BRASIL

Visão
Ser a companhia de serviços de excelência no Brasil, baseados em oferecer soluções flexíveis de
recrutamento e seleção de pessoal com uma equipe de trabalho preparada. Fazemos mais que o
esperado para exceder as expectativas de nossos clientes e pessoal contratado. Isto criará um
futuro onde todos os componentes tenham um maior valor ao participar em uma sociedade bem
sucedida.

Missão
Ser a primeira fonte de contato de profissionais atendendo as principais indústrias, assim como as
empresas emergentes no Brasil, proporcionando um serviço de qualidade, preço justo, mantendo
os mais altos padrões e ética profissionais.

Valores

Compromisso

Honestidade

Respeito

Os princípios em que nos
baseamos são o melhor
tratamento com a mais alta
qualidade em nossos serviços.

Nossos serviços são
baseado na integridade, para
isso contamos com a melhor
equipe de profissionais
capacitados para lhe
oferecer excelentes
resultados.

Brindamos atenção especial
ao fluxo de negócios e
trabalho estabelecido para
satisfazer às necessidades
específicas de cada cliente.

Pontualidade

Responsabilidade

Confidencialidade

Realizamos todos os processos
que somos responsáveis
dentro do tempo determinado,
com o melhor serviço e um
preço justo.

Levamos a sério o serviço que
prestamos e acompanhamos
sempre os processos que
somos responsáveis.

O tratamento que damos a cada
cliente é sempre feito de forma
cuidadosa e com a máxima
discrição das informações que
temos.

Vantagens Competitivas

Gestão do capital humano

Flexibilidade

Serviço

• Segurança em recrutar os
melhores candidatos

• Nos adaptamos a sua
necessidade de acordo ao
seu requerimento

• Encontrar profissionais que
atendam às necessidades
de seu negócio, é a nossa
habilidade.

• Redução de custos e tempo
para nossos clientes
• Melhoria da eficiência
• Parceria com clientes para
alcançar seus objetivos
financeiros e operacionais

• Consultora Completa em
Recrutamento e Seleção,
Contratação Indireta &
Desenvolvimento
Organizacional.
• Conveniência / Milhares de
profissionais em um curto
espaço de tempo

• Sistema on-line de
seguimento de candidatos
SMART SEARCH.
• Atenção personalizada

Smart Tools

SmartSearch é um software de recrutamento confiável, comprovado e com um respaldo de mais de
20 anos. É uma empresa de vanguarda líder no setor, atualizando seus processos e serviços,
mediante a utilização de última geração no mercado.

Recrutamento & Seleção
Head Hunting
Seleção para cargos gerenciais e estratégicos de alto nível por meio do recrutamento
direto e estratégico de profissionais que atualmente têm se desenvolvido ao longo de sua
história laboral cargos similares.

Seleção de Pessoal
É um processo destinado a recrutar e avaliar candidatos que reúnem as competências
mais apropriadas para desenvolver com eficácia um determinado posto de trabalho.

Projetos Especiais
Focado em clientes que tem necessidade de recrutamento e seleção de candidatos com
maior velocidade, assertividade e principalmente de volumes altos, onde a dedicação de
uma equipe fica a disposição para o cliente.

Recrutamento & Seleção
Avaliações Psicológicas
Consiste em uma avaliação dos potenciais candidatos através de entrevistas de emprego baseadas
em um modelo de competências com aplicação de testes psicométricos e projetivos. Enviamos um
parecer psicológico, indicando se os candidatos estão aptos para preencher a vaga requerida
pelo nosso cliente.
RPO
Focado para os clientes que necessitam de recrutamento e seleção de candidatos com maior
velocidade, assertividade e principalmente de alta rotatividade, onde a dedicação de uma equipe está
a disposição do cliente.
On-Site
É um Recurso humano da CPIM Brasil dedicado e exclusivo às necessidades do cliente, conhecendo
a cultura da empresa e participando pró ativamente dentro dela dando suporte e apoio à empresacliente. É um recurso focado no Desenvolvimento Organizacional com a supervisão e coordenação da
CPIM Brasil.

Contratações Indiretas

Trabalho Temporário
Trabalho temporário é aquele prestado a uma empresa, para atender a necessidade transitória de
substituição de seu pessoal regular, permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços por
intermédio de outra empresa - CPIM Brasil, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras
empresas, temporariamente, colaboradores devidamente qualificados.
Terceirização (Outsourcing)
Terceirização ou Outsourcing é uma forma de organização estrutural que permite a uma empresa
transferir a outra suas atividades-meio. Através deste processo a CPIM Brasil proporciona maior
disponibilidade de recursos para sua atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo
custos, economizando recursos e desburocratizando a administração, deixando assim para a empresa
cliente foco total em sua atividade-fim.

Desenvolvimento Organizacional
Descrições de Cargo
Consiste em listar as tarefas ou funções que compõe um cargo e que o diferenciam de outras
posições na empresa. É um processo de estruturação e atribuição da missão para as atividades de
trabalho específico de um indivíduo para atingir certos objetivos na organização.
Manual de Competências
É um instrumento que define todas as competências da empresa. Auxilia no desenvolvimento de uma
estratégia. Determina e define as áreas de atividade de cada área e posto de trabalho.

Avaliação de Desempenho
É um procedimento estrutural, sistemático para medir e avaliar os colaboradores, seu comportamento
e resultado relacionados ao seu trabalho, a fim de descobrir qual a produtividade do mesmo, podendo
melhorar o seu desempenho futuro.

Desenvolvimento Organizacional

Avaliação do Clima Organizacional
É uma ferramenta para elaborar planos estratégicos a curto e médio prazo, o ambiente de trabalho que
se apresenta na organização. Para que os líderes, possam conhecer o que pensam e sentem seus
colaboradores no cargo que eles desempenham, assim como o uso de suas habilidades dentro do
mesmo é uma ferramenta essencial em termos de eficiência do trabalho.

Boas Vindas

É um componente do processo de socialização do novo funcionário. A socialização é o processo pelo
qual um empregado começa a compreender e aceitar as atitudes prevalecentes, valores, normas,
critérios e padrões de comportamento que são feitas na organização e suas áreas.

Industrias

Recursos Humanos e Administração

Aeronáutica
Jurídico, Contábil, Financeiro & Bancos

Petroquímica, Mineração & Energia

Farmacêutica & Medicina

Automotivo & Autopeças
Telecom

Marketing e Vendas
TI & Informática

Nossos Clientes

Localizações
América do Sul
Argentina
Carlos Pellegrini 125,
4º Piso B C.P:C1009ABC
Buenos Aires, Argentina
Tel. (54) 114326-4181

Brasil
Rua Vergueiro, 1353. cj 2005
Torre Norte. Bairro Paraiso
CEP 04102-00 SP –SP – Brasil
Phone: (55 11) 2157 5202

Chile
Marchant Pereira 150 oficina 803,
Providencia Santiago - Chile
Tel.(+562) 2745-7320

Colômbia
Peru
Calle 98 No. 8-28 Oficina 503 Calle German Schreiber 210,
Bogotá, Colombia
Oficina 904
Tel. (57) 1 -7563303
San Isidro, Lima, Perú

México
Guadalajara, Jalisco
Paseo Lomas Altas 4989 Col. Jardines de
la Patria Zapopan, Jalisco, C.P. 45110
Tel. (52) 33 36829818

México City
Homero 1425 suite 101 Los
Morales Secc. Palmas D.F.
C.P. 11540
Tel. (52) 55 5395 6061

Querétaro
Tel: 5395 6061 Ext.
106

USA
Arizona Branch
8010 East McDowell Road Suite 103,
Suite 103
Scottsdale, AZ 85257

Corporate Office
Waterford Branch 4141 W. Walton Blvd
Waterford, MI 48329 Ph. (1) 248- 6733800
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