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de serviços



Sobre nós. Missão

A Otimize RH é uma empresa focada na captação e 
desenvolvimento de talentos.

Acreditamos que é posível fornecer os nossos 
serviços de forma simples e descomplicada, para 
aprimorar o desempenho das pessoas e das 
empresas.

Formada por especialistas com larga vivência nas 
áreas de gestão de pessoas, buscamos atender os 
nossos clientes de forma assertiva, em tempo hábil e 
conforme a sua necessidade.

Valorizar e capacitar as pessoas, a fim de que 
elas alcancem os melhores resultados para 
suas vidas e para as organizações.

Visão
Ser a preferência no mercado em consultoria 
de RH, conectando pessoas e transformando 
negócios.



Valores.

Respeito à diversidade;

Ética e transparência;

Inovação;

Foco do cliente;

Responsabilidade social;

Eficiência;

Resultado.



ENTENDA COMO FUNCIONA

Alinhamento do
Perfil da Vaga

Inscrições de Candidatos
na Plataforma Sólides

Triagem de Currículos

Entrevista com 
Recrutador

Vídeo Currículo Assessment
(Comportamental e Psicológico)

Entrevista com
Cliente

Aprovação do 
Candidato

Nossos
Serviços.

1. Recrutamento
e Seleção
Temos a solução ideal que irá transformar 
o seu negócio por meio de contratações 
assertivas.

Somos especialistas em identificar e atrair 
os melhores talentos para sua empresa 
em tempo hábil, conforme a sua 
necessidade.



1. Recrutamento
e Seleção
Utilizamos as ferramentas mais eficientes 
do mercado para encontrar as pessoas 
certas para as oportunidades disponíveis.

Divulgação da vaga via Site, Linkedin, 
Catho, Indeed, Redes Sociais e outros.

Chatbot de entrevistas automatizadas e 
vídeo currículo.

Triagem via inteligência artificial aplicada 
no R&S e automação no processo.



2. Treinamento
e Desenvolvimento
Treinamentos personalizados para 
desenvolver a cultura de resultados em 
seus colaboradores.

Nossos treinamentos corporativos são 
desenvolvidos por profissionas 
especializados em Educação Corporativa.

ENTENDA COMO FUNCIONA

LNT (Levantamento de 
Necessidade de Treinamento)

Elaboração de Conteúdos Criação de Material
Indivisual

Avaliação de Competência
(Pré e Pós Treinamento)

Certificado Aplicação do Treinamento



2. Treinamento
e Desenvolvimento
Principais Treinamentos:

Feedback

Vendas

Comunicação

Gestão do Tempo

Gestão de Si

Liderança

Trabalho em Equipe

Gestão de Relacionamentos

Atendimento ao Cliente

Ética Profissional no Ambiente 

de Trabalho



3. RPO
Recruitment Process
Outsourcing
Do recrutamento ao Onboarding.
Uma imersão e dedicação exclusiva de um 
consultor da Otimize na sua companhia.

Conte com um consultor da Otimize 
alocado em sua empresa, para atuar de 
forma mais integrada com seu RH interno.



3. RPO Full
Nesta modalidade os serviços da Otimize 
são contratados para o Recrutamento e 
Seleção de todas as vagas disponíveis na 
organização, projetadas conforme seu 
planejamento, dentro do período 
respectivo e em longo prazo.

3. RPO Parcial
A Otimize também atende empresas com 
demandas temporárias ou urgentes de 
Recrutamento e Seleção em alguma área 
específica ou projeto existente. Estes 
podem ser em eventos, inauguração de 
nova unidade ou projetos pontuais, etc.



4. On Demand
Serviços únicos para suprir necessidades 
pontuais do seu negócio, gerando 
resultados eficazes e em curto prazo.

Pesquisa de Clima
Organizacional

Avaliações
Psicológicas

Avaliação de
Competências Avaliações de

Desempenho

Avaliações
Comportamentais

PDI (Programa de
Desenvolvimento Individual)

5. PCCR 
Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração
Conte com um serviço personalizado que definirá a 
política de descrição dos cargos, estruturação de carreira 
e remuneração da sua empresa, através de uma imersão 
no seu negócio.

A partir de profunda avaliação, estruturamos e fornecemos 
um plano de cargos, carreiras e remuneração completo 
para sua empresa, no contexto da competitividade no 
mercado. É uma maneira inovadora e inteligente de 
atender às necessidades da organização junto ao 
ambiente mercadológico, tornando a sua empresa mais 
competitiva e fortalecendo a marca empregadora.



5. PCCR 
Ao contratar esse serviço, sua empresa contará com 
benefícios como:

Mapeamento de áreas, gestores e funções: 
para identificar planos organizacionais para cargos e 
hierarquias existentes; 

Elaboração dos perfils de cargos: 
coleta de informações de cada função para descrição de 
atividades dos cargos.

Classificação de Cargos: 
definição de critérios técnicos e comportamentais que 
determinarão os cargos escalonados.

Pesquisa Salarial: 
relatório de dados sobre a remuneração total (salário fixo 
e variável e benefícios) dos cargos identificados na 
Classificação dos Cargos;

Tabela Salarial: 
com base na pesquisa de remuneração, alinha-se os 
salários de forma proporcional aos grupos de cargos 
validados para definição dos salários iniciais e evolução 
dos colaboradores;

Elaboração de Recomendações: 
pesquisa submetida ao RH e à Diretoria Executiva 
recomendando o desenvolvimento de salários defasados 
  em detrimento da folha de pagamento, com opções de 
migração imediata ou gradual.

Política de Cargos e Remuneração: 
documento em formato de manual de cargos e salários, 
para continuidade e perpetuação do plano.



Nossos Clientes
Empresas que contam com o 
surporte da Otimize.



Conectando pessoas,
transformando negócios.

 (98) 99232.8888

 otimizerh.com.br

 contato@otimizerh.com.br

Av. Colares Moreira, Sala 906
Edifício Vinícius de Moraes - Calhau, São Luís / MA


