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Introdução: Hoje as empregadas domésticas representam 5,6 milhões de trabalhadoras
no Brasil, um número expressivo que justifica projetos que possibilitem a estas
mulheres, oriundas de camadas sociais desfavorecidas que exercem um trabalho
desqualificado e desvalorizado. Os salários são baixos, sendo que 74% não têm
contrato formal de trabalho. As atividades que fazem parte da ocupação das
empregadas domésticas estão descritas na CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações) sob o código 5121, e possibilitam a compreensão da complexidade e da
intensidade das exigências atuais seu desempenho. Na Região do Vale do Aço não há
agências de recrutamento e seleção especializadas neste público alvo. Objetivo:
Promover a intermediação de mão-de-obra entre potenciais empregadores  e
empregados domésticos da Região Metropolitana do Vale do Aço e verificar as
principais dificuldades do setor. Metodologia: Foi utilizada na realização do trabalho,
entrevista semi-estruturada para cadastro dos candidatos a empregos e também para o
empregador, buscando as reais necessidades do cargo visado per este, bem como as
dificuldades encontradas até o
momento. Nas entrevistas, havia um roteiro
previamente estabelecido, entretanto outras perguntas podem ser acrescidas pelo
pesquisador caso seja necessário aprofundar e/ou clarear pontos que
possam ter ficado ininteligíveis para o entrevistado (MOURA et all, 1998).
Após a realização das entrevistas estas foram analisadas, sob supervisão da professora
responsável pelo projeto, foi feita uma triagem da mão de obra e encaminhadas as
pessoas às vagas correspondentes. Resultados: Um dos dificultadores para a realização
do trabalho é pouca disponibilidade de tempo para as empregadoras a irem até o NAPP
(Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia) para a realização da entrevista, outro
fator é a dificuldade em localizar as candidatas ao emprego por falta de um telefone
disponível na hora da contratação. Aqui na região do Vale do Aço tem-se uma cultura
onde as candidatas ao serviço doméstico não trabalham aos sábados, portanto era
muito difícil encontrar uma candidata para algumas empregadoras.
Muitas candidatas não sabem manusear alguns eletrodomésticos, e alguns outros
cuidados com a casa, isso se tornava um dificultador na hora da contratação. Outro
fator observado, foi a demanda psicológica, onde algumas candidatas apresentavam
uma certa angústia e sintomas de depressão.  Conclusão: De acordo com esses
dificultadores, vimos a oportunidade de oferecer às candidatas alguns cursos gratuitos
para ensiná-las como manusear equipamentos eletrodomésticos, dicas de culinária, e
outras maneiras de cuidar melhor da casa com economia. E para as empregadoras,
vimos necessário realizar algumas entrevistas pelo telefone, facilitando a realização do
projeto.
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