
é exemplo de eficiência e profissionalismo no mercado
de Recursos Humanos.

A perspectiva é de que 2008 tenha encerrado com
a ALLJS chegando a um faturamento de aproxi-
madamente R$ 250 milhões, o que representa urn
crescimento de 38% em relação a 2007.

RETROSPECTIVA 2008

• 30 novos gerentes e 21 novos gestores
• Seis novas filiais, totalizando 20 unidades em todo
o País
• 34.206 funcionários contratados
• 18.000 empregados em novembro de 2008
• 25.000 funcionários no período de pico das contra-
tações (dezembro de 2008)

"A chegada da ALLIS representou um divisor de
águas no mercado de Recursos Humanos no Brasil.
A missão da nossa empresa é melhorar o desem-
penho do cliente, a partir de soluções inteligentes
em gestão de pessoas com solidez e rentabilidade.
Até 2010, queremos ser a maior empresa do seg-
mento do País", revela Moisés Assayag, presidente
da empresa.

O mercado de Recursos Humanos e Terceirização
de serviços no Brasil é formado por 31 mil empresas, a
maioria com estrutura familiar, que faturam, ao todo,
cerca de R$ 60 bilhões ao ano. A ALLIS iniciou as
atividades já como a segunda maior empresa do setor,
com faturamento de R$ 181 milhões em 2007.

Neste primeiro ano de atuação, a empresa esteve
focada na estruturação interna e no crescimento orgâ-
nico. Foi implementada uma estrutura similar a das
grandes companhias, com a nomeação de membros
rcnomados para o Conselho de Administração da
empresa, implementação de software de gestão SAP1

• inédito para setor -, meritocracia e governança cor-
porativa. "A nossa estrutura faz com que a ALLJS
seja parceira estratégica de nossos clientes, fornecendo
muito rnais que mão de obra. Trabalhamos com
foco no desempenho dos clientes, ou seja, buscamos
o resultado esperado por eles, a partir da seleção, ges-
tão e organização dos nossos profissionais", afirma o
executivo.

Para os próximos anos, mesmo com um cenário
de crise internacional, a empresa manteve as metas
e prevê a aceleração do ritmo de expansão. Com o
crescimento orgânico e novas aquisições, a ALLIS
planeja faturar R$ l bilhão em 2010.

"A maior parte dos lucros virá com o aumento de
produtividade esperado pela organização implantada e
pelos benefícios da escala. No entanto, o crescimento
também virá de aquisições. Apesar da crise, a ALLIS
continua em busca de boas oportunidades para aqui-
sições", afirma Assayag.

César Camargo é diretor de regionais da ALLJS S.A.
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