
Apresentação 



EMPRESA
A ABDEEL SERVIÇOS é uma empresa dedicada a fornecer serviços de alta 
qualidade através de mão-de-obra especializada, garantindo as melhores práticas 
de gestão, mantendo foco nos objetivos e resultados do negócio. Busca estimular 
continuamente o desenvolvimento das habilidades de execução, gestão e 
liderança de seus colaboradores a fim de garantir aos clientes lucratividade, 
através de iniciativas de redução de custos, eliminação de desperdícios, 
eliminação de despesas desnecessárias, da racionalização do uso de recursos e 
da simplificação dos processos.

Nosso Principal Compromisso Desenvolver um ambiente de confiança para 
conquistar a lealdade de nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros 
através do relacionamento sincero e da comunicação verdadeira com clareza e 
objetividade.



OBJETIVO

✓Apresentar as opções de parceria no fornecimento  

de mão de obra e de serviços.

✓Destacar as vantagens da terceirização, permitindo

aos nossos clientes maximizar o foco em suas

atividades principais.

✓ Auxiliar na otimização das operações, a fim de

propiciar a redução de custos e melhoria na

excelência estratégica, operacional e administrativa

de nossos parceiros.



Serviços de Demanda Disponíveis

✓Telefonista

✓Recepção

✓Portaria

✓Ascensorista

✓Secretária

✓Copeiragem

✓Garçons

✓ Jardinagem 



Segmentos deAtuação



Segmentos de Atuação



Vantagens (Contratante)

Administrativos & Gerenciais

✓ Foco no negócio –Atividade Fim (core business);

✓ Otimização  no Planejamento de Recursos Humanos (funcionários próprios);

✓ Foco no desenvolvimento e planejamento de carreira (funcionários próprios);

✓ Suprimento contínuo de mão de obra (férias, afastamentos, licenças,  

demissões, sazonalidade, dentre outros);

✓ Contratação de serviços de empresa especializada ;

✓ Otimização na organização dos serviços - Gestão por níveis de serviços 



Vantagens (Contratante)

✓Operacionais &Financeiros

✓ Redução de custos administrativos e operacionais:

✓ Recrutamento, admissão, demissão, homologação sindical, treinamentos e etc;

✓ Lidar com trâmites jurídicos e possíveis problemas trabalhista com funcionários;

✓ Compra, controle e distribuição de uniformes , produtos, materiais, EPI’s e etc.;

✓ Espaço físico / infra estrutura (administração geral da empresa).

✓ Redução de Passivo Trabalhista da equipecontratada.

✓ Redução do quadro de funcionários administrativos e gerenciais da Contratante.

✓ Otimização no planejamento financeiro (Pessoal – custo fixomensal).



Modelo de Parceria

✓Avaliação dos Serviços (processos e atividades)

✓Definição com o cliente dos:
✓ Serviços a serem executados

✓ Qualificação dos colaboradores

✓ Níveis de serviços / Avaliação dos resultados

✓Manutenção dos níveis de competências dos  

colaboradores;

✓Avaliação dos resultados (Níveis de Serviços);

✓Suporte técnico 7/24 (sete dias por semana / vinte e quatro horas por dia).



Suporte Técnico

✓ Proporcionamos atendimento 24h, todos os dias, para a gestão

dos serviços.

✓Acompanhamento diário dos serviços pelos encarregados e 

supervisores, bem  como um sistema de avaliação qualitativa e

gerencial dos mesmos;

✓Cobertura das faltas, afastamentos, folgas, pela Contratada ou 

Conforme Solicitado;

✓A Contratada poderá absorver a mão-de-obra, hoje existente 

no cliente, para a  realização dos serviços a serem prestados.




