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Recrutamento e Seleção por Competências Aplicado a uma Startup: o caso da empresa 

ProBanking 

 

Resumo: As organizações estão inseridas em um mercado cada vez mais globalizado e 

tecnológico, o que exige qualidade e produtividade do capital humano para se adaptar a esta 

realidade. Contudo, para alcançar este objetivo, torna-se necessário que a Área de Recursos 

Humanos abandone técnicas tradicionais de atuação, a exemplo das que são aplicadas no 

processo de Recrutamento e Seleção, responsável por agregar talentos às instituições. Neste 

sentido, recomenda-se que este subsistema de Gestão de Pessoas seja conduzido por um 

processo inteligente de escolha, como a realização de um processo seletivo com foco em 

competências. Este caso de ensino, por meio da empresa ProBanking (fictícia), tem como 

objetivo propor a realização de um processo seletivo com foco em competências aplicado a 

uma startup do ramo financeiro e bancário.  

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas; Recrutamento e Seleção; Recursos Humanos; Seleção 

por Competências.  

  

Introdução 

Hoje, as organizações estão inseridas em um ambiente competitivo e de constantes 

mudanças, consequência de um mundo globalizado e tecnológico. Para se adaptarem a essas 

transformações, as empresas passaram a exigir qualidade e produtividade, que são obtidas por 

meio do capital humano, o qual se tornou o principal ativo das instituições, concedendo à área 

de Recursos Humanos (RH) uma posição transformadora dentro das organizações (LOPES; 

MAIDANA; QUEIROZ, 2018).  

Contudo, para acompanhar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e as 

exigências que estas acarretam, é necessário que a área de RH esteja preparada para as 

transformações contemporâneas, abandonando, conforme explicam Lopes, Maidana e Queiroz 

(2018), técnicas tradicionais de atuação, a exemplo das que são aplicadas nos processos de 

Recrutamento e Seleção (R&S), responsáveis, segundo Wermelinger et al. (2016) por atrair e 

selecionar profissionais que possuam perfis alinhados às necessidades e cultura 

organizacional. 

Para Canalli e Andrade (2016), para ser eficiente, o processo de Recrutamento e 

Seleção precisa ocorrer por meio de métodos inteligentes de escolha do colaborador, 

adequando-o à vaga existente. Quando essa recomendação não é observada, incide-se, 

segundo os autores, em custos desnecessários e em perda de tempo e de potencial. Diante 
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disso, como recrutar e selecionar, de forma eficiente e eficaz, profissionais qualificados para 

suprir as necessidades das organizações? 

A resposta a esse questionamento, de acordo com Rabaglio (2014), Pinto e Gomes 

(2013), Lopes, Maidana e Queiroz (2018), Gurgel et al. (2018) e Wermelinger et al. (2016), é 

a realização de um processo seletivo com foco em competências, estas definidas como o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessário para o desenvolvimento de 

determinada tarefa.  

A atração e a captação de talentos humanos por competências são conduzidas com 

base em um conjunto de ferramentas práticas, objetivas e mensuráveis, construídas a partir 

das atribuições inerentes ao cargo, tendo por objetivo identificar o perfil de competências 

técnicas e comportamentais imprescindíveis para o cargo e compará-las ao perfil do candidato 

para a tomada de decisão, fazendo uso de ferramentas como o mapeamento e mensuração de 

competências, entrevista comportamental e jogos com foco em competências (RABAGLIO, 

2014). 

Para iniciar o processo seletivo com foco em competências, é fundamental que a 

empresa identifique as competências necessárias ao cargo a ser ocupado. Essa identificação 

pode ser realizada, segundo Brandão e Bahry (2005), por meio de diferentes métodos e 

técnicas, como a pesquisa documental, observação, grupo focal e questionários estruturados 

com escalas de avaliação. Tais técnicas permitem, de acordo com Leme (2005), detectar as 

competências requeridas pela função.   

Mapeadas as competências necessárias, inicia-se o processo de recrutamento, com a 

divulgação do anúncio com a oferta de emprego. Lopes, Maidana e Queiroz (2018) destacam 

que o anúncio deve deixar claro o que a empresa procura, ou seja, explicitar quais 

conhecimentos, habilidades e atitudes são requeridos dos candidatos. Após divulgar a vaga, a 

organização começa a receber os currículos de potenciais candidatos e inicia a etapa de 

triagem desses documentos, preparando-se para a próxima fase, a seleção por competências. 

A seleção por competências representa um conjunto de diferentes ferramentas que 

utilizadas juntas resultam em um método de apoio que possibilita melhorar a forma de 

identificar no candidato as características e habilidades necessárias (LOPES; MAIDANA; 

QUEIROZ, 2018). Para esta etapa do processo, Rabaglio (2014, p. 43) recomenda realizar a 

entrevista comportamental com foco em competências, por meio da qual se identifica “no 
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perfil dos candidatos comportamentos específicos que são pré-requisitos para o sucesso do 

cargo que está sendo selecionado”. A entrevista, segundo a autora, deve ter uma duração 

aproximada de 40 minutos a 1 hora.  

Na entrevista comportamental com foco em competências, as perguntas devem ser 

abertas, específicas, situacionais e com verbos de ação no passado. Abertas para 

possibilitarem a investigação de uma situação completa; específicas para investigar 

comportamentos específicos que garantam a eficácia durante as atribuições do cargo; 

situacional para identificar situações reais em que o candidato fez uso da competência 

avaliada; verbos no passado para averiguar situações específicas em que determinado 

comportamento foi necessário (RABAGLIO, 2014). Além dessas características, a autora 

recomenda que a entrevista deve ser personalizada para cada cargo, uma vez que as 

atribuições e desafios são diferentes em cada um.  

Além da entrevista comportamental com foco em competências, para identificar as 

competências necessárias ao cargo, Rabaglio (2014) também propõe a aplicação de dinâmicas 

de grupo, técnica vivencial, aplicada em grupos constituídos por 6 a 12 pessoas, que 

possibilita, por meio de diferentes exercícios, como estudos de caso e simulações, identificar 

de forma mais prática comportamentos específicos requeridos dos candidatos.  

Ao aplicar as técnicas citadas anteriormente, a empresa obtém benefícios como maior 

adequabilidade na ocupação da vaga, redução do turnover, segurança na contratação, 

adaptação mais rápida do funcionário à organização, ganho de produtividade e satisfação por 

parte dos indivíduos selecionados, o que reflete de forma positiva no desempenho diário 

(LOPES; MAIDANA; QUEIROZ, 2018; GURGEL et al.; 2018). No entanto, para alcançar 

essas vantagens, é preciso preparar os gestores e alinhar o processo seletivo por competências 

às estratégias da organização, conforme observam Lopes, Maidana e Queiroz (2018).  

 

A empresa  

Fundada em 09 de abril de 2018 e localizada na cidade de São Paulo, capital, a 

ProBanking é uma startup que tem como objetivo entrar no ramo financeiro e bancário. Para 

alcançar essa meta, a empresa provê serviços de empréstimos consignados e financiamento 

para microempreendedores. Por meio de sua estrutura enxuta, tem como diferencial suas 

operações estritamente digitais, além do estabelecimento de relacionamentos B2C e B2B.  
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Um dos diferenciais da ProBanking é seu público-alvo. O enfoque em pequenas 

empresas e mercado privado busca atrair clientes menos acessados por concorrentes maiores, 

os quais miram seus esforços em atrair grandes empresas, principalmente servidores e 

empresas públicas, bem como uma faixa etária mais alta e estruturas físicas mais robustas. A 

intenção com o microcrédito é fidelizar empresas menores para a sua carteira de 

financiamento, bem como subsidiar parcerias de consignação com seus empregados. 

 

Histórico 

A empresa foi fundada por três amigos: João, Marcos e Ana. João tem 32 anos, é 

administrador e acumula as funções administrativas da empresa, como finanças, contabilidade, 

recursos humanos, e busca orientar os modelos de negócio e plano estratégico. João possui 

um assistente que o auxilia de forma geral, sendo este o “faz tudo” da empresa.  

Marcos tem 48 anos e durante 15 anos foi assessor financeiro de um grande banco. Por 

isso, possui amplo conhecimento bancário e contatos, ficando à frente do relacionamento com 

clientes jurídicos e carteira de vendas. Vinculados a Marcos, há dois vendedores. Juntos, os 

três compartilham as atribuições de gestão de carteiras e relacionamentos com o cliente, 

atendendo por e-mail e telefone os chamados diários.  

Ana, 28 anos, é analista de sistemas e possui experiência prévia em outra startup, 

cabendo-lhe a responsabilidade de gerir o desenvolvimento e infraestrutura dos sistemas da 

empresa. Possui vinculado a ela um desenvolvedor que reside em outro estado e trabalha de 

forma remota.  

Visando buscar suporte para o plano estratégico, em abril de 2020 a ProBanking 

contratou um estagiário de economia.   

Em julho de 2021, o cofundador da empresa, João, verificou a necessidade de avaliar e 

reestruturar as estratégias de Marketing Digital da ProBanking, o que deu início a uma série 

de reuniões junto aos outros dois sócios para discutir o assunto.  

Durante as reuniões, foi destacado que o enfoque de mercado da empresa são pessoas 

entre 25 e 35 anos, usualmente de empresas menores e com formação superior. Sua carteira de 

clientes, embora próspera, possui espaço para crescimento. Existem duas necessidades 

prioritárias em suas estratégias de divulgação: atrair novos clientes, principalmente “pessoas 
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físicas” para provimento de microcrédito e consignação, bem como a fidelização dos clientes 

atuais.  

A fidelização é algo relevante para a ProBanking, uma vez que os créditos são de 

curto prazo e foi verificado que 40% dos clientes que se relacionam com a empresa uma vez, 

retornam para novo negócio.  

Dessa forma, João argumentou que há uma carência relacionada aos conteúdos digitais 

promovidos pela empresa. Com o aval de seus sócios, espera contratar uma pessoa que 

executará toda a gestão de conteúdos digitais com foco em prospecção e fidelização dos 

clientes. Após autorização dos sócios, coube a João o desafio de preencher a vaga o mais 

rápido possível. 

 

Cenário atual da empresa  

Embora a empresa possua escritório próprio, com o início da pandemia ocasionada 

pela COVID-19, todos os funcionários foram orientados a permanecerem em suas casas e a 

desenvolverem suas atividades de forma remota. Apesar de ser uma solução momentânea, a 

gestão a distância, que antes era feita apenas para o desenvolvedor da equipe de Ana, passou a 

valer para todos da empresa.  

A equipe de vendas, liderada por Marcos, foi a que mais sentiu os efeitos dessa 

mudança, tendo dificuldades para prospecção, manutenção e relacionamento a distância com 

os clientes. Além disso, a cobrança de resultados e gestão do tempo dessa equipe gerou 

dúvidas quanto à dedicação dessas pessoas em modo remoto. Houve queda na produtividade 

da equipe, principalmente em virtude da necessidade diferencial de abordar os clientes em um 

cenário de negócios digitais.  

 

Desafios 

Diante deste panorama, a vaga a ser preenchida terá como principal desafio aumentar a 

produtividade e conversão na prospecção de clientes, bem como aumentar a fidelidade e 

reutilização de consumo desses clientes.  

O novo colaborador estará vinculado ao João e será responsável pela criação e 

divulgação de conteúdo digital, analisando através de indicadores os melhores meios e 

veículos, bem como pelo relacionamento digital que será feito com clientes e potenciais 
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clientes a partir das diferentes mídias digitais, devendo se relacionar com todas as demais 

áreas da empresa.  

Após a suspensão das recomendações de distanciamento social, o novo funcionário 

continuará desenvolvendo suas atividades de forma remota, cabendo-lhe responder por sua 

produtividade e capacidade de conversão. 

 

O processo seletivo da ProBanking  

Comunicado os aspectos relacionados ao que se espera da vaga, a estrutura a qual o 

novo funcionário irá reportar e os principais aspectos associados ao desafio que iniciou o 

processo seletivo, faz-se necessário identificar as competências técnicas (conhecimentos e 

habilidades) e comportamentais (atitudes) inerentes ao cargo.  

Em reunião, os sócios da ProBanking avaliaram, com base nos principais indicadores 

do cargo, as competências que irão compor o processo seletivo para preenchimento da vaga 

de Gerente de Marketing – Multicanal.   

É importante ressaltar que para atingir a expectativa da área de negócio que demanda a 

contratação, esse processo requer a captação de uma pessoa que agregue valor à empresa e 

seja totalmente adaptável e dinâmica, características de uma startup pulsante e moderna. 

 

Questões para Reflexão: 

1. Quais exigências as novas mudanças ocorridas no mundo do trabalho impuseram às 

organizações?  

2. Quais fatores justificam a escolha de um processo seletivo com foco em competências em 

detrimento de um processo seletivo tradicional? 

3. Que benefícios são proporcionados às empresas quando estas optam pelo recrutamento e 

seleção com foco em competências?  

4. Durante o processo seletivo da ProBanking, quais competências técnicas e 

comportamentais devem ser avaliadas?  

5. As competências comportamentais necessárias à vaga podem ser agrupadas por 

similaridade? Se sim, quantos e quais são os grupos formados? 

6. Considerando o grupo de competências apresentados na questão anterior, quantas e quais 

competências devem ser investigadas? 
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7. Ainda sobre os grupos de competências comportamentais apresentado, estes devem ser 

avaliados com o mesmo grau de profundidade? Existe um limite de perguntas que o 

recrutador deve abordar para investigar as competências que compõem cada grupo?  

8. Em relação à divulgação da vaga, como esta deve ser realizada? Como o anúncio deve ser 

elaborado?  

9. Considerando as competências necessárias que foram definidas para a posição, quais 

perguntas devem ser feitas aos candidatos durante a seleção? 

10. Indique um critério que pode ser utilizado para mensurar as entrevistas com foco em 

competências realizadas pela ProBanking.  
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Sugestões de Respostas 

Questão 01: Diante das novas mudanças ocorridas no mercado de trabalho, exige-se das 

organizações agilidade, inovação, criatividade, investimentos em tecnologias e pessoas, 

adaptação, técnicas avançadas de negociação, pensamento sistêmico, gestão do conhecimento, 

dentre outros.  

Questão 02: A condução de um processo seletivo com foco em competências tem por base a 

escolha de um conjunto de ferramentas práticas, objetivas e mensuráveis, construídas a partir 

das atribuições inerentes ao cargo, o que possibilita identificar as competências técnicas e 

comportamentais exigidas pelo cargo e, assim, compará-las ao perfil do candidato. Essa 

comparação ocorre de forma objetiva, diferente do observado nos processos seletivos 

tradicionais, os quais, em geral, são conduzidos de forma subjetiva. A objetividade reforça as 

chances de escolher o candidato certo para a vaga certa.  

Questão 03: A condução de um processo seletivo com foco em competências proporciona 

benefícios como maior assertividade na escolha do candidato, redução dos índices de 

desligamentos, uma vez que são selecionados os funcionários mais aptos para ocuparem os 

cargos, maior segurança na contratação, pois esta é realizada de forma objetiva, adaptação 

mais rápida do candidato à empresa, redução de gastos com programas de treinamento por 

selecionar o candidato certo para a vaga certa e satisfação dos colaboradores selecionados, já 

que estes desempenham funções adequadas a suas competências.  

Questão 04: Para que o time de João alcance os resultados desejados, as seguintes 

competências devem ser investigadas: 

Competências Técnicas: ensino superior em Administração, Marketing, Publicidade, 

Propaganda ou áreas correlatas, domínio de informática e mídias digitais, conhecimento de 

normas e padrões de funcionamento de startups.  

https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/1062476.pdf


 

10 

 

Competências Comportamentais: criatividade, foco no cliente, empreendedorismo, 

planejamento, foco em resultados, visão sistêmica, administração do tempo, 

comprometimento, inovação, organização e proatividade. 

Questão 05: Sim, as competências comportamentais necessárias ao cargo de Gerente de 

Marketing – Multicanal podem ser agrupadas por similaridades. As competências podem ser 

reunidas em 3 grupos, quais sejam: 

Competências Orientadas para Resultados: administração do tempo, comprometimento, 

empreendedorismo, foco em resultados, organização, planejamento, proatividade e visão 

sistêmica.  

Competências Orientadas para Criação de Novos Produtos: inovação e criatividade.  

Competências Orientadas para o Cliente: foco no cliente.  

Questão 06: Não há um limite estabelecido de competências a serem investigadas, contudo, 

para garantir maior aderência do candidato aos objetivos da oportunidade e integração aos 

valores da ProBanking, todas as competências citadas devem ser investigadas.  

Questão 07: Os grupos não precisam ser avaliados com a mesma profundidade. Os grupos 

que possuem maior grau de exigência devem ser investigados de forma mais aprofundada, 

com maior critério e um número maior de perguntas comportamentais. Esse critério é 

fundamental para que o investigador se aprofunde no grupo de maior relevância. Quanto ao 

limite de perguntas para investigar as competências de cada grupo, não há um limite pré-

estabelecido, o recrutador pode e deve realizar quantas questões forem necessárias para que 

não haja dúvidas quanto às principais competências relacionadas em cada grupo e necessárias 

ao candidato.  

Questão 08: Considerando a etapa de divulgação da vaga, está pode ser anunciada na página 

on-line da empresa e nas mídias sociais que a ProBanking possui: Facebook, Instagram e 

LinkedIn. Quanto ao anúncio, este precisa conter informações essenciais como nome da vaga, 

empresa ou segmento de atuação, local e horário de trabalho, descrição sumária, requisitos 

básicos, salário (opcional) e local para envio dos currículos. Observando esses requisitos, 

apresenta-se a seguir um exemplo de anúncio que pode ser utilizado: 
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Startup do Segmento Financeiro Contrata 

Vaga: Gerente de Marketing – Multicanal / Tempo Integral 

Local de Trabalho – Everywhere (de qualquer lugar do Brasil) 

 

Competências para realizar as seguintes atividades: 

Gerenciamento da presença digital da empresa; alinhamento estratégico digital do nosso ecossistema 

de clientes baseado nos parceiros focados em: gerenciamento de agência corporativa tática e 

desenvolvimento estratégico de mídia paga, SEO e marketing de influenciadores e programática; 

ações de marketing digital; análise de menções / social listening; análises de relatórios e campanhas; 

gerenciamento de melhorias de sites (branding, soluções, integrações, user experience e user 

interface); busca contínua por melhorias do setor, para identificar oportunidades de ações, processos e 

ideias inovadores; capacidade de organização e priorização do seu tempo e do time, a fim de atingir 

suas metas em um ambiente orientado por KPI e acompanhamento do Projeto Data Lake e inteligência 

de dados para tomada de decisões em ações on-line. 

 

O que você precisa? 

✓ Formação superior completa em Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda ou 

áreas correlatas; 

✓ Pós-graduação em marketing digital e estratégico é um diferencial; 

✓ Inglês avançado; 

✓ Experiência em plataformas Google Ads, Facebook Ads e Google Analytics; 

✓ Atuação como gerente de marketing ou cargo equivalente em áreas de branding, 

comunicação, financeira e campanhas; 

✓ Atitude inovadora e busca por sinergia com as demais equipes. 
 

Salário: a combinar 

 

Interessados envia currículos para vagamarketingstartup@gmail.com até 25/10/2022 

 

Questão 09: Tendo por base as competências que foram definidas para o cargo e seus 

respectivos conceitos, o quadro a seguir apresenta possíveis perguntas que podem ser feitas 

aos candidatos para identificar cada uma das competências. 

 

 

 

   

mailto:vagamarketingstartup@gmail.com
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Competência Conceito Perguntas 

Ensino superior em 

Administração, 

Marketing, Publicidade, 

Propaganda ou áreas 

correlatas 

Conhecimentos e 

habilidades funcionais para 

sustentar a atuação no 

cargo. 

Qual formação acadêmica possui e 

como essa formação suportou suas 

últimas experiências? 

Domínio de Informática 

e mídias sociais 

Capacidade de reunir 

conhecimentos e 

habilidades funcionais e 

técnicas para as atribuições 

do cargo. 

Relate sua experiência com a 

construção e gestão de conteúdos 

digitais. 

Relate sua experiência com 

ferramentas e ambientes digitais. 

Nomes e padrões de 

funcionamento de 

startups 

Capacidade de entender o 

mercado e o contexto no 

qual a empresa está 

inserida 

Quais desafios as startups enfrentam 

no cenário bancário / financeiro e 

como você pretende contribuir para 

enfrentar esses desafios? 

Criatividade 

Facilidade de encontrar 

novas ideias para 

solucionar problemas 

diários. 

Conte-me uma ideia simples e 

diferente que você trouxe e conseguiu 

resolver um problema do dia a dia em 

sua última experiência profissional.  

Foco no cliente 

Capacidade de orientar as 

ações para atender as 

necessidades dos clientes.  

Comente uma situação em que você 

conseguiu fidelizar um cliente e que 

estratégias você utilizou para alcançar 

esse resultado.  

Conte-me uma situação na qual seu 

cliente sentiu-se muito bem atendido e 

relatou-lhe isso. 

Empreendedorismo 

Capacidade de criar as 

mais diversas estratégias 

orientadas para 

potencializar resultados. 

Comente uma situação em que você 

desenvolveu uma solução diferente e 

que impactou nos resultados da equipe. 

Foco nos resultados 

Capacidade para conduzir 

os processos de modo a 

atingir os resultados 

esperados. 

Conte-me como você administrou uma 

situação em que não conseguiu 

alcançar o resultado desejado. 

Relate uma situação em que você 

precisou influenciar uma pessoa ou 

grupo de pessoas para que o resultado 

fosse alcançado e que estratégias você 

utilizou.   
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Competência Conceito Perguntas 

Visão sistêmica 

Capacidade de ter a visão 

do todo e fazer análises 

parciais e totais para 

tomada de decisão e 

estratégias de sucesso. 

Relate uma estratégia que utilizou em 

sua experiência profissional para 

manter a visão do todo sem que 

qualquer área ou atividade ficasse 

desprestigiada.  

Administração do 

tempo 

Capacidade de empregar o 

tempo necessário para cada 

atividade sem desperdício. 

Conte-me uma situação em que 

conseguiu alcançar o resultado 

desejado mesmo com prazos apertados 

para cumprir e como conseguiu. 

Comprometimento 

Capacidade de desenvolver 

alto grau de compromisso 

com os resultados, de 

forma a tomar todas as 

providências necessárias 

para atingir o objetivo. 

Relate alguma situação em que o seu 

comprometimento tenha sido 

fundamental para atingir um resultado 

importante.  

Inovação 

Capacidade de visualizar 

novas ideias e estratégias 

que agregam valor aos 

resultados. 

Relate uma ideia ou estratégia que 

ainda não existia e você implantou, 

gerando resultados importantes para a 

empresa ou equipe, bem como o que 

fez para implantar essa ideia/estratégia. 

Organização 

Capacidade de ter controle 

sobre todas as suas 

atividades e realizá-las 

dentro da sequência mais 

produtiva. 

De que forma você costuma planejar e 

priorizar as suas entregas quando está 

diante de várias atividades que não 

consegue realizar ao mesmo tempo? 

Proatividade 

Capacidade de desenvolver 

atividades preventivas 

capazes de impedir 

adversidades e visualizar 

oportunidades e resultados. 

Conte-me uma situação em que você 

percebeu que precisaria tomar ações 

prévias para aproveitar uma 

oportunidade, bem como quais 

medidas foram tomadas. 

Relate alguma situação em que 

conseguiu criar estratégias para 

impedir prejuízos. 

Planejamento  

Capacidade de dar ordem 

de prioridade às suas ações 

individuais e conjuntas, a 

fim de garantir 

produtividade e qualidade.  

Conte-me alguma situação em que 

você precisou planejar suas ações para 

cumprir um prazo prioritário e quais 

estratégias de planejamento você 

utilizou. 
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Questão 10: Após a realização das entrevistas, as respostas fornecidas pelos candidatos às 

perguntas utilizadas para identificar as competências necessárias ao cargo podem ser 

avaliadas de diferentes formas. No entanto, independente do método utilizado para realizar a 

avaliação das respostas, este deve ser estabelecido previamente e utilizado por todos os 

envolvidos na avaliação do candidato. Para mensurar as entrevistas realizadas pela 

ProBanking, propõe-se o seguinte critério, proposto por Rabaglio (2014): 

a) Inicialmente, as competências necessárias ao cargo serão agrupadas por similaridade. Após 

este passo, será definido o número de perguntas que serão realizadas para identificar as 

competências em cada grupo. Considerando as competências necessárias estabelecidas pela 

ProBanking e as perguntas utilizadas para identificar cada uma destas competências, obtém-se 

o seguinte cenário: 

Grupos de Competências Competências Avaliadas Número de Questões 

Competências Técnicas 

Ensino superior em Administração, 

Marketing, Publicidade, Propaganda 

ou áreas correlatas, domínio de 

informática e mídias sociais e nomes e 

padrões de funcionamento de startups. 

04 

Competências Orientadas 

para Resultados 

Administração do tempo, foco em 

resultados, comprometimento, visão 

sistêmica, planejamento, organização, 

proatividade e empreendedorismo.  

10 

Competências Orientadas 

para Criação de Novos 

Produtos 

Inovação e criatividade. 02 

Competências Orientadas 

para o Cliente 
Foco no cliente. 02 

 

b) Realizado o primeiro passo, deve-se estabelecer um valor compreendido entre 1 e 5 para 

cada grupo de competências, considerando 1 pouco importante e 5 muito importante. A 

atribuição deste valor baseia-se na importância que o grupo de competências representa para o 

cargo. Assim, considere que durante o levantamento das competências a ProBanking atribuiu 

os seguintes graus a cada grupo de competências: 

Grupos de Competências Grau Atribuído 

Competências Técnicas  5 

Competências Orientadas para Resultados 5 

Competências Orientadas para Criação de Novos Produtos 4 

Competências Orientadas para o Cliente 5 
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c) Para cada pergunta realizada pelo entrevistador, será atribuído um grau de 1 a 5 a cada 

resposta, tendo por base o seguinte critério: 

Grau  Significado  Conceito  

1 Mínimo 
Mínima evidência do grupo de competência no perfil do candidato 

para o cargo  

2 Regular 
Regular evidência do grupo de competência no perfil do candidato 

para o cargo 

3 Mediano 
Média evidência do grupo de competência no perfil do candidato 

para o cargo 

4 Bom 
Boa evidência do grupo de competência no perfil do candidato para 

o cargo 

5 Excelente 
Forte evidência do grupo de competência no perfil do candidato 

para o cargo 

 

d) Durante a condução da entrevista, cada avaliador possuirá um formulário com todas as 

perguntas pré-estabelecidas, bem como espaço apropriado para registrar o grau atribuído à 

resposta fornecida pelo candidato.  

e) Para mensurar a entrevista, o avaliador deve somar os graus atribuídos a cada pergunta, em 

cada grupo, e dividir pelo total de perguntas do grupo.  Veja um exemplo: o grupo 

“competências orientadas para resultados” é composto por 08 competências, que são 

avaliadas por meio de 10 perguntas. Imagine que determinado candidato obteve a seguinte 

pontuação em cada uma das 10 perguntas realizadas: 3, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 5, 3 e 4. Após somar os 

graus, obtém-se o seguinte resultado: 40. Este valor é então dividido pelo número de questões 

do grupo, logo, 40/10 = 4. Este é o grau de competência do candidato para o grupo de 

“competências orientadas para resultados”. Este resultado indica que o candidato alcançou um 

grau aproximado ao estabelecido para este grupo de competência. Caso nenhum outro 

entrevistado obtenha grau 5, este candidato pode ser considerado para ocupar a vaga, pois 

possui um perfil próximo ao estabelecido e que pode ser aperfeiçoado, por exemplo, por meio 

de treinamentos. Caso determinado candidato alcance valor igual a 5, esse é o indivíduo a ser 

considerado. Por outro lado, candidatos que obtenham valores iguais a 3, 2 ou 1 devem ser 

desconsiderados do processo seletivo. Este procedimento é realizado para cada grupo de 

competências definido, comparando os resultados obtidos pelos candidatos e os graus 

atribuídos previamente a cada grupo.  
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Na sequência, apresenta-se um modelo de formulário que pode ser adotado pelos 

entrevistadores da ProBanking para condução da entrevista comportamental, o qual 

possibilita a mensuração das competências investigadas.  

 

Formulário de Entrevista 

Nome do Candidato: __________________________________________________________________ 

Nome do Entrevistador: ________________________________________________________________ 

Data da Entrevista: __/__/____                          Horário da Entrevista: ___________________ 

Instruções: As perguntas indicadas abaixo são específicas para identificar as competências necessárias ao cargo 

a ser preenchido. Para cada pergunta, assinale o grau atribuído ao candidato conforme a presença ou não da 

competência investigada. Ao término da entrevista, apresente o grau obtido pelo candidato em cada grupo de 

competência. Para isso, some os valores dos graus atribuídos a cada pergunta do grupo e divida o resultado pelo 

total de perguntas do grupo investigado.  

 GRUPO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

Competência Indicador Pergunta Grau Atribuído  

Ensino superior em 

Administração, 

Marketing, Publicidade, 

Propaganda ou áreas 

correlatas 

Conhecimentos e 

habilidades funcionais para 

sustentar a atuação no 

cargo. 

Qual a formação acadêmica que 

possui e como essa formação 

suportou suas últimas 

experiências? 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Domínio de Informática e 

mídias sociais 

Capacidade de reunir 

conhecimentos e 

habilidades funcionais e 

técnicas para as atribuições 

do cargo 

Relate sua experiência com a 

construção e gestão de 

conteúdos digitais. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Relate sua experiência com 

ferramentas e ambientes digitais. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Nomes e padrões de 

funcionamento de 

startups 

Capacidade de entender o 

mercado e contexto no qual 

está inserido 

Quais desafios as startups 

enfrentam no cenário bancário / 

financeiro e como você pode 

contribuir nesse cenário? 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Grau atribuído ao grupo de competências técnicas (soma dos graus atribuídos ao candidato / 

número de questões do grupo de competências).  
_____/4 = _____ 

GRUPO DE COMPETÊNCIAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS 

Competência Indicador Pergunta Grau Atribuído  

Administração do tempo 

 

Capacidade de empregar 

o tempo necessário para 

cada atividade sem 

desperdício. 

Conte-me uma situação em que 

conseguiu alcançar o resultado 

desejado mesmo com prazos 

apertados para cumprir e como 

conseguiu. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 
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GRUPO DE COMPETÊNCIAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS 

Competência Indicador Pergunta Grau Atribuído  

Comprometimento 

 

Capacidade de 

desenvolver alto grau de 

compromisso com os 

resultados, de forma a 

tomar todas as 

providências necessárias 

para atingir o objetivo. 

Relate alguma situação em que o 

seu comprometimento tenha sido 

fundamental para atingir um 

resultado importante. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Empreendedorismo 

 

Capacidade de criar as 

mais diversas estratégias 

orientadas para 

potencializar resultados. 

Comente uma situação em que 

você desenvolveu uma solução 

diferente e que impactou nos 

resultados da equipe. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Foco em resultados 

 

Capacidade para conduzir 

os processos de modo a 

atingir os resultados 

esperados. 

Conte-me como você administrou 

uma situação em que não 

conseguiu alcançar o resultado 

desejado. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 
Relate uma situação em que você 

precisou influenciar uma pessoa ou 

grupo de pessoas para que o 

resultado fosse alcançado e que 

estratégias você utilizou.   

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Organização 

 

Capacidade de ter 

controle sobre todas as 

suas atividades e realizá-

las dentro da sequência 

mais produtiva. 

De que forma você costuma 

planejar e priorizar as suas 

entregas quando está diante de 

várias atividades que não consegue 

realizar ao mesmo tempo? 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Planejamento 

 

Capacidade de dar ordem 

de prioridade às suas 

ações individuais e 

conjuntas, a fim de 

garantir produtividade e 

qualidade. 

Conte-me alguma situação em que 

você precisou planejar suas ações 

para cumprir um prazo prioritário 

e quais estratégias de planejamento 

você utilizou. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Proatividade 

 

Capacidade de 

desenvolver atividades 

preventivas capazes de 

impedir adversidades e 

visualizar oportunidades e 

resultados. 

Conte-me uma situação em que 

você percebeu que precisaria 

tomar ações prévias para 

aproveitar uma oportunidade, bem 

como quais medidas foram 

tomadas. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Relate alguma situação em que 

conseguiu criar estratégias para 

impedir prejuízos. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Visão sistêmica 

 

Capacidade de ter a visão 

do todo e fazer análises 

parciais e totais para 

tomada de decisão e 

estratégias de sucesso. 

Relate uma estratégia que utilizou 

em sua experiência profissional 

para manter a visão do todo sem 

que qualquer área ou atividade 

ficasse desprestigiada. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 
Grau atribuído ao grupo de competências orientadas para resultados (soma dos graus 

atribuídos ao candidato / número de questões do grupo de competências). 
_____/10 = ____ 
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GRUPO DE COMPETÊNCIAS ORIENTADAS PARA CRIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS 

Competência Indicador Pergunta Grau Atribuído  

Inovação 

Capacidade de visualizar 

novas ideias e estratégias 

que agregam valor aos 

resultados. 

Relate uma ideia ou estratégia que 

ainda não existia e você implantou, 

gerando resultados importantes 

para a empresa ou equipe, bem 

como o que fez para implantar essa 

ideia/estratégia. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Criatividade 

Facilidade de encontrar 

novas ideias para 

solucionar problemas 

diários. 

Conte-me uma ideia simples e 

diferente que você trouxe e 

conseguiu resolver um problema 

do dia a dia em sua última 

experiência profissional. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Grau atribuído ao grupo de competências orientadas para criação de novos produtos (soma 

dos graus atribuídos ao candidato / número de questões do grupo de competências).  
_____/2 = _____ 

Foco no cliente 

Capacidade de orientar as 

ações para atender as 

necessidades dos clientes. 

Comente uma situação em que 

você conseguiu fidelizar um 

cliente e que estratégias você 

utilizou para alcançar esse 

resultado. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 

Conte-me uma situação na qual 

seu cliente sentiu-se muito bem 

atendido e relatou-lhe isso. 

  ( 1 ) Mínimo 

  ( 2 ) Regular 

  ( 3 ) Mediano 

  ( 4 ) Bom 

  ( 5 ) Excelente 
Grau atribuído ao grupo de competências orientadas para o cliente (soma dos graus 

atribuídos ao candidato / número de questões do grupo de competências). 
_____/2 = _____ 

 

Parecer: ( ) Aprovar Candidato       ( ) Reprovar Candidato  

Observações: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

(assinatura do entrevistador) 

 


