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Nossa missão é ser 
o principal parceiro 
de  nossos  clientes 
em seus desafios de 
Recursos Humanos

Valores

Fundada em 1993, estabelecemos  

ao longo dos anos, sólida parceria  

com nossos clientes  e forte 

relacionamento com profissionais 

de diferentes  segmentos e níveis 

hierárquicos

 

Atendemos em todo território 

nacional, com escritórios no RJ, SP e 

MG, através das seguintes divisões

Compromissos 
com os clientes

Ética Respeito

Responsabilidade

Representar o nosso  
cliente no mais alto padrão 
de qualidade 

Manter o sigilo de  
informações confidenciais

Respeitar a cláusula  
de off-limits

“Trabalho com a MSA há mais de 7 anos e em todo este tempo a 
relação de parceria foi muito além de uma simples relação cliente 
x consultoria .  A MSA contribui não só com as entregas das 
demandas como também na melhoria continua dos processos”

 
Riley Costa Vieira  
HR Manager – Vale 

“A MSA é uma empresa séria que busca atender o cliente com 
excelência e dinamismo. Seus profissionais fazem o trabalho 
pautado na ética e profissionalismo. Somos parceiros há mais de 
10 anos e ao longo desse tempo construímos uma relação que 
representa a essência da palavra parceria”

Alissandra Oliveria 
GRH – Queiroz Galvão 

Alta Gerência

Média Gerência

Especialistas

Executive Search

Recrutamento
Especializado

Recrutamento
Especializado



Diferenciais MSA

Nossa abordagem  
de candidatos

Nossa técnica  
de avaliação

Nossa  
equipe

Hunting

O hunting faz parte da essência da MSA 
Recursos Humanos. Atingimos resultados 
de excelência para nossos clientes, pois 
acessamos de forma proativa, ágil e 
assertiva os profissionais mais aderentes à 
posição trabalhada.

Adotamos a avaliação Target Selection 
como modelo de entrevista por 
competências. O resultado gerado garante 
ao avaliador conteúdos qualitativos e 
quantitativos, que reduzem a subjetividade 
das análises. 
Estes resultados são consolidados 
de forma comparativa no Relatório de 
Avaliação de Candidatos (RAC), que 
apresenta de forma gráfica e conclusiva 
os melhores candidatos avaliados pela 
MSA Recursos Humanos.

Com sólida experiência em recrutamento 
e seleção, nossa equipe compartilha 
uma atitude colaborativa, promovendo o 
encontro entre candidatos e oportunidades. 
Sempre conectada ao mercado, participa 
dos mais importantes eventos e 
congressos, onde aprimora conhecimentos 
e habilidades necessários para superar as 
expectativas de nossos clientes.

Networking

Nossa rede de relacionamento, que conta 
com profissionais de destaque e influentes 
em diversos segmentos da economia, é 
cultivada pela constante atuação de nossos 
sócios em Executive Search ao longo dos 
últimos 20 anos.

Foto distorcida da Tabela 
Comparativa e RAC

Interagimos de forma proativa com empresas que são 
referência mundial em seus mercados, e que confiam à MSA 

Recursos Humanos a responsabilidade de concluir seus 
processos de contratação dentro e fora do país

É esse relacionamento sólido com a indústria que nos dá uma posição vantajosa  

para identificar e atrair os melhores talentos para nossos clientes

Agronegócio • Automotiva • Construção & Infraestrutura • Energia • Farmacêutica  

Logística • Manufatura • Mineração & Siderurgia • Óleo & Gás  

Serviços Financeiros • TI & Telecom • Turismo & Entretenimento • Varejo 



Assessment
Nossa expertise em avaliação de candidatos aplicada às decisões 
de movimentações internas, gestão e retenção de talentos

Mapeamento de mercado
Subsidiando decisões estratégicas de planejamento de capital 
humano através de abordagem proativa de profissionais para 
posições críticas

RH4G

Plataforma web de gestão dos subsistemas de RH:  
Desempenho, Educacional, Carreira e Indicadores 

Projeto PCD
Projetos customizados de mapeamento e avaliação de 
profissionais com deficiência

Coaching
Consultores credenciados internacionalmente apoiando líderes e 
equipes em seus desafios corporativos

Treinamento em  
Recrutamento e Seleção
Capacitação de contratantes e recrutadores em técnicas 
avançadas de R&S

Rio de Janeiro

Av. das Américas, 8445 - 2º andar - Barra da Tijuca

Rio de Janeiro - RJ CEP 22793-081

Tel: 21 2136-1200

São Paulo

Rua Itapeva nº 378 - 2° andar , Bela Vista

São Paulo - SP CEP 01332-000

Tel: 11 3529-6900

Minas Gerais

Rua Paraíba, 966 - 9° andar, Savassi

Belo Horizonte - MG CEP 30130-141

Tel: 31 3025-1950

MSArh.com.br

Os desafios de 
nossos clientes são  
a nossa motivação 

Há mais de 20 anos 
desenvolvendo soluções 

inovadoras apoiadas em 
tecnologia de ponta aplicadas  

à processos da área de  
Recursos Humanos

Soluções em RH


