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COMO MONTAR
E DESENVOLVER
UMA EQUIPE DE

SUCESSO?

Recrutar, selecionar e reter os melhores
talentos do mercado é uma tarefa árdua que
exige experiência e conhecimento técnico.
Uma consultoria especializada em pessoas há
30 anos é a melhor solução para as empresas
que buscam vencer esse desafio.

A oferta de profissionais no mercado é
restrita e difusa. Identificar aqueles que
trarão mais resultado
para a sua empresa é
uma missão que exige
tempo e dedicação.
Nossa experiência na
área nos dá a credibilidade para conduzir
processos de seleção
e
desenvolvimento
com agilidade e a garantia de um excelente resultado.

Pessoas que agregam valor
A especialidade da SPOT é captar, desenvolver e reter os melhores talentos
do mercado.

A

SPOT Recursos Humanos é a empresa pioneira do Grupo SPOT. Há
30 anos no mercado acumulamos
conhecimento e experiência no trato com
pessoas. São mais de 3 mil vagas trabalhadas por ano, além de uma atuação vasta
nos demais subsistemas de gestão de
pessoas.

Experiência e
conhecimento
de mercado
há 3o anos

Cada uma de nossas equipes é focada em um nível de cargo e nossos consultores são especialistas em segmentos específicos
do mercado. Esse trabalho direcionado facilita
um trabalho ágil e mais criterioso na entrega.
São soluções especializadas para cada um de
nossos clientes, de acordo com a sua realidade
de mercado e o seu ambiente organizacional.

A excelência da SPOT não se
resume, no entanto, a captação e gestão
de talentos. Somos referência, também,
em desenvolvimento de profissionais.
Nossa atuação com treinamentos e a unidade de consultoria são um grande suporte para as empresas que querem investir
em seus colaboradores.
Atualmente, a SPOT possui sua
matriz em Brasília e filiais em São Paulo,
Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Palmas e
Porto Velho. Com representantes nos outros estados, podemos atender qualquer
demanda no território nacional.
Nosso Sistema de Gestão da
Qualidade é certificado pelo selo ISO
9001:2008. É a garantia de que todas as
etapas de nossos processo são realizadas
com foco no resultado para o cliente.

Nossas Soluções

Recrutamento & Seleção

Terceirização de Mão de Obra

Estabelecer perfis, recrutar e selecionar os melhores profissionais especificamente para a sua empresa é uma tarefa que exige conhecimento técnico e ferramentas de qualidade. Não há fórmula mágica
para recrutamento e seleção de profissionais. Cada cliente é um novo
desafio, cada vaga é um trabalho único. Esse é o diferencial da SPOT.
Sempre prezamos por atender as organizações e direcionar os talentos que mais se identificam com a cultura daquela empresa. Fazemos
questão de entender bem a realidade de cada cliente para cumprir o
objetivo do processo: pessoas que geram mais resultados!

O alto custo e tempo de gestão operacional de colaboradores, o risco
legal de administrar muitos funcionários e a necessidade das organizações focarem em suas competências essenciais representam um grande desafio de gestão para as empresas. É focada nessa vertente que a
SPOT Soluções em Recursos Humanos atua de forma especializada em
serviços de terceirização de mão de obra. Temos em nosso banco, profissionais para atendimento, administrativo, recursos humanos,vendas,
financeiro e outras áreas. Nossa expertise e preocupação com os aspectos legais da terceirização de serviços pode ser traduzida em nosso
índice de reclamação trabalhista, que é inferior a 2% ao ano.

Mão de Obra Temporária

Avaliações de Potencial e
Psicológica

No caso de projetos com prazo de término pré-estabelecido como
aumento temporário de equipe, reforço de time para sazonalidades
do mercado (Natal, Dia das Mães, outras datas comemorativas e demandas específicas), o mais indicado é a contratação de mão de obra
temporária. Nosso conhecimento técnico e experiência na área possibilitam a rapidez nos processos de contratação e o direcionamento
dos melhores profissionais para as empresas clientes. A SPOT é reconhecida pelo know-how e idoneidade com que gere os processos de
contratação de temporários, o que garante eficiência e segurança aos
nossos clientes

Escolher é sempre um grande desafio para os gestores de uma empresa,
principalmente quando a decisão está centrada no fator humano. Com
a aplicação de testes de perfil psicológico e personalidade, avaliação de
aderência do perfil ao cargo e à estratégia organizacional, a SPOT Recursos Humanos encaminha aos clientes um parecer completo sobre os
colaboradores analisados, facilitando qualquer decisão a ser tomada. Um
diagnóstico de sua equipe é o primeiro passo para a fundamentação de
qualquer estratégia.

Treinamentos

Consultoria em RH

Qualificar a equipe é investir no patrimônio intelectual da própria organização, garantir colaboradores mais especializados em suas funções
e com mais conhecimento na área em que atuam. Nosso portfólio de
treinamentos possui experiências de atuação em pequenas, médias e
grandes empresas de diversos setores. Nossa metodologia contempla
a reflexão individual, um momento lúdico e vivencial, uma reflexão em
grupo e o repasse de pensamentos e conhecimentos de acordo com a
temática do treinamento.

Gerenciar os talentos de uma empresa é uma demanda que exige esforço e constante dedicação, pois são as pessoas que executam os processos e geram os resultados esperados. A missão de uma consultoria
é ser o suporte aos líderes de empresas que buscam um direcionamento para administrar seus profissionais. Nossa área de consultoria desenvolve Pesquisa Salarial, Plano de Cargos, Salários e Remuneração,
Mapeamento de Competências, Pesquisa de Clima Organizacional,
Remuneração Estratégica, Avaliação de Desempenho, entre outros
projetos ligados à Gestão de Pessoas nas organizações.

Faça-nos uma visita!
SPOT Soluções em Recursos Humanos
BRASÍLIA - DF
SHCGN 702/3 Bl. C LJ. 49
Asa Norte - CEP: 70.720-630
Tel: (61) 3424-3101
Fax: (61) 3326-1164

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 1993 sala 65
Jardim Paulistano - CEP: 01.452-001
Tel.: (11) 3031-4533

RIO DE JANEIRO - RJ
Avenida Rio Branco, n° 133, salas 1003 e 1004
Centro - CEP: 20.040-006
Tel./Fax: (21) 2222-1646

GOIÂNIA - GO
Rua 104 n° 238
Setor Sul - CEP: 74.083.300
Tel./Fax: (62) 3092-8280

www.grupospot.com.br

