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O DESAFIO
Certamente não é tarefa fácil encontrar uma pessoa que cuidará de nossa casa 
com zelo, que terá compromisso com o seu trabalho, que seja obediente, de 
confiança e que trabalhará em nossa casa por anos. 

As empresas que estão em busca de funcionários passam por esse mesmo dilema.
No entanto, quando se trata de empregada doméstica, babá, motorista, cozinheira 
ou qualquer outro profissional doméstico o assunto contratação é ainda mais 
delicado, isto é assim por vários motivos:

1. O local de trabalho é a sua casa.
2. Essa profissional geralmente terá a chave de sua casa e acesso quando 
não tiver ninguém em casa.
3. No caso de babás, essa profissional será responsável por cuidar de seus 
filhos.

Poderíamos aqui enumerar dezenas de motivos pelos quais a contratação de um 
profissional doméstico é muito mais delicada do que um profissional para trabalhar 
em uma empresa por exemplo.

É deste ponto de vista que vamos analisar os 2 erros comuns na hora de contratar 
um profissional doméstico.



Erro 1: Não ter um procedimento para a Seleção

Acredite cerca de 90% das pessoas que contratam um profissional 
doméstico já se sentiram frustadas por terem contratado um 
profissional errado!

Por que isso acontece?

O maior problema está de onde vem a indicação. Geralmente, 
quem está precisando contratar um profissional doméstico procura 
saber de seus amigos, colega de trabalho ou familiares se eles 
conhecem alguém para indicar.

Esse tipo de indicação é de alto risco, pois ela tem um apelo 
emocional muito grande, visto que a “profissional” é indicada 
porque ela está precisando trabalhar, e não porque ela é a mais 
qualificada para a vaga.

Podemos afirmar categoricamente, que nesse contexto o 
contratante normalmente não realiza nenhuma checagem de 
dados pessoais, tais como: antecedentes criminais, experiência, 
hábitos e referências, por exemplo.



FAÇA CERTO:
CRIE UM PROCEDIMENTO

PARA A SELEÇÃO



CRIE UM PERFIL DA VAGA

Antes de tudo crie um perfil da funcionária ideal para você. 
Segue abaixo alguns exemplos de informações que você precisa ter a mão. 

Quais são as tarefas que essa profissional vai realizar?
__________________________________________________________

Qual é o grau de dificuldade de cada tarefa?
__________________________________________________________

Qual é a tarefa que você tem maior preocupação que seja realizada sem 
erros?
__________________________________________________________

Que qualidades são indispensáveis?
__________________________________________________________

Que hábitos ela não deve ter?
__________________________________________________________

O que será feito para que ela aprenda o seu jeito de fazer as coisas ou atenda 
aos seus gostos e exigências?

__________________________________________________________

1º
PASSO



CHECKLIST P/ PRÉ-CANDIDATAS

Antes de sair entrevistando candidatas você precisa levantar 
algumas informações sobre elas. 

Preparamos um checklist com algumas informações para você analisar as 
pessoas que desejam se candidatar a sua vaga.

As informações desse checklist vão lhe ajudar a definir quais candidatas você 
irá convidar para uma entrevista, onde você vai tirar suas dúvidas, negociar 
as condições de trabalho e decidir se contrata ou não.

Dica: Ao obter as informações do checklist já informe as condições da vaga, 
isto poupa tempo, evita que você convide para entrevista pessoas que depois 
de ouvir os detalhes da vaga discordem de algo e não aceite o emprego.

2º
PASSO



Checklist - Informações da Candidata:

Possuo informações suficientes da candidata tais como: nome completo, nº dos documentos de 
identificação, endereço de sua residência e locais onde já trabalhou?

Exigi que a candidata me apresentasse documentos como atestado de antecedentes criminais? 

Já verifiquei a validade desse documento?

Tenho informações suficientes sobre os locais que ela diz que trabalhou?

Fiz contato com o antigo patrão para checar suas referências?

Por que tenho certeza que esses dados não foram forjados?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



Avaliação - Saúde/Hábitos e Habilidades Pessoais

Ela fuma? (    ) Sim (     ) Não

Faz uso de bebidas alcoólicas? (    ) Sim  (    ) Não

Faz uso de medicamentos de uso contínuo? (     ) Sim   (     ) Não

Tem alergias? Quais?________________________________________________________________

Já teve depressão clínica e necessitou fazer tratamento? (     ) Sim   (     ) Não

Enfrentou problemas grave de saúde no último ano? (   ) Sim (     ) Não

Estado de Saúde? (   ) Ótimo (    ) Bom (    ) Regular 

Não contrate pessoas com estado de saúde precário.



Avaliação - Saúde/Hábitos e Habilidades Pessoais

Tem filhos? (   ) Sim. Quantos? ____________  (     ) Não 

Estado Civil:  (     ) Casada   (     ) Solteira   (    ) Viúva   (     ) Divorciada (     ) Mora junto

Tem experiência comprovada em carteira?   (     ) Sim   (      ) Não

Quantos anos de experiência possui ao total? ________

Em quantas casas já trabalhou? ________

Por que saiu do último emprego? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Já fez algum curso ou treinamento na área? (     ) Sim. Qual? ____________________  (      ) Não



Os dados acima não são os dados para uma entrevista. 
Esses dados você precisa ter a mão antes da entrevista. Depois 
de possuir os dados acima de algumas candidatas você pode 
começar a chamar aquelas que não foram eliminadas 
pela triagem e checagem anterior para uma entrevista.

Quando analisado de perto esse procedimento de triagem e 
checagem minuciosa da candidata você percebe que seus 
amigos, parentes e colegas de trabalho não estão prontos 
para lhe indicar uma candidata para sua vaga?

Se você realmente está preocupada com a segurança e bem estar 
de sua família, não se deixará abater pela quantidade de serviço 
que você terá pela frente até encontrar a melhor profissional para 
você. Esse é o único caminho para evitar frustações ou 
arrependimentos futuros.

Diante de tanto trabalho muitas pessoas decidem recorrer 
a agências de domésticas para obter auxilio profissional 
e é neste ponto que alguns cometem o 2º erro.



Erro 2: Priorizar a comodidade à frente da segurança

É no minímo muito intrigante vermos como alguns são 
tão criteriosos para selecionar um profissional para sua 
casa. Mas, na hora de escolher uma agência não são.

E acredite, alguns chegam a contratar o serviço por 
telefone, sabendo pouco ou nada sobre a Agência. Se 
deixando levar apenas por oferta de preço e comodidade.

Nessa situação, que garantia você teria que a agência 
realmente realiza os procedimentos de checagem 
minunciosa de dados que geralmente é um serviço 
desgastante, metódico e meticuloso? Como saberia se 
existe por trás do serviço de agenciamento uma 
equipe profissional realmente qualificada?

Tenha em mente que você não deve negociar a 
segurança de sua família em troca de comodidade. 
Não é hora de dizer que não tem tempo, você precisará  
tomar algumas medidas para proteger a sua família.

Também elaboramos um checklist para você seguir antes 
de contratar uma agência.



O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE UMA AGÊNCIA ANTES 

DE CONTRATÁ-LA



Checklist - Contratação de uma Agência

Ela possui endereço físico para que eu possa visitá-la?

Ao entrar em contato, sou convidado para conhecer as dependencias da empresa?

Fui pessoalmente a empresa ou pelo menos visualizei seu endereço através do Google para 
checar a existência de seu(s) endereço(s)?

Entendo plenamente a metodologia da empresa e concordo com ela?

Eles estão interessados em me conhecer melhor pessoalmente para traçar de maneira mais clara 
e precisa o perfil da minha vaga?
Ela possui boas referências?

Sua equipe é qualificada?

Procurei saber qual é a reputação da agência?
Assinam contrato antes. Assim, oferecendo garantias a ambas as partes? 

Entendo sua política de reposição?

Eles expõem claramente de onde vem as suas candidatas?



Quando você decide contratar uma agência você 
está delegando sua dura tarefa de encontrar 
alguém qualificado para trabalhar em sua casa a 
outras pessoas que você não conhece.

Por isso, você precisa avaliar e inspecionar a 
agência que deseja contratar. Será que eles estão 
mesmo comprometidos com sua necessidade? Que  
evidências existem disso?

Não se deixe enganar por muitas promessas ou 
benefícios que as vezes nem são permitidos por lei. 
Nem sempre comprar sem sair de casa ou com o 
menor preço é o tipo de serviço mais adequado para 
sua familia.

Se você não quer passar por frustações no futuro por 
ter contratado um profissonal errado você precisa 
contratar uma agência que te ofereça no mínino 
os 7 requisitos ao lado. 

1

2

3

4

5

6

7

Sigilo de suas informações

PERFIL DE UMA BOA AGÊNCIA:

Agilidade no Atendimento

Equipe Profissional

Unidade de Atendimento 
Presencial

Clareza das Informações e 
Metodologia

Interesse em entender 
claramente suas necessiades

Assinatura de contrato e 
garantias de satisfação.



PERFIL DE UMA BOA AGÊNCIA::) Obrigado 
por ler nosso e-book.



(31) 4103-8115

Se você se está interessado em contratar empregada doméstica, babá, 
cozinheira, motorista, folguista, caseiro entre outros profissinais domésticos, 

CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE NOSSA AGÊNCIA. 

Funcionários

Av. do Contorno, 6594 - 17° 
andar, Savassi, Belo Horizonte, 
Minas Gerais - CEP 30110-044

Belvedere

Rua Desembargador Jorge 
Fontana, 80, térreo, sala A, 
Belvedere, Belo Horizonte, 
Minas Gerais - CEP 30320-670

Centro

Rua dos Goitacazes, 375, loja 
08, Centro, Belo Horizonte, 
Minas Gerais - CEP 30190-050

Buritis

Av. Barão Homem de Melo 4500, 
conj. 1101, Estoril, Belo Horizonte, 
MG - CEP 30.494-270


	Mais info: 


