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A Martins Guerra Consultoria é formada por gente jovem, engajada 
e de atitude.
É feita de um trabalho dedicado e muito profissionalismo.

Nossa missão é promover o encontro entre pessoas e 
organizações por meio de modernas técnicas de atração, 
recrutamento e seleção. É gostar de gente, entender o mercado e 
suas necessidades para agregar valor através do capital humano.

E é nesse contexto que atuamos há mais de 10 anos.

Entre em contato e conheça melhor nossos serviços e soluções.

Apresentação
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Estratégia

“ Empresas fortes 
se constroem com 
foco nas pessoas”

Estratégia

A Martins Guerra Consultoria é uma empresa 
que acredita no crescimento e durabilidade do 
negócio através de uma gestão participativa.

Com essa mentalidade, conseguimos estruturar 
nossos processos, propor soluções confiáveis 
ao mercado e estabelecer relações duradouras 
com nossos parceiros.

Atuamos na busca contínua pela inovação, 
diferenciação e qualidade nos serviços prestados 
para sustentar nossas ações.

Sendo assim, nossa equipe está pronta para 
assessorá-los nessa importante e desafiadora 
tarefa que é encontrar os melhores profissionais 
para sua organização.

 



6

Nossa
Identidade

Portfólio
Recrutamento e Seleção de Profissionais

A Martins Guerra Consultoria busca atrair, recrutar e selecionar candidatos adequados à realidade de 
cada setor da empresa, atendendo aos objetivos estratégicos do negócio e em conformidade com a 
cultura organizacional. Adotamos um processo de recrutamento e seleção atual, com as mais avançadas 
técnicas e conceitos de gestão de pessoas, tais como: entrevista com foco em competências, avaliação 
psicológica, dinâmica de grupo, grafologia, inventários, testes de conhecimentos gerais e específicos.

Os processos são bem estruturados, conduzidos com muito rigor e controle, de forma a garantir 
um elevado nível de assertividade. Nossa equipe mantém contato permanente com os gestores 
envolvidos, para assegurar que o alinhamento das informações seja convertido em resultado. 

E, como especialistas em Recrutamento & Seleção, a empresa atende a todos os níveis hierárquicos de 
uma organização, desde vagas pontuais à primarização, aprendizes e projetos especiais.

Qualidade e cuidado 
nos serviços prestados
aos clientes. 

Soluções con�áveis e �exíveis para 
agregar valor.

Atenção e respeito pelos candidatos,
com atendimento programado e 
retorno pontual das avaliações.

Foco na atividade de atrair, 
recrutar e selecionar pessoas.

Atuação simples, objetiva e 
com foco na necessidade do cliente. Sistema informatizado para 

cadastro de currículos, vagas e 
gestão de processo seletivo.

Vasta rede de relacionamento com 
instituições de ensino, conselhos de 
classe e parceiros estratégicos.

Moderno portal de comunicação 
com clientes e candidatos.

Relacionamento de proximidade 
voltado à obtenção de benefícios 
de longo prazo.

Processos estruturados e 
atualizados constantemente.
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Recrutamento Estratégico

Esta divisão dedica-se ao Recrutamento e Seleção de profissionais altamente qualificados, de níveis 
estratégico e/ou especialistas. O diferencial está na metodologia aplicada, que consiste em ampla 
interface com o cliente, mapeamento de mercado e critérios de avaliação específicos.

Programas de Estágio e Trainee

O programa de Estágio e Trainee da Martins Guerra Consultoria tem o propósito de atrair profissionais 
talentosos e com potencial para assumir posições estratégicas dentro das organizações.
Os candidatos pré-selecionados passam por etapas virtuais e presenciais, como testes on-line, 
dinâmica de grupo, painel e entrevistas individuais.
A empresa assessora as organizações na implementação e execução de seus programas de 
estágio e trainee.

Avaliação Psicológica

A avaliação psicológica representa um valioso instrumento de gestão de pessoas, sendo amplamente 
utilizado nos processos de seleção de pessoal, na análise e identificação de fatores e competências 
emocionais, comportamentais e cognitivas, necessários para o exercício de determinadas funções. É 
possível mensurar, nas mais diversas formas de expressão do indivíduo, características e processos 
psicológicos compreendidos nas áreas da inteligência, personalidade, atenção, raciocínio verbal, 
numérico e abstrato. 

Análise de Potencial e Perfil

Importante ferramenta de diagnóstico para mapear as competências técnicas e comportamentais 
de colaboradores e candidatos. 
Este mapeamento auxilia na implementação de processos de desenvolvimento individual ou 
corporativo, identificando oportunidades de capacitação profissional e consequente melhoria da 
performance empresarial.
A avaliação de potencial e perfil é indicada para seleção de novos colaboradores, promoção, 
retenção de talentos, planos de expansão de negócios, dentre outros.

Levantamento de Perfil
Momento que garante entendimento da posição a ser 
buscada, bem como as expectativas do gestor em relação 
ao processo seletivo.

Mapeamento de Mercado
Pesquisa de mercado e levantamento de potenciais parceiros para 
divulgação da oportunidade, seguida da efetivação da publicação. 
Neste momento, também é definida a melhor alternativa para a
condução do processo seletivo.

Atração e Recrutamento
Utilização de bancos de dados próprio e de parceiros, realização 
de triagem, análise de currículos e posterior convite aos candidatos 
aderentes ao perfil da vaga.

Entrevistas com Candidatos
Esta etapa constitui-se como uma das mais importantes do processo 
seletivo. A entrevista individual com foco em competências permite  
avaliar se o candidato apresenta as competências exigidas pela 
organização e se as expectativas do mesmo vão de encontro aos 
anseios da empresa.

Avaliação Psicológica
Com a utilização dos mais variados testes psicológicos, esta etapa 
contribui para fomentar a análise do candidato.

Avaliação de Habilidades Específicas e Conhecimentos 
Gerais
Através de testes específicos e generalistas, esta etapa visa aferir 
o nível do conhecimento do candidato em determinado assunto.

Seleção 
Aqui, os candidatos já avaliados são pré-selecionados e 
encaminhados ao cliente, na relação de três por vaga.

Apresentação dos Candidatos
Elaboração de quadro comparativo, contendo dados pessoais e 
profissionais de candidatos, resultado de testes, parecer psicológico 
e a percepção da entrevista individual.

Tomada de Decisão 
Com base no resultado das avaliações e o apoio da equipe de 
Analistas da Consultoria, o cliente decide pelo melhor candidato.

PERFIL
DA POSIÇÃO

BANCO DADOS

Metodologia Aplicada

Avaliação PMK

Avaliação Psicossocial
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Serviços de Alto Padrão

Candidatos aderentes ao perfil traçado.

Processo seletivo completo, respeitando as etapas eliminatórias. 

Follow-up permanente com gestores envolvidos na seleção.

Elevado índice de assertividade.

Organização e controle na apresentação dos candidatos finalistas, 
com relatórios e pareceres bem estruturados. 

Off-limits, conduta padrão pela não abordagem a 
colaboradores do cliente.

 Garantia contratual de reposição em casos de desligamentos, 
voluntários ou não.

Cases de Sucesso
Anglo American
Startup do projeto Minas-Rio para recrutamento e seleção de profissionais 
para atuação no planejamento, obra e infra estrutura do maior mineroduto do 
mundo.
Seleção de engenheiros e especialistas para a implantação e pré-operação 
de mineroduto nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ambev
PROJETO JOvENS TALENTOS
Startup do projeto para seleção de destaques acadêmicos com potencial 
para assumir cargos estratégicos e de liderança.

PROGRAMA DE ESTáGIO
Execução dos programas de estágio Técnico e Superior para atuação nas 
unidades fabris e centros de distribuição da empresa.

PRIMARIzAçãO 
Integração de profissionais terceirizados a equipe de atendimento ao varejo e 
ao quadro efetivo da empresa.

Grupo Sotreq
ESCOLA DE FORMAçãO DE MECâNICOS
Programa destinado a seleção de jovens aprendizes.

PROJETO MECâNICO
Seleção de técnicos especializados para atuação no Centro de Remanufatura 
de Componentes de motores diesel na unidade de Contagem/MG.

vale
PROJETO EM MASSA
Seleção de Operadores de Máquinas e Equipamentos para atuação em 
mina de minério de ferro da empresa, situada na grande Belo Horizonte.

PRIMARIzAçãO 
Incorporação de colaboradores terceirizados ao quadro efetivo da empresa 
para atuação na unidade de Pelotização em Itabirito/MG.

Monarca
PROJETO ESPECIAL
Mobilização para atendimento inloco, com o objetivo de recrutar e selecionar 
profissionais de logística e administrativo para a nova matriz da empresa, em 
Santa Luzia/MG.

BRF - Brasil Foods
Trabalho desenvolvido em parceria com a FIEMG para avaliação de fatores 
de risco psicossociais de trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços 
confinados na indústria de alimentos Brasil Foods em Ravena/MG.
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comercial@martinsguerra.com.br 
Avenida José Faria da Rocha nº 5.308 
Bairro Eldorado - Contagem - MG 

CEP: 32.310.210

www.martinsguerra.com.br

+55 31 3395-2640

Contato

Clientes
Conheça alguns de nossos parceiros.
veja a lista completa em www.martinsguerra.com.br


