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Networking time!



Processo de Contratação





To “hire slow, fire fast,” start 
by being absurdly 
selective in who you hire

To make this approach 
work, you also have to fire 
humanely. 



Skills desejadas em um designer...





6 dimensões abordadas...

6ª. Liderança & Comunicação

1. Pesquisa

2. Insight &
Definições

3. Ideação

4. Prototipagem

5. Testes



Indicações 
diversas

+ 
Linked In

Avaliar 
o fit R&S Questionário

Job 
Description Entrevista Avaliação

HR Consultant

Design Manager

HR Consultant

Hunting Evaluation Offer & Hiring

Design Manager

ProfileNeeds

Contratação

Flow to Hire!
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Flow to Hire!

Questionário Entrevista Avaliação

FIT 
CULTURAL
Entrevista 
com área 

cliente
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Motivações & Inspiração





“Framework”



Questionário com 42 
perguntas, contemplando 

as 6 dimensões desejadas.



Escalas não funcionam, 
uma nota qualquer 

(4 ou 5) para um indivíduo, 
pode ter um peso 

completamente diferente
 para outro.

Discretização dos dados
Perguntas diferentes, padrão de respostas idênticos

Pontuação Quali Nível

4
Proficiente: Já oriento outros nesta competência 
/ Eu pesquiso novas formas de evoluir esta área.

SPEC/LEAD

3
Competente: Eu já coloco em prática as 
habilidades sem precisar de supervisão

SN

2
Novato evoluindo: Eu tenho conhecimento básico 
das habilidades, coloco em prática alguma coisa 
mas preciso de supervisão

PL

1
Novato: Eu tenho conhecimento bem básico de 
alguns conceitos mas é mais teórico que prático

JR

0 Eu não sei nada sobre esta competência N/A



Quali

Proficiente: Já oriento outros nesta competência / 
Eu pesquiso novas formas de evoluir esta área.

Competente: Eu já coloco em prática as habilidades 
sem precisar de supervisão

Novato evoluindo: Eu tenho conhecimento básico 
das habilidades, coloco em prática alguma coisa mas 
preciso de supervisão

Novato: Eu tenho conhecimento bem básico de 
alguns conceitos mas é mais teórico que prático

Eu não sei nada sobre esta competência



Input de dados 
considerando a média das 

respostas.

PESQUISA

1. Sobre 
identificar e 

planejar 
melhores 

métodos de 
coleta de dados.

2. Sobre planejar 
a pesquisa e 

recrutamento de 
usuários

3. Sobre planejar 
e realizar 

entrevistas, 
observações 

(shadowing) e 
questionários 

(surveys);

4. Sobre coletar 
dados analíticos 

e métricas;

5. Sobre planejar 
e executar testes 

exploratórios 
afim de fazer 

novas 
descobertas (Ex.: 

Teste de 
Guerrilla);

6. Sobre coletar 
dados prévios 

(entrevistas em 
profundidade, 
captação de 

requisitos, etc) 
com equipes e 
stakeholders;

7. Sobre estudar e 
descobrir novas técnicas 

de pesquisa;
PESQUISA

2 2 1 2 1 3 2 1.86



Output esperado por 
profissional.



Aplicação do Modelo



Overview dos três 
profissionais presentes na 

equipe quando assumi o 
time em 2017.



Evolução do time ao atingir 10 
profissionais.

A partir deste fenômeno, a média 
poderia ser um problema, por isso, 

optamos pela mediana.



Maior foco na parte de análise & 
síntese para que o trabalho 

estivesse mais orientado a dados.

Mais tempo e ferramentas para a 
exploração de múltiplas 

possibilidades de resolução de um 
mesmo problema.



Fatores de Sucesso
para gestão e contratação



Conceber modelos de formação 
adequados a necessidades do time 

e da empresa.

KPIs:
- Nº de pessoas treinadas
- Nº de testes realizados

- Cobertura de testes por feature
- Nº de Design Reviews executados



Contratar pessoas que possam 
contribuir para a evolução do time, 

obviamente, o ambiente constituído 
proverá (ou não) esse benefício.

KPIs:
- Pontuação atribuída a partir da 

contratação vs desempenho
- Nota atribuída a partir da avaliação 360º

- Nota global do time no quarter



Time atual vs Candidatos

O volume de candidatos também pode ser 
importante, assim como a qualidade da base 

em que se está prospectando.

Tivemos mais de 500 prospectos e 50 
candidatos participando oficialmente do 

processo seletivoCandidatos
Time Atual



Evolução...



Correlação existente com 
base em turnover 

voluntário.



Verificar comportamento 
do modelo de hard skills 

do designer com um 
modelo atribuído para 

soft skills.



Nosso intuito é expandir o modelo 
para realmente torná-lo um 

framework ainda mais útil em um 
futuro próximo.

Precisamos de mais… 
Join us!  
@daniellugondi e @stefanmartins
https://forms.gle/XigY2TMhfnzxYCX19



Obrigado!


