
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL E APLICADA 

CENTRO DE PESQUISA E P6S-GRADUACAO EM ADMINISTRACAO 

SELECAO POR COMPETENCIAS 

Autores: Isabella da Costa Bucken 

Roberta Vidal Amaral Esperanc;a 

Trabalho de Conclusao do Curse 

apresentado a Universidade Federal do 

Parana para obtenc;ao de titulo de 

Especialista em Administrac;ao de Pessoas. 

Orientadora: ProF. Mestre Neusa Pasetto 

Curitiba 

2008 



AGRADECIMENTOS 

Em principia, agradecemos a Deus, ser todo poderoso, que nos deu o dom da 

vida, pela sua compreensao e seu amor. 

Aos nossos pais, que compartilharam nossos ideais e os alimentaram, 

incentivando-nos a prosseguir cada jornada, nos mostrando que o caminho deveria 

ser seguido sem medo. 

Aos nossos amores, que com amizade e respeito, nos deram a forr;a 

necessaria para que essa vit6ria fosse a/canr;ada. 

A todos os nossos professores, e a nossa orientadora, que foram vitais para a 

consecur;ao desse projeto. 

E a todos os nossos colegas e amigos, que caminharam /ado a /ado conosco, 

dando-nos forr;a e incentivo para enfrentar mais esta etapas em nossas vidas. 

11 



LIST A DE FIGURAS 

Figura 1 - Evolugao da vi sao de pessoas nas organizagoes .................................. 11 

Figura 2- Diferenga de Recrutamento Interne e Externo ........................................ 13 

Figura 3- Etapas para realizagao do processo de Selegao par Competencias ...... 21 

Figura 4- Fluxo da Fabrica Corporativa da Claro Telecomunicagoes ..................... 25 

iii 



LIST A DE QUADROS 

Quadro 1 - Gestae de recursos humanos no Brasil . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . . . ... ... . . . .. 11 

Quadro 2 - Perfil de Competencias de Analista de Documenta<;ao ........................ 31 

Quadro 3- Grupos de Competencias Similares para Analista de Documenta<;ao .. 31 

Quadro 4- Perfil de Competencias de Supervisor de lnspe<;ao ............................. 37 

Quadro 5 - Grupos de Competencias Simi lares para Supervisor de lnspe<;ao ........ 38 

iv 



SUMARIO 

1 INTRODUCAO ......................................................................................................... 7 

2 TEMA ....................................................................................................................... 8 

3 OBJETIVOS GERAL E ESPEC(FICO ..................................................................... 8 

4 JUSTIFICATIVA ....................................................................................................... 9 

5. REVISAO BIBLIOGRAFICA .................. ............................................................... 1 0 

5.1 EVOLU<;AO DE GESTAO DE PESSOAS ........................................................... 10 

5.2 RECRUTAMENTO DE PESSOAS ...................................................................... 12 

5.2.1 Fontes de Recrutamento .................................................................................. 13 

5.3 SELECAO DE PESSOAS ................................................................................... 14 

5.3.1 Entrevistas de Selec;ao ..................................................................................... 15 

5.3.2 Dinamicas de Grupo ......................................................................................... 16 

5.3.3 Gustos de uma selec;ao ineficaz ....................................................................... 16 

5.4 SELE<;AO POR COMPETENCIAS ..................................................................... 17 

5.4.1 Competencias ................................................................................................... 17 

5.4.2 Selec;ao com foco em competencias ................................................................ 18 

6. METODOLOGIA ................................................................................................... 21 

6.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA ................................................................... 21 

6.1.1 Grupo Provider ................................................................................................. 22 

6. 1.1. 1 Hist6rico da Empresa .................................................................................... 22 

6.1.1.2 Premissas da empresa .................................................................................. 22 

6.1.1.3 Visao ............................................................................................................. 23 

6.1.1.4 Missao ........................................................................................................... 23 

6.1.1.5 Estrutura Organizacional ............................................................................... 23 

6.1.1.6 Certificac;ao e Reconhecimento Publico ........................................................ 24 

6.1.1. 7 Areas de atuac;ao .......................................................................................... 24 

6.1.1.8 Principais soluc;oes ........................................................................................ 24 

6.1.1.9 Responsabilidade Social ............................................................................... 25 

6.1.1.10 Provider na Claro ......................................................................................... 25 

6.1.2 Claro Telecomunicac;oes .................................................................................. 26 

6.1.2.1 Origem ........................................................................................................... 26 

6.1.2.2 Val ores .......................................................................................................... 27 

v 



6.2 DELIMITA<;AO E PERSPECTIVA DA PESQUISA. ............................................. 27 

6.3 POPULA<;AO E AMOSTRA ................................................................................ 28 

6.4 LIMITA<;AO DA PESQUISA ................................................................................ 28 

6.5APRESENTA<;AO DE DADOS OBTIDOS .......................................................... 28 

6.5.1 Analista de Documenta9ao ............................................................................... 29 

6.5.1.1 Descriyao do cargo ........................................................................................ 29 

6.5.1.2 Perfil da Vag a ................................................................................................ 29 

6.5.1.3 Perfil Pessoal e Profissional .......................................................................... 30 

6.5.1.4 Perfil de Competencias .................................................................................. 30 

6.5.1.5 Entrevista Comportamental ........................................................................... 33 

6.5.1.6 Jogos com foco em competencias ................................................................ 34 

6.5.2 Supervisor de lnspeyao .................................................................................... 36 

6.5.2.1 Descriyao do cargo ........................................................................................ 36 

6.5.2.2 Perfil da Vag a ................................................................................................ 36 

6.5.2.3 Perfil Pessoal e Profissional .......................................................................... 36 

6.5.2.4 Perfil de Competencias .................................................................................. 37 

6.5.2.5 Entrevista Com porta mental .......................................................................... .40 

6.5.2.6 Jogos com foco em competencias ............................................................... .42 

7. ANALISE DOS RESULTADOS ............................................................................ 44 

8. CONCLUSCES ..................................................................... ······ ............ ······· ....... 47 

9. RECOMENDACCES ... .......................................................................................... 48 

REFERENCIAS ....... .................................................................................................. 49 

vi 



7 

1 INTRODUCAO 

Diante de urn cenario globalizado, com constantes mudan9as, nao ha como 

uma empresa criar competitividade, sem que dependa do contexte que o cerca. 

Atualmente, as barreiras de entrada diminufram, os produtos e tecnologias 

come9aram a ser copiados, per estes e outros motives, e visfvel a importancia des 

recursos humanos nas organiza9oes para aumentar a competitividade, desde a fase 

do recrutamento, sele9ao, capacita9ao de pessoal, organiza9ao de trabalho, 

aprendizado organizacional, entre outras etapas. 

As pessoas sao o mais importante ativo dentro das organiza9oes (SVEIBY, 

1998; STEWART 1998). Per este motive, e de grande importancia que as pessoas 

sejam recrutadas e selecionadas com grande eficacia, pais case contrario ira gerar 

diversas conseqoencias negativas para a empresa futuramente. 

Este projeto consiste em elaborar uma pesquisa na empresa Provider 

Soluc;oes Tecnol6gicas, com o objetivo de formular urn plano de sele9ao per 

competencias. 

A Provider presta servi90 de lnspe9ao de Contratos para a empresa Claro 

Telecomunica9oes em todo o Brasil, porem o projeto sera elaborado 

especificamente para a filial da cidade de Curitiba, sendo que esta atende a regiao 

do Estado do Parana e Santa Catarina. 

A ideia inicial deste trabalho surgiu da necessidade de aperfei9oar e 

profissionalizar o processo de recrutamento e sele9ao da organiza9ao, pais a matriz 

da empresa localiza-se em Recife, Pernambuco, e a area de Recursos Humanos 

esta presente somente na matriz. Portanto, a filial de Curitiba nao conta com urn 

suporte para Gestae de Pessoas, ou seja, o recrutamento e sele9ao e realizado pela 

propria Supervisao da regional. 

No decorrer do trabalho sera apresentada detalhadamente a empresa em que 

o estudo de case foi realizado; alem de expor e descrever todas as etapas que 

fazem parte de urn processo de Sele9ao per Competencias. Foi feito o estudo 

te6rico sabre o assunto de modo que exista embasamento para aplicar os 

conhecimentos na empresa Provider. A revisao bibliografica que sera apresentada e 

com rela9ao a Gestae de Pessoas e sua evolu9ao no decorrer do tempo; 

recrutamento de pessoas; sele9ao de pessoas; custos de uma sele9ao ineficaz e 
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selec;:ao per competencias. 

A partir do conhecimento adquirido durante o projeto, serao colocados em 

prcltica o plano de Selec;:ao per Competencias para os cargos de Assistente de 

Documentac;:ao e Supervisor de lnspec;:ao. 

2TEMA 

0 tema tratado no projeto e a elaborac;:ao de urn processo de Selec;:ao per 

Competencias para a Provider Soluc;:oes Tecnol6gicas. 

A partir do memento em que e constatada a necessidade de contratar uma 

pessoa para ocupar urn cargo especffico e realizado urn processo de Recrutamento 

e Selec;:ao de pessoas. 0 recrutamento consiste em identificar e atrair urn grupo de 

candidates para uma determinada vaga. Ja a Selec;:ao tern a func;:ao de escolher e 

classificar as pessoas recrutadas que mais se adequarem com os criterios pre

estabelecidos para o cargo, com o objetivo de suprir as necessidades da 

organizac;:ao. 

Dentre diversas ferramentas para selecionar pessoas, foi optado estudar 

especificamente a Selec;:ao com enfase em Competencias, sendo elas 

comportamentais e tecnicas. Pais, ela diferencia-se das outras tecnicas per permitir 

a mensurac;:ao des resultados, per meio da utilizac;:ao de entrevistas 

comportamentais e dinamicas de grupo, ambos voltados para as competencias que 

o cargo exige. 

Competencia e o conjunto de habilidade, conhecimento e atitude que 

permitem as pessoas desempenhar determinadas tarefas com eficacia, 

independente da situac;:ao. 

3 OBJETIVOS GERAL E ESPECiFICO 

0 objetivo geral do trabalho e desenvolver e aperfeic;:oar o conhecimento em 

processes de recrutamento e selec;:ao, com enfase nas competencias, para 

encontrar urn diferencial competitive em Gestae de Pessoas. 

Os objetivos especfficos sao: 
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• Analisar a evoluc;ao da area de Gestae de Pessoas; 

• Compreender como urn processo de selec;ao per competencias pede auxiliar 

na contratac;ao de uma pessoa; 

• Levantar as tecnicas de recrutamento e selec;ao mais utilizadas; 

• ldentificar os custos acarretados per urn processo de recrutamento e selec;ao 

ineficaz; 

• Descrever as empresas em que o estudo sera realizado; 

• ldentificar e desenvolver as etapas necessarias para realizar urn processo de 

Selec;ao per competencias; 

• Criar urn roteiro de entrevistas e dinamicas com foco em competencias; 

• Colocar em pratica os conhecimentos obtidos, per meio da empresa Provider, 

• lnvestigar se os resultados obtidos coincidem com o estudo te6rico. 

4 JUSTIFICATIVA 

A partir do memento em que e identificada e conhecida a necessidade de 

recursos humanos em uma organizac;ao, e precise tamar providencias para obter o 

preenchimento des cargos. Para que isto ocorra, existe o processo de recrutamento 

e selec;ao de pessoas, que tern o objetivo de identificar e escolher pessoas para uma 

determinada vaga na empresa. 

0 ser humane possui grande variabilidade de comportamentos e 

caracterlsticas pessoais, per este motive a Selec;ao per Competencias identifica de 

modo eficaz o melhor candidate para urn determinado cargo. 

As sedes da empresa ficam em Recife e Sao Paulo, a regional do Parana e 

Santa Catarina trabalham dentro da Claro em Curitiba, no entanto nao contam com 

uma area de Recursos Humanos que auxilie em contratac;oes. Surgiu entao a 

necessidade de se aperfeic;oar o processo de recrutamento e selec;ao de modo que 

esse processo se torne mais precise e eficaz. 

Per meio do processo do recrutamento e selec;ao com foco em competencias 

e posslvel ter parametres para escolher entre diversos candidates, o que melhor se 

adequar com a vaga. Hoje a filial de Curitiba nao conta com urn metoda definido 

para fazer a selec;ao de pessoal, isso torna a contratac;ao mais arriscada e menos 
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eficaz, ocasionando maier rotatividade de funcionarios, perda de tempo e 

consequents aumento das despesas da empresa. 

5 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

5.1 EVOLU<;AO DE GESTAO DE PESSOAS 

A visao das pessoas dentro de uma empresa mudou com o passar des anos. 

De acordo com Toledo (1998) apud Sammartin (2002), ate a decada de 30, as 

pessoas eram consideradas apenas custos para a empresa e a area que era 

responsavel pela gestae das pessoas era chamada de "Area de Pessoal", em uma 

epoca que o pensamento era muito mecanicista e a gestae era paternalista. 

Segundo Gil (2001) e Rodrigues (1966), ap6s a decada de 30 as sindicatos 

des trabalhadores ganharam muita for9a e trouxeram significativas mudan9as na 

administra9ao de pessoal, fazendo com que as empresas come9assem a se 

preocupar mais com as condi9oes de trabalho e a concessao de beneffcios aos 

trabalhadores. Nesse perfodo a setor ficou conhecido como "Rela9oes lndustriais", 

sendo que esta nomenclatura persistiu ate a decada de 50. 

Na decada de 60 surgiu a expressao "Recursos Humanos" para denominar a 

setor que administrava a pessoal. Nessa epoca as pessoas eram consideradas 

ativos da empresa. Conforme Vergara (1999), a area de Recursos Humanos surgiu 

par causa da introdu9ao de conceitos da teoria geral de sistemas na gestae de 

pessoas. 

A partir da decada de 90, a area de administra9ao de pessoal come9ou a ser 

chamada de "Gestae de Pessoas". Par diversas mudan9as que estao ocorrendo nos 

ambientes internes e externos a empresa, como a globaliza9ao, avan9o tecnol6gico, 

entre outros fatores. 0 papel do indivfduo dentro de uma organiza9ao tambem teve 

mudan9as, conforme Gil (2001 ), com a nova nomenclatura e visao de pessoas na 

organiza9ao, elas tornariam-se reconhecidas como fornecedoras de conhecimentos, 

habilidades e capacidades, au seja, sao a capital intelectual da organiza9ao. Gil 

afirma ainda que a nomenclatura de Recursos Humanos foi mudada para Gestae de 
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Pessoas, pais o termo e limitado e faz com que passe a visao de que as pessoas 

sao apenas recursos dentro de uma organiza9ao. 

Na figura 1 resume-se a evolu9ao da area de gestae de pessoas. 

Figura 1 - Evoluyao da visao de pessoas nas organiza96es 

Pessoas 
como Custos 

Pessoas 
como 
Restricoes 

Pessoas 
como Ativos 

Area de 
Recursos 
Humanos 

Area de Relacoes 
lndustriais 

Pessoas como 
Capital Humano 

Area de 
Gestao de 
Pessoas 

Area de Pessoal 

Fonte: Chiavenato, I. Gestae de Pessoas (1999). Gil, A.Gestao de Pessoas (2001) 

No quadro 1 explica-se a evolu9ao de recursos humanos no Brasil. Desde 

uma fase em que nao havia a preocupayao com as pessoas perante uma 

organizayao, ate o momenta em que as fun96es foram descentralizadas e as 

pessoas tornaram-se urn ativo da organiza9ao. 

Quadro 1 - Gestae de recursos humanos no Brasil 

Periodo Fase Caracteristicas 
Antes da Pre-juridico- - lnexistencia de legislayao trabalhista e de 
decada de 30 trabalhista uma area especifica 

- Fun96es descentralizadas 
Decadas de 30 Burocratica - Surgimento da legislayao trabalhista 
a 50 

- Surgimento do "departamento pessoal" para 
atendimento das exigencias le_g_ais 

Decadas de 50 Tecnicista - lll}Q!antayao da industria automobilistica 



a 60 

Meados da Sistemica 
decada de 60 e 
decada de 70 

Decadas de 80 Estrategica 
e 90 

- lmplementac;:ao dos subsistemas de recursos 
humanos 

- Preocupac;:ao crescente com desempenho e 
eficiencia 
- Surgimento das "gerencias de recursos 
humanos" e dos responsaveis por "relac;:oes 
industriais" 

- lntegrac;:ao dos enfoques comportamental, 
administrative e estrutural 
- Mudanc;:as profundas 

- Descentralizac;:ao de func;:oes 

- Surgimento do movimento da qualidade 

- Diversidade de enfoques 
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Fonte: Adaptado de WOOD JR., Mudanc;:a orgamzac1onal e transformac;:ao da func;:ao 
de recursos humanos. ln. WOOD JR., T. Mudam;a organizacional: aprofundando 
temas atuais em administrac;:ao de empresas. Sao Paulo: Atlas, 1995. p. 233. 

Para que as pessoas trabalhem juntamente com as empresas para atingir o 

objetivo almejado, e necessaria que, antes de tudo, seja recrutado e selecionado o 

pessoal de maneira eficaz. 0 assunto sera tratado no decorrer do trabalho. 

5.2 RECRUTAMENTO DE PESSOAS 

"Recrutamento e o processo de identificac;:ao e atrac;:ao de urn grupo' de 

candidates, entre os quais serao escolhidos alguns para posteriormente serem 

contratados para o emprego" (MILKOVICH, 2000, p. 162) 

0 recrutamento existe para abastecer o processo seletivo com pessoas que 

estejam interessadas em uma determinada vaga de emprego. Para que urn 

recrutamento seja bern sucedido e importante que se obtenha urn born numero de 

candidates e que eles sejam bern diversos. Alem disso, e importante saber que tipo 

de pessoa a empresa esta precisando; se o mercado possui o pessoal necessaria e 

quais fontes serao utilizadas para conseguir atrair os candidates. 
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5.2.1 Fontes de Recrutamento 

"Fontes de Recrutamento sao as instancias que devem ser exploradas na 

busca de recursos humanos para abastecer o processo seletivo da empresa" 

(MARRAS, 2000, p.71) 

Existem dais tipos de recrutamento: interne e externo. Na figura 2 

diferenciam-se as duas formas de recrutamento. 

Figura 2 - Diferenga de Recrutamento Interne e Externo 

• 0 preenchimento das vagas e 
oportunidades e feito atraves dos pr6prios 

I Inferno I funciomirios; 

I I • Isto exige que sejam promovidos ou 
transferidos para novas oportunidades; 

• A organizayao oferece urn plano de 
carreira para os funcionarios; 

• Este tipo de recrutamento e considerado 
uma forma de motivar os funcionarios. I Recrutamento I 

0 preenchimento das vagas e • 
oportunidades e feito por meio da admissao de 
candidatos externos; 

• Isto exige que sejam recrutados 
I L externamente e selecionados para preencher as I Externo I oportunidades; 

• Enriquece a organizayi'io trazendo 
novos talentos 

Fonte: Chiavenato, I. Gestae de Pessoas (1999). 

0 recrutamento interne e feito per meio da identificagao de funcionarios da 

propria empresa para preencher uma vaga em urn nfvel mais alto do qual ele ocupa 

atualmente. Existem algumas vantagens para esse tipo de recrutamento, entre elas: 

a motivagao de empregados competentes que sejam ambiciosos; custo menor para 

o processo; as pessoas selecionadas ja conhecem a organizagao; entre outras. 

Porem existem tambem algumas desvantagens, ja que muitas vezes ha 

possibilidades de existirem candidates melhores externamente; alem de uma 

possfvel diminuigao do rendimento des candidates que nao foram selecionados; 

tambem pode-se citar que algumas vezes acontece de novas ideias e experiencias 
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serem bloqueadas por meio do recrutamento interne. 

Ja o recrutamento externo e feito por meio da procura por candidates fora da 

empresa. Este processo tern algumas vantagens: agrega novas talentos, com novas 

experiemcias e aspira<;oes; renova a cultura organizacional; enriquece o capital 

intelectual. Porem, assim como o outro tipo de recrutamento, tambem tern 

desvantagens, como o custo maior, ja que e precise fazer anuncios; afeta 

negativamente a motiva<;ao dos atuais funcionarios, ja que eles se esfor<;am para 

terem reconhecimento e isso nao ocorre. 

Cada empresa deve analisar os pr6s e contras de cada tipo de recrutamento, 

tendo tambem a possibilidade de praticar ambos. Porem cada caso deve ser 

analisado separadamente. 

Segundo DeCenzo e Robbins (2001) para o recrutamento interne, a fonte 

utilizada geralmente sao referemcias e recomenda<;oes. Ja no recrutamento externo 

sao utilizados anuncios em agencias de emprego, faculdades, organiza<;oes 

profissionais, Internet, entre outros. 

Ha a possibilidade de implementar o recrutamento misto, em que e utilizada 

tanto fonte interna, quanta externa. 

Para escolher qual fonte de recrutamento e a melhor para a vaga, existem 

diversas analises a serem feitas, ja que alem das vantagens e desvantagens de 

cada tipo, tambem existem as variaveis de tempo e custo de cada uma. Cabe ao 

gestor analisar e selecionar a que trara o resultado mais eficiente e eficaz. 

5.3 SELE<;AO DE PESSOAS 

De acordo com Lacombe (2005) a sele<;ao abrange o conjunto de praticas e 

processes usados para escolher, dentre os candidates recrutados, aquele que for o 

mais adequado para a vaga existente, ou seja, aquele que tern melhores condi<;oes 

de se ajustar a empresa e ao cargo, alem de conseguir urn born desempenho. A 

sele<;ao e a segunda etapa do processo, que come<;a com o recrutamento e termina 

com o contrato definitive ap6s o perfodo de experiencia. Uma boa sele<;ao costuma 

considerar nao s6 a vaga atual, mas o potencial do candidate. 

A sele<;ao visa enriquecer o capital humano. De acordo com PICARELLI e 
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WOOD (2004) a importancia do capital humane nas organizac;oes e cada vez mais 

reconhecido, ja que as pessoas nao sao recursos perecfveis, e sim, ativos valiosos, 

que sao os principais responsaveis para desenvolver neg6cios. E precise trac;ar urn 

perfil do profissional para que se alinhe as estrategias do neg6cio com as praticas de 

gestae de pessoas. 

Para urn processo de selec;ao sao utilizadas diversas tecnicas para escolher 

urn candidate. 

5.3.1 Entrevistas de Selecao 

A entrevista e a tecnica mais usual utilizada em urn processo de selec;ao. De 

acordo com Chiavenato (2004), a entrevista tern vantagens como: o baixo custo; 

facilidade de ser aplicada; e possfvel obter diversas informac;oes e tirar algumas 

impressoes do candidate que outros metodos nao possibilitam, per nao terem o 

cantata direto e a possibilidade de sanar duvidas que surgem no decorrer do 

processo. Porem, o autor cita algumas desvantagens, como: a subjetividade que 

pode-se criar ao realizar uma entrevista; e a possibilidade de ocorrer erros, de 

acordo com a formulac;ao da pergunta. 

Porem, apesar das desvantagens citadas, a entrevista e uma tecnica bastante 

aperfeic;oada e pede trazer 6timos resultados. 

De acordo com Caxito (2007) existem diversas tecnicas utilizadas durante 

uma entrevista, como per exemplo: 

a.) Entrevistas nao-estruturada; entrevista planejada; entrevista Comportamental; 

Entrevista situacional ou de simulac;ao, entre outras; 

b.) Provas de conhecimento gerais e especfficos 

c.) Testes psicometricos; entre outros. 

"A entrevista e urn instrumento auxiliar do processo de selec;ao, que deve 

buscar fates, principalmente profissionais, educacionais e socioeconomicos, 

relatives ao candidate" (Ribeiro, p. 82, 2006) 
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5.3.2 Dinamicas de Grupo 

Marras (2005) afirma que a dinamica de grupo e uma reuniao de candidates 

sob coordena<;ao de urn profissional especializado e alguns observadores, em que 

os candidates sao submetidos a urn exercicio ou teste situacional que permite 

avaliar as a<;oes e rea<;oes de cada urn com rela<;ao a urn perfil esperado. 

De acordo com Militao (2000), dinamica e toda atividade desenvolvida com 

urn grupo, como por exemplo, reunioes, workshops, grupos de treinamento, eventos, 

processes de sele<;ao, etc. Objetiva integrar, desinibir, divertir, refletir, aprender, 

apresentar, promover o conhecimento, incitar a aprendizagem, competir e aquecer. 

Ou seja, a dinamica e urn encontro de pessoas para buscar qualquer objetivo grupal. 

Militao (2000) define, a dinamica de grupo e urn processo vivencial, e urn 

memento de laborat6rio que possibilita reflexoes e aprendizados mais profundos e 

elaborados. 

Podem ser citadas algumas vantagens para a dinamica de grupo: e urn 

processo com carc~ter experimental; proporciona flexibilidade ao facilitador; ha a 

participa<;ao de todos; gera aprendizado; integra<;ao; comunica<;ao; entre outras. 

5.3.3 Custos de uma sele~ao ineficaz 

Caso a sele<;ao nao seja bern planejada e elaborada pode acarretar custos 

para a empresa, o autor Barbulho (2001) cita os seguintes: 

• Custos com a perda de tempo com o pessoal envolvido na sele<;ao; 

• Custos operacionais com cartas, telefonemas, impresses, publica<;oes em 

jornais e revistas, etc; 

• Custos gerais de admissao e treinamento com o novo colaborador; 

• Custos potenciais com a demissao, como o aviso previo, FGTS, entre outros; 

• Custos com o desperdicio pelo fracasso do novo admitido, uma vez que os 

custos reais e potenciais ocorrerao novamente; 

• Custos como queda momentanea da eficiencia do setor, do prestigio da 

empresa e do gestor, desmotiva<;ao generalizada da equipe de trabalho, entre 

outros. 
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5.4 SELE<;AO POR COMPETENCIAS 

5.4.1 Competencias 

lnicialmente, e necessaria colocar alguns conceitos para facilitar o 

entendimento no decorrer do texto. Quando uma pessoa e competente, quer dizer 

que ela tern urn born desempenho em determinada tarefa, porem quando ela tern 

uma competencia, quer dizer que ela tern conhecimento, habilidade e atitude para 

colocar em pratica o que for necessaria. 

Com isso o conceito de competencia definido para o trabalho e "Conjunto de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao indivfduo 

desempenhar com eficacia determinadas tarefas, em qualquer situac;ao" 

(RABAGLIO, 2001, P. 03). 

Conhecimento e o "saber adquirido", os conceitos, tecnicas, teorias e 
metodologias relacionados ao trabalho; habilidade eo "saber fazer'', ou seja, eo 
conhecimento colocado em pratica; e atitudes sao relacionadas aos 
comportamentos do colaborador, a forma como ele age junto a pares, superiores 
e subordinados (WOOD JR E PICARELLI FILHO, 2004, p. 127) 

Caso uma pessoa tenha urn conhecimento e nunca coloca-lo em pratica, 

falta-lhe habilidade, ou seja, ele nao tern competencia em determinado assunto. 

Ainda segundo Parry (1988) a competencia deve ser passfvel de ser analisada, 

avaliada e desenvolvida. 

Para Dutra (2004) o conceito de competencia esta ligado a agregac;ao de 

valor e entrega a determinado contexte par meio das pessoas. Como cada indivfduo 

contribui de maneira efetiva ao patrimonio de conhecimentos da organizac;ao, 

trazendo vantagens competitivas. 

Dutra (2004) utiliza o conceito de entrega das pessoas para a empresa, ou 

seja, o que cada urn pode oferecer. Unindo as diversas definic;oes sabre 

competencia, o autor considerou que as pessoas podem transformar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes em formas de agregar valor para a empresa. 

Para criar uma vantagem competitiva perante o mercado, e necessaria 

qualificac;ao da mao-de-obra, pais ate para os trabalhos mais simples, e necessaria 

urn determinado tipo de conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, competencias. 
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Existem dois tipos de competencias: tecnicas e comportamentais. De acordo 

com Rabaglia (2004), competencias tecnicas sao conhecimentos e habilidades em 

tecnicas ou fun9oes especfficas. Ja competencias comportamentais sao atitudes e 

comportamentos compatfveis com as atribui9oes a serem desempenhadas. 

Antigamente em urn processo de sele9ao interessava apenas a competencia 

tecnica em fun9oes especfficas, porem, atualmente, o diferencial esta no 

comportamental, como por exemplo: flexibilidade, relacionamento interpessoal, entre 

outros. 

5.4.2 Selecao com foco em competencias 

0 metoda de sele9ao por competencias e diferenciado dos outros mais 

tradicionais, ja que quando urn selecionador utiliza da intui9ao para escolher urn 

candidate, nao garante o sucesso, pois nao ha dados concretes e mensuraveis. Este 

metoda utiliza ferramentas de avalia9ao, sendo elas: entrevista comportamental com 

foco em competencias e Jogos com foco em competencias. 

Para iniciar o processo de Sele9ao por Competencias e preciso criar urn 

Mapeamento de urn Perfil de Competencias. Para realizar este mapeamento e 

preciso estabelecer uma rela9ao de parceria com a area requisitante da empresa, ja 

que sem uma conscientiza9ao e coopera9ao durante todo o processo seletivo, 

dificulta o alinhamento das necessidades da empresa com o resultado obtido. E 
preciso que o perfil de competencias agregue valor tanto para o profissional quanta 

para a organiza9ao. 

Ter todas as informa9oes sabre o cargo a ser selecionado e essencial para 

criar indicadores que cheguem a competencia desejada. Nenhuma informa9ao deve 

ser desprezada, como por exemplo, cultura da equipe, equipamentos, entre outros, 

ja que quanta mais dados houver, mais consistente sera o perfil. 

A entrevista comportamental e estruturada para levantar o comportamento 

passado da pessoa em uma situa9ao similar da competencia almejada, com 

perguntas abertas especificas, com o intuito de obter respostas que contenham o 

contexte, a9ao e resultado. 0 entrevistador deve comprovar com situa9oes ocorridas 

no passado, o que podera acontecer no futuro. Urn dos diferenciais do metoda e 
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fazer perguntas comportamentais. Elas geram respostas comportamentais que 

devem ser analisadas de acordo com o contexte em que ocorreu uma a9ao, 

detalhes do ocorrido e o resultado alcan9ado, porem e necessaria que estes tres 

itens sejam respondidos par complete. Com isso, o entrevistador tera objetivos 

especificos em cada pergunta realizada. Alem disso, com rela9ao a resposta e 

precise analisar se sao exemplos reais, com a utiliza9ao de verbos no passado, 

alem de estar clara que a pessoa foi autora da a9ao. 

Durante uma entrevista comportamental, e possivel que o candidate de 

respostas imprecisas, par isso o entrevistador deve estar atento e fazer perguntas 

sabre a declara9ao dada, para nao deixar duvidas e chegar ao objetivo, que e 

analisar a presen9a ou ausencia de competencias especificas. Ha tipos de 

perguntas que nao devem ser feitas, como par exemplo: perguntas fechadas; de 

multipla escolha; indutivas; hipoteticas; com utiliza9ao de "porques", abordando 

como curiosidade; investiga9ao par interpreta9ao como urn terapeuta; par hip6teses, 

utilizando teorias; par ideias pessoais do avaliador; ja que estes tipos de perguntas 

sao vagas e nao acrescentam conhecimento, alem de impossibilitar a analise do 

comportamento do candidate. 

E imprescindivel que o entrevistador nao aplique nenhuma forma de 

julgamento com rela9ao as respostas dadas pelo selecionado, tanto verbal quanta 

nao verbalmente, ja que o candidate percebe o comportamento do selecionador. 

Alem de durante a entrevista manter urn clima agradavel para que o entrevistado se 

sinta a vontade para dar respostas legitimas, sejam elas positivas ou nao. 

A prepara9ao para a entrevista e importante, a come9ar pela analise do 

curricula, a escolha do local e urn horario em que seja possivel cumpri-lo sem 

atrasos, alem de estar preparado com todos os materiais necessaries. Para a 

conduyao da entrevista e necessaria que haja uma introdu9ao, com a apresenta9ao 

do entrevistador. Ap6s isso, deve haver uma checagem das informayoes pessoais e 

profissionais, porem sem se estender muito nesse assunto, ja que nao e muito 

relevante. A partir deste momenta serao realizadas as perguntas baseadas no perfil 

de competencias, sendo esta a etapa em que se estendera durante urn tempo maier. 

No fechamento da entrevista deve-se apresentar a empresa e a vaga que esta 

sendo ofertada, alem de explicar as pr6ximas fases que poderao ocorrer e 

comprometer-se a dar urn parecer sabre o resultado da entrevista. 
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Outra forma de conduzir a selec;ao e realizar jogos com foco em 

competencias. De acordo com Rabaglia (2001), esta e uma tecnica vivencial, 

utilizada para observar comportamentos especlficos, realizada com grupos, par meio 

de exerclcios diversos. A partir desta tecnica, pode-se analisar o candidate par meio 

da atuac;ao do selecionado diante da situac;ao proposta. A diferenc;a da analise da 

entrevista comportamental e o jogo e que no primeiro analisa-se comportamentos 

passados e no segundo analisa-se comportamentos no presente. 

E interessante ter a participac;ao de condutores ou facilitadores, para que eles 

orientem os candidates, alem de tamar nota quando notar a existencia da 

competencia necessaria para o cargo e par fim, analisar os dados e juntamente com 

o observador, tirar uma conclusao sabre a pessoa que mais se adequou a vaga. Ja 

o observador geralmente e o requisitante da vaga ou outra pessoa responsavel pela 

admissao, sendo este o decisor final, o qual participa do processo seletivo. ao 

observar e registrar os comportamentos especlficos dos selecionados. Para que isso 

ocorra, antes de utilizar a ferramenta dos jogos, o observador deve ser informado de 

quais competencias ele deve analisar, como mensura-las e como nao aparentar 

alguma opiniao par comportamentos nao verbais. 

Ao planejar qual atividade sera realizada durante o jogo, e precise levar em 

considerac;ao mementos como apresentac;ao dos candidates, aquecimento, 

extravasamento e fechamento, apesar de nao acrescentarem informac;oes com 

relac;ao as competencias, porem deixam o grupo mais a vontade. No processo de 

integrac;ao pode ser feita dinamicas ludicas e que utilizem de movimentos flsicos, 

para ajudar a diminuir as tensoes. 

A partir do momenta que o selecionador tern o Perfil de Competencias 

necessaria para o cargo, ele deve selecionar se ira fazer uma entrevista 

comportamental e/ou jogos com foco em competencias. 

Na figura 3 foi desenvolvido urn diagrama para resumir as etapas para se 

realizar urn processo de Selec;ao Par Competencias 
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Figura 3 - Etapas para realizac;ao do processo de Selec;ao par Competencias 

Entre vista 
/ Comportamental ,__ 

Necessidade lnformayoes Perfil de 
de preencher ~ sabre o cargo ~ Competencias f--+ Avaliayao 
urn cargo 

~ Jogos com 
foco em ,...-
competencias 

Fonte: Baseado em RABAGLIO (2004) 

A avaliac;ao e realizada durante a entrevista e o jogo, de forma que durante o 

processo seja levantada se a pessoa tern as competencias desejadas para a vaga e 

deve-se definir pontuac;oes de acordo com o nfvel encontrado em cada candidate. 

A selec;ao baseada em competencias tern diversas vantagens com relac;ao a 

metodologia tradicional, como per exemplo, a selec;ao e realizada com mais 

objetividade, com urn processo sistematico; maier garantia de que realizara uma 

contratac;ao de sucesso; diminuir o turnover, alem de fortalecer a parceria entre a 

area de selec;ao e os clientes internes; entre outras vantagens. 

6. METODOLOGIA 

6.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA 

A empresa a ser estudada durante o projeto sera a Provider. Essa 

organizac;ao presta servic;o para a Claro Telecomunicac;oes, portanto serao 

abordadas as caracterfsticas das duas empresas. 

Os funcionarios da Provider exercem suas atividades dentro das instalac;oes 

da Claro, respeitando a cultura, os habitos e costumes desta empresa. 
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6.1.1 Grupo Provider 

6.1.1.1 Hist6rico da Empresa 

De acordo com Grupe Provider Solu9oes Tecnol6gicas (2008), a empresa foi 

fundada em 1996, o Grupe Provider presta servi9os nas areas de Desenvolvimento 

de Sistemas, Call Center e Outsorcing, e se faz presente em varias partes do Pals -

todo o Nordeste, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, entre outros estados. No 

segundo semestre de 2007, o grupo inaugurou a Provider Latin America, no Chile

empresa chilena, de capital 100% brasileiro. Poucos meses antes foram iniciados as 

atividades da empresa em Caruaru, no agreste pernambucano. 0 Grupe Provider 

conta com urn quadro de funcionarios de aproximadamente oito mil pessoas. 

A Provider se posiciona no mercado como uma empresa de BPO - Business 

Process Outsourcing - e tern focos bern definidos. 

0 Compromisso com os neg6cios dos clientes transforma a competencia dos 

seus profissionais em especializa9ao. 0 seu diferencial e o conhecimento aplicado, 

garantindo rela9oes contfnuas e compartilhamento dos desafios e solu9oes. 

A marca de trabalho da Provider visa proporcionar agilidade e 

competitividade, que sao valores apoiados na qualidade do conjunto de servi9os que 

disponibiliza. 

6.1.1.2 Premissas da empresa 

Responsabilidade com resultados e uma premissa que a Provider assume 

para seus clientes. Para alcan9a-los, ha a oferta de vantagens como: 

a.) Treinamento e especializa9ao, com otimiza9ao e produtividade. Gada profissional 

recebe especializa9ao e treinamento, alcan9ando urn alto nfvel tecnico. A forma9ao 

continuada e urn dos grandes investimentos da empresa. Vivencia do neg6cio do 

cliente e outra chave permanente neste processo, ja que oferece o servi90 para 

terceiros; 

b.) Agente de mudan9as, como fornecedor de servi9os, e imune a pressoes polfticas 

internas e pode ser o agente catalisador de mudan9as e intera9ao das areas de uma 
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empresa ou instituigao, com ganhos significativos na integragao de sistemas e 

pessoas; 

c.) Elasticidade, ja que a empresa obtem extrema agilidade no crescimento rapido, 

per meio de langamentos de produtos, aquisigoes e fusees, expansao geografica 

nacional e internacional e aumento na produgao permanente ou sazonal; 

d.) Velocidade nas a goes e antecipagao nos resultados, pais a Provider proporciona 

aos seus clientes aceleragao nos resultados, pela redugao e conhecimento previa 

des custos, elevando o seu crescimento e reduzindo as curvas de aprendizagem. 

6.1.1.3 Visao 

Visao da Provider e: 

"Estar entre as 100 maiores e mel heres empresas de Tecnologia da 

lnformagao e Comunicagao do Brasil, com atuagao internacional, buscando sempre 

a exceh3ncia na gestae e nos servigos prestados". 

6. 1. 1 .4 Missao 

A missao da Provider e: 

"Ampliar a competitividade das instituigoes e empresas clientes, 

implementando e desenvolvendo solugoes integradas de Tecnologia da lnformagao 

e Contact Center e oferecendo profissionais de informatica, atendimento e 

backoffice, com percepgao de beneffcios para a sociedade e oportunidades para os 

colaboradores". 

6.1.1.5 Estrutura Organizacional 

A empresa mantem equipes em varies estados do Pals e no Exterior. Sua 

estrutura diretiva e agil, procurando dar maier dimensao ao seu corpo tecnico. A 

Provider se faz presente per meio de filiais no Rio de Janeiro, Bahia, Ceara, 

Alagoas, Sao Paulo, entre outros. 
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6.1.1.6 Certifica<;ao e Reconhecimento Publico 

A Provider trabalha constantemente para conseguir reconhecimento do 

publico e das empresas certificadoras. Nos ultimos anos algumas certificac;oes foram 

alcanc;adas, listadas a seguir: 

2005 - Certifica<;ao lnternacional ISO 9001 Call Center Outsourcing, Fabrica de 

Software e Help Desk; 

2006/2007 - Certifica<;ao Microsoft Certified Partner; 

2007- Certifica<;ao lnternacionaiiSO 14001, de Gestao Ambiental; 

2007- Certificac;ao lnternacional NBR 16001, de Responsabilidade Social; 

2007 - Certifica<;ao lnternacional OHSAS 18001, de Seguran<;a e Saude do 

Trabalho. 

6.1. 1. 7 Areas de atua<;ao 

A Provider atua em diversas areas que abrangem desde urgencias medicas a 

loterias e destaca-se naquelas em que o sucesso alcanc;a multiples clientes do 

mesmo setor, em variados servi<;os, como por exemplo, distribui<;ao de energia 

eletrica; administra<;ao de cartao de credito; governos; saude; fazenda; educa<;ao; 

companhias de Aguas e Saneamento; redes digitais; transportes publicos; finan<;as; 

bancos; financeiras; cooperativas de credito; micro credito; correspondents bancario; 

cartoes de credito; mercado de capitais; factoring; empresas de telefonia m6vel, 

entre outros. 

6.1.1.8 Principais solu<;oes 

As principais solu<;oes oferecidas pela Provider sao em: Outsourcing; 

Solu<;oes em T.l.; Contact Centers; Solu<;oes Transversais; entre outros. 
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6.1.1.9 Responsabilidade Social 

A preocupac;:ao com a qualidade, a seguranc;:a, o social e o ambiental tambem 

e urn compromisso da Provider. Em seu dia-a-dia, a organizac;:ao desenvolve uma 

serie de iniciativas voltadas para proteger e preservar o meio ambiente, capacitar e 

motivar a todos na busca da solidariedade. 

6. 1.1.1 0 Provider na Claro 

A Provider e a empresa responsavel per efetuar a lnspec;:ao de Contratos de 

Pessoas Jurfdicas para a Claro Telecomunicac;:oes. 

Em Curitiba a equipe e composta atualmente per 13 colaboradores, sendo 1 

Supervisor e 12 Assistentes. 

A inspec;:ao esta inserida na Fabrica Corporativa da Claro, essa fabrica conta 

com mais 3 departamentos: Credito, Logfstica e Ativac;:ao. 

Figura 4- Fluxo da Fabrica Corporativa da Claro Telecomunicac;:oes 

lnspec;:ao Credito Logfstica Ativa9ao 
RCV 

Logfstica 

Fonte: Claro Telecomunica9oes (2008) 

Na figura 4,esta ilustrado o fluxo de toda a Fabrica Corporativa, a 1 o etapa e 

lnspec;:ao, responsavel per receber os pedidos das vendas realizadas pelos 

consultores, a lnspe9ao analisa os pedidos e os documentos des clientes, alem de 

lan9ar no sistema a Ordem de Venda com as informac;:oes do que o cliente esta 

adquirindo da Claro. Ap6s a lnspec;:ao o pedido e analisado pelo Credito, que faz 
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toda a verifica9ao financeira das empresas. A etapa seguinte e a Logfstica que 

separa os aparelhos e os chips. Ap6s a Logfstica o RCV faz a ativa9ao das lin has do 

cliente nos chips e comunica a Logfstica que os chips estao ativos com as 

respectivas linhas. Ap6s a ativa9ao do RCV o pedido retorna para a Logfstica fazer a 

entrega para o cliente. 

Todas as areas da Fabrica da Regional Parana I Santa Catarina estao 

situadas em Curitiba, apenas o RCV e controlado nacionalmente e esta localizado 

na cidade do Rio de Janeiro. 

6.1.2 Claro Telecomunica~oes 

6.1.2. 1 Origem 

De acordo com dados de Claro Telecomunica9oes (2008) a empresa e 

resultado da unifica9ao de seis operadoras: Americel (Centro-Oeste e parte da 

regiao Norte) que iniciou suas opera9oes em 1997, quando foi lan9ada a sua rede 

TDMA; ATL (RJ e ES), BCP Nordeste, BCP SP, Claro Digital (RS) e Tess (interior e 

literal do Estado de SP) que iniciaram suas opera9oes em 1998 tambem com a 

tecnologia TDMA. Desde o lan9amento da sua rede GSM, em 2003, a Claro 

destaca-se pela qualidade do atendimento ao cliente, oferta de servi9os inovadores, 

criativos e de ultima gera980. 

A Claro e uma das principais empresas de telefonia m6vel do Brasil e atua 

nacionalmente em 21 Estados e no Distrito Federal. Esta tambem presente em mais 

de 2.300 cidades e atende a mais de 30 milhoes de clientes com infra-estrutura e 

cobertura digital com a tecnologia GSM. 

A Claro e Hder em inova9ao no mercado brasileiro de telefonia m6vel e 

pioneira na oferta de servi9os de terceira gera9ao (3G) em 40 cidades brasileiras, 

desde novembro de 2007. Tambem mantem acordo de roaming para servi9os de 

voz em mais de 150 parses e em mais de cern para trafego de dados, nos cinco 

continentes. Juntas com essas operadoras, movimenta mais de 90% do trafego 

mundial de liga9oes. 
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A Claro e controlada pelo grupo America M6vil, urn dos cinco maiores grupos 

de telefonia m6vel do mundo, com mais de 153,4 milhoes de clientes e atua9ao 

direta em 17 parses (Argentina, Chile, Colombia, EISalvador, Equador, EUA, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguai, Peru, Republica 

Dominicana, Porto Rico e Uruguai, alem do Brasil). Fundada no Brasil, a marca 

Claro foi adotada pela America M6vil em empresas de outros oito parses da America 

Latina. 

6.1.2.2 Valores 

Ousadia; ir alem; inovar e ser criativo.; empreendedorismo; fazer acontecer; 

ser o agente transformador. Ser responsavel por suas a9oes com a comunidade, 

sociedade, acionistas, empresas e clientes. Empreender e antecipar as 

necessidades dos clientes; colocar-se no Iugar do cliente. Comprometer-se com o 

trabalho, a empresa, seus valores e objetivos. 

6.2 DELIMITA<;AO E PERSPECTIVA DA PESQUISA 

A pesquisa realizada sera explorat6ria, pois por meio de pesquisas e 

conhecendo a realidade da empresa e que o projeto sera elaborado. De acordo com 

Cervo (2007), a pesquisa explorat6ria tern o objetivo de buscar mais informa9oes 

sabre determinado assunto de estudo, por meio da defini9ao de objetivos. 

Para Lakatos (2001) o objetivo de uma pesquisa explorat6ria e a formula9ao 

de questoes ou de urn problema, com as seguintes finalidades: aumentar a 

familiaridade do pesquisador com urn ambiente, fato ou fenomeno, para a realiza9ao 

de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam

se geralmente procedimentos sistematicos ou para a obten9ao de observa9oes 

emprricas ou para as analises de dados (ou ambas, simultaneamente). 

A pesquisa explorat6ria que foi realizada neste projeto foi a Experimental, que 

consiste em investiga9oes de pesquisa emprrica cujo objetivo principal e o teste de 

hip6teses que dizem respeito a rela9oes de causa-efeito. 
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6.3 POPULA<;AO E AMOSTRA 

A amostra utilizada na pesquisa sera a filial de Curitiba, composta pelo cargo 

de Supervisor de lnspegao e Analista de Documentagao. lsto deve-se ao fate de 

termos conhecimento profunda apenas desta filial, nao tendo disponibilidade 

suficiente para realizar uma pesquisa mais ampla com outros estados do pafs. 

6.4 LIMITA<;AO DA PESQUISA 

A pesquisa possui algumas limitagoes. Durante a elaboragao do processo de 

Selegao par Competencias utilzou-se informagoes obtidas atraves des funcionarios 

da Provider, porem para aplicar o processo, utilizou-se candidates as vagas 

estudadas. Alem de o projeto ter side realizado com base apenas na filial de 

Curitiba, devido a limitagao de tempo; pela distancia; e par nao conhecer a realidade 

das outras regionais. 

6.5 APRESENTA<;AO DE DADOS OBTIDOS 

Neste t6pico sera apresentado a pesquisa feita na empresa Provider em que 

foi realizado urn plano de Selegao par Competencias para dais cargos da filial de 

Curitiba: Assistente de Documentagao e Supervisor de lnspegao. 

De acordo com a pesquisa bilbliografica presente no decorrer do trabalho, foi 

vista que para realizar urn plano de selegao com foco nas competencias e 

necessaria seguir algumas etapas. 

A partir do momenta em que e reconhecida a necessidade de contratar 

pessoas para urn determinado cargo, precisa-se criar urn Perfil de Competencias. 

Ap6s a realizagao deste perfil, e fundamental que seja elaborada uma entrevista 

comportamental e/ou jogos com foco em competencias. A partir do t6pico 6.5.1 

serao descritos os resultados obtidos par meio do estudo e aplicagao do projeto na 

empresa Provider, para os cargos de Assistente de Documentagao e Supervisor de 

lnspegao. 
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6.5.1 Assistente de Documenta~ao 

6.5.1.1 Descri<;ao do cargo 

0 cargo de Analista de Documenta<;ao realiza a inspe<;ao de documentos da 

Claro Telecomunica<;oes, mais especificamente dos vendedores da Claro. Os 

vendedores fazem urn plano com Pessoa Juridica e os analistas de documenta<;ao 

devem inspecionar se os dados estao corretos e se nao ha nada fora das regras 

preestabelecidas pela Claro. 

A inspe<;ao de contratos possui quatro etapas: 

a.) Negocia<;ao, e a etapa em que o assistente realiza a analise dos pedidos, se 

todos os dados necessaries estao preenchidos; os valores estao corretos; a 

promo<;ao solicitada esta vigente, entre diversos outros fatores; 

b.) Input, etapa em que o pedido e lan<;ado no sistema SAP e e feito a ordem de 

venda para que o pedido siga dentro do fluxo da fabrica corporativa; 

c.) Documenta<;ao, em que enquanto o pedido esta no setor de logistica, 

paralelamente e realizado a analise dos documentos de Pessoa Juridica; 

d.) llha de Regulariza<;ao, em que o funcionario deve informar aos vendedores. por 

que urn determinado contrato esta pendente de aprova<;ao. Ap6s a regulariza<;ao 

volta para a primeira etapa. 

Geralmente cada funcionario realiza apenas uma etapa do processo, porem 

eles devem saber trabalhar em todas as etapas, ja que caso algum funcionario falte 

ou alguma etapa esteja atrasada, e necessaria flexibilidade para suprir a outra 

atividade. 

6.5.1.2 Perfil da Vaga 

E necessaria fazer urn levantamento do perfil da vaga para recrutar o pessoal. 

Como por exemplo, dados que contenham o salario, beneficios, horarios, folgas; 

atividades a serem desenvolvidas pelo cargo; decisoes e a<;oes exigidas pelo cargo; 

motive para abertura da vaga. No caso de analista de documenta<;ao os dados sao 

os seguintes: 
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• Salario lnicial: R$572,00 

• Ap6s periodo de experiencia: R$738,00 

• Beneficios: Vale Refei<;ao, vale transporte, Plano de Saude. 

• Horarios: De segunda a sexta-feira Das 9h00 as 18h00; porem ha uma 

grande quantidade de horas extras trabalhadas. 

• Atribui<;oes: Analise de pedidos, lan<;amento de pedidos, analise de 

documentos, Regulariza<;ao de pendencias. 

• Motive: Facilitar e fiscalizar o processo de venda dos promotores. 

• Valores: etica e coopera<;ao entre os individuos. 

6.5.1.3 Perfil Pessoal e Profissional 

Alem dos requisites da vaga, e precise levantar o perfil pessoal e profissional 

exigido para o preenchimento do cargo vago. Sao necessaries dados como idade, 

sexo, local de moradia; experiencia profissional exigida; conhecimentos; exigencias 

legais, como documenta<;ao e outras informa<;oes especificas. No caso do Analista 

de Documenta<;ao sao exigidos os seguintes quesitos: 

• ldade: Minima de 18 e maxima de 30 anos. 

• Sexo: lndiferente 

• Local de moradia: lndiferente 

• Escolaridade: Ensino Media Complete 

• Informatica: intermediario 

• Experiencia: nao e necessaria 

6.5.1.4 Perfil de Competencias 

Para desenvolver o mapeamento das competencias do cargo foi realizada urn 

entrevista com a supervisora do cargo que citou os conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessarias para que o cargo atinja a eficiencia e a eficacia desejada. Foi 

realizada tambem uma pesquisa informal com alguns funcionarios que trabalham a 

mais tempo na empresa, para obter diversos pontes de vista, porem a empresa nao 

conta com uma area de Gestae de Pessoas em Curitiba, entao nao tern como 
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realizar uma pesquisa Todas as informac;oes citadas foram consideradas, pais sao 

importantes para construc;ao do perfil final. 

No quadro 2 sera definido o Perfil de Competencias para o cargo de Analista 

de Documentac;ao. 

Quadro 2 - Perfil de Competencias de Analista de Documentac;ao 

lndicadores de Competencias Competencias 
Concentrac;ao, facilidade de 
aprendizado, comprometimento, foco 
em resultados, equilibria emocional, 

Analise do Pedido persistencia, flexibilidade, agilidade, 
organizac;ao, pr6-atividade, 
dinamismo, detalhista, trabalho em 
equipe, facilidade na escrita. 
Capacidade de sfntese, 
comprometimento, foco em 

Lanc;amento do Pedido resultados, equilibria emocional, 
organizac;ao, flexibilidade, pr6-
atividade, dinamismo, agilidade, etica. 
Facilidade na escrita, concentrac;ao, 

Analise de Documentos 
comprometimento, organizac;ao, 

de Pessoa Jurfdica 
agilidade, detalhista, etica, 
capacidade de trabalhar em equipe, 
foco em resultados. 
Habilidade em negociac;ao, habilidade 
de relacionamento interpessoal, 
agilidade, concentrac;ao, etica, 

Regularizac;ao de Pendemcias flexibilidade, equilibria emocional, 
organizac;ao, persistencia, detalhista, 
habilidade em atendimento telefenico, 
comunicac;ao verbal. 

Fonte: Baseado em RABAGLIO (2004) 

No quadro 3 foi agrupado as competencias similares em grupos e divididos 

em competencia tecnica e comportamental. 

Quadro 3 - Grupos de Competencias Similares para Analista de Documentac;ao 

Competencias Tecnicas 
• Escolaridade: Ensino Media Candidates que tenham conhecimentos 

completo em informatica e digitac;ao, uma boa 
• Conhecimentos em informatica comunicac;ao verbal e escrita e com o 
• Digitac;ao Ensino Media completo. 



• Tecnica de Negocia<;ao Deve ter uma boa capacidade de 
• Tecnicas de comunica<;ao e slntese, para resumir os dados obtidos 

expressao verbal nos contratos. 
• Facilidade na escrita Alem de precisar ter uma boa 
• Capacidade de slntese comunica<;ao ao telefone, para passar 
• Atendimento telefonico os dados para os promotores de venda. 

Competencias Comportamentais 
• Concentra<;ao 
• Minucioso 
• Equilibria emocional 
• Organiza<;ao 
• Agilidade 

• Comprometimento 
• Foco em resultado 
• Etica 
• Trabalho em equipe 
• Flexibilidade 
• Dinamismo 

• Comunica<;ao 
• Pr6-atividade 
• Persistencia 
• Facilidade de aprendizado 

Fonte: Baseado em RABAGLIO (2004) 

Capacidade de concentra<;ao para nao 
dispersar a aten<;ao com 
acontecimentos do ambiente a sua 
volta. 
Minucioso, deve ser detalhista em 
todas as etapas de analise que ocorrem 
durante o processo. 
Apresentar urn born equilibria 
emocional para suportar a pressao que 
ocorre diariamente durante o trabalho. 
Organiza<;ao para criar procedimentos 
que tragam conseqOente agilidade no 
processo, ja que e necessaria o 
manuseio de muitos documentos e 
arquivos. 
Para alcan<;ar o resultado almejado 
pela empresa, e necessaria ter 
comprometimento com a atividade 
desenvolvida e focar no resultado que 
deve se obter. 
A etica e imprescindlvel para prejudicar 
a integridade da empresa. 
Capacidade de trabalhar em equipe e 
ser flexfvel para auxiliar em todas as 
tarefas emergentes, para isso e precise 
ser dinamico e se adaptar as mudan<;as 
que ocorrem durante o processo de 
trabalho. 
Capacidade de comunicar-se de forma 
eficaz com o cliente interne. 
Ter pr6-atividade para se antecipar aos 
acontecimentos e procurar estar 
sempre em atividade. 
Como podem ocorrer erros durante o 
processo, e necessaria persistencia 
para nao cometer os mesmos erros. 
0 candidate deve ter facilidade para 
aprender rapido e corretamente. 
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Se urn candidate tiver estas competencias listadas, sem duvidas sera bern 

sucedido no cargo de Analista de Documenta<;ao. 

Existem alguns impecflios no ambiente de trabalho, ja que a area encontra-se 

entre duas outras areas bastante barulhentas, exigindo muita concentra<;ao. Alem de 

conviver em constante pressao por parte dos promotores de vendas da Claro e 

tambem da grande quantidade de contratos diaries a serem inspecionados. 

6.5.1.5 Entrevista Comportamental 

Para este cargo serao realizados dois processes para chegar ao candidate 

que se ira se adequar melhor as necessidades da empresa. A primeira etapa sera 

realizar uma entrevista comportamental para que com as respostas dadas pelos 

candidates seja possfvel verificar se a pessoa tern ou nao a competencia almejada. 

As perguntas sao abertas e especfficas, contendo verbos de a<;ao no 

passado. lsto ocorre para que as respostas sejam tambem sabre comportamentos 

passados e que a competencia seja analisada per meio de situa<;6es ocorridas com 

o candidate. A resposta deve center urn contexte, a a<;ao e o resultado obtido. 

A entrevista foi construfda com base no perfil de competencias presente no 

t6pico 6.5.1.4. A seguir serao definidas as perguntas que serao feitas na entrevista 

comportamental. 

1.) Conte-me uma situa<;ao em que voce assumiu algum erro cometido? 

Competencia analisada: etica, comprometimento. 

2.) Descreva-me como voce administrou problemas de relacionamento interpessoal 

entre colegas em sua vida pessoal ou profissional? 

Competencia analisada: relacionamento interpessoal, equilibria emocional, etica, 

trabalho em equipe. 

3.) Fale-me sabre uma situa<;ao diffcil vivenciada per voce, em que teve sua 

colabora<;ao significativa. 

Competencia analisada: trabalho em equipe, comprometimento, equilibria 
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emocional, etica. 

4.) Em algum momenta em que voce tinha muitas atividades para realizar, como 

agiu nessa situa9ao? 

Competlmcia analisada: Organiza9ao, concentra9ao, persistencia, foco em 

resultados, agilidade. 

5.) Descreva-me uma situa9ao em que voce assumiu responsabilidades por uma 

tarefa que nao fazia parte de suas atribui9ao? Por que? 

Competencia analisada: flexibilidade, capacidade de trabalhar em equipe, 

facilidade de aprendizado, comprometimento, dinamismo, pr6-atividade, agilidade. 

6.) Conte-me urn momenta em que voce teve que trabalhar alem do habitual para 

cumprir sua atividade? 

Competencia analisada: Comprometimento, foco em resultado, flexibilidade. 

7.) Descreva-me uma situa9ao em que voce tinha muitos dados e informa9oes para 

analisar em pouco tempo eo que voce fez neste caso? 

Competencia analisada: Detalhista, organiza9ao, concentra9ao, comprometimento, 

foco em resultados, equilfbrio emocional, dinamismo. 

Conforme descrito, cada pergunta tera como objetivo a analise da presen9a 

ou nao da competencia analisada no candidate. 

0 entrevistador deve ficar atento se a resposta do candidate contem o 

contexte, a9ao e resultado. Caso contrario, deve-se insistir de maneira sutil para 

obter a resposta desejada, senao a pergunta sera invalidada. 

6.5.1.6 Jogos com foco em competencias 

Ap6s a entrevista comportamental, os candidates deverao participar de urn 

jogo com foco em competencias para analisar por meio de comportamentos 

presentes, de forma vivencial, a presen9a das competencias almejadas. 
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0 exemplo foi retirado do livre da autora Rabaglia (2004) para o cargo de 

Assistente de Documenta9ao sera utilizada a dinamica da Carruagem, pois com ela 

e possfvel analisar grande parte das qualifica9oes que sao avaliadas para o cargo. 

Esta dinamica possibilita ao avaliador diagnosticar nos candidates se ele e atento e 

concentrado, raciocfnio rapido, facilidade em trabalhar em grupo, entre outras 

competencias que serao citadas durante a explica9ao da dinamica 

1.) Carruagem 

0 objetivo desta dinamica e verificar a existencia das seguintes 

competencias: aten9ao, concentra9ao, agilidade, prontidao, sinergia, sincronicidade, 

percep9ao do todo e flexibilidade para ajustar-se ao ritmo do grupo. A dinamica dura 

aproximadamente 10 minutes. 

E divide urn personagem para cada participante do grupo, sao eles: cocheiro, 

roda, passageiro magro, passageira, menininho chorao, banco, porta, molas, cavalo, 

carruagem que sao todos os participantes. 

0 facilitador come9a explicando que vai contar uma hist6ria e quando for 

citado o personagem, a pessoa que sera o personagem, deve levantar-se, bater 

urn a palma e logo se sentar. Quando o facilitador disser "carruagem", todos devem 

levantar-se, bater duas pal mas e logo se sentar. 

Sera contado a seguinte hist6ria: 

A viagem estava atrasada, porque o cocheiro estava consertando a roda 

dianteira da carruagem. 0 atraso o deixava cada vez mais irritado, eo passageiro 

magro andava de um /ado para o outro, enquanto a passageira acalmava o 

menininho chorao. 

Quando a carruagem ficou pronta, o velho cocheiro apressou-se em fechar 

a porta e tirar o capim do cavalo, para iniciar a viagem da carruagem. 

0 passageiro magro acalmou-se e ate sorriu para o menininho chorao que, 

agora todo feliz, fazia ranger com seus pulos as mo/as do banco da carruagem. 

A carruagem iniciou a viagem pelo cavalo enquanto a passageira sorria 

para o passageiro magro. Mas, de repente o cavalo troper;ou, o banco inclinou, a 

porta se abriu, e o cavalo se assustou, obrigando a carruagem a parar para 

consertar a mola do assento e a roda que havia se soltado novamente da 

carruagem. 
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6.5.2 Supervisor de lnspe~ao 

6.5.2.1 Descri9ao do cargo 

0 Supervisor de lnspe9ao faz a supervisao dos Analistas de Documentayao. 

As atribui9oes do Supervidor alem deste e fazer recrutamento, sele9ao de pessoas, 

avalia9ao de desempenho, elaborayao de programas motivacionais, centrale de 

qualidade, centrale de produtividade, aplica9ao de treinamentos, entre outras 

atividades. 

0 Supervisor de lnspe9ao e subordinado ao Gerente de Contratos que esta 

localizado na matriz em Recife. Par este motive, a maioria das decisoes sao 

tomadas sem a consulta do superior direto, com isso ha mais autonomia no cargo. 

6.5.2.2 Perfil da Vaga 

Antes de recrutar urn candidate para a vaga de Supervisor de lnspe9ao e 

necessaria estar munida de algumas informayoes sabre o perfil da vaga. Estas 

informa9oes estao descritas a seguir. 

• Salario lnicial: R$1.050,00 

• Beneffcios: Vale Refei9ao, Vale Transporte, Plano de Saude. 

• Horarios: de segunda a sexta-feira das 9h00 as 18h00; porem ha uma grande 

quantidade de horas extras trabalhadas, inclusive finais de semana; 

• Atribui9oes: recrutamento, sele9ao de pessoas, avalia9ao de desempenho, 

elaborayao de programas motivacionais, centrale de qualidade, centrale de 

produtividade, treinamento e desenvolvimento de pessoal, entre outras 

atividades. 

• Motive: Supervisionar o trabalho dos analistas 

• Valores: etica e cooperayao entre os indivfduos. 

6.5.2.3 Perfil Pessoal e Profissional 

0 perfil pessoal e profissional do candidate tambem deve ser pre-definido 
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para o recrutamento e a selec;ao. Estas informac;oes estao descritas a seguir. 

• ldade: Mfnima de 18 e maxima de 35 anos. 

• Sexo: lndiferente 

• Local de moradia: lndiferente 

• Escolaridade: Ensino Superior Complete 

• Informatica: intermediario 

• Experiencia: 1 ano em Gestae de Pessoas 

6.5.2.4 Perfil de Competencias 

No quadro 4 sera definido o Perfil de Competencias para o cargo de 

Supervisor de lnspec;ao. 

Quadro 4- Perfil de Competenc1as de Superv1sor de lnspec;ao 
lndicadores de Competlmcias Competencias 

Recrutamento e Selec;ao 

Avaliac;ao de Desempenho 

Centrale de relat6rios 
produtividade 

Centrale de relat6rio de qualidade 

Fornecer feedback 

Planejamento estrategico, 
administrac;ao do tempo, foco no 
cliente, atenc;ao concentrada, 
percepc;ao, etica, foco em resultados 
Etica, imparcialidade, percepc;ao, foco 
em resultado, comprometimento 

de Atenc;ao, foco em resultado, raciocfnio 
16gico, agilidade, comprometimento, 
etica, percepc;ao, organizac;ao 
Raciocfnio 16gico 
Comunica98o, pacienc1a, 
comprometimento, saber ouvir 

Centrale de folha ponte e horas extras Atenc;ao, concentrac;ao, organizac;ao, 
agilidade 

Fechamento financeiro 

Supervisao des subordinados 

Etica, integridade 
Profissionalismo, seriedade, 
persuasao, etica, administrac;ao de 
conflitos, negociac;ao, foco em 
resultados, agilidade, administrac;ao 
de clima organizacional, lideranc;a, 
flexibilidade 

Elaborac;ao 
motivacionais 

de programas Pr6-atividade, entusiasmo, lideranc;a 

Administrac;ao 
equipe 

Treinamento 

da produtividade da Visao estrategica, agilidade 

Pr6-atividade, entusiasmo, empatia, 
visao estrategica 

Fonte: Baseado em RABAGLIO (2004) 
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No quadro 5 foi agrupado as competencias similares em grupos e divididos 

em competencia tecnica e comportamental. 

Quadro 5- Grupos de Competencias Similares para Supervisor de lnspe<;ao 

Competencias Tecnicas 
• Escolaridade: Ensino Superior Candidates que tenham conhecimentos 

Complete 
• Conhecimento em Informatica 

nlvel intermediario 
• Experiencia de 1 ano em Gestae 

de Pessoas 
• Habilidade em administrar metas 

em informatica intermediario e com o 
Ensino Superior complete. 
Com experiencia de no mlnimo urn ano 
na area de Gestae de Pessoas. 
Habilidade em administrar metas que 
devem ser planejadas 
antecipadamente. 

Com Q_etencias Com j)ortamentais 
• Planejamento estrategico Planejar estrategicamente para realizar 
• Administra<;ao do tempo algumas atividades inerentes ao cargo, 
• Aten<;ao concentrada como o recrutamento e sele<;ao. 
• Percep<;ao Administrar o tempo com eficie~cia 
• Raciocinio Logico para que todas as tarefas seJam 
• Agilidade rea~iz~das em ~em~o. habil, sem 
• Comunica<;ao preJudlcar as ~ema1s at1v1dades. 

P 
. . Ter aten<;ao concentrada nas 

• ac1enc1a ·d d 1 r · Fl "bl d d necess1 a es re a 1vas ao cargo, po1s 
• exJ 11 a e ha muitos fatores que distraem as 

pessoas no ambiente de trabalho. 
Quando necessaria o responsavel por 
uma fun<;ao precisa desempenhar outra 
atividade para ajudar a equipe a atingir 
os resultados, essa flexibilidade e 
fundamental. 
Administrar a pressao recebida pelos 
n1ve1s superiores e passar aos 
colaboradores apenas o necessaria. 
Saber comunicar aos funcionarios as 
decisoes tomadas e explicar quais os 
resultados que a empresa espera 
deles, de modo que todos entendam as 
razoes que a empresa teve para fazer 
determinadas solicita<;oes. Saber 
aplicar treinamentos. Prestar aten<;ao 
nas rea<;oes e no comportamento dos 
funcionarios e buscar perceber quais 
atitudes que as pessoas tern no 
ambiente de trabalho que podem 
influenciar em suas atividades e no 
desempenho. Raciocinio logico para 
desemvolver e interpretar relat6rios. 



• Foco no cliente 
• Foco no resultado 
• Comprometimento 
• Organizac;ao 
• Negociac;ao 
• Lideranc;a 
• Visao estrategica 

• Etica 
• lmparcialidade 
• Percepc;ao 
• lntegridade 
• Seriedade 
• Profissionalismo 
• Saber ouvir 
• Persuasao 
• Administrac;ao de conflitos 
• Administrac;ao de clima 

organizacional 
• Entusiasmo 
• Pr6 atividade 
• Empatia 

Fonte: Baseado em RABAGLIO (2004) 

Dar enfase ao cliente, durante a 
realizac;ao das atividades. 
Estar sempre focado nos objetivo finais 
da empresa. E importante ter 
comprometimento com a organizac;ao 
para alcanc;ar o resultado esperado. 
Organizar o ambiente de trabalho e as 
prioridades que surgem a todo 
momenta. 
Saber negociar e defender os intereses 
da equipe. 
Ser lider atraves de exemplos. 
Organizar e demandar func;oes 
estrategicamente, com foco no 
resultado final. 
Ser imparcial e profissional, sem deixar 
que opinioes pessoais interfiram no 
desempenho do cargo. 
Ouvir o funcionario e agir para tentar 
auxiliar no problema proposto, saber 
aceitar as crfticas e sugestoes. 
Passar para equipe determinac;ao e 
vontade em querer atingir as metas. 
Poder de convencimento em passar os 
objetivos, metas e determinadas 
imposic;oes que sao feitas pela 
empresa e que nem sempre sao bern 
interpretadas pelos colaboradores; 
Agir preventivamente, antes dos 
problemas acontecerem. 
Lidar com problemas e atritos 
interpessoais; 
Carisma e poder de atencao. 
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Existem situac;oes crfticas administradas pelo cargo quando a demanda 

aumenta, precisa tirar a sobrecarga de cada equipe. Alem da administrayao dos 

erros ocorridos pelos subordinados. Por estes motives e necessaria a tomada de 

decisoes rapidas. 
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6.5.2.5 Entrevista Comportamental 

1.) Conte-me sobre uma situa<;ao imprevista que voce teve que administrar na sua 

fun<;ao e como se saiu. 

Competencias analisadas: criatividade, agilidade, tomada de decisao, 

comprometimento, etica, profissionalismo. 

2.) Quais as ideias ou sugestoes mais produtivas que voce teve na sua area de 

atua<;ao? 

Competencias analisadas: criatividade, tomada de decisao. 

3.) Descreva-me uma situa<;ao em que voce assumiu responsabilidade por uma 

tarefa que nao fazia parte de suas atribui<;oes e por que? 

Competencias analisadas: lniciativa, pr6-atividade, flexibilidade, foco em 

resultados, colabora<;ao, profissionalismo. 

4.) Conte-me sobre a negocia<;ao mais importante e com melhor resultado que voce 

obteve. 

Competencias analisadas: Negocia<;ao, persuasao, criatividade, tomada de 

decisao, agilidade, lideran<;a. 

5.) Descreva-me uma situa<;ao em que entrou em conflito com sua chefia. Como 

administrou essa situa<;ao? 

Competencias analisadas: Administra<;ao de conflitos, paciencia, profissionalismo, 

etica, percep<;ao, comprometimento. 

6.) Fale-me sobre uma situa<;ao na qual sua participa<;ao foi importante para 

solucionar urn problema de relacionamento entre participantes da equipe. 

Competencias analisadas: Relacionamento interpessoal, administra<;ao de 

conflitos, profissionalismo, eticca, integridade, saber ouvir, persuasao, negocia<;ao. 

7.) Descreva-me uma situa<;ao em que voce defendeu seus valores eticos? 
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Competencias analisadas: Etica, lntegridade, profissionalismo. 

8.) Fale-me sabre algum resultado inesperado, que tenha ultrapassado as 

expectativas. 

Competencias analisadas: pr6-atividade, criatividade, foco em resultados, 

planejamento estrategico. 

9.) Em que memento voce percebeu sua equipe mais desmotivada? 0 Que fez? 

Competencias analisadas: Criatividade, administragao de conflitos, 

profissionalismo, percepgao, comprometimento, administragao do clima 

organizacional. 

10.) Como voce administrou problemas de relacionamento interpessoal entre 

componentes da equipe? 

Competencias analisadas: Criatividade, administragao de conflitos, 

profissionalismo, percepgao, comprometimento, administragao do clima 

organizacional, paciencia, imparcialidade, etica. 

11.) Conte-me qual a tecnica que voce usou para conhecer o nivel de satisfagao de 

sua equipe. 

Competencias analisadas: administragao do clima organizacional, imparcialidade, 

profissionalismo, etica, percepgao. 

12.) 0 que voce faz para melhorar a satisfagao da sua equipe ou dos seus clientes 

internes? 

Competencias analisadas: Foco no cliente, foco em resultados, criatividade, 

profissionalismo, planejamento estrategico. 

13.) Qual a meta mais ousada que ja perseguiu? Alcangou? 

Competencias analisadas: lideranga, seriedade, foco em resultados, planejamento 

estrateg ico. 
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14.) Qual o feedback mais diffcil ou delicado que voce ja forneceu? 

Competencias analisadas: pr6-atividade, integridade, imparcialidade, lideranc;a, 

administrac;ao do clima organicional. 

15.) Qual o feedback negative que voce recebeu? Como reagiu? 

Competencias analisadas: integridade, foco no cliente, percepc;ao, etica, 

seriedade. 

16.) Qual o maior risco que voce correu numa decisao que teve que tamar sozinho? 

Competencias analisadas: seriedade, criatividade, percepc;ao, raciocfnio 16gico, 

atenc;ao, detalhista, agilidade. 

6.5.2.6 Jogos com foco em competencias 

Para obter mais algumas informac;oes sabre as competencias presentes nos 

candidates sera realizado uma dinamica de grupo com foco em competenCias. 

Foram escolhidos dois exemplos para serem aplicados, retirados do livro da autora 

Rabaglia (2004) para o cargo de Supervisor de lnspec;ao. 

1.) Hist6ria em quadrinhos 

0 objetivo desta dinamica e que o grupo entre em urn conscenso dentro do 

limite de tempo proposto. 

As competencias a serem observadas sao: fluencia verbal, persuasao, 

negociac;ao, resistencia a frustrac;ao, flexibilidade, habilidade para ouvir, lideranc;a, 

foco em resultados, adminsitrac;ao do tempo, born sensa, equilfbrio emocional, 

raciocfnio 16gico. 

0 material a ser utilizado nesta dinamica e urn texto sabre urn abrigo 

subterraneo, a atividade deve durar aproximadamente 40 minutes. 

As instruc;oes para realizac;ao desta dinamica sao divididas em tres etapas: 

Na 1 a etapa todos os candidates ficam sentados em circulos e serao 

instrufdos a pensar em urn personagem de hist6rias em quadrinhos ou cantos de 

fadas com o qual se identifique, no tempo de tres minutes. 0 facilitdor solicita que 
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nao hajam repeti96es. Pede que pensem em mais de urn, caso alguem ja tiver feito 

a mesma escolha. 

Na 28 etapa o facilitador solicita que cada urn fale sabre o personagem 

escolhido e por que se identifica com ele. 

Na 38 etapa o facilitador da as instru96es do texto a seguir e solicita que, em 

20 minutes, cheguem ao consenso de salvar metade do numero de personagens 

existentes. 

0 facilitador deve iniciar o texto: 

Daqui a vinte minutos, um cometa ira destruir toda a vida humana na Terra, a 

qual entrara em um perfodo de tres meses de frio e escuridao. 

Os cientistas acham que a Terra nao tera condigoes de manter a vida 

humana. Voces estarao seguros em um Bunker que os mantera em condigoes 

apertadas, mas toleraveis, durante seis meses, passados os quais poderao sair e 

tentar viver Ia fora. 

Ate onde sabem, voces sao as {micas pessoas do mundo que irao sobreviver. 

0 Bunker tern capacidade para mais "n" pessoas e podera absorver parte dos 

personagens que voces escolheram, e as portas s6 se fecharao quando a 

capacidade estiver completa. Ha "n" personagens concorrendo a uma vaga no 

Bunker, mas s6 "n" poderao entrar. 

Cabe ao grupo decidir quem entrara no Bunker e por que, pela ordem. E 
necessaria justificar as escolhas. 

2.) A Vaca 

0 objetivo desta dinamica e a realiza9ao de urn trabalho nao estruturado e 

reflexao de como atingir os melhores resultados. 

As competencias a serem observadas sao: trabalho em equipe, participa9ao, 

coopera9ao, organiza9ao, planejamento estrategico, comunica9ao, lideran9a, foco 

em resultados, visao do todo, foco no cliente. 

Serao utilizados os seguintes materiais: papel, material de desenho, tesoura 

para cad a grupo, cartoes com names de parte do corpo de uma vaca, como. por 

exemplo, cabe9a; rabo; olhos; orelha esquerda; orelha direita; pata traseira 

esquerda; pata traseira direita; pata dianteira esquerda; pata dianteira direita; tetas; 

etc. 
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A dinamica dura aproximadamente 45 minutes e e com pasta de duas etapas. 

Na 18 etapa deve-se dividir o grupo em subgrupos, sem que haja nenhuma 

comunica<;ao entre eles. 0 coordenador distribui cartoes com os names dos 

peda<;os da vaca e orienta as subgrupos a fazerem as denhos correspondentes. Nao 

da mais nenhuma orienta<;ao. Os subgrupos se reunem, fazem seus desenhos. 

Na 28 etapa realiza-se uma plenaria, em que todos se juntam e montam uma 

vaca. Em geral a vaca fica uma figura desproporcional. 0 coordenador puxa a 

reflexao sabre o que isso quer dizer no trabalho cotidiano. Faz as seguintes 

perguntas: 

Porque isso acontece? Como se poderia ter uma vaca mais adequada? 

Uma complementa<;ao da dinamica e que as subgrupos voltem a desenhar as 

complementos da vaca; desta vez, planejando e distribuindo tarefas para que todos 

participem e atinjam juntos o objetivo. 

7 ANALISE DOS RESULTADOS 

A partir do estudo realizado, foram aplicados as conhecimentos adquiridos par 

meio deste trabalho. 

0 plano de Sele<;ao par Competemcias foi colocado em pratica para a 

contrata<;ao de dais Assistentes de Documenta<;ao para a Provider. 

Foi realizado o metoda de recrutamento externo, ja que a empresa Provider 

busca pessoas novas para implementar e enriquecer o quadro de funcionarios. Ap6s 

a realiza<;ao de anuncios em diversas Universidades de Curitiba, foram levantados 

alguns candidates para concorrer as duas vagas disponfveis. 

Foi utilizado o Perfil de Competencias elaborado neste trabalho, assim como 

a entrevista comportamental e o jogo com foco em competencias. 

Primeiramente foi realizada a dinamica de grupo Carruagem. 0 objetivo desta 

dinamica era o de verificar a existencia das competencias: aten<;ao, concentra<;ao, 

agilidade, prontidao, sinergia, sincronicidade, percep<;ao do todo e flexibilidade para 

ajustar-se ao ritmo do grupo. 

Nesta etapa participaram 18 candidates, dentre os quais foram selecionados 
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7 pessoas. Estes candidates demonstraram ter a maioria das competencias 

analisadas. Porem, o restante do grupo apresentou algumas falhas, como a 

desatenc;:ao quando seu personagem era requisitado; alguns nao tinham agilidade 

para bater palma no instante solicitado; alem de alguns candidates demonstraram 

nao ter entendido o que era pra ser feito na dinamica, ficando deslocados na 

atividade. 

Ap6s a dinamica a facilitadora e o observador classificaram sete candidates 

que obtiveram urn born desempenho na dinamica. Com isso, no dia seguinte foi 

informado, per meio de correio eletronico, para os candidates que nao foram 

aprovados, que eles estavam desclassificados do processo seletivo. A facilitadora 

tambem entrou em cantata com os candidates que foram aprovados e marcou as 

entrevistas para os pr6ximos dias. 

Para a entrevista foi utilizado o roteiro elaborado durante este projeto. 0 

processo ocorreu em uma sala de reunioes da Claro Telecomunicac;:oes. Antes da 

entrevista, a pessoa responsavel analisou o curricula e planejou como iria fazer os 

questionamentos definidos, de modo que conseguisse obter mais detalhes sabre as 

competencias exigidas. 

lnicialmente foram sanadas algumas duvidas que a entrevistadoras tinha 

sabre as informac;:oes contidas no curricula. Ap6s isto, foi dado inlcio a entrevista 

com porta mental. 

Durante as entrevistas, houveram dificuldades de conseguir respostas 

completas des candidates. As res pastas devem ser compostas pelo contexte, ac;:ao e 

resultado sabre o comportamento passado deles. Porem, ap6s a obtenc;:ao de 

respostas incompletas, foi vista a necessidade de perguntar novamente de outra 

forma, para obter o resultado esperado. 

Seguem as respostas obtidas para perguntas formuladas durante a aplicac;:ao 

da entrevista: 

A entrevistadora perguntou: Fale-me sobre uma situar;ao diffcil vivenciada por 

voce, em que teve sua colaborar;ao significativa. 

0 candidate respondeu: No meu emprego anterior, tivemos um problema 

grande quando meu gerente nao estava presente e o sistema de cadastro dos 

clientes da empresa parou de funcionar. Todos ficaram muito nervosos, pais nosso 

traba/ho dependia daque/e sistema, mas eu parei para pensar durante uns minutos e 
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resolvi o problema. 

A entrevistadora analisou a resposta rapidamente e notou que o candidate 

nao falou o que fez para resolver o problema e nem o resultado que obteve, apenas 

que foi resolvido. Por este motive ela teve que perguntar novamente sobre a mesma 

questao. 

A entrevistadora questionou: Mas o que foi feito para resolver o problema e 

como foi o resultado? 

0 candidate respondeu: Como nao tinha ninguem que cuidasse da 

informatica na empresa e rea/mente tinhamos que esperar o gerente voltar para 

resolver a/gum problema no sistema. Entao peguei relat6rios de clientes que 

tinhamos emitido para outra coisa uma semana antes e separei uma parte para cada 

um. Com esse relat6rio conseguimos trabalhar durante o restante do dia, senao 

teriamos que ficar parados esperando o gerente voltar. 

A partir da resposta do candidate, foi possfvel analisar o contexte, a9ao e o 

resultado obtido. lnicialmente a entrevistadora ja tinha as competencias que iam ser 

analisadas na resposta do candidate, eram elas: trabalho em equipe, 

comprometimento, equilfbrio emocional, etica. Neste candidate foi analisado que ele 

teve competencia de trabalhar em equipe, dividindo as tarefas com todos; 

comprometimento com a empresa, ja que se nao fosse resolvido o problema todos 

iam ficar parades; equilfbrio emocional, ja que como ele mesmo descreveu, os 

funcionarios ficaram bastante agitados com o problema ocorrido e ele teve o 

equilfbrio para resolver de alguma forma. 

Ap6s a entrevista, dentre os sete candidates, foi possfvel escolher dois 

candidates de acordo com parametres concretes. Ja os outros candidates nao foram 

escolhidos pois nao tinham as competencias necessarias ou a partir de nfveis de 

pontua9ao, alguns preenchiam pouco o quesito levantado a partir do Perfil de 

Competencias. 

Ja para o cargo de Supervisao de lnspe9ao, o processo de sele9ao nao pode 

ser colocado em pratica, pois nao havia a necessidade de uma nova contrata9ao. A 

forma escolhida para validar o estudo apresentado foi por meio de uma avalia9ao 

dos gestores, pela Supervisora de lnspe9ao atual e a Gerente de Contratos da 

empresa Provider. A avalia9ao por estes gestores foi feita atraves do estudo te6rico 

apresentado neste trabalho e da aplica9ao pratica do processo de sele9ao por 
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competencias, realizado para as vagas de Assistente de Documenta9ao. 

A Gerente de Contratos foi bastante receptiva perante ao novo instrumento de 

Sele9ao de Pessoas, ja que como comentado anteriormente, a empresa Provider 

em Curitiba nao conta com urn apoio da area de Recursos Humanos para efetuar as 

contrata9oes. Ela concluiu ap6s a leitura do estudo, que a Sele9ao por 

Competencias e uma ferramenta inovadora e aparentemente eficaz. A avalia9ao da 

Gerente foi tao positiva, que ela tern a inten9ao de implementar a gestae p6 

Competencias para outras etapas, como avalia9ao de desempenho, por exemplo. 

A Supervisora de lnspe9ao atual tern contato direto com a retina da area e 

conhece pessoalmente a realidade da fun9ao. Alem de ela ter aplicado na pratica o 

processo de Sele9ao por Competencias sugerido para o cargo de Assistente de 

Documenta9ao, com isso, ela conheceu e aprendeu mais sabre a ferramenta. A 

conclusao feita pela Supervisora foi de que apesar de ser um mais complexo e de 

demandar mais tempo para contrata9ao, o metoda realmente e mais eficaz, pais as 

duas contrata9oes realizadas tiveram urn resultado satisfat6rio. As duas pessoas 

que ocupam as vagas tern se mostrado a cada dia mais interessadas, 

comprometidas e competentes com a fun9ao que exercem. A experiencia foi 

positiva, tanto que a Supervisora garante que pretende continuar a utilizar o metoda 

de Sele9ao por Competencias nas pr6ximas contrata9oes. 

8 CONCLUSOES 

Vista que existem milhoes de pessoas a procura de uma vaga no mercado de 

trabalho, e nao ha tempo, tao quanta dinheiro a ser desperdi9ado, e precise criar 

mecanismos para selecionar as pessoas com mais eficacia. A partir da pesquisa 

bibliografica realizada ante o exposto no trabalho e com o estudo de campo feito na 

Provider, conclufmos que a melhor tecnica para sele9ao de pessoas e com foco em 

competencias. As empresas que utilizam este processo para selecionar os recursos 

humanos tern urn diferencial competitive perante o mercado, ja que com isso e 
possfvel contratar pessoas com maior eficacia, com consequente diminui9ao de 

custos e da taxa de rotatividade. 

Ja que a sele9ao de pessoal e uma atividade muito seria e dispendiosa para a 
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empresa, nao deve ser utilizada sem urn treinamento adequado de quem vai aplica

la. Quando a entrevista segue as caminhos determinados, ela se torne eficaz. A 

analise do potencial au deficiencia do candidate e mais real e, sendo detectada, 

evitam que as custos se repitam em uma nova sele9ao. 

Na empresa Provider pode-se concluir que a aplica9ao do estudo realizado foi 

positiva. Como foi explicado no decorrer do trabalho, a filial em Curitiba apresentava 

uma deficiencia na area de contrata9oes e o estudo foi fundamental para promover 

urn metoda bern definido e eficaz. Como as resultados da empresa dependem 

diretamente do capital humane, e fundamental que se fa9a urn processo que 

diminua as riscos de erros na contrata9ao. 

9 RECOMENDAC0ES 

Recomenda-se que as empresas invistam e reconhe9am o capital humane. 

Par meio do metoda de Sele9ao par Competencias a escolha de urn candidate nao e 

feita apenas pela intui9ao e sim, par parametres bern definidos e concretes. 

Apesar da maioria das pessoas apresentarem resistemcia a mudan9as, o 

investimento em capital humane e fundamental para o sucesso de uma organiza9ao 

e certamente trara retornos positives para a empresa. 

A trajet6ria de uma pessoa dentro de uma empresa passa par diversas fases, 

entre elas: recrutamento, sele9ao, capacita9ao de pessoal, organiza9ao de trabalho, 

aprendizado organizacional, entre outros. E, durante todas estas etapas e possfvel 

utilizar a Gestae par Competencias, proporcionando satisfa9ao dos clientes internes 

e externos da organiza9ao, pais quando as funcionarios estao alinhados com as 

objetivos da empresa, ela atinge seus resultados com mais eficiencia e eficacia. 

Atualmente e importante atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas. Para 

conseguir atingir esse objetivo e fundamental que o processo seletivo de pessoas 

seja bern realizado, a Sele9ao par Competencia mostra-se, par meio do estudo 

elaborado neste projeto, urn metoda seguro e eficaz para que as organiza9oes 

consigam efetuar as contrata96es de forma satisfat6ria. 
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