
Executive Search 

Para a obtenção de sucesso de sua equipe, deve-se reter os melhores 
contratados, com testes onde profissionais passam por uma avaliação 
de extrema eficácia. Nosso serviço avança com as melhores pesquisas, 
imergimos nas buscas, seleção e avaliação ideal para sua necessidade. 
Passamos a segurança do melhor retorno a você, usando metodologia 
única, e permitimos uma proximidade gerando confiabilidade que você 
deseja, assim tendo o melhor que o mercado tem a oferecer. 
 
Um processo de pesquisa específico é aplicado com o intuito de trazer a 
sua empresa, profissionais de alta capacidade e conhecimento. Usamos 
uma metodologia exclusiva para buscar a pessoa ideal para a empresa 
que como resposta, é ideal para essa pessoa. Assim conciliando 
contratante e contratado e também criando um melhor ambiente de 
trabalho que traz um aumento de produtividade e uma situação mais 
tranquila. 
 
Reduzimos os riscos de contratações erradas, usar nossa solução, 
erradica qualquer oportunidade de erro a contratações específicas. 
Garantimos com expertise, ótimos profissionais garimpados por 
pesquisas fortes, através do Mapeamento de Mercado e analisando 
além de sua necessidade como empresa, a necessidade para enfrentar 
sua concorrência. 
 
Processo de execução: 
 Compreendemos perfil técnico e comportamental exigido para posição 
solicitada, assim como da cultura organizacional da empresa 
contratante. 
 Definição de estratégia de Hunting é iniciada para para definição e 
mapeamento do perfil que deverá ser selecionado na hora de 
recrutamento. 
 Recrutamento e Mapeamento traz os melhores profissionais 
capacitados. 



 Análise Comportamental e Técnica dos executivos selecionados para 
obter um retorno de perfil, criando a certeza do selecionado ideal. 
 Apresentação dos profissionais mais adequados para o projeto ao 
nosso cliente. 
 Assessoria de todo processo junto ao cliente. 
 Acompanhamento de desempenho do profissional escolhido. 
 
Assessment 

O Assessment traz uma forma de avaliação que vai além da análise 
curricular, que busca respostas em aspectos mais sutis e pessoais onde 
avaliar seus passos e habilidades apenas do currículo deixa de ser 
atrativo. Reconhecemos pontos de melhorias que irão ajudar em 
respeito das áreas de comportamentos e motivações dos 
colaboradores. Tendo assim a compreensão de talentos e 
oportunidades de aperfeiçoamento dessas áreas para um melhor 
desenvolvimento. 
 
Ajudamos profissional a compreender quais as possibilidades para o 
desenvolvimento pessoal e de sua carreira, mostrados seu poder de 
crescimento. 

 Analisamos e identificamos as competências existentes, trazendo um 
conhecimento às pessoas com maior eficiência e critérios. 

 Alinhamos o capital humano às estratégias da organização 
necessárias, Para potencializar as competências existentes assim 
destacando os objetivos estratégicos. 

 Desenvolvemos equipes de alta performance por meio do 
reconhecimento das competências instaladas e afloradas no 
colaborador, possibilitando o aperfeiçoamento do relacionamento 
intra/interpessoal e promovendo um autoconhecimento aos participantes 
fortalecendo a cultura de autodesenvolvimento. 

 
 



Jobecam 

A Jobecam é uma plataforma de empregos, currículos e de entrevistas 
gravadas, trazendo uma eficiente entrega de profissionais e otimização 
de serviços deixando a procura por um colaborador ideal mais prática. 
Utilizando vídeo currículo, entrevista gravada e entrevista às cegas por 
vídeo, mostra o perfil além do profissional, uma pessoa, que traz um 
emocional e uma comunicação. 
 
Um perfil ideal para apresentações pela JOBECAM, deixa uma 
identificação seleta de colaboradores, observado o caráter pessoal e 
atitudes emocionais indescritíveis por papel. Tenha uma assessoria que 
lhe ajudará a identificar os melhores fatores a serem demonstrados 
sobre sua carreira e obtendo grandes oportunidades. A plataforma ajuda 
empresas com um trabalho de automatização de processos trazendo 
pessoas por trás de um papel, ajudando a identificar o colaborador ideal 
ao contratante. 
 
Remuneração 

Tenha uma visão mais ampla com opiniões de experts sobre 
remuneração de cargos, trazemos a solução para o reconhecimento 
econômico ideal a ser aplicado. Métodos de estudos e identificação de 
mercado onde planejamos o desenho de programas de remuneração, 
sendo elas fixa, variável de curto e longo prazos, por engajamento, 
estudos e acompanhamentos nacionais e internacionais para ser justo 
ao fornecer um valor ideal para o profissional ideal. 
 
A pesquisa de Remuneração deixou de ser única a um grupo de líderes 
no mercado brasileiro. Trazendo uma base completa de dados de 
remuneração para apoiar a tomada de decisões em relação a 
remuneração dos colaboradores. 

Administrar qualquer tipo de remuneração, é entender e respeitar as 
necessidades dos empregadores e colaboradores. Não significa apenas 
uma questão de quando remunerar, é também reconhecer o pedido do 



mercado onde nos colocamos do outro lado possuindo muita empatia, e 
com grande estudo entregando um resultado único em mãos. 

 
 
Coaching 

Temos como visão a necessidade do seu desenvolvimento como 
profissional e pessoa, através de atendimento específico, onde faremos 
a identificação de seus melhores pontos de atuação, trazendo uma 
visão mais ampla de resultados e objetivos que devem ser alcançados, 
obstáculos a serem reconhecidos, aceitos e enfrentados. 
 
O coach tem como missão mudar vidas, modos de pensamentos, 
transformar cenários, criar novas realidades na vida dos Coachees de 
jeito que seja útil. Uma diferente visão da mentalidade atual existente 
para uma próspera, cheia de crescimento e excelência.  
Receba ajuda especializada para acompanhar e assessorar na 
definição de metas pessoais. Onde a elaboração de um plano de 
desenvolvimento consistente acompanhando facilita a implementação 
das ações de desenvolvimento. Garantimos que as ações necessárias 
sejam colocadas em prática e o objetivo atingido será entregue 
satisfatoriamente. 
 
 


