


A construção da nova 

área de TA...

Ago/16

Entrega das 

primeiras vagas 

com novo 

sistema e KPIs

Out/17

Revisão de 

nossos 

processos, foco 

em qualidade

Dez/16

Definimos novos 

SLAs, agora mais 

competitivos

Jan/17

Projeto “Hire

the Best”, para 

vagas de baixa 

complexidade

Mar/17

Capacitação do 

time na 

metodologia 

JDI 

Nossa missão: Conduzir os processos seletivos da 

Serasa Experian, sem o auxílio de consultorias de R&S

Jun/16

Desenho dos 

processos de TA e  

contratação da nova 

equipe 

Pesquisa de 

Experiência do 

gestor 

Métricas 

sobre  

Experiência 

do candidato 

Práticas de 

mercado + 

Serasa



Projeto Hire the Best...

 Capacitar os líderes para condução de processos seletivos; 

 Processo passa a não ter interferência de Talent Acquisition;

 Projeto direcionado para vagas de baixa complexidade;

 O grande volume é minimizado, já que os processos se concentram em 

regionais. 

Principais características   



Metodologia de assessment...

Por quê o JDI? 

 Metodologia de assessment global já utilizada pela Experian; 

 Avalia potencial e não apenas prontidão do profissional;

 Torna o processo mais completo e assertivo desde o momento da abordagem;

 Metodologia já é utilizada para avaliação de desempenho na Serasa Experian. 



O que a metodologia avalia...

Fatores do JDI 



Como foi aplicado...

Metodologia  

Encontros bimestrais durante 1 ano  com explanação conceitual e estudos de 

caso;

Prática da metodologia nos processos seletivos da Serasa Experian;

Sessões de supervisão e coaching dos profissionais de TA e BPs. 



DE  

Modelo de Briefing com 

atributos do JDI

Comunicação diferenciada 

e objetiva na divulgação 

O QUE e COMO 

analisar  o CV  

O QUE e COMO abordar

Divulgação das posições 

(Job description)

Briefing

Análise de CV

Abordagem Técnica 

Avaliação JDI

Avaliação 

Competências 

Processo

Como estávamos e 

onde chegamos...

PARA 

Entrevista por 

Competências (Prontidão)  

Entrevistas com JDI 

(Prontidão + Potencial) 



20%

Entrevista

Análise de CV

Abordagem

50%

20%

Processo de Talent Acquisition

40% 40%

60% 60%

20%

10%

Entrevista com HM + BP

Avaliação JDI
Avaliação 

Técnica

% de assertividade na avaliação 
do candidato...


