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QUAL O FOCO
DA SUA

EMPRESA?

Produtos. Serviços. Processos.
Seja qual for a experstise de sua
corporação, o ativo mais importante
será sempre o mesmo: Pessoas.

Gerir equipes de
alto desempenho,
superar
metas
agressivas, estar a
frente da concorrência:
desafios
que só podem ser
vencidos por meio
das pessoas.

Pessoas que geram resultados
Investir no capital humano é a melhor maneira de garantir o alcance dos
objetivos do seu negócio

O

VENDAS
VAREJO

ESTÁGIO OPERAÇÃO LIDEREANÇA
TRAINEE TÁTICO ESTRATÉGICO

Grupo SPOT é especialista na captação, gestão e desenvolvimento
do ativo mais importante das organizações: as Pessoas. A experiência de
mais de 30 anos e a aplicação das metodologias mais modernas de RH fazem das
soluções do Grupo SPOT um diferencial
para o negócio de seus clientes.

SPOT

Os inúmeros cases de sucesso
são frutos de empresas focadas em cada
um dos subsistemas de Recursos Humanos.

todos os segmentos: indústria, comércio,
construção civil, educação, saúde, consultoria, financeiro e serviços.

Suas equipes especializadas
e a estrutura de alto padrão permitem o
atendimento de demandas de clientes de

Com matriz em Brasília, filiais
em São Paulo, Goiânia, Campo Grande,
Cuiabá, Palmas e Porto Velho e consultores em todas as demais capitais do país, o
Grupo SPOT pode atender a sua empresa
em todo o território nacional, alinhando
cada demanda em um processo customizado à necessidade do seu negócio.

EXECUTIVE
SEARCH

adVance

coaching e desenvolvimento

As diversas premiações, os cases de sucesso selecionados para apresentação em grandes congressos e as empresas com Sistema de Gestão da Qualidade
certificados pela ISO são apenas uma das
formas de tangibilizar o alto grau de controle e resultado dos processos e serviços
do Grupo SPOT.

SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS

e desenvolvimento

Access

SOLUÇÕES EM VAREJO

CAPTAÇÃO
DESENVOLVIMENTO

Nossas Empresas
Grupo SPOT = diversidade de atuação nos subsistemas de Recursos Humanos
+ equipes especializadas em cada tipo de solução.

SPOT Soluções em
Recursos Humanos

STAG Central de Estágios e
Desenvolvimento

Advance Coaching e
Desenvolvimento

SPOT Executive Search

Empresa pioneira do Grupo. Atua com Recrutamento & Seleção de
profissionais de nível tático e operacional e com terceirização de mão
de obra, temporária e efetiva. Seu braço de consultoria desenvolve
Pesquisa Salarial, Plano de Cargos, Salários e Remuneração, Mapeamento de Competências, Avaliação de Desempenho, Pesquisa de
Clima Organizacional, Treinamentos de curta duração, entre outros
projetos ligados à Gestão de Pessoas nas organizações. A SPOT também desenvolve Avaliações Técnicas de profissionais (Avaliação de
Potencial e Assessment).

Diante da necessidade do mercado de desenvolver lideranças e equipes para enfrentar o crescimento das organizações, o Grupo SPOT deu
vida à Advance, que se firmou no segmento de Coaching Executivo e
Programas de Desenvolvimento de Lideranças. Com profissionais de
alto nível, qualificados com as melhores formações e ferramentas de
desenvolvimento, a Advance também é requisitada para Projetos de
Orientação para Recolocação de Executivos (Outplacement).

A STAG é uma Central de Desenvolvimento de jovens profissionais.
Atuando há mais de 25 anos com o desenvolvimento, implantação e
gestão de Programas de Estágio e Trainee em nível nacional, possui
contato direto e diário com as chamadas GeraçãoY e Z, sendo capaz de
alinhar as expectativas da juventude com as demandas do mercado. O
livre acesso ao público que já está ocupando cargos de gestão por todo
o país e sua equipe que fala a linguagem do jovem, qualificada com ferramentas de renome mundial, tornaram a STAG referência também
em Programas de Decisão e Direcionamento de Carreira.

Os cargos de alta liderança e ou de competência técnica específica são
preenchidos com efetividade por um processo minucioso de busca de
profissionais específicos no mercado. Essa captação dá-se por meio de
um levantamento detalhado de competências e experiências necessárias ao profissional desejado para o cargo, mapeamento de profissionais
com o perfil no mercado e abordagem para o processo. Esse é o desafio
que a SPOT Executive Search tem quando realiza hunting de executivos
e profissinais. A equipe de headhunters seniores, a confidencialidade dos
nossos processos e toda a nossa técnica são fundamentais para a identificação e captação de executivos e profissionais para nossos clientes.

Access Soluções em Varejo
As sazonalidades do setor varejista e o desafio de gestão e retenção de
colaboradores do segmento são variáveis com as quais a Access lida
diariamente com grande sucesso. Com toda a bagagem adquirida da
SPOT, a Access gere equipes com grandes volumes de colaboradores
para clientes de peso, selecionando, treinando, avaliando e gerenciando resultados para o segmento de varejo.

Faça-nos uma visita!

Grupo SPOT Soluções Corporativas
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

