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Introdução

INTRODUÇÃO
Utilizamos como base para a nossa
metodologia a lógica do “Golden Circle”
elaborada pelo Simon Sinek.
Segundo ele, existem três principais
questões sobre as quais todas as pessoas
que fazem parte da empresa devem ter
conhecimento, mas poucas realmente
tem. São elas: “O que eu faço”, “Como eu
faço”, “Porque eu faço”.
Todas as empresas sabem o que fazem,
algumas como e muito poucas o porquê.
Apenas as empresas de maior destaque
invertem essa lógica e partem do seu
propósito, como base do negócio, para só
então deﬁnir o que farão para alcançá-lo.

INTRODUÇÃO
Sinek utiliza como exemplo a Apple que,
igualmente a tantas outras empresas, teve
acesso aos mesmos proﬁssionais, os
mesmos materiais e a mesma tecnologia
e se destacou de todos os outros que tentaram fazer as mesmas coisas. Ele explica
que a diferença entre a Apple e as outras
empresas é que “o que ela faz” é apenas
um meio para chegar ao seu porquê, o seu
propósito e o motivo da empresa existir.
Nós do SolucioneRH acreditamos que
qualquer empresa pode chegar tão longe
quanto eles, se quiser. Esse método vai
cortar caminho e fazer com que você
alcance seu objetivo de uma maneira mais
rápida, independente de qual seja ele.

INTRODUÇÃO

Importante!
Se você quiser fazer um trabalho completo: inspirar e
adquirir cada vez mais seguidores, precisa seguir os
passos citados aqui com muito carinho, aﬁnal, é do
seu propósito e da sua empresa que estamos falando. Mesmo que eles não façam muito sentido para
você ainda, no ﬁnal você verá a mágica acontecer.
Após a explicação de cada um dos passos, daremos
exemplos para tornar o seu trabalho mais claro.

Mente

MENTE
Mente individual

Quem é você?
O que você faz?
No que você acredita?
Qual é o seu sonho grande?

Conhecer-se melhor, mesmo que apenas
o suﬁciente para responder essas perguntas é fundamental no processo. Você deve
ser o mais transparente possível consigo
mesmo.

MENTE
Mente coletiva

Conhecer e ter uma relação saudável com
os demais gestores/diretores da empresa
é imprescindível. Você deve saber quem
são eles, o que os motiva e no que eles
acreditam.
Façam reuniões e se façam as perguntas
do passo anterior, dessa forma todos se
conhecerão melhor e poderão criar juntos
esse processo. Essas informações serão
valiosas para você entender como cada
um trabalha e identiﬁcar quando há
alguma divergência.

MENTE
Mente inovadora

Mergulhe de cabeça no assunto inovação. Pesquise, estude e converse com
outras pessoas sobre o tema. Entenda
como ela funciona e como interfere no
mercado. A onda da inovação está cada
vez maior e já está atingindo países em desenvolvimento como o nosso. Se você
não estiver preparado poderá ser levado
por essa onda.
Enquanto você continua fazendo as
mesmas coisas porque sempre funcionou,
tem outras empresas do mesmo segmento que o seu fazendo coisas diferentes e
conquistando cada vez mais clientes.

Propósito

PROPÓSITO
Propósito empresarial

Você criou a empresa com um propósito, certo?

Geralmente as pessoas se juntam para

Qual é esse propósito?

montar um negócio quando pensam pare-

O que a sua empresa tem a oferecer para as pessoas?

cido e conﬁam umas nas outras, usem

No que ela vai contribuir com a sociedade e com o

isso a favor de vocês para pensarem nesse

mundo?

Se a sua empresa é gerida e/ou dirigida
por mais de uma pessoa, vocês precisam
encontrar uma forma de conectar os
propósitos de cada num só.

passo.
Desse propósito comum é que nasce o
da empresa e a partir dela, a cultura. O
propósito será a base da sua empresa e da
sua cultura e todos devem tê-lo na ponta
da língua e praticá-la diariamente.

PROPÓSITO
Propósito das pessoas

Busque conhecer o propósito das pessoas que trabalham com você. Se a empresa tiver muitos colaboradores, os
líderes e gestores de cada setor podem
ajudar nesse processo.
Caso saiba de pessoas que tenham uma
cultura e um propósito muito diferentes da
empresa, tente fazer com que a passagem
dele seja algo prazeroso e um caminho

Se isso não for possível, a melhor opção

saudável para que ele possa atingir seus

para todas as partes é desligar e ajudá-la a

objetivos pessoais e assim se conectar

seguir caminho em direção ao seu

mais com a cultura da empresa.

propósito pessoal.

Cultura

CULTURA
Cultura empresarial

A cultura é um conjunto de atitudes e valores importantes para o negócio e para
as pessoas que trabalham nele. Ela será os
pilares para estruturar toda a sua empresa.
Cada valor que você externalizar deve ser
um valor que você acredita e que faça sentido para o seu negócio.
Melhor que isso, deve ser um valor que
você pratica e que é muito importante na
sua atuação proﬁssional. Lembre-se que
tudo o que você ﬁzer aqui deverá ser transmitido para seus colaboradores e clientes.
Faça todo o processo com muita atenção
e carinho.

CULTURA
Cultura das pessoas

Ter colaboradores alinhados com a cultura da empresa, ou que tenham o potencial
de chegar o mais próximo possível dela,
economiza muito tempo, dinheiro e energia com contratações erradas, treinamentos, desligamentos e novas contratações.
Encontrar essas pessoas é uma um
grande desaﬁo, mas não é impossível. No
passo seguinte daremos algumas dicas de
como aproximar da sua empresa pessoas
que tenham a fagulha necessária para
fazer a diferença no seu negócio.

Processo
Seletivo

PROCESSO SELETIVO

Você deve utilizar como base a Cultura e
o Propósito da empresa para criar um processo seletivo que ﬁltre de maneira positiva as pessoas que farão parte do seu time.
Fazendo isso você consegue separar as
pessoas que estão mais alinhadas com o
negócio e o match dá muito mais resultado para a empresa e torna o trabalho
muito mais prazeroso para o colaborador.
O resultado é um time de alta performance.

PROCESSO SELETIVO
Perguntas

Faça as perguntas certas e aceite apenas
pessoas que tenham os valores e pratiquem as atitudes que você mais admira
dentro da empresa. Para fazer isso você
não precisará nem ver o currículo se não
quiser.
Dependendo do seu negócio não é
necessário nem experiência. Você vai treinar seu colaborador para ser um excelente proﬁssional e ele trabalhará para
você por bastante tempo, isso se você
conseguir construir um espaço onde ele
possa ser ouvido e valorizado.

PROCESSO SELETIVO
Entrevista

Assim como você estará sendo transparente na sua comunicação e na cultura
durante todo o processo seletivo - o que
você passou a comunicar para seus clientes e colaboradores já está fazendo
parte desse processo, pois é através disso
que as pessoas vão se conectar com a sua
empresa e desejarão trabalhar para você você deve exigir transparência dos candidatos também.

Na entrevista (online ou presencial) questione as contradições nas respostas dele.
Faça perguntas subjetivas e abertas para
ver o que ele vai responder. Tire-o da zona
de conforto. Observe as respostas que estejam próximas ao que você acredita e as
que são contrárias a isso e avalie o candidato com base nisso.

PROCESSO SELETIVO
Teste prático

Testar os candidatos na prática dá muito
poder de decisão a você. Quando você vê
ele realizando tarefas e como ele lida com
cada uma delas, ﬁca mais evidente as qualidades e as diﬁculdades de cada um.
Crie desaﬁos reais que você enfrenta no
seu dia a dia e dê para o candidato resolver.
Veja como ele lida com a pressão, com a
frustração e com o trabalho em equipe.
Avaliá-lo na prática elimina muitas possíveis contratações erradas.

Onboarding

ONBOARDING

Onboarding signiﬁca “à bordo”. Trata-se
do processo de entrada do novo colaborador. Além de ﬁltrar seus colaboradores no
processo seletivo é muito importante que
você tenha um momento para inseri-lo no
mercado de atuação da empresa, bem
como aprofundar o propósito e a cultura
dela. Esse é um momento que deve
abranger alguns dias de imersão na empresa. Os próximos passos mostram
como fazer isso.

ONBOARDING
História da empresa

Seu colaborador deve conhecer a sua
história. Como você chegou até aqui? Isso
fará com que muitos dos processos e
mesmo sua cultura ﬁquem mais claros
para ele. É interessante compartilhar esse
conteúdo na internet e mídias sociais
também.
Quem sabe, expor em um painel dentro
da sua empresa, em um lugar de comum
acesso à todos? Quanto mais pessoas
conhecerem sua história e o porquê de
você fazer o que faz, mais pessoas irão se
conectar com a sua empresa. Viva sua
história diariamente e compartilhe ela para
o mundo.

ONBOARDING
Nossos produtos

Conte para seu novo colaborador o
porquê você faz as coisas do jeito que faz.
O que te levou a construir esse processo.
Como dissemos anteriormente, esse é um
momento de imersão dele na sua empresa. O ideal é que ele conheça todo o processo de criação dos produtos, do material bruto ao ﬁnal. Quanto mais ele puder
absorver sobre todo o processo, melhor.

ONBOARDING
Painel da Cultura

No momento em que você identiﬁca e
deﬁne qual é a sua cultura você irá
respirá-la diariamente. Sempre que tiver a
oportunidade de falar sobre ela, seja com
seus colaboradores, clientes e até com
sua família, fale. Você notará que ela
mudará a sua forma de agir, inclusive, na
vida pessoal. Para reforçar isso, você pode
criar um painel da cultura e deixá-lo em um
local de grande ﬂuxo de pessoas para que
todos lembrem-se do porque estão trabalhando na sua empresa.

Esse painel você pode criar da forma que
achar mais interessante. Aqui o limite é a
sua criatividade e a de seus colaboradores, pois agora eles também fazem
parte da sua cultura e poderão contribuir e
melhorar ela. Lembre-se: a cultura não
está escrita em pedra e está sempre sob
constante evolução. Mais adiante daremos alguns exemplos.

ONBOARDING
Guardiões da Cultura

Com seus colaboradores entendendo sua
empresa, fazendo parte da sua cultura e
contribuindo com ela, até mesmo na elaboração do painel, você já começará a notar
quem

realmente

internalizou

tudo.

Busque essas pessoas e torne elas as
guardiãs da sua cultura. A partir de agora
serão elas que participarão dos próximos
processos seletivos e onboarding dos candidatos.
Se você, desde o início, possui um time
grande e de conﬁança pode, e recomendamos fortemente, fazer com que seus
colaboradores participem de todo o processo. Da tradução do propósito da empresa à construção da cultura, do processo seletivo ao onboarding.

Exemplo

Recrutamento Humanizado

MENTE
Mente individual

Átila Amorim
Psicólogo e Chief Operating Ofﬁcer (COO)
Objetivo pessoal:
Tornar o mundo um lugar melhor.

MENTE
Mente individual e coletiva

Fernando Pante
Gestor de Pessoas e Chief People Ofﬁcer
(CPO)
Objetivo pessoal:
Ajudar as pessoas a encontrarem o seu
propósito.

MENTE
Mente coletiva

Ítalo Amorim
Publicitário e Chief Marketing Ofﬁcer
(CMO)
Objetivo pessoal:
Tornar o mundo um lugar mais bonito e
inspirar as pessoas através do propósito
da marca.

MENTE
Mente coletiva

Antonio Cardoso Bim
Mercado e Chief Business Ofﬁcer (CBO)
Objetivo pessoal:
Conectar o mercado para fazer coisas incríveis.

MENTE
Mente coletiva

Marcelo Facchinetto
Finanças e Chief Executive Ofﬁcer (CEO)
Objetivo pessoal:
Realizar sonhos através do planejamento e
organização.

MENTE
Mente coletiva

Lucas Silveira
Desenvolvedor e Chief Technology Ofﬁcer
(CTO)
Objetivo pessoal:
Tornar o mundo um lugar mais simples
através da tecnologia.

MENTE
Mente inovadora

Vivemos um período de muito aprendizado no mercado de inovação das Startups e
Fintechs.

Tivemos

mentorias

com

grandes nomes da inovação brasileira e
aprendemos com pessoas que ﬁzeram
uma imersão na maior fonte de inovação
global, o Vale do Silício. Fizemos treinamentos, cursos e workshops voltados
para o assunto de inovação. Aqui basta
você se interessar, ler, conversar e acompanhar como anda o mercado de inovação
no mundo.

PROPÓSITO
Propósito empresarial

O propósito do SolucioneRH:
Dar sentido ao trabalho conectando empresas e pessoas que pensam da mesma
forma.
Quem deﬁne se o seu propósito é grandioso ou pé no chão é você. Quanto mais
subjetivo, mais desaﬁador ele será.
Lembre-se: esse propósito surgiu da
união dos sonhos pessoais dos gestores
da empresa, portanto é muito importante
conversar antes de deﬁni-lo.

CULTURA
Cultura empresarial

Deﬁnimos a nossa Cultura com três pilares principais e a partir deles vamos construindo mais conforme a empresa for
avançando.
Conectar propósitos
Identiﬁcar pessoas que possuem atitudes
e valores próximos aos que a empresa
acredita.
Inspirar negócios
Servir como inspiração para cultivar e externalizar a cultura do negócio.
Colaborar na construção
Despertar e envolver a equipe na construção do processo de seleção.

PROCESSO SELETIVO

Sessão de perguntas “fora da caixa” para
avaliarmos o nível de engajamento do candidato no processo, capacidade de raciocínio, abstração e criatividade.
Algumas que possuam parte da nossa
cultura para avaliarmos se o candidato
está alinhado com o que acreditamos.

PROCESSO SELETIVO
Perguntas

Faça perguntas sobre perspectivas futuras, características pessoais, outras mais
subjetivas e profundas. Você pode também
falar um pouco de coisas que acontecem
na sua empresa e pedir para o candidato
escrever como ele resolveria o problema
ou se já teve alguma experiência positiva
parecida.
Onde você gostaria de estar daqui cinco anos?
Quais são seus três principais defeitos?
O que você faz com as mãos nas costas?
Cite um exemplo em que você teve que criar ou aperfeiçoar um processo que deu um retorno positivo para
a empresa e para as pessoas envolvidas.
A empresa está precisando mudar de estratégia caso
contrário as contas não vão fechar, o que você faz?
No que você acredita?
Qual é seu sonho grande?
Faça um resumo da sua vida até aqui.

PROCESSO SELETIVO
Entrevistas

Após receber e avaliar as respostas dos
candidatos você pode chamá-lo para uma
conversa olho no olho e apontar contradições nas respostas dele. Aproveite para
ver como se sai com um pouco de pressão
e para ver se ele realmente acredita naquilo que escreveu.
“Explique melhor o que você quis dizer na resposta da
pergunta número quatro”.

“Na pergunta sobre seus defeitos percebemos que
você se desviou na resposta. Nos diga agora, de verdade, quais você acha que são seus maiores defeitos”.

“Vimos que o seu sonho grande está um pouco distante do propósito do SolucioneRH, o que você tem a
dizer a respeito disso?”.

PROCESSO SELETIVO
Onboarding

História da empresa

Nosso produto

“Identiﬁcamos uma das maiores dores

É uma ferramenta de criação de processo

que grande parte das empresas experien-

seletivo - damos poder nas mãos das em-

cia: seleção pela técnica e demissão por

presas e dos gestores de RH para que eles

comportamento. Assim, desenvolvemos

mesmos deﬁnam quais são os valores e as

uma ferramenta que busca selecionar as

atitudes mais importantes em cada pro-

pessoas por suas características compor-

cesso seletivo que eles criam. Os candida-

tamentais e atitudes, ao invés de focar

tos são avaliados a partir do comporta-

apenas nas habilidades técnicas. E o

mento e não mais apenas por seus cur-

melhor: onde você é o criador de tudo

rículos. Aproximar pessoas alinhadas com

isso, alinhando categorias, indicadores e

a cultura da empresa gera menos custos e

gráﬁcos à Cultura Corporativa e o Propósi-

mais resultado para o negócio.

to do negócio na hora de buscar um novo
colaborador”.

PROCESSO SELETIVO
Onboarding

Painel da Cultura

Guardiões da Cultura

Montar um painel com todas as atitudes

Identiﬁcar as pessoas que estão mais alinha-

e valores da empresa descritos ao lado de

das com a cultura da empresa e ouvir o que

ﬁguras que as simbolize em um local de

elas têm a dizer e deixá-las à vontade para

comum circulação. Dessa forma, a cultura

contribuir com mudanças e melhorias da em-

ﬁcará à vista de todos e será lembrada e

presa. Treiná-las para que elas possam fazer

reforçada diariamente.

as seleções de novos candidatos e inseri-los
na cultura e propósito da empresa

Aqui a criatividade é o limite.

É isso!
Esperamos que essas dicas e exemplos possam lhe
ajudar a construir o seu processo seletivo e que ele
possua um bom ﬁltro para a sua empresa e candidatos. Possuímos alguns vídeos workshops rápidos que
tratam de cada um desses assuntos e acreditamos
que eles possam lhe auxiliar ainda mais na construção
do seu processo.
Somos uma empresa que está sempre de portas
abertas e temos grande satisfação em ajudar você a
acelerar o seu negócio.

Recrutamento Humanizado

Nos siga nas redes sociais para mais conteúdos como este!

