
Somos responsáveis pela mudança de vida de milhares de pessoas, 
sejam elas colaboradores ou clientes, e nos comprometemos acima de tudo com isso. 

A educação muda o mundo e muda as pessoas!
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nossa
história





a.    Quais são as características que sua em-
presa busca nos novos funcionários, além do 
conhecimento necessário para executar o 
trabalho?

	 O	AlfaCon	busca	colaboradores	com	
essência	alinhada	às	missões	e	valores	da	em-
presa,	que	tenham	suas	metas	e	sonhos	de	vida	
coordenados	com	o	que	a	companhia	acredita:	a	
mudança	de	vida!
Atitude,	visão	e	vontade	de	ascensão	são	premis-
sas	importantes	para	compor	a	equipe.	

 
b.    Como o processo de contratação (recruta-
mento, seleção, entrevistas etc.) garante que 
os novos contratados se enquadram na cultura 
da empresa?

	 Para	dar	início	a	um	processo	de	contra-
tação,	utilizamos	alguns	meios	para	divulgação	
das	vagas	recrutadas,	como	por	exemplo,	sites	
específicos	para	busca	de	vagas	de	emprego,	
LinKedin,	redes	sociais	e	até	mesmo,	recrutamen-
to	em	nossa	base	de	clientes/alunos.	Além	disso,	
abrimos	a	possibilidade	de	recrutamento	interno	
e	também	a	indicação	de	amigos	e/ou	familiares.	
Recolhemos	currículos	dos	candidatos	e	os	ava-
liamos	para	dar	sequência	ao	processo.	

	 Se	a	avaliação	for	positiva,	o	candidato	é	
convidado	para	o	processo	seletivo,	que	é	com-
posto	de:	tour	e	apresentação	da	empresa,	sua	
estrutura,	setores	e	história,	bate-papo	com	equi-
pe	de	recursos	humanos	e	com	o	líder	da	área	e,	
por	último,	um	questionário/dinâmica		para	certi-
ficar-se	de	que	ele	se	identifica	com	os	valores	da	
empresa.	É	importante	que	o	candidato	conheça	
nossa	estrutura	e	sinta	o	clima	da	empresa	e		dos	

colaboradores	antes	de	iniciarmos	a	entrevista	
em	si,	isso	faz	com	que	ele	se	identifique	ou	não	
com	o	ambiente,	o	que	pode	dar	o	tom	da	entre-
vista.

	 O	primeiro	a	conversar	com	o	futuro	cola-
borador	é	o	RH,	pois	é	ele	quem	capta	a	essência	
de	cada	candidato,	que	vão	além	de	qualidades	
técnicas,	conforme	exemplificado	anteriormente.
O	segundo	a	entrevistar	o	colaborador	é	o	líder	
do	setor	em	que	a	vaga	está	disponível.	Neste	
momento,	além	de	conhecer	o	candidato,	procu-
ra-se	saber	sua	qualificação	técnica	para	o	cargo,	
levando	sempre	em	conta	a	vaga	que	estamos	
ofertando.	
	 Após	as	entrevistas	todos	os	candidatos	
recebem	um	retorno	em	relação	a	contratação.	
Caso	o	feedback	seja	positivo,	ele	passará	por	
mais	uma	conversa	de	formalização	da	proposta	
de	emprego,	para	garantir	que	o	futuro	colabo-
rador	esteja	de	acordo	com	as	especificações	da	
vaga.

	 O	feedback,	seja	ele	positivo	ou	negativo,	
é	imprescindível	e	fundamental	para	encerra-
mento	de	um	processo	seletivo.

ALFACON
SÃO PAULO
	 No	dia	02	de	Outubro	de	2017	inauguramos	nossa	
nova	casa	em	São	Paulo.	Um	espaço	totalmente	nosso	que	
trouxe	mais	conforto	aos	nossos	alunos	e	colaboradores.	
	 Nesta	estrutura,	cerca	de	1.500	concurseiros	enca-
ram,	durante	o	dia	todo,	uma	rotina	intensa	de	estudos	
para	conquistar	a	aprovação.	Quando	entramos	no	pre-
sencial	de	SP	sentimos	o	Sangue	azul	correndo	em	nossas	
veias.

	 Evandro	Bitencourt	Guedes	é	fundador	
e	CEO	do	preparatório	para	Concursos	Públicos	
AlfaCon.	É	também	professor	de	Direito	Adminis-
trativo	e	Direito	Penal	e	especialista	em	concursos	
públicos,	estando	na	área	há	mais	de	15	anos.
	 Biografia
	 Evandro	Guedes	nasceu	no	dia	11	de	maio	
de	1976,	no	estado	do	Rio	de	Janeiro.	É	forma-
do	em	Administração	Pública	pela	Faculdade	
UBM	-	Centro	Universitário	de	Barra	Mansa.	Não	
satisfeito	com	a	vida	que	levava	e	com	o	salário	
que	ganhava,	ele	queria	sempre	mais	e	acreditou	
que	a	educação	pudesse	levá-lo	a	alcançar	suas	
metas.	Foi	aí	que	decidiu	estudar	para	concursos	
públicos.	Mesmo	sem	ajuda	de	um	preparatório	
ou	de	alguém	para	o	instruir,	Evandro	começou	
a	sua	jornada.	Estudando	sozinho,	ele	persistiu	
por	8	anos,	até	conseguir	passar	em	seu	primeiro	
concurso.	
	 Conquistou	uma	vaga	na	Polícia	Militar	do	
Rio	de	Janeiro,	mas	ainda	não	se	dava	por	satisfei-
to,	tinha	metas	maiores	e	por	isso,	continuou	os	

estudos.	
	 Não	demorou	muito	
para	chegar	à	aprovação	do	
Departamento	Penitenciário	
Federal	(Depen).	Evandro	
mudou-se	para	Cascavel	no	
Paraná	para	assumir	o	cargo.	
Mas	ainda	não	satisfeito	em	
deixar	guardado	tudo	que	
tinha	aprendido,	ele	decidiu	
ensinar,	passar	adiante	todo	o	conhecimento	
adquirido	em	8	anos	que	estudos	para	concursos.	
Neste	momento,	surge	a	semente	do	AlfaCon.	
Muito	trabalho	e	persistência	trouxeram	Evandro	
até	o	patamar	atual.
	 Aprovado	em	12	concursos,	conhecido	
por	seu	bordão	“Alô,	você!”,	hoje	Evandro	Guedes	
é	referência	em	Concursos	Públicos	em	todo	o	
Brasil	e	inspira	principalmente	quem	estuda	para	
as	Carreiras	Policiais.	Os	alunos	que	procuram	
o	AlfaCon,	veem	em	Evandro	uma	referência	e	
exemplo	a	ser	seguido.	

Evandro Guedes
CEO	AlfaCon

Nosso fundador

Contratar

receber
c. Como é recebido o novo contratado na em-
presa e como é realizada a sua integração? 

Uma	das	etapas	consideradas	como	mais	im-
portantes	no	processo	de	recrutamento	de	um	
colaborador	é	a	sua	inserção/integração,	por	
isso,	é	acompanhado	com	atenção	pelo	setor	de	
Recursos	Humanos.
Todos	os	cuidados	são	tomados	para	que	o	co-

laborador	seja	apresentado	para	toda	empresa	e	
sinta-se,	de	imediato,	acolhido	e	parte	da	institui-
ção.

“Kit Boas-Vindas, Alfartano”
Ao	chegar	em	seu	novo	local	de	trabalho	o	cola-
borador	será	recebido	com	um	“KIT	Boas-vindas,	
Alfartano”,	composto	por	crachá,	uniforme,	car-
tão	de	missão,	visão	e	valores	da	empresa,	livro	



do	CEO	e	do	início	da	história	do	AlfaCon,	cartilha	
de	instruções,	kit	mesa	(mouse	pad	e	apoio	para	
mãos)	e	uma	caneca.

“Onboarding Alfartano”
	 Os	novos	colaboradores	são	recebidos	e	
inseridos	no	“Onboarding,	Alfartano”.	O	projeto	
de	inserção	prevê	uma	agenda	programada	para	
a	semana	inicial	do	novo	colaborador,	incluindo	
conhecer	todos	os	setores	da	empresa.

Integração
	 A	integração	e	aperfeiçoamento	de	toda	
equipe	é	sempre	tratado	com	muita	atenção	
e	como	parte	da	estratégia	de	crescimento	da	
empresa.	Em	2016	mais	de	100	colaboradores	
das	unidades	de	São	Paulo,	Fortaleza	e	Cascavel	
foram	reunidos	em	uma	convenção	realizada	no	
Google	São	Paulo,	com	o	objetivo	de	integrar	
ainda	mais	toda	equipe.	

Apresentação Inicial
	 Depois	de	ser	apresentado	a	todos	os	se-
tores	da	empresa	pessoalmente,	o	novo	colabo-
rador	tem	a	oportunidade	iniciar	suas	atividades	
contando	um	pouco	da	sua	história	profi	ssional	

e	pessoal,	assim,	juntamente	ao	RH,	ele	desen-
volve	uma	pequena	apresentação	que	é	enviada	
a	todos	os	colaboradores	via	e-mail,	conforme	
exemplo	abaixo.exemplo	abaixo.

Como sua empresa inspira seus funcionários 
a sentirem que seu trabalho tem um sentido e 
um signifi cado maior do que apenas a simples 
execução de tarefas? 
Para responder a essa questão, detalhe aspec-
tos específi cos da cultura de sua empresa que 
criam nos funcionários o sentimento de que 
estão fazendo algo único e especial, como: • 
Práticas que ajudam a reforçar a missão, visão 
e valores. • Práticas que mostram ao emprega-
do o valor de seu trabalho para os clientes e/
ou para a sociedade • Histórias que reforçam 
o orgulho pela empresa e pela qualidade dos 
produtos

Os	comportamentos,	ações	e	inspirações	de	
todos	nossos	colaboradores,	líderes	e	diretores,	
são	vividos	e	guiados	pelas	missões	e	valores	da	
companhia.	Por	meio	deles,	ilustramos	todo	foco	
e	sentimentos	que	temos	em	relação	a	nossos	
clientes	e	toda	sociedade.

Missões
•	 Somos	a	empresa	mais	competitiva	do	Brasil!	

Iremos	nos	destacar	como	a	NÚMERO	1	e	ser	

conhecidos	como:	“A	empresa	mais	confi	ável	
e	respeitada”

•	
•	 Somos	responsáveis	pela	mudança	de	vida	de	

milhares	de	pessoas	e	nos	comprometemos	
acima	de	tudo	com	isso.	

•	
•	 Somos	a	empresa	mais	inovadora	do	Brasil	

em	concursos	públicos	e	estamos	sempre	um	
passo	à	frente.

•	
•	 Temos	o	produto	de	maior	qualidade	do	mer-

cado	e	que	realmente	resolve!	Somos	uma	
máquina	de	aprovações.

•	
•	 Somos	uma	empresa	que	gera	resultados	e	

lucro.	Sem	sucesso	fi	nanceiro	todos	os	ob-
jetivos	sociais	do	mundo	não	tem	a	menor	
chance.

Valores
	 São	as	crenças	e	as	atitudes	que	conferirão	
a	uma	determinada	organização	a	sua	“cara”,	a	
sua	identidade.	Os	VALORES	também	pressu-
põem	o	conjunto	de	regras	que	os	colaboradores	

Inspirar

deverão	cumprir,	em	busca	de	obter	resultados	
positivos.	Portanto,	são	também	a	ética	por	trás	
dos	comportamentos.
•	 Ser	franco	e	leal:	
•	 Ser	franco	e	transparente	com	as	pessoas;
•	 Usar	a	franqueza	sempre	para	o	crescimento;
•	 Exercer	a	franqueza	com	honestidade;
•	 Lealdade:	ser	leal	consigo	e	com	quem	está	

com	você,	apoiando-o	e	ajudando-o	a	crescer	
e	ser	melhor.

•	 Tratar	todos	da	maneira	como	gostaríamos	de	
ser	tratados:

•	 Nunca	se	esqueça	de	ser	gentil	e	usar	de	cor-
tesia	para	com	todas	as	pessoas;

•	 Ser	acolhedor	com	todos;
•	 Ser	ético;

•	 Ter	empatia.
•	 O	bom	é	inimigo	do	ótimo:
•	 Não	espere,	faça	acontecer!
•	 Que	todos	os	processos	sejam	desenhados,	

publicados	e	seguidos.
•	 Não	se	contente	com	o	segundo	lugar.
•	 Olhos	de	Tigre!		
•	 Comprometimento	e	paixão:
•	 Comprometa-se	com	as	metas,	entregue-se	o	

máximo	possível.
•	 Paixão	pela	nossa	empresa	e	por	tudo	o	que	

ela	signifi	ca!
•	 Enxergar	a	partir	do	ponto	de	vista	do	outro.
•	 Estamos	sempre	aqui,	conte	conosco!

	 O	computador,	o	smartphone	e	a	
internet	são	ferramentas	importantes	para	o	
AlfaCon	conseguir	chegar	o	aluno.	Nos	comu-
nicamos	e	compartilhamos	conhecimentos	
por	meio	destes	aparelhos	por	muito	tempo.	
	 Foi	a	maneira	que	encontramos	de	es-
palhar	a	onda	azul	pelo	Brasil	inteiro	e	mudar	
vidas	em	todos	os	cantos	do	país,	fazendo	a	
distância	se	tornar	algo	quase	que	impercep-
tível.	Mas	toda	essa	tecnologia	nunca	foi	o	
sufi	ciente,	pois	nossos	alunos,	carinhosamen-
te	chamados	de	Alfartanos,	sempre	queriam	
estar	o	mais	perto	possível	e	não	queriam	se	
comunicar	com	os	professores	apenas	por	
uma	tela	de	computador.	
	 Alguns	desses	Alfartanos	conseguiram	
se	planejar	e	mudar	para	as	cidades	em	que	
o	AlfaCon	tem	uma	sede	presencial.	Mas	e	to-
dos	os	outros	alunos	que	sonham	em	conhe-
cer	o	AlfaCon,	conversar	com	nossos	profes-
sores,	conhecer	nossa	equipe	gigantesca?!	Foi	
aí	que	percebemos	que	precisávamos	encon-
trar	uma	maneira	de	estarmos	mais	próximos	
aos	nossos	mais	de	1	milhão	de	Alfartanos!	
Assim	nasceu	a	ideia	da	Missão	AlfaCon.
	 A	primeira	Missão	que	nos	esperava	
era	visitar	o	estado	de	Goiás	para	encontrar	
mais	de	mil	Alfartanos	que	fariam	a	prova	da	
Polícia	Militar	de	Goiás.	Fizemos	as	malas,	com-
pramos	as	passagens	e	embarcamos	rumo	a	Goi-
ás.	Até	aí	não	fazíamos	ideia	do	que	vinha	pela	
frente,	mas	chegando	lá,	percebemos	o	tamanho	
do	carinho	que	cada	Alfartano	tem	pelo	AlfaCon.	
Passamos	o	dia	todo	ministrando	as	disciplinas	
que	cairiam	na	prova.

	

A	Missão	Goiás	foi	apenas	uma	delas,	depois	dela,	
já	visitamos	Salvador-BA,	Fortaleza-CE,	Rio	Branco
-AC,	Curitiba-PR,	Rio	de	Janeiro-RJ,	São	Paulo-SP,	
Recife-PE,	Brasília-DF	e	Maceió-AL.	E	ainda	temos	
muitas	passagens	marcadas	para	todos	os	esta-
dos	do	Brasil.	A	onda	azul	só	cresce	e	o	tamanho	
da	nossa	missão	também!	

Eventos que inspiram - Missão AlfaCon



Inspirar



	 A	admissão	e	a	ascensão	profissional	
dos	colaboradores	devem	ser	baseados	pelo	
seu	desempenho	na	realização	das	tarefas	que	
lhes	foram	alocadas	nas	organizações.	E,	no	
AlfaCon,	há	uma	visível	vontade	de	crescimento	
e	evolução	dos	colaboradores,	por	isso,	a	
meritocracia	é	utilizada	como	um	dos	principais	
critérios	para	promoção.	
	 Acreditamos	que	um	colaborador	

satisfeito	e	feliz	com	seu	trabalho	tem	com	
consequência	o	aumento	do	orgulho	em	
trabalhar	na	organização	e	também	a	contínua	
melhoria	de	desempenho,		por	isso,	merece	ser	
reconhecido	e	promovido.
	 A	liderança	do	setor,	juntamente	com	
a	diretoria,	tem	a	missão	de	identificar	os	
destaques	e	crescimento	e	promover	a	promoção	
do	colaborador.

MERITOCRACIA

FALAR
	 Quais são as maneiras distintas pelas 
quais os gestores, principalmente a alta li-
derança, compartilham informações com os 
funcionários (incluindo frustrações ou más 
notícias) e reforçam a cultura de transparência 
na organização?

	 O	líderes,	diretores	e	presidente	elencam	
uma	boa	e	efetiva	comunicação	como	um	dos	
pontos	mais	importantes	na	instituição.	Por	isso,	
várias	formas	de	comunicar	as	informações	da	
empresa	entre	todos	os	níveis	de	hierarquia	são	
organizadas,	entre	elas,	métodos	de	reuniões	
entre	todos	os	níveis	hierárquicos,	café	com	CEO,	
intranet	e	AlfaCon	News.	
	 Toda	a	comunicação	é	pensada	com	o	
objetivo	de	tornar	esses	meios	de	comunicação,	
adotados	pela	empresa,	como	forma	de	interação	
e	diálogo.

	 Metodologia SCRUM
	 As	reuniões	diárias	e	semanais	
foram	adotadas	em	todos	os	setores	
da	empresa.	Nessas	reuniões,	além	de	
compartilhar	e	apresentar	resultados,	
a	liderança	tem	a	oportunidade	de	
comunicar	resultados	e	compartilhar	
informações	importantes	de	toda	a	
empresa.

 Reuniões de Resultado e Estraté-
gia
	 Mensalmente	e	trimestralmente	
são	organizadas	reuniões	para	planejar,	

discutir	e	organizar	os	próximos	passos	da	
organização.	Aqui	a	diretoria	e	presidência	
da	empresa	aproveita	para	deixar	todos	
responsáveis	a	par	das	situações	financeiras	e	
estratégicas.

 Café com CEO
	 A	presidência	realiza	semanalmente	
reuniões	de	bate-papo	com	seus	liderados,	de	
todas	hierarquias.	Com	o	objetivo	de	comunicar	
e	também	de	oportunizar	a	fala,	o	CEO,	Evandro	
Guedes,	aproveita	esses	momentos	para	
debates	de	ideias,	elogios	e	destaques	entre	
colaboradores,	além	de,	fazer	questão	de	reforçar	
nossos	valores	e	onde	queremos	chegar,	sempre	
colocando	com	alicerce	principal,	as	pessoas	-	
“tudo	se	resume	a	gente”.	

Café	com	CEO

 AlfaCon News 
	 Como	forma	de	co-
municar	ainda	mais	notícias,	
acontecimentos,	conquistas	
e	até	mesmo	contratações,	o	
AlfaCon	News	foi	criado.	(inse-
rir	imagem	de	um	jornalzinho	
nosso)

 Quais são os canais que os funcionários 
utilizam para fazer perguntas e dar feedback, 
ou seja, como os empregados se comunicam 
com os gestores, principalmente com a alta 
liderança?

	 Tão	importante	quanto	“falar”/comunicar	
as	conquistas	e	informações	para	toda	empresa,	
é	escutar	os	colaboradores.	Além	de,	avaliar	
como	está	o	clima	e	as	relações,	acreditamos	que	
escutar	os	colaboradores	é	a	melhor	maneira	de	
ter	boas	ideias	e	implantá-las.

 Ideias Inovadoras
	 As	ideias	e	sugestões	oriundas	dos	
nossos	colaboradores	são	sempre	muito	bem-
vindas,	por	isso,	o	projeto	“Ideias	Inovadoras”	foi	
desenvolvido.	Com	ele	damos	a	oportunidade	
aos	colaboradores	para	opinar	e	sugerir	de	
maneira	mais	livre	e,	se	de	preferência	do	
colaborador,	até	anônima.	Algumas	caixas	de	
acrílico	em	formato	de	urnas	foram	distribuídas	
na	sede	da	empresa	e	alguns	formulários	
com	um	passo-a-passo	de	como	contribuir	
impressos	e	deixados	próximo	a	caixa.	Uma	
comissão	multidisciplinar	(entre	5	a	7	pessoas)	avalia	as	ideias	mensalmente	e	dá	um	feedback,	caso	
a	sugestão	esteja	identificada.	O	feedback	retorna	e	as	que	forem	possível	tornam-se	projetos.	O	
idealizador	pode	receber	um	bônus	de	acordo	com	a	classificação.

escutar



 Como a sua empresa mostra agradecimento e reconhecimento pelo bom trabalho, esforço 
extra e conquista dos funcionários? Ao escrever sobre programas específicos de reconhecimento 
dê detalhes das diferentes formas utilizadas (por exemplo: presentes, prêmios em dinheiro etc) e 
quantos funcionários recebem cada um destes prêmios anualmente.
	 Reconhecer	e	recompensar	é	imprescindível	para	motivar.	No	AlfaCon	o	desempenho,	o	
alcance	de	metas,	as	sugestões,	são	alguns	
dos	motivos	para	premiação.

 

 Sistema Intranet 
	 Contamos	com	um	
sistema	de	Intranet,	em	que	os	
colaboradores	podem	enviar	
suas	dúvidas,	sugestões	e	
solicitações	para	todos	setores	
da	empresa.	Além	disso,	todos	
podem	publicar/compartilhar	
recados,	imagens,	vídeos	
para	que	todos	seus	colegas	
visualizem.

 Pesquisa de Clima
	 Os	colaboradores	do	AlfaCon	têm	a	
oportunidade	diariamente	de	dizerem	como	
estão	se	sentindo	em	relação	a	empresa,	porém,	a	
cada	6	meses	é	realizada	uma	Pesquisa	de	Clima.	
Nessa	pesquisa	os	colaboradores	são	convidados	
a	responderem	algumas	perguntas	em	relação	
ao	clima	e	outros	aspectos	da	empresa.	As	
respostas	são	anônimas	e	todos	são	incentivados	
a	exporem	suas	opiniões	de	forma	sincera.	
Todas	conclusões	retiradas	desta	pesquisa	são	
analisadas	pela	alta	liderança	e	levada	em	conta	
para	melhorarem	os	aspectos	pontuados	como	
não	tão	satisfatórios.	

 AVALIAÇÃO AD360°	
	 Todos	colaboradores	também	têm	a	opor-
tunidade	de	avaliar	não	só	o	clima	da	empresa,	
como	também	realizar	sua	autoavaliação,	a	de	
seus	pares	e	de	seus	líderes.	Na	AD	360º,	reali-
zada	anualmente,	isso	é	possível.	A	avaliação	é	
realizada	com	o	objetivo	de	observar	as	principais	
competências	e	desempenho	da	equipe,	de	for-
ma	individual	e	de	grupos.	A	AD	360º	é	efetivada	
pelo	portal	de	maneira	confidencial	e	sigilosa.	A	
partir	dos	resultados	as	lideranças	e	diretorias	são	
orientados	a	realizarem	planos	de	ações	com	suas	
equipes	para	aprimorar	as	competências	em	que	
obtiveram	menores	notas.

agradecer

 Premiação de vendas
	 No	setor	de	vendas,	mensalmente	
os	colaboradores	e	suas	equipes	são	
desafiadas	a	alcançarem	metas	e	com	
isso	vem	o	reconhecimento.	Além	das	
comissões	já	definidas,	os	vendedores	
destaques	recebem	valores	previamente	
negociados	com	a	alta	liderança	para	
o	batimento	de	metas	e	desafios	
estabelecidos.

 Premiação por desempenho
	 Alguns	setores	da	empresa	
não	estão	ligados	diretamente	a	
desempenho	e	metas	numéricas,	mas	
não	podem	deixar	de	ser	premiados.	
Colaboradores	e	equipes	que	
demonstram	uma	dedicação	e	um	
rendimento	que	chamam	a	atenção	de	
seus	líderes	e	diretores,	são	premiados	
com	dinheiro	ou,	em	muitos	casos,	
troféus	de	destaque.

 Batimento de Meta
	 Com	o	batimento	das	metas	
gerais	toda	a	organização	ganha.	
Brindes	e	bonificações	são	distribuídas	
no	final	de	cada	mês	durante	a	
apresentação	de	resultados	e	reunião	
com	o	CEO.

desenvolver
 Desenvolver
	 Quais	oportunidades	sua	empresa	oferece	
e	que	auxiliam	os	empregados	a	descobrir	e	
desenvolver	seus	talentos,	gerenciar	sua	carreira,	
crescer	profissionalmente	e	se	desenvolver	como	
pessoa.	Descreva	abaixo:	A.	Planejamento	de	
carreira	e	meritocracia	B.	Treinamentos

 Pessoa Certa no Lugar Certo
	 Por		meio	dos	resultados	das	avaliações	

individuais	e	em	grupo	realizadas	durante	todo	o	
ano,	todo	colaborador	tem	a	oportunidade	de	ser	
realocado	de	setores	e/ou	promovido	dentro	do	
próprio	setor.	Tudo	isso	pautado	em	resultados	
e	no	apoio	do	setor	de	Gestão	de	Recursos	
humanos	da	organização.
	 No	ano	de	2017	tivemos	mais	de	20	
promoções,	dentre	as	quais	a	Gerente	de	RH	e	o	
Gerente	financeiro	se	tornaram	Gerentes	Gerais	
da	Empresa.



 PDI - Plano de Desenvolvimento 
Individual 
	 Com	o	PDI	assumimos	juntamente	
com	nossos	colaboradores	um	compromisso	
com	o	autodesenvolvimento.	O	Plano	de	
Desenvolvimento	auxilia	na	organização	e	
sistematização	de	diversas	ações	a	serem	
tomadas	para	que	o	colaborador	o	objetivo	
definido,	por	meio	do	desenvolvimento	pessoal	e	

profissional.	Baseado	nos	resultados	da	Avaliação	
360º	e	juntamente	com	a	liderança	de	cada	setor,	
é	traçado	um	roteiro	para	que	o	colaborador	
saiba	onde	está	agora	e	chegue	onde	gostaria	
de	estar,	ou	como	gostaria	de	ser.	Esse	roteiro	
consiste	em	um	documento	com	metas	e	prazos	
para	que	o	colaborador	seja	acompanhado	
e	não	perca	o	foco,	dando	passos	pensados	
estrategicamente.

 Treinamentos
	 Os	treinamentos	são	realizados	
com	frequência.	Cada	setor	dentro	da	
organização	precisa	ter	suas	habilidades	
e	conhecimentos	aperfeiçoados	com	
constância.	Além	de	treinamentos	
internos,	desenvolvidos	pelos	próprios	
colaboradores,	também	são	realizados	
treinamentos	em	outras	instituições	e	com	
profissionais	externos.	Um	bom	exemplo,	
foi	o	treinamento	realizado	no	google,	
onde	os	colaboradores	de	todas	as	sedes	
tiveram	a	oportunidade	de	participar.

 Plano de Cargos e Salários
	 O	Plano	de	Cargos	e	Salários	tem	como	
objetivo	estabelecer	uma	política	salarial	eficaz	
e	justa,	que	permitirá	o	crescimento	profissional	
dos	colaboradores.	O	plano	é	imprescindível	
também	na	contratação	de	novos	colaboradores	
pois	dá	visibilidade	de	crescimento	e	
acompanhamento	dentro	da	organização.	

 Escola de Líderes
	 A	empresa	oportuniza	o	crescimento	e	
ascensão	de	todo	colaborador	até	alcançar	a	
liderança	e	para	aqueles	que	chegam	até	esse	
momento,	a	equipe	de	Recursos	Humanos	
elaborou	o	projeto	“Escola	de	Líderes”.
Essa	escola	tem	como	principal	objetivo	
formar	e	especializar	a	liderança	em	aspectos	

interpessoal	e	intergrupal,	com	isso,	aumentando	
o	autoconhecimento	e	autodiscernimento	para	
liderar	suas	equipes.

 Política de Recrutamento Interno
	 Como	forma	de	reconhecer	e	desenvolver	
os	colaboradores	e	setores	da	empresas,	a	
Política	de	Recrutamento	Interno	é	uma	opção.	
Além	de	garantir	o	aumento	da	efetividade	de	
contratação,	o	recrutamento	passa	a	ser	um	
grande	fator	de	retenção	e	motivação.	Quando	
iniciado	o	processo	seletivo	é	necessário	checar	
se	nossos	colaboradores	têm	potencial,	levando	
em	consideração	fatores	de	produtividade	e	
qualificações	do	recrutado	no	momento	da	
seleção.

Cuidar e equilibrar
 De que maneira sua empresa ajuda os 
funcionários a equilibrar sua vida profissional 
e pessoal? Descreva as práticas de flexibilidade 
de horário e/ou time-off, saúde, bem estar, 
serviços disponibilizados no site da empresa 
etc.

 Horário Flexível
	 O	horário	flexível	é	uma	das	formas	de	
pensar	no	colaborador	e	nos	compromissos	que	
a	rotina	exige.	Adotamos	a	forma	de	“banco	
de	horas”	onde	todos	colaboradores	podem	

usufruir	deste	benefício,	compensando	horas-
extras	e/ou	saldos	negativos.	Além	disso,	alguns	
colaboradores	foram	dispensados	do	registro	do	
relógio	ponto	para	maior	flexibilidade	em	suas	
atividades.

Trabalho Home Office
Trabalhar	em	casa	pode	ser	uma	necessidade	
pessoal	ou	até	mesmo	um	momento	para	que	o	
colaborador	consiga	deixar	seu	trabalho	ainda	
mais	produtivo.	Alinhada	com	a	liderança,	todos	
colaboradores	podem	utilizar	desse	benefício.

 Sala de Descompressão
	 Pensando	na	necessidade	
de	descanso,	relaxamento	e	
descompressão	dos	colaboradores,	
o	AlfaCon	desenvolveu	a	Salas	
de	Descompressão.	No	local	os	
colaboradores	podem	descansar,	
assistir	tv,	jogar	vídeo	game,	
pebolim,	sinuca,	utilizar	geladeiras,	
máquinas	de	café,	etc.



 Trabalho Home Office
	 Trabalhar	em	casa	pode	ser	uma	
necessidade	pessoal	ou	até	mesmo	um	momento	
para	que	o	colaborador	consiga	deixar	seu	
trabalho	ainda	mais	produtivo.	Alinhada	com	a	
liderança,	todos	colaboradores	podem	utilizar	
desse	benefício.

 Trabalhos Externos
	 Nossa	liderança	trabalha	com	suas	equipes	
em	momentos	oportunos	em	lugares	alternativos	
como	Cafés,	Chácaras	,	principalmente	em	
momentos	de	planejamento	do	trimestre	e	anual.

 Saúde
	 Temos	os	programas	e	palestras	de	
saúde	em	parceria	com	nosso	fornecedor	
do	Plano	de	Saúde,	como:	“Pare	de	fumar	
com	saúde”,	“Saúde	da	Voz”,	e	mais	AlfaCon	
Saúde	(programa	de	emagrecimento	
para	os	colaboradores	acima	do	peso),	
“Preciso	de	Ajuda”	(Acompanhamento	com	
Psicóloga),	Ginástica	Laboral	e	Massagem.

Ginástica	

Programa	AlfaCon	Saúde

Colaborador	Felpe	depois	do	Programa	AlfaCon	Saúde

Palestra	Novembro	Azul

 Descreva como a empresa apoia os 
funcionários em momentos significantes 
(momentos de necessidade, crises pessoais, 
doenças na família, casamento, nascimento de 
filhos etc). Quais benefícios únicos ou especiais 
oferecidos que mostram que a sua empresa 
cuida das pessoas como indivíduos – e não 
apenas como funcionários.

	 Vemos	nossos	colaboradores	e	sua	
família	como	uma	única	família	e	sentimos	essa	
responsabilidade	em	cuidá-lo	não	só	como	
funcionário	e	sim	como	pessoa.	
A	empresa	não	se	prende	aos	dias	de	regras.	
Ouvimos	nossos	colaboradores	em	suas	
necessidades.	Caso	precisem	de	dias	de	
afastamento	no	caso	de	falecimento	de	um	ente	
querido,	mesmo	não	sendo	direto,	dispensamos	
o	colaborador.
	 Enviamos	presentes	no	nascimento	de	

filhos	dos	colaboradores	e	nas	condolências	de	
seus	entes	queridos.
	 Cedemos	espaços	dentro	do	AlfaCon	
para	que	os	colaboradores	possam	fazer	Chá	de	
Bebê,	Chá	de	Cozinha,	Bazar	do	Desapega,	Bazar	
beneficente	e	socializar	sua	família	juntamente	
com	a	família	AlfaCon.

 Benefícios
	 Sabemos	que	há	necessidade	do	apoio	da	
organização	ao	colaborador,	por	isso,	buscamos	
diariamente	o	aumento	de	benefícios	para	
eles	e	para	família.	Atualmente	dispomos	de	
alguns	benefícios	como:	Vale-refeição,	plano	de	
saúde	subsidiado	50%	pela	empresa,	além	de	
possibilidade	de	inclusão	de	dependentes,	plano	
odontológico	subsidiado	100%	pela	empresa	
e	possibilidade	de	inclusão	de	dependentes,	
convênios	com	faculdades	e	universidades,	
farmácias	e	restaurantes.

Cuidar e apoiar

 Como a empresa promove um clima descontraído e de camaradagem entre os 
funcionários? Por favor, inclua como a sua empresa celebra os sucessos da equipe e da 
organização.

	 Comemorar,	compartilhar,	presentear	são	ações	que	estão	em	nossa	essência.	Por	isso,	além	de	
celebrar	conquistas	de	batimentos	de	metas	e	objetivos,	celebramos	também	datas	comemorativas	
que	constam	em	nosso	calendário.

Celebrar

 Metas e Objetivos alcançados
	 Para	comemorar	as	metas	e	
objetivos	realizamos	anualmente	o	
AlfaConvenção,	com	uma	viagem	com	
todos	colaboradores.	Mensalmente	
também	comemora-se	o	batimento	
das	metas	e	há	a	distribuição	de	
alguns	brindes,	troféus,	cheques	
e	lembranças	aos	colaboradores	
envolvidos.



 Datas comemorativas
	 Datas	como	Dia	da	Mulher,	Dia	das	Mães,	
Dia	dos	Pais	são	de	extrema	importância	e	
enxergados	pela	empresa	como	um	momento	
de	confraternização.	Todos	os	anos	realizamos	
eventos,	cafés,	gincanas,	confraternizações,	
presentes:	Carnaval	AlfaCon,	Dia	da	Mulher,	
Páscoa	AlfaCon,	Dia	das	Mães,	Dia	do	
Trabalhador,	Festa	Junina,	Dia	do	Homem,	Dia	
da	Amizade,	Dia	dos	Pais,	Aniversário	AlfaCon,	
Outubro	Rosa,	Dia	do	Professor,	Dia	das	
Crianças,	Novembro	Azul,	Revellion	AlfaCon,	
Lembrança	de	Natal.

Dia	da	Mulher

Dia	do	Homem

Dia	dos		Pais

 Como a forma de remuneração total 
de sua empresa promove um senso de justiça 
dentro da companhia? Ao responder a esta 
pergunta, é importante descrever também: • 
Métodos de compensação que os empregados 
consideram única ou especial como programas 
de distribuição de lucros e/ou programa de 
bônus, stock options etc. • Políticas e práticas 
que promovem o sentimento de equidade 
entre empregados e líderes

 Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados
	 Todos	os	colaboradores	do	AlfaCon	
participam		 diretamente	no	alcance	das	
metas	e	resultados	da	companhia	e	por	isso	

são	recompensados.	Escalas	de	batimento	
de	metas	são	desenhadas	e	a	cada	alcance	os	
colaboradores	recebem	uma	porcentagem	da	
recompensa,	podendo	ao	final	de	cada	ano	
receber	até	3	vezes	o	valor	da	sua	remuneração	
mensal.

 Gamefication Central Vendas
	 Alguns	setores	dentro	do	AlfaCon	
desenvolveram	um	método	próprio	para	
incentivar	as	vendas	e	aumentar	o	salário	dos	
colaboradores.	Assim,	montaram	um	sistema	de	
pontuações	que	mobilizam	todos	a	competirem	
por	um	bem	maior.	Todos	têm	a	oportunidade	de	
conquistarem	essas	premiações.

Compartilhar e Recompensar

Compartilhar e Contribuir
 Contribuir com a sociedade também é 
um foco muito importante de desenvolvimento 
da companhia. Isso reflete em bons resultados 
dentro e fora da organização. Algumas ações 
são desenvolvidas para contemplar essa, que 
é uma missão de nossa empresa, mudar a vida 
das pessoas.

 Doação de Sangue
	 Há	uma	mobilização	entre	colaboradores	
que	organizam	pequenos	grupos	
com	o	objetivo	de	ajudar	e	realizar	a	
doação	de	sangue.	Além	disso,	todo	
colaborador	que	necessitar	de	sangue	
para	ele	mesmo	ou	até	mesmo	para	
algum	conhecido	ou	familiar,	solicita	
ajuda	dentro	da	empresa.

 Doação para Instituições 
Beneficentes
	 Toda	ação	iniciada	é	
apresentada	e	estimulada	para	que	
toda	empresa	engaje-se.	As	doações	
para	instituições	beneficentes	ocorrem	
conforme	alguma	data	comemorativa,	
ou	até	mesmo	com	o	surgimento	da	necessidade	

da	instituição.		 	 Temos	como	
exemplo,	a	arrecadação	e	doação	de	brinquedos	
no	dia	das	Crianças,	a	arrecadação	e	doação	
de	agasalhos	para	alunos	com	início	na	data	
de	início	do	inverno,	arrecadação	e	doação	de	
lãs	para	confeccionar	cobertores,	arrecadação	
e	doação	em	campanhas	que	tem	seu	lucro	
revertido	em	dinheiro,	como	Páscoa	Solidária	e	
Natal	Solidário.

Entrega	de	Brinquedos	da	campanha	Natal	Solidário



Natal	
Solidário


