
Atração e Retenção
Experiência e excelência em recrutamento, 
avaliação e seleção de profissionais.



Desafio mesmo hoje em dia é manter as 
pessoas atraídas e motivadas pela sua 
oportunidade. Cada dia mais as empresas 
tem repensado suas estratégias para através 
das pessoas conquistar seu diferencial.



Os custos com a rotatividade, integração, 
treinamento e aculturação deveriam ser o maior 
indicador de investimento nas técnicas e processos 
de atração e retenção de talentos. Esse possui ROI 
garantido. Mas, infelizmente, essa não é a prática 
comum no mercado, por vezes desconhecida. 

A solução consiste em transformar a organização 
inteira para criar um ambiente em que as pessoas 
queiram entrar, permanecer e se orgulhar dele. 

Atrair e reter talentos é parte integrante 
para o sucesso e a sobrevivência da 
empresa. Isto não se resolve somente 
com altos salários e mais incentivos.



Uma das expertises da Selecta é a captação 
de talentos, visando o real entendimento da 
cultura da empresa durante o alinhamento 
da oportunidade que será aberta. 

Outras variáveis também são importantes como: 
entendimento da vaga, cenário, equipe, e o 
posicionamento de mercado da empresa. Tudo 
isso nos leva a criar uma estratégia de captação 
de candidatos e, claro, num volume que possa 
sustentar depois a permanência do escolhido e a 
satisfação do empresário.  



Uma equipe integrada 
produz mais resultados



As etapas do processo de atração são cada vez mais 
tecnológicas e interativas. Dentre elas: entrevista virtual, 
elaboração de vídeo, participação em painéis, realização 
de testes situacionais, role play, pesquisa de perfil social 
e psicológico.

A avaliação psicológica é uma etapa importante e crucial 
nesse processo. As pessoas, na maioria das vezes são 
contatadas pelo perfil de formação intelectual, mas 
demitidas pela incoerência comportamental diretamente 
ligada ao seu coeficiente emocional. 

A Selecta trabalha com ferramentas que garantem 
a assertividade e efetividade dos traços de 
personalidade, comportamentos e competências 
necessárias para a oportunidade. 



Esse profissional dependerá de a empresa apoiar, 
fornecer feedback e reportar através do direcionamento 
oferecido pelo relatório de desenvolvimento, 
oportunidades de desenvolvimento. 

Esse é um processo de duas vias, a integração é mutua: 
empresa x candidato, e principalmente continuo. Não só 
na sua entrada. 

Entre em contato e conheça mais sobre nossos serviços 
em gestão de pessoas.

Um outro diferencial no processo de atração 
e retenção desenvolvido pela Selecta é 
exatamente o acompanhamento da integração e a 
sustentação para o envolvimento do candidato ao 
desafio proposto. 





DÊ O 
PRÓXIMO 

PASSO

+55 27 3041-6900
selecta@selecta-es.com.br
www.selecta-es.com.br
 
Agende uma visita!

Rua Major Clarindo Fundão, 156, 
Ed. London Tower, Pilotis 
Praia do Canto, Vitória - ES.


