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INTRODUCAO 

No fim do seculo XIX, as organizagoes viam o trabalhador como urn conjunto 

de capacidade capaz de realizar uma tarefa. Nao importava sua capacidade criativa, 

seus sentimentos, personalidade, sua capacidade de lideranga ou iniciativa. 0 

importante, e que este trabalhador tivesse urn conjunto de capacidades, que 

geralmente eram flsicas, capaz de realizar uma tarefa tal qual foi determinada 

previa mente. 

Com o passar do tempo, o sistema de produgao, foi exigindo cada vez mais 

novas tecnologias, novas maquinas e com isso uma nova reposigao da atividade 

humana. Agora nao era mais apenas gestao, as atividades tambem requeriam 

operagoes como calculos. A agao do trabalhador tambem esta em lidar com 

imprevistos, qualquer coisa que possa influenciar o sistema de produgao, como a 

pane de uma maquina. Agora, trabalhar consiste em prever, enfrentar e resolver os 

eventos ou problemas que atrapalhem o fluxo da produgao. 

Gada vez mais, as organizagoes dependem do conhecimento, da criatividade, 

da iniciativa, das habilidades do trabalhador para resolver problemas, criar produtos 

e solugoes com objetivo de aumentar a produtividade e competitividade no mercado. 

As organizagoes tern urn grande desafio que e desenvolver ferramentas de 

gestao que lhe deem competitividade e vantagem sobre a concorrencia. Desenvolver 

tecnologias, padroes, processos que aumentam sua produtividade. 

Hoje, a gestao estrategica de Recursos Humanos, parece ganhar forgas. As 

organizagoes perceberam que o grande diferencial de competitividade esta no seu 

quadro de colaboradores. Captar, manter e desenvolver talento dentro das 

organizagoes se tornou a grande arma para sucesso organizacional. 

Dentro deste contexto, surge a selegao por competencia, com objetivo de 

captar pessoas competentes, que tenham habilidades tecnicas e habilidades 

comportamentais, para desenvolver tecnicas, resolver problemas de forma rapida e 

efetiva e desenvolver produtos, levando a organizagao a alcangar seus objetivos. 

Muitos gestores contratam consultores especializados ou agencias de RH p/ 

fazer a selegao nas suas empresas. E importante que eles tambem possam 
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selecionar com foco nas competencias, vindo ao encontro das necessidades de 

seus clientes e do mercado. 

Para efeito deste trabalho, usarei o termo Agencia de RH para diferenciar as 

empresas de RH terceirizado (prestadoras de servigo) das empresas contratantes 

(clientes). 

No entanto, a estrutura de uma Agencia de RH, e bern particular. Ela trabalha 

com urn grande volume de currfculos e candidates, com varias empresas que tern 

diferentes tipos de cultura, missao, visao e valores. E isto reflete em perfis diferentes 

para cada cargo. 

Pretende-se com este trabalho, identificar as vantagens e desvantagens que 

uma Agencia de RH, prestadora de servigos temporaries e de recrutamento e 

selegao tern no processo de Selegao por competencia, Onde a descrigao do cargo e 

perfil da vaga e essencial para a elaboragao de urn roteiro para a entrevista, 

utilizando o metodo CAR - Contexto - Agao - Resultado, que e a base da selegao 

por competencia. 
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2. OBJETIVO GERAL 

ldentificar as vantagens e desvantagens da aplicagao da selegao por 

competencia na empresa Horizontal RH. 

2.1. OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

1. Caracterizar o modelo atual de selegao. 

2. Caracterizar o modelo te6rico de selegao por competencia. 

3. ldentificar as vantagens para sua implementagao. 

4. ldentificar as desvantagens para sua implementagao. 

5. Caracterizar recomendagoes para implementagao na empresa. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. DESCRI<;AO GERAL 

Este trabalho sera desenvolvido baseado em observagoes numa Agencia de 

RH que denominaremos Agencia Y, na sua sede principal, situada em Curitiba - PR. 

Na sede principal, a Agencia Y, possui 20 funcionarios e uma carteira com 

aproximadamente 60 clientes ativos, que denominaremos Empresas Contratantes. 

3.2. ABORDAGEM 

A Abordagem de pesquisa sera qualitativa, com o objetivo de verificar as 

vantagens e desvantagens do processo de Selegao por Competencia para uma 

Agencia de RH. 
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4. JUSTIFICATIVA: 

Uma organizac;ao moderna acredita e sabe que sao as pessoas que 

constroem os relacionamentos, que sao elas que detem os talentos e que sem elas 

as tecnologias nao funcionam. E principalmente que as pessoas sao a essencia das 

organizac;oes. 

0 RH e responsavel pelo processo de inovac;ao das organizac;oes. 

Atualmente, tern o seu espago estrategico dentro da empresa. 0 planejamento de 

Rh visa desenvolver procedimentos para a efetiva utilizac;ao dos recursos humanos 

dentro da organizac;ao, quantidade certa de pessoas, com as habilidades 

necessarias, no Iugar certo. 0 born planejamento de RH diminui custos com 

rotatividade, de contratac;oes desnecessarias, com treinamento, e ainda contribui 

para uma melhor produtividade. 

Numa gestao moderna, o RH trabalha: 

Agregando pessoas - quais as pessoas que vao trabalhar na organizac;ao, 

atraves de recrutamento e selec;ao. 

Desenvolvendo talentos - atraves de treinamentos e de programas de 

desenvolvimentos. 

Recompensando pessoas - atraves de plano de cargos e salario, 

recompensas, beneffcios. 

Mantendo os talentos - relacionamentos, clima organizacional, seguranc;a, 

qualidade de vida. 

E no recrutamento e selec;ao, onde tudo comec;a; escolher as pessoas que 

irao fazer parte da organizac;ao, que sejam capacitadas e competentes. Urn 

processo de selec;ao pode ser demorado, afinal e preciso ter o perfil do candidato -

quais as habilidades que ele precisa ter; quais os conhecimentos necessaries para 

desenvolver as tarefas e quais as atitudes que se espera deste candidato. 

A selec;ao comec;a com o recrutamento, divulgac;ao da vaga em jornais, radio, 

anuncios, etc., ap6s e realizada a triagem de curriculos, agenda de entrevistas, 

realizac;ao das entrevistas e selegao dos candidatos. Se necessaria for, realizar 

dinamicas de grupo, testes psicol6gicos, testes de conhecimento e testes de 
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desempenho. Dependendo da empresa, os candidatos aprovados, ainda passam 

por entrevistas tecnicas e sao encaminhados para o chefe do setor escolher entre os 

selecionados, o candidato que mais se "encaixa" ao perfil da vaga. 

Todo este processo e Iento, as vezes dispendioso, pois o candidato pode ser 

aprovado e nao passar nos exames medicos, por exemplo, e todo o processo 

recome9a. 

Como as organiza96es buscam sempre diminuir custos, e economizar tempo, 

uma das saidas para agilizar o processo de recrutamento e sele9ao e a contrata9ao 

de empresas terceirizadas especializadas em selecionar candidatos para vagas 

efetivas ou ainda para vagas temporarias, como acrescimo de ferias, aumento 

sazonal da produ9ao e licen9a maternidade. 

Estas empresas ou agencias de RH, que fazem o trabalho de recrutamento e 

sele9ao, trabalham com um grande fluxo de candidatos e vagas de emprego. Sao 

varios cargos, de diferentes empresas, cada qual com seu perfil. E assim como as 

empresas, as agencias de RH precisam acompanhar as tendencias do mercado, no 

que se refere ao recrutamento e sele9ao. 

As organiza96es querem implantar gestao por competencia. Poder avaliar, 

promover, recompensar e e claro selecionar e contratar, baseando-se nas 

competencias. 

No entanto, para as Agencias de RH surgem varias duvidas: e viavel elaborar 

um processo de sele9ao por competencia com um fluxo tao grande de candidatos? 

E viavel e eficaz para trabalho temporario? Como elaborar perfil da vaga junto as 

empresa? Visto que sao varias empresas e diversos cargos. 
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5. PESQUISA TEORICA 

Contar com indivfduos capacitados, capazes de desempenhar com sucesso 

determinada fungao, nao e preocupagao recente nas organizagoes. A selegao e 

treinamento, com base no taylorismo (final do sec. XIX e infcio do sec XX), ja 

procurava aperfeigoar as habilidades especificas para o cumprimento de uma 

fungao, ficando restrita as questoes tecnicas. Nesta epoca a preocupagao basica era 

com recursos e processes. As pessoas nao eram negligenciadas, mas colocadas em 

segundo plano, consideradas apenas como recursos de produgao. Cabia ao 

funcionario apenas utilizar a sua forga bragal, ele nao precisava pensar apenas 

reproduzir movimentos e condutas pre estabelecidas. 

0 trabalhador era apenas portador de capacidades, que geralmente eram 

fisicas, como destreza manual, resistencia ffsica, forga, etc. Entao, quanto maior a 

sua experiencia adquirida pela rotina de trabalho, maior era a sua agilidade, 

habilidade e "competencia" para a realizagao da sua tarefa. Numa sociedade em que 

o ritmo de trabalho e produgao se tornavam cada vez mais intensos, era preciso urn 

trabalhador cada vez mais rapido. 

86 mais tarde, por pressoes sociais e a complexidade das relagoes de 

trabalho, as organizagoes passaram a tambem se preocupar com aspectos sociais e 

comportamentais que envolvem o trabalho. (BRANDAO e GUIMARAES, 2001) 

Agora o enfoque passa a ser comportamental, as pessoas passam a ter mais 

importancia do que maquinas, equipamentos e produtos e passam a ser pegas 

chave para o sucesso da organizagao. 

Se as pessoas passam a ser a diferenga nas organizagoes, atrair e manter 

pessoas talentosas torna-se ponto estrategico do recursos humanos. Com isso o 

recrutamento e a selegao, tornaram-se urn ponto vital dentro do RH. 

Podemos considerar a atividade de recrutamento e a selegao de pessoal 

como fases de urn mesmo processo. A introdugao de pessoas na organizagao. 

0 recrutamento visa atrair pessoas ou candidates mais qualificados e que se 

adaptem ao perfil da organizagao, e uma atividade de divulgagao, de chamada. 
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Sua fun9ao do recrutamento e suprir com materia prima (candidatos) a 

sele9ao. Usando de varias tecnicas de comunica9ao, atraindo, com seletividade, os 

candidatos que preencham os requisitos mfnimos ou perfil do cargo. 

0 recrutamento pode ser interno, que busca funcionarios dentro da propria 

empresa, pode ser atraves de promo9oes ou transferencias. Ou externo que vai 

buscar no mercado os candidatos disponfveis e compatfveis com a vaga. 

As vantagens de se fazer um recrutamento interno, e a valoriza9ao do 

funcionario, no caso de promo96es, promove uma motiva9ao e a busca pela 

excelencia quando feito com justi9a. Outras vantagens no recrutamento interno e 

que diminui consideravelmente o problema de adapta9ao a empresa. 

Um novo colaborador pode ter problemas de choque cultural, valores e 

cren9as o que nao acontece com os recrutados internos. 0 tempo de ambienta9ao e 

menor do que um contratado externamente, e o crescimento profissional tras 

grandes beneffcios tanto para a organiza9ao como para o colaborador, pois, motiva, 

compromete e promove o auto desenvolvimento. 

Ja no recrutamento externo a grande vantagem e a renova9ao de ideias e 

projetos, dando uma vida nova as equipes, e a introdu9ao de profissionais com mais 

experiencia. 

Para se fazer o recrutamento externo, pode-se usar diversas fontes, como 

placas na portaria da empresa, anuncios em radio, escolas, anuncios em 

classificados de jornais, sites e as agencias de emprego. 

Num mercado como nosso em que a oferta de candidatos e maior do que a 

oferta de empregos, geralmente as empresas acabam formando um bom banco de 

dados. E seas vagas sao anunciadas a empresa pode receber uma boa quantidade 

de currfculos, que na sua maioria nao serao aproveitados. 

Uma das vantagens de contratar uma agencia de RH e justamente, a triagem 

de currfculos e o recrutamento dos candidatos. Ficando para empresa, apenas, a 

entrevista final com candidatos pre selecionados. 

0 processo de sele9ao e formado por fases, seu tempo de execu9ao varia 

conforme o cargo, quanto mais estrategico for o cargo mais demorado e dispendioso 

e 0 processo de sele980. 

A sele9ao tem por objetivo escolher e classificar os candidatos adequados as 

necessidades da organiza9ao. (CHIAVENATO, 1999 p 223) 
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Para que a selegao possa ser mais eficaz e objetiva ela precisa basear-se nas 

exigencias e especificagoes do cargo, ou suja o perfil da vaga, escolhendo entre 

varios candidates com diferentes caracteristicas. Podemos dizer que Selegao e urn 

processo de comparagao e decisao. Neste processo, fica o candidate mais 

adequado as especificagoes do cargo, visando maior eficiencia e desempenho 

pessoal. 

Para PONTES (1989, p 88), a selegao deve escolher o candidate que melhor 

ocupara determinado cargo, baseada numa avaliagao das suas caracteristicas 

pessoais (conhecimentos, habilidades, atitudes) e das suas motivagoes. As pessoas 

tern diferentes necessidades e isto tambem deve ser levado em conta num processo 

de selegao. E precise saber se suas necessidades fisiol6gicas, de seguranga, social, 

status podem ser satisfeitas no cargo e na empresa. 

0 processo de inclusao de pessoas dentro da organizagao e urn ponto 

estrategico, selecionar pessoas competentes e talentosas, faz a diferenga para o 

crescimento e desenvolvimento da organizagao. Entao, quanto mais precise e 

efetivo for o processo de recrutamento e selegao, melhor sera o aproveitamento e 

desempenho do candidate na empresa e, conseqOentemente, melhor a 

produtividade da organizagao. 

Tentando ser mais eficaz no processo de recrutamento e selegao, varias 

tecnicas vern sendo desenvolvidas. Uma delas e a selegao por competencia. 

Foi na decada de 80 que pesquisadores e consultores comegaram a se 

interessar pela tematica da competencia. 

Depois que OS processes de produgao foram absorvidos por maquinas, pela 

automatizagao e pela informatizagao, o Iugar do homem nas organizagoes tambem 

mudou. Alem da forga fisica, a organizagao tambem precisa de homens que possam 

fazer operagoes intelectuais elementares e calculos. 

"A questao consiste em saber como se reposiciona a atividade humana. Ela 

se reposiciona no confronto como evento." (ZARIFIAN, 2001 p 41) 

0 evento e tudo o que ocorre de maneira imprevista, inesperada, que 

interrompa o fluxo normal da produgao. E em relagao aos eventos que se 

reposicionam as intervengoes humanas mais importantes e complexas. 

A competencia profissional nao pode mais ser atrelada em definigoes previas 

de tarefas serem executadas. "A competencia profissional consiste em fazer frente a 
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eventos de maneira pertinente e com conhecimento de causa. E essa competencia e 
propriedade particular do individuo, e nao do posto de trabalho." (ZARIFIAN, 2001 p 

42) 

A diferenga entre a competencia e o trabalho tayloriano, e que a competencia 

expressa uma autonomia de agao do individuo, que engaja de forma voluntaria, suas 

atitudes e iniciativas, em prol dos resultados. 

Para R. BOYATZIS1 
" ... e um con junto de caracteristicas e tragos que definem 

um melhor desempenho." 

LEBORTEF (1995)2 diz que: 

·~ competencia nao e um estado ou conhecimento que se tem nem e 
resultado de treinamento. Competencia e na verdade colocar em pratica o 
que se sabe em um determinado contexto, marcado geralmente pelas 
relagoes de trabalho, cultura da empresa, imprevistos, limitagoes de tempo e 
recursos etc. Pode-se, portanto, falar-se de competencia apenas quando ha 
competencia em agao, isto e, saber ser e saber mobilizar conhecimentos em 
diferentes contextos." 

Podemos dizer que Competencia e um conjunto de conhecimentos (saber o 

que, saber o porque, informagoes), habilidades - (Capacidades, saber como fazer, 

demonstrar na pratica o talento individual de cada um) e atitudes - (querer fazer, 

postura e determinagao). 

Ter competencias para a realizagao de uma tarefa significa ter 

conhecimentos, habilidades e atitudes compativeis com o desempenho dela e ser 

capaz de colocar esse potencial em pratica sempre que for necessaria. 

(RABAGLIO, 2001 p. 2) 

Para qualquer atividade, precisamos de determinados conhecimentos, 

habilidades e atitudes que permitam desempenhar com eficacia uma fungao em 

qualquer situagao. 

1 FLEURY, M. T. FLEURY, A. Construindo um conceito de competencia. RAC Edigao 

Especial, p.183-196, 2001 
2 DUTRA, J. S. HIP6LITO, J. A. M. SILVA, C.M. Gestao de Pessoas por Competencias: o 

Caso de uma Empresa do Setor de Telecomunicagoes. RAC, v.4, n.1, p 161-176 jan/abr. 2000 
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E importante ressaltar que o conjunto de conhecimentos e habilidades em 

uma fungao especffica, forma as Competencias Tecnicas. Eo conjunto de atitudes 

e comportamentos compatfveis com a fungao forma as Competencias 

Comportamentais. 

Ha pouco tempo, o foco das organizagoes eram as competencias tecnicas, e 

para algumas ainda sao. 0 mercado exigia um profissional qualificado, ou seja, que 

tivesse os conhecimentos tecnicos necessaries para o desempenho de uma 

determinada atividade. 

Hoje o diferencial esta nas competencias comportamentais, de nada adianta 

ser um profissional altamente tecnico se nao tern atitudes ou comportamentos como 

flexibilidade, iniciativa, criatividade, agilidade etc. 

0 comportamento e hoje um diferencial competitive para qualquer 

profissional. 

Segundo RABAGLIO (2001 p. 8) "0 grande objetivo da gestao por 

Competencias e criar um modelo de competencias para cada fungao dentro da 

empresa, isto e elaborar um mapeamento de competencias que fagam parte das 

estrategias de competitividade e diferenciagao no mercado de trabalho." 

Para montar um processo de selegao por competencia o primeiro passo esta 

em montar o Perfil de Competencia (PC) que e toda e qualquer informagao sabre a 

vaga e quais as competencias necessarias para exerce-lo, ou seja, quais sao os 

conhecimentos, as habilidades e atitudes que o cargo exige do candidato. 

0 PC (model a anexo 1) pode canter desde missao da area, principais erros 

cometidos no cargo, principais projetos a serem desenvolvidos, cursos necessaria, 

etc. 

Depois de obter todas as informagoes do cargo e o perfil comportamental do 

candidato, elabora-se um roteiro de entrevista. A entrevista comportamental e uma 

personalizada, cada Perfil de Competencia gera uma entrevista especffica, onde o 

objetivo das perguntas e verificar se o candidato possui realmente as competencias 

comportamentais e tecnicas necessarias para a fungao. Neste contexto, e importante 

que as perguntas fagam que os candidatos respondam quais as agoes e os 

resultados obtidos em determinadas situagoes. As perguntas comportamentais com 

foco nas competencias, sao perguntas abertas, com verbos no passado, que levam 
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a investigar se o candidate possui, no seu comportamento, as competencies 

levantadas no Perfil de competencia. 

Para ZARIFIAN (2001, p 67) a competencia s6 tern na ac;ao, ou seja, o 

individuo s6 mostra as suas competencies e habilidades durante urn evento ou 

acontecimento. 

Portanto, a entrevista de selec;ao deve abordar os conhecimentos e os 

comportamentos na pratica. Pedindo ao candidate que contextualize ou conte uma 

situac;ao, qual foi a sua atitude ou ac;ao e quais foram os resultados alcanc;ados. 

"Toda resposta comportamental pode ser desmembrada em tres 
partes: Contexto, Agao, Resultado. 

Ao investigar o comportamento do candidato, estaremos procurando 
saber qual foi o Contexto em que aconteceu sua agao, detalhes da Agao e o 
Resultado alcangado por essa agao. Sendo assim, s6 aceitaremos do 
candidato uma Declaragao Comportamental, ou seja, uma declaragao que 
contenha o Contexto, a Agao eo Resultado (CAR)." (Rabaglia, 2001, p 36-
37) 

Utilizando o metoda CAR o recrutador podera observar e retirar todos os 

comportamentos que sao importantes da hist6ria do entrevistado. E analisar quais as 

competencies comparando-as comas definidas no PC (perfil de Competencia). 

Podemos classificar algumas vantagens de se aplicar uma selec;ao por 

competencia como metoda CAR (Contexto Ac;ao e Resultado): 

• Objetividade do processo, nao se perde o foco, das qualificac;oes e 

competencies necessaries p/ o cargo; 

• 0 processo e sistematico, diminuindo a influencia de opinioes, preconceitos, 

empatia e confluencia do selecionador; 

• Diminui o risco de o candidate mentir, pais ele precisa citar fatos que 

ocorreram; 

• Facilita o feedback para o candidate, pais fornece dados concretes sabre o 

desempenho do mesmo; 
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5.1 AGENCIAS DE RH 

Como o foco deste trabalho eo processo de recrutamento e selegao, vamos 

nos deter neste tipo de servigo prestado pela Agencia de RH. 

As Agencias sao uma boa opgao para as empresas que precisam de 

funcionarios efetivos ou funcionarios por urn perfodo de tempo determinado. A fim de 

adequar seu fluxo de mao-de-obra, com menor custo, atendendo a necessidade 

transitoria de mao de obra de substituigao de pessoal regular e permanente: os 

afastamentos por doenga, acidentes, licengas maternidade, ferias; ou por acrescimo 

extraordinario de servigo/produgao: que sao os picas sazonais, projetos e/ou 

promogoes especiais. 

Contratar uma Agencia de RH implica em economia de tempo e de emissao 

de gastos. 

Em urn processo caracterfstico de selegao na empresa, o setor de RH apos 

receber a requisigao da vaga, precisa recrutar os candidates, o que implica em 

buscar fontes de recrutamento que vao desde banco de dados da propria empresa 

ate fazer anuncios em jornais. Depois ocorre o processo de triagem de currfculos 

(selecionar dentre os currfculos recebidos, quais se aproximam do perfil exigido), 

que pode ser moroso, pais vai depender da demanda de currfculos. 

0 proximo passo e agendar as entrevistas e entrevistar cada candidate. A 

partir deste momenta pode haver reprovagoes ou recusa por parte dos candidates. 

E born lembrar que mesmos os candidates aprovados na triagem e selegao, 

podem nao se interessar pela vaga, reprovar nos testes de conhecimentos ou 

psicologicos ou mesmo nos exames medicos, 0 que implica em ter urn born numero 

de candidates, caso tenha necessidade de reiniciar o processo ou para chegar no 

final deste processo com dais ou tres candidates para a escolha final. 

Vejamos o fluxograma 1 de urn processo de selegao feito na maioria das 

organizagoes: 
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Fluxograma 1: 

Fonte: PONTES, 1989 
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Caso uma empresa fa9a uso de uma agencia, para contratar funcionarios 

efetivos, 0 processo de sele9ao para empresa contratante torna-se muito mais 

rapido e simplificado, pois a etapa mais trabalhosa e demorada e responsabilidade 

da Agencia de RH. 

Vejamos o fluxograma 2 

Fluxograma 2: 

Levantamento do 
pelfH da vaga 

junk) a empresa 

Aplica9IO de 
Testes d Conhecimento 

Psiool6gico +-------' 
Dlnlmicas 

D Ag~ncia 
D Empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 

A empresa contratante passa para agencia o perfil da vaga e do candidate 

para a ocupa9ao do cargo, ou seja, todas as caracteristicas do cargo, quais sao as 

tarefas que o candidate ira realizar, horario de trabalho, salario, conhecimentos 

necessaries (cursos escolaridade). 
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A agencia de RH vai recrutar os currlculos no seu banco de dados, que 

obviamente e bem maior e diversificado do que o da empresa contratante, caso seja 

necessaria, podera buscar em outras fontes de recrutamento como anunciar em 

jornais, pesquisas em sites especializado, SINE, BNE, ou ate cartazes em terminais 

de Onibus. 

Os currfculos sao selecionados com base no perfil solicitado pela empresa. 

Depois, o recrutador agendara e tara as entrevistas. Em alguns casas, a Agencia de 

RH, pode aplicar os testes psicol6gicos e de conhecimento. 

A partir das entrevistas, pode acontecer desistencia por parte dos candidatos 

ou reprovac;ao dos mesmos. Os candidatos podem ainda ser reprovados nos testes 

de conhecimento, psicol6gicos ou medicos. 

Os Candidatos que estao dentro do perfil tecnico e comportamental sao 

encaminhados para empresa contratante, cabendo a empresa contratante uma 

entrevista para escolha dos candidatos. 

Para empresa contratante, o processo fica muito mais rapido, pois ela vai 

escolher candidatos pre-selecionados, dentro do perfil tecnico e comportamental. 

No caso da empresa contratante necessitar de mao de obra temporaria, todo 

o processo e feito pelas Agencias de RH, contemplando a selec;ao, exames medicos 

e contratos. 

A empresa contratante passa o perfil da vaga e a agencia faz todo o processo 

da mesma forma como o processo para vaga efetiva. Seleciona os currlculos, faz as 

entrevistas, se necessaria faz os testes, encaminha os aprovados para empresa. Os 

candidatos escolhidos voltam para Agencia de RH para fazer os exames e contrato. 

0 fluxograma 3 mostra o processo de selec;ao p/ servic;o temporario. 



Fluxograma 3: 

D AgAncia 

Empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6. CARACTERIZACAO DAAGENCIA Y 

A Agencia Y e uma empresa de Mao de Obra Temporaria, Mao de Obra 

Efetiva (CL T), Recrutamento e Selegao, Avaliagao Psico-funcional, Avaliagao de 

Potencial e Processamento de Folha de Pagamento. Atendemos os mais variados 

setores da industria e comercio, escrit6rios e prestagao de servigos. 

6.1 COMPROMISSO 

Tern o compromisso com a melhoria continua dos processos e com a 

qualificagao e capacitagao dos colaboradores e fornecedores. 

6.2. VISAO 

Sobressair-se como empresa prestadora de servigos, reconhecida pela 

agilidade, flexibilidade, competencia e talento. 

6.3. MISSAO 

Satisfazer os clientes, na prestagao de servigos, respeitando o ser humano e 

a filosofia de cada empresa, buscando a excelencia no atendimento. 

6.4. VALORES 

Comprometimento; Etica; lntegridade; Transparencia; Justiga; Respeito; 

Responsabilidade e Profissionalismo. 
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6.5. EQUIPE 

A equipe e formada de psic61ogos, administradores, analistas, tecnicos e 

profissionais especializados em Recursos Humanos. Hoje a Agencia Y possui 20 

funcionarios na sede principal em Curitiba e 10 na filial em Sao Jose dos Pinhais 

6.6. BANCO DE DADOS INFORMATIZADOS 

A Agencia Y possui urn Banco de Dados desenvolvido e com caracteristicas 

pr6prias e de acordo com as informac;oes, particularidades e hist6rico dos clientes, 

integrados com as areas recrutamento, comercial, financeiro, administrative. 

6.7. EMPRESAS CLIENTES 

Atende e assessora as empresas de acordo com as caracteristicas e 

interesse de cada uma. A empresa cliente pode optar contratac;ao de trabalho 

temporario, efetivo ou ainda avaliac;ao psico-funcional e de potencial. 

A Agencia Y atende diversas empresas de varios de segmentos no mercado. 

6.8. SERVI<;OS 

6.8.1. Mao de obra temporaria 

Nesta opc;ao de servic;o, a responsabilidade e da Agencia, toda a parte 

burocratica e trabalhista referente ao periodo do contrato individual do trabalhador 

temporario, permitindo a manutenc;ao ou aumento da produtividade, sem custos 

adicionais para a empresa, com a garantia dos direitos legais. 
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6.8.2. Recrutamento e Sele~ao 

Para vagas efetivas, as empresas contratantes podem optar pelo servi<;o de 

Recrutamento e Selegao. Onde e feito urn levantamento do perfil da vaga, triagem, 

recrutamento e selegao de candidates conforme as necessidades e peculiaridades 

de cada empresa, baseados na agilidade e qualidade, a agencia indica profissionais 

que correspondam as expectativas desejadas. 

6.8.3. Avalia~ao Psico-Funcional 

A avaliagao dos profissionais e realizada de acordo com os aspectos 

pessoais, comportamentais, experiencias, aspiragoes e as suas expectativas. 

6.8.4. Avalia~ao de Potencial 

0 processo de Avaliagao de Potencial visa avaliar os profissionais internes, 

identificando a capacidade potencial e a tendencia desta capacidade futura em prol 

da estrategia da empresa. 

6.8.5. Mao-de-obra efetiva (CL T) 

Neste servigo, a agencra recruta, seleciona e contrata os profissionais, 

atraves do regime CL T, cujo contrato e por prazo indeterminado, para prestar 

servigos nas dependencias da empresa contratante de acordo com as suas normas 

e procedimentos. 

6.8.6. Folha de Pagamento 

A Agencia Y processa a folha de pagamento de acordo com o cumprimento 

da legislagao trabalhista vigente, respeitando as convengoes e acordos coletivos de 

cada empresa, e prestando tambem assessoria neste servigo aos nossos clientes. 
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0 grande fluxo de trabalho da Agencia Y esta na mao de obra temporaria e 

recrutamento e selegao. 

Tanto no processo para recrutamento e selegao quanto para mao de obra 

temporaria o procedimento e praticamente o mesmo. 

Quando o cliente solicita uma vaga, seja ela para servigo temporario ou 

efetivo, e preenchida uma requisigao, onde consta, a data de abertura da vaga, o 

recrutador responsavel, o perfil da empresa contratante: enderego, telefones, o 

nome do contato. Se a vaga e temporaria, efetiva ou CL T, quantidade, o nome cargo 

ou fungao. 0 perfil da vaga, ou seja, descrigao detalhada da fungao: aspectos 

comportamentais e aspectos tecnicos, como experiencia, conhecimentos, cursos e 

escolaridade. 0 horario de trabalho, os beneflcios que a empresa tern, e o salario 

(nem sempre e divulgado). 

Muitas empresas ja tern urn perfil com base nas competencias tecnicas e 

comportamentais, mas a maioria tern apenas o perfil tecnico .. 

Geralmente, ha urgencia nas vagas, a empresa precisa preencher as vagas o 

mais rapido possivel. Dependendo da empresa essa urgencia pode ser de urn dia 

para outro ou dois dias. Mesmo que a empresa contratante nao tenha tanta pressa 

para preencher a vaga, existe a concorrencia entre as agencias de RH, aquela que 

conseguir mandar candidatos mais rapidamente e dentro do perfil, conquista a vaga. 

Quando ha urn montante muito grande de vagas para uma empresa, o 

recrutador pode optar por uma entrevista coletiva. Neste caso, a apresentagao da 

vaga e feita coletivamente e os candidatos preenchem uma ficha de entrevista. E, 

posteriormente e verificado a carteira de trabalho e os dados de cada candidato, 

para poder ou nao encaminha-los para a empresa. 

No caso de vagas mais especificas, que exijam muita experiencia, cursos, ou 

escolaridade, pode haver testes de conhecimento e/ou testes psicol6gicos. 

Os testes de conhecimento podem ser provas escritas, como urn teste de 

matematica ou podem ser pratica como urn teste de informatica. Nem sempre estes 

testes ficam de responsabilidade da Agencia Y, pois muitas empresas contratantes 

aplicam seus pr6prios testes. 

No caso Agencia Y, quando a empresa contratante solicita testes 

psicol6gicos, estes sao de inteira responsabilidade da Agencia. Os testes aplicados 
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sao G-38, AC, Bateria BPRS, IFP, Palografico. Alem dos testes, empresa contratante 

ainda pode optar por uma avaliac;ao grafol6gica. 

Gada teste tern seu objetivo, e sao aplicados conforms a necessidade do 

cargo. 

a) Avalia~ao do Nivellntelectual- Teste G-38 (Efraim Rojas Boccalandro

Vetor) 

Trata-se de um teste que avalia o nfvel mental geral atraves da resoluc;ao de 

questoes que contem um problema apresentado de forma grafica, exigindo atenc;ao 

e raciocfnio da pessoa, como: 

• Raciocfnio por analogia de tipo numerico; 

• Raciocfnio de tipo numerico envolvendo mudanc;a de posic;ao; 

• Raciocfnio de tipo espacial - decompor um todo nas suas partes; 

• Raciocfnio de tipo espacial para perceber modificac;oes numa figura, 

envolvendo mudanc;a de posic;ao. 

b) Avalia~ao da Aten~ao Concentrada (Suzy Vijande Cambraia- Vetor) 

Refere-se a um teste que possui como objetivo avaliar a facilidade para 

discriminar e localizar rapidamente, partes de um todo; perceber e distinguir 

semelhanc;as e diferenc;as pequenas, em dois objetos aparentemente iguais ou 

dissimilares. Este teste consists numa tarefa de rotina, semelhante a que caracteriza 

varias fungoes, freqOentes em atividades operacionais, administrativas ou 

comerciais. 

c) Avalia~ao de aptidoes especificas- Bateria BPR 5- (Leandro Almeida e 

Ricardo Primi - Casa do Psic61ogo) 

Trata-se de uma bateria de cinco testes multidimensional padronizada de 

avaliac;ao das habilidades cognitivas que oferecem estimativas tanto do 

funcionamento cognitivo geral quanta das forc;as e fraquezas em cinco areas 

especfficas: 
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• raciocfnio abstrato, 

• verbal, 

• visual-espacial, 

• numerico e 

• mecanico. 

d) Teste IFP- lnventario Fatorial de Personalidade - Casa do Psic61ogo 

Este teste e urn inventario de personalidade objetivo, de natureza verbal, que 

visa avaliar o indivfduo "normal" em 15 necessidades ou motives psicol6gicos, a 

saber: assistencia, dominancia, ordem, denegagao, intracepgao, desempenho, 

exibigao, heterossexualidade, afago, mudanga, persistencia, agressao, deferencia, 

autonomia e afiliagao. 

e) Teste Palografico 

0 palografico e urn teste grafico que consiste em analisar entre outras 

caracterfsticas, variaveis como: tempo de reagao motora e ritmo de trabalho, tonus 

dinamico (tambem chamado tonus vital) ou curva de esforgo, a fadiga, a inibigao, o 

controle dinamico, o grau de atengao, a qualidade do trabalho, o tipo de 

temperamento, a constituigao tipol6gica e as caracterfsticas basicas de 

personalidade. 

f) Grafologia 

E uma ciencia social que estuda os movimentos da escrita com a finalidade 

de interpretar o carater e a personalidade, inseridos em aspectos intelectuais, 

sociais, emocionais e profissionais. 

Atraves da grafologia podemos avaliar tambem tendencias e potencial das 

pessoas. 
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7. ANALISE 

Para fazer urn processo de selec;ao por competencia e preciso montar o Perfil 

de competencia (PC) que segundo Rabaglio deve conter todas as informac;oes sobre 

o cargo e quais as competencias (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

necessarias para o candidato desempenhar com sucesso a func;ao. 

A cada vaga aberta na Agencia, o recrutador, procura buscar junto a empresa 

contratante os detalhes do perfil da vaga e do candidato. Quanto mais detalhado for 

este perfil mais facil e para o recrutador acertar na escolha dos candidatos. 

No entanto, a maior dificuldade das agencias de RH, em fazer a selec;ao por 

competencia esta justamente em montar Perfil de Competencia, que e a descric;ao 

detalhada do cargo. Este perfil e passado pela empresa contratante, o que na 

maioria das vezes nao esta completo. Geralmente resume-se numa rapida descric;ao 

das func;oes e das competencias tecnicas. 

No caso da Agencia Y, entre todos os seus clientes, que sao mais de 

cinquenta empresas, apenas uma esta em fase de implantac;ao do perfil de 

competencia e em parceria com a agencia. Os demais clientes nao tern o PC ou nao 

o colocam como prioridade. 

Para montar o PC o recrutador precisaria ir ate a empresa, observar, 

descrever as func;oes, conversar com as pessoas do setor, que ja exerceram esta 

func;ao, com chefia etc. lsto se torna uma grande dificuldade, porque a maioria das 

empresas contratantes nao tern conhecimento sobre o assunto, nao tern tempo e 

buscam consultoria para agilizar o processo selec;ao e, principalmente, porque o PC 

envolve tambem a cultura, os valores da empresa. 

Para uma Agencia trabalhar com selec;ao de competencia e preciso que a 

empresa utilize o metodo de gestao por competencia, e que tenha o Perfil 

Competencia estruturado. 

Se a maioria da empresas contratantes tern na sua descric;ao de cargos 

somente urn resumo das tarefas e dos cursos necessaries para a execuc;ao da 

func;ao, poderfamos dizer que a selec;ao e baseada somente no perfil tecnico. Os 
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candidatos que tern experiencia ou cursos e formac;ao que atendem os requisitos 

necessaries seriam todos aprovados para a vaga. E estariamos fazendo selec;ao 

como na era Taylorista. 

Todo o processo de selec;ao leva em considerac;ao primeiramente o perfil 

tecnico, e tambem o perfil comportamental, ou seja, o candidato que alem de ter as 

competencias tecnicas, possua caracteristicas pessoais que vao destaca-lo dos 

demais candidatos. 

As empresas contratantes e as Agencias podem nao ter estruturado no perfil 

da vaga as competencias comportamentais que ela exige, mas esta intrinseco, por 

exemplo, que urn cargo de gerente precisa de candidatos com caracteristicas de 

lideranc;a, delegac;ao, planejamento. Urn cargo de produc;ao precisa de 

caracteristicas como atenc;ao, agilidade, cooperac;ao. Urn telemarketing precisa de 

fluencia verbal, comunicac;ao, simpatia. As empresas tambem procuram candidatos 

comprometidos e com born relacionamento interpessoal. 

Selecionar com base nas competencias, e uma questao de postura e tecnica 

do profissional de recrutamento. Focando suas entrevistas nos Conhecimentos, 

habilidades e atitudes do candidato. Procurando buscar nas suas ac;oes passadas 

as competencias necessarias para o cargo. 

E cabe ao recrutador da Agencia de RH buscar junto a empresa os detalhes e 

minucias do cargo. Pois por mais que a empresa nao tenha estruturado urn PC, o 

recrutador tera noc;oes claras de algumas competencias tecnicas e 

comportamentais. 

Nada impede a Agencia de Rh ampliar os seus servic;os, e oferecer uma 

assessoria para montar dentro das empresas o Perfil de Competencias. Porem deve 

se levar em conta que a agencia tera que levar urn profissional ate a empresa, que e 

urn trabalho demorado que deve ser acompanhado pelo RH da empresa contratante. 

Qualquer mudanc;a de estruturac;ao na empresa, novas tecnologias pode afetar o 

PC, entao e urn trabalho que deve ser acompanhado e sempre que possivel 

atualizado e reestruturado, acompanhando as mudanc;as da empresa e do mercado. 
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8. CONCLUSAO E RECOMENDACCES 

Neste trabalho vimos que as vantagens para Agencias de RH em fazer a 

sele9ao por competencia esta na adequa9ao de mercado, maior assertividade no 

processo de sele9ao, economia de tempo, pois mantem o foco apenas nas 

qualifica9oes necessarias e diminui as influencias de opinioes e preconceitos. 

No entanto, a sua desvantagem esta em montar o Perfil por Competencia, 

seja por falta de conhecimento, interesse ou de tempo das empresas contratantes, 

ou da propria Agencia de RH. 

Cabem as Agencias de RH, mais precisamente ao profissional do 

recrutamento, buscar junto da empresa contratante que nao tern o Perfil de 

Competencia, o maior numero de detalhes. Quanta mais o Recrutador conhecer o 

seu cli1ente (empresa contratante), quanta mais ele souber detalhes da vaga, mais 

facilidade ele tera para estruturar as competencias necessarias para a fun9ao. 

IE importante lembrar que 0 metoda de investigayaO das competencias 

Contexto, A9ao e Resultados (CAR), permitem ao entrevistador coletar dados 

pertinentes ao cargo. As perguntas comportamentais com foco nas competencias, 

sao perguntas abertas, com verbos no passado, que levam a investigar se o 

candidato possui, no seu comportamento, as competencias levantadas no Perfil de 

competencia. 

Portanto trabalhar com Sele9ao por Competencia, e uma questao de postura 

do recrutador, pois nada adiantaria estruturar um Perfil de Competencia se o 

recrutador estiver desatento na hora da entrevista. "Saber perguntar e saber ouvir 

competencias imprescindfveis e perfil de um habil entrevistador''. (Rabaglia, 2001 

p37) 
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10. ANEXOS 
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QUIC- Questionamento de lnformagoes do Cargo (modelo)- PC 

Vaga:. __________________________________ node 
vagas. ___________ _ 
Requisitante da vaga: 

Area/dpto/ 
unidade:. ____________________________________________ _ 
Data de abertura __ / __ / __ __ 

Perfil da vaga: 

Contratagao: efetivo ( ) Temporario ( ) por quanto 
tempo: _____________ _ 
Motivo da abertura:-

Local de 
trabalho: ______________________________ --=:-:------------------
Horario _________________________ Folgas _____________ _ 
Treinamento ( ) sim ( ) nao duragao ________ _ 
Beneflcios: ____________________________________________ _ 
Superior imediato (cargo): 

Subordinados 
(cargo):. ______________________________________________ _ 

Atividades a serem desempenhada 

Valores da empresa e ou da 
area:. __________________________________________________ __ 

Missao, Polftica de qualidade: 
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Perfil do candidato 

ldade minima ldade maxima 

Sexo: ( ) F ( )M ( ) lndiferente 
Estado civil: 
Local de 
moradia: 
Ter Carro ( ) sim ( ) nao 

Competencia tecnica: 
Escolaridade: 
Curses: 

ldioma: 
Informatica: 

Experiencia anterior ( ) sim ( ) nao 
Qual? 

Conhecimentos Tecnicos especlficos: 

Competencias Comportamentais (Habilidades e Atitudes): 

Fonte: RABAGLIO, 2001 


