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Sobre a
Recursus



Com mais de 25 anos de experiência, somos uma empresa que inova ao atuar com total 
sinergia no desenvolvimento de Engenharia de Projetos e no Fornecimento de Recursos 
Humanos e Gestão de Talentos.
 
Iniciamos nossa operação em 1994 focados em projetos de engenharia. Com o tempo, 
para atender a  demandas específicas de nossos clientes, passamos a disponibilizar 
mão de obra técnica de alta competência, realizando a contratação e a gestão de 
talentos terceirizados.

Assim, nossa trajetória é pavimentada pela permanente atualização e inovação na forma 
como atuamos. Sempre com o objetivo de construir parcerias sólidas, nas quais suprimos 
as necessidades de nossos clientes com flexibilidade e comprometimento.

É nossa solidez e experiência acumulada em anos de mercado que nos permite atuar de 
forma integrada, em demandas cuja sinergia da Engenharia de Projetos e do 
Fornecimento de Recursos Humanos se torna um poderoso diferencial de eficiência.

Entregamos o que nossos clientes precisam, do jeito que eles precisam.
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Quem somos



1994 2000 2005 2010 2015 2019

Fundação 25 anos

Elaboração de 
Projetos com a
Promon Engenharia

Consolidação
como fornecedor 
de mão de obra 
multidisciplinar

Início da parceria 
com fabricantes e 
operadoras de 
Telecom para 
implementação 
de rede celular
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Fornecedor 
de atividades 
integradas para 
infraestrutura

Recursos 
Humanos e 
Gestão de 
Talentos

Reconhecido como 
MVP (most valuable 

player) por
 nossos clientes

Implementação de 
novas ferramentas de 
projetos e gestão

Linha do tempo
A nossa trajetória



NÓS SOMOS - 05

Nós somos:
A nossa personalidade

SEGUROS

Porque temos experiência e 
qualificação acumuladas em 
anos de atuação.

PRÓXIMOS

Porque acreditamos no 
relacionamento de qualidade 
com nossos clientes.

VERSÁTEIS

Porque entregamos soluções 
customizadas a partir dos 
desafios de nossos parceiros.

TRANSPARENTES

Porque valorizamos a ética em 
nossas relações de negócios.

COMPROMETIDOS

Porque entendemos a 
importância do compliance 
nas relações de parcerias.

ATUAIS

Porque buscamos sempre 
aperfeiçoar nossas competências 
técnicas e tecnológicas a partir das 
inovações que vão surgindo.



No valor da experiência construída ao longo dos 
anos com ética e integridade.

Na importância de acompanhar as transformações 
do mercado para atender aos novos desafios de 
cada um de nossos parceiros.

Na continuidade do desenvolvimento técnico e 
humano para aprimorar nossa capacidade de 
atender, sob medida, a cada demanda de nossos 
clientes.

Na ética e no compromisso com nossos clientes. 
Por isso, damos total atenção e importância às 
politicas de compliance de nossos parceiros.

Sobretudo no legado que nos trouxe até aqui e na 
visão de futuro que nos levará, ao lado de nossos 
parceiros, muito mais longe.

Em que 
acreditamos
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Nossos valores



Nossos 
clientes
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Nossos parceiros



O que
fazemos
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Engenharia
de Projetos

Atuamos em todas as disciplinas de um 
projeto de engenharia, com soluções 
sob medida para diferentes 
necessidades. Entregamos o melhor 
resultado com o melhor 
custo-benefício no menor prazo.

O que fazemos de melhor
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Engenharia
de Projetos

O que fazemos de melhor

Experiência e tecnologia para desenvolver 
soluções completas com total integração de 
projetos multidisciplinares.

Adequações sob medida para cada necessidade.

Projetos de variadas complexidades e atuação 
coordenada para redução de custos e otimização 
de prazos.

Recursos avançados no desenvolvimento de 
projetos, como a tecnologia 3D (Building 
Information Modeling). Isso garante otimização de 
custos, melhor visualização e facilitação de ajustes 
e gestão do inventário.



Engenharia
de Projetos
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O que fazemos de melhor

CFTVCabeamento
Estruturado

Climatização
e Ventilação

Certificados em
Órgãos Públicos e
Concessionárias

de Serviços

Grupo Geradores,
STS/Chave Elétrica,
Quadros Elétricos 

PTTA

Detecção, Alarme
e Combate Contra

Incêndio, Vazamento
de Gás e Inundações

Instalações Elétricas
de Sistemas Críticos:

UPS e Sistema
de Energia DC

Estrutural
e Fundações

Laudos TécnicosInstalações
Hidráulicas

Projetos de
Construção CivilInstrumentação

Arquitetura

Controle de Acesso
por Dados,

Voz e Imagem

Instalações
Elétricas Prediais

Projetos de
Roteamento de 

Cabos
Site AcquisitionRegularização

de Obra
Sistema de

Aterramento

Entregamos soluções para: 
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Recrutamos e selecionamos profissionais 
especializados em diversas áreas 
técnicas e operacionais, como 
administrativa, tecnológica e jurídica, em 
funções que vão de assistente a cargos 
de coordenação e gestão.

O que fazemos de melhor

Fornecimento de 
Recursos Humanos e 
Gestão de Talentos
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O que fazemos de melhor

Fornecimento 
de Recursos 
Humanos e 
Gestão de 
Talentos

Soluções completas para terceirização de equipes, 
encontrando profissionais adequados à cultura e aos 
valores de nossos parceiros.

Gestão de talentos com garantia de acesso a recursos 
técnicos, treinamentos e desenvolvimento contínuos a 
todos os nossos contratados.

Equipe de especialistas em negócios preparada para 
identificar as necessidades e o perfil ideal para cada projeto.

Experiência que garante resultados e mitiga riscos 
trabalhistas para nossos clientes.



Entregamos soluções para:

Fornecemos profissionais para:
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O que fazemos de melhor

Fornecimento 
de Recursos 
Humanos e 
Gestão de 
Talentos

Fornecimento
de Equipamentos

Gestão da Folha
de Pagamento

Gestão de
Benefícios

Gestão de
Recursos 
Humanos

Seleção de 
Talentos

Saúde e Segurança
no Trabalho Treinamento

Gestão de
Contratos Logística Pesquisa e

Desenvolvimento
Planejamento

e Controle

Produção e
Processos

Segurança
do Trabalho

Serviços
Administrativos

Sistemas da
Tecnologia da

Informação

Supervisão de
Obras e Projetos
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Case de Sucesso
Ericsson

Desafio:
Recrutar e contratar 30 profissionais especializados na elaboração de projetos 
de engenharia de telecomunicações;

Fornecer o espaço físico de trabalho da equipe terceirizada, inclusive para treinamento;

Disponibilizar infraestrutura completa de computadores e sistemas;

Providenciar um servidor dedicado para o projeto conectado com a Ericsson;

Cumprir meta de produtividade mensal de 450 documentos de engenharia de 
telecomunicações por 12 meses.

Fornecimento de Recursos 
Humanos e Engenharia de Projetos



Case de Sucesso
Ericsson
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Utilizamos a expertise de nossa equipe de recrutamento 
e seleção para pôr em ação um processo de prospecção 
agilizado.

Encontramos o espaço para alocar o time e executamos uma 
acelerada obra de adequação funcional.

Adquirimos todos os equipamentos necessários, incluindo  
SW e licenças para a execução dos projetos.

Treinamos toda a equipe.

Solução:

Fornecimento de Recursos 
Humanos e Engenharia de Projetos



Case de Sucesso
Ericsson

Fornecimento de Recursos 
Humanos e Engenharia de Projetos

Atendemos à demanda inicial dentro do prazo, 
cumprindo um rigoroso cronograma.

Cumprimento do prazo desafiador e qualidade 
técnica.

A equipe recrutada superou em 10% as metas 
de produtividade.

O sucesso alcançado fez o projeto ser estendido 
de 12 para 30 meses.
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Resultado:
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Case de Sucesso
Estação Terrena 
de Tanguá

Dentro da Estação Terrena de Tanguá, o parque de satélites 
mais importante do país, nosso desafio era:

Construir um centro de distribuição;

Garantir que o projeto não interferisse nas transmissões 
dos satélites;

Cumprir rigorosamente os limites orçamentários.

Engenharia de Projetos
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Case de Sucesso
Estação Terrena 
de Tanguá

Engenharia de Projetos

Solução: Realizamos um estudo de viabilidade técnica, 
incluindo aspectos de legislação, normas 
técnicas específicas e necessidades do cliente.

Aplicamos, no planejamento e na execução, a 
tecnologia de Modelagem da Informação da 
Construção (BIM), o que permitiu utilizar 
desenhos em 3D em todas as etapa do 
processo.
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Case de Sucesso
Estação Terrena 
de Tanguá

Engenharia de Projetos

Resultado: Com nossa expertise e nossos recursos digitais, 
pusemos em prática soluções técnicas precisas 
para o perfil do projeto.

O resultado foi a conclusão dentro de todas as 
especificações tecnológicas, dentro do prazo 
necessário e do orçamento estipulado.



5 motivos para 
contratar a Recursus
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Temos 
experiência 
comprovada 
em mais de 
25 anos de 
mercado.

Ao longo de 
nossa trajetória, 
já foram mais de
30 mil projetos 
bem-sucedidos.

Mais de 20 
clientes 

satisfeitos com 
os resultados 

de nossas 
entregas.

Nossos 
profissionais são 
comprometidos 
com os desafios 

dos clientes.

Entregamos 
experiência, 

solidez e 
sinergia com 
versatilidade, 

customização e 
tecnologia.



Obrigado!
Fale com a gente:

Rua Ministro Ferreira Alves, 97 - 6º andar
Perdizes, São Paulo – SP, 
+55 11 3865-3774
contato@recursus.com
www.recursus.com


