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OpiniãO
Demanda por talentos: a 
busca da pessoa certa  
para a função correta 

Com a transformação 
digital, o grau de 
exigência também 
aumentou por parte 
das organizações. 

Tendências apontam para 
um recrutamento sem 
estereótipos e mais fo-

cado em habilidades, cultura e 
valores. Sem dúvida, o boom da 
IA, o avanço do machine learn-
ing e de outras tecnologias que 
já fazem parte do dia a dia das 
empresas, tudo isso, somou-
-se à necessidade latente por 
profissionais qualificados e 
com expertise para atuar nas 
novas áreas que foram criadas. 

Há muitas vagas abertas no 
país, cerca de 14,8 milhões de 
pessoas desocupadas, segundo 
o IBGE, o que é antagônico. 
A conta não fecha. Existe 
uma enorme concorrência 
pela busca por talentos em 
determinadas áreas e, do outro 
lado, milhares de pessoas se 
candidatando para uma vaga, 
mas nenhuma parece “ter fit”.

Como equilibrar isso? É 
necessário que gestores e ti-
mes de pessoas passem a ter 
um novo olhar não só para o 
recrutamento, mas, também, 
para a capacitação, desenvolvi-
mento e retenção de talentos, 
embasados por sua cultura e 
valores. Mais do que encon-
trar a pessoa certa para uma 
determinada posição, hoje, 
tornou-se importante também 
encontrar a função correta 
para cada pessoa. 

Identificar rapidamente as 
características que fazem da 
pessoa um talento é essen-
cial para construir times de 
alta performance. É preciso 
olhar à frente. Neste cenário, 
contratar somente pelas habi-
lidades requeridas para uma 
determinada posição, não é 
suficiente e nem necessário. O 
mais importante é ter um olhar 
para as necessidades futuras 
da organização, independente 
da área. 

O olhar de quem contrata 
deve ser para o potencial e 
o caminho percorrido pelas 
pessoas para tornar possível a 
execução das estratégias futu-
ras da empresa. Olhar interna-
mente é essencial. Pessoas que 
já fazem parte da organização 
conhecem e vivem a cultura da 
empresa, adaptando-se mais 
rapidamente e demonstrando 
maior habilidade de navegação 
política. 

Além de ser um aliado, 
costuma ter maior comprome-
timento e conhecimento das 
estratégias e visão da compa-
nhia, e geram resultados mais 
rápidos, bem como promovem 
maior engajamento dos demais 

colaboradores e novos talen-
tos. Candidatos talentosíssi-
mos podem ser encontrados 
fora dos grupos tradicionais 
ou mesmo fora do seu trabalho 
diário, já que estão adquirindo 
habilidades e conhecimentos 
específicos informalmente e 
de outras formas. 

Talentos podem emergir 
de lugares improváveis e são 
atraídos pelo propósito da 
organização. Cabe à empresa 
desenhar estratégias de comu-
nicação que gerem conexão e 
identificação com as pessoas 
de maior potencial de enga-
jamento com sua cultura e 
valores. Busque complementar 
habilidades. Ao trazer uma 
nova pessoa ao time, seja por 
meio de um recrutamento 
interno ou externo, busque 
perfis, comportamentos, co-
nhecimentos e habilidades 
complementares, pois além de 
aumentar o repertório do time, 
gera uma maior interação na 
busca do compartilhamento e 
desenvolvimento de cada um. 

Não foque somente no 
desenvolvimento individual, 
mas sim, no que promove o 
desenvolvimento do grupo, 
neste cenário, o indivíduo se 
desenvolve como consequên-
cia. Os gestores e times de 
pessoas precisam ampliar o 
seu olhar para o mercado de 
potenciais talentos, pois sim, 
eles existem. 

Pensando em talentos, você 
enxerga o copo meio cheio ou 
meio vazio? Quantos poten-
ciais talentos não deixamos de 
trazer para nossos times por 
não enxergarmos as mudanças 
que estavam acontecendo bem 
diante de nós? Por fim, outra 
tendência apontada pelos 
pesquisadores diz respeito 
ao “poder” que os candidatos 
detêm nas mãos agora. Eles 
estão cada vez mais seletivos 
sobre para quem trabalham, 
“obrigando” as empresas que 
não têm proposta de valor 
de emprego sexy e atraente, 
incorporá-las. 

Por isso mesmo, e por todos 
os dados apresentados acima, 
a importância de investir em 
capacitação e retenção de ta-
lentos. O Employer Branding 
é o conjunto de estratégias de 
uma empresa para trabalhar o 
engajamento e interesse dos 
funcionários e manter vivo o 
DNA da cultura e do propósito. 
Qual seria o equilíbrio perfeito 
entre os interesses dos pro-
fissionais e as demandas da 
empresa? Essa resposta deixo 
para vocês.

(*) - É líder de Pessoas e Cultura da 
Fhinck, startup de alta tecnologia 

que ajuda grandes empresas a terem 
maior desempenho operacional, 

eficiência, produtividade e qualidade 
de vida.

Sarah Hirota (*)

Embedded Finance: qual o 
impacto da novidade para o 
futuro do setor bancário?

A recente evolução do setor bancário no Brasil está diretamente relacionada ao desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras que suportam o surgimento de ferramentas disruptivas. Alinhado a isso, o uso crescente das 
tecnologias demonstra a eficácia do investimento nessas ferramentas por parte das empresas.

Nedyr Pimenta Filho (*)

De acordo com uma pesquisa da 
Telebrasil, os brasileiros passam 
quase cinco horas conectados 

ao celular todos os dias. Com esse tipo 
de dado, as empresas querem que os 
clientes passem a maior parte deste 
tempo dentro do aplicativo dessas 
companhias. E, o Embedded Finance 
é exatamente sobre isto.

Para que se entenda, o termo, que 
em tradução livre significa “Finanças 
Embutidas”, se refere à inclusão de 
serviços financeiros em empresas que 
não sejam necessariamente do ramo. 
Ou seja, é “embutir” atividades habi-
tualmente prestadas por bancos ou 
fintechs em companhias de diversos 
outros segmentos como varejistas, ali-
mentícias, bigtechs, entre outras. Esta 
nova modalidade, no entanto, coloca 
em dúvida o futuro do setor bancário 
no país, uma vez que a concorrência 
no setor financeiro não ficará somente 
entre as instituições que atuam exclu-
sivamente nessa área.

De um modo geral, o principal objeti-
vo dessas companhias ao adotar o Em-
bedded Finance é criar um ecossistema 
digital que ofereça soluções facilitadas 
para as mais diversas necessidades 
dos clientes, bem como garantir que o 
usuário fique o maior tempo possível 
dentro do ecossistema deste determi-
nado grupo ou empresa. Como esta 
não é a atividade fim das companhias, 
elas podem oferecer benefícios finan-
ceiros, como, por exemplo, transações 
gratuitas e juros baixos, para que o 
ecossistema continue funcionando com 
a participação constante do cliente.

Os principais efeitos para o setor 
bancário

A posição do mercado e as mudanças 
que estão acontecendo no setor bancá-
rio são muito profundas. Com a chegada 
do Embedded Finance, pode ser que o 
próximo competidor do banco não seja 
uma instituição bancária, nem mesmo 
uma fintech, mas, sim, uma empresa 
varejista ou bigtech que ofereça solu-
ções financeiras embutidas.

Enquanto isso, por parte das institui-
ções, além de oferecer um serviço que 
não fazia parte do escopo da empresa, 
ainda contará com a fidelização do 
cliente dentro das soluções da com-
panhia, uma vez que o usuário poderá 
resolver diversas demandas dentro de 
uma única plataforma.

O futuro do setor bancário
Há espaço para todos no mercado. 

Entretanto, as grandes instituições 
devem, de certa forma, perder parte 
de sua base de clientes. Não aqueles 
considerados estratégicos, mas sim os 
que, hoje, não são apropriados para o 
portfólio da companhia e que deverão, 
futuramente, buscar por soluções mais 
aderentes a determinadas necessidades.

Em contrapartida, o Banking as a 
Service permite que os grandes bancos 
estejam integrados a essas plataformas, 
oferecendo um serviço B2B2C. Ou 
seja, o serviço final é ofertado por de-
terminada empresa que não é do setor 
bancário, mas que é suportada por uma 
grande instituição do setor financeiro.

O que podemos projetar para o futuro 
é um grande ecossistema digital. E, da 
mesma forma que um ecossistema natu-
ral, haverá uma pluralidade de espécies 
e grupos permeando este mesmo lugar.

Nedyr Pimenta Filho é Diretor de Inovação da 
Provider IT, uma das principais consultorias e 

provedoras de serviços de TI do país. 

Com relação às vantagens para os 
clientes, a primeira é que não precisa-
rão aprender todo o fluxo de processos 
das instituições financeiras. Atualmen-
te, quando um usuário precisa de um 
banco, é necessário que ele entenda 
o conceito bancário e como funciona 
o banco e seus processos. Estar em 
um ecossistema que seja relacionado 
ao ambiente do cliente, faz com que 
a comunicação entre usuário e apli-
cativo seja mais simples e prática, se 
comparada às burocracias do sistema 
bancário.

Além disto, a criação de novos ecos-
sistemas possibilitará o aprendizado 
sobre as demandas dos clientes e, 
consequentemente, a oferta de soluções 
personalizadas para cada um. Este tipo 
de solução customizada favorece, inclu-
sive, a entrada de usuários, até então, 
desbancarizados no mercado financeiro, 
uma vez que não se encaixam na estra-
tégia dos grandes bancos.

Entre todos esses benefícios, o prin-
cipal ainda é o financeiro. Neste caso, 
não só para os clientes, mas, também, 
para as empresas que adotam esta nova 
ferramenta. Do ponto de vista do cliente, 
as vantagens acontecem exatamente 
pela existência de planos adequados 
à realidade daquela pessoa, que, inva-
riavelmente, contará com opções de 
descontos, facilidades de pagamento, 
bem como preços e juros mais baixos.

News@
Case

@Com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes, a InstaAgro 
<https://www.instaagro.com/> , primeira loja online destinada ao 

produtor rural brasileiro, implementou solução tecnológica desenvolvida 
pela Nuvidio <https://www.nuvidio.com.br/> , startup especializada em 
video commerce. A adoção da plataforma de vídeo atendimento permitiu 
à empresa oferecer uma interação mais humanizada com seus clientes 
e um incremento de 20% nas vendas. A InstaAgro atua como uma 
revenda online de produtos e serviços voltados para o Agronegócio. A 
empresa comercializa produtos em todo território nacional e já conta 
com mais de vinte mil produtores rurais. O agronegócio brasileiro tem 
sido o grande responsável pelo aquecimento da economia no país. De 
acordo com o IBGE, no primeiro trimestre o setor representou 7,9% do 
PIB. De acordo com Daniel Bachner, da InstaAgro, a empresa buscava 
melhorar o atendimento dos clientes e de forma humanizada. “O perfil do 
nosso consumidor utiliza predominantemente aplicativos de mensageria 
como o WhatsApp e redes sociais, e vem se adaptando cada vez mais 
com sites e compras online”, comenta Daniel.
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Após a pandemia do Coronavírus, em-
presas e profissionais se reinventaram, as 
atividades passaram a ser desenvolvidas 
remotamente e, diante deste cenário, a 
vivência da inovação passou a ser algo 
imprescindível no mercado de trabalho. 
Segundo a gerente de Desenvolvimento 
Organizacional da VLI, Francielle Pedrosa, 
é muito importante ter esse perfil inovador, 
bem como estabelecer relação com pessoas 
dentro e fora da empresa.

“É preciso estar sempre antenado, se co-
nectar com as melhores práticas dentro de 
startups, cuidar do autodesenvolvimento, 
adquirir conhecimentos e experimentar 
coisas novas. A VLI busca pessoas críticas, 
prontas para discutir soluções e posições 
diversas”, afirma.

Francielle Pedrosa ressalta que deve-se 
ter capacidade de resiliência para estar 
nesse novo mundo. Ou seja, é preciso mu-
dar com ideias e incentivar as pessoas a 
experimentar e aprender com os erros. A 
companhia abriu seu Programa de Trainee 
2022, voltado para formação das futuras 
lideranças. As inscrições podem ser feitas 
até a próxima quarta-feira (dia 15), por 
meio do site https://www.vli-logistica.com.
br/carreiras.

“Queremos formar pessoas que têm nosso 
DNA, para suportarem esse crescimento na 
empresa. Os novos trainees darão orien-
tações para os clientes, devem estar pré-
-dispostas a conhecer o negócio, melhorar 
indicadores e servir bem o cliente. No perfil 

pessoal, o principal atributo é estar aberto 
a aprender coisas novas, além de se adaptar 
a mudanças e gostar de operação. Desta 
forma, buscamos pessoas mais criativas, 
inovadoras, que gostem de trabalhos mais 
tecnológicos, queiram aprender com nosso 
business e almejam se tornar executivos 
dentro da companhia”, destaca a gerente 
de Desenvolvimento Organizacional da VLI.

Francielle Pedrosa observa que, durante 
a pandemia, o principal desafio para todos 
foi o de aprender a trabalhar a distância. Ela 
frisa que o momento exige transformações, 
trabalho remoto e a seriedade do Canal de 
Ética. “A empresa também está se reinventan-
do para atender às necessidades humanas”.

Aos candidatos do Trainee 2022, ela deixa 
a seguinte dica: é necessário ter autoconhe-
cimento, conseguir verbalizar quem são e 
quais seus propósitos. “Seja você mesmo e 
se conheça, como ser humano. Assim con-
seguiremos fazer uma melhor avaliação e 
nos conectarmos com o candidato”, finaliza.

A trainee de Operações Ferroviárias da 
VLI, Júlia Coutinho Tagliari, de 25 anos, é 
graduada em Engenharia Civil e foi aprovada 
no Programa de Trainee de 2021. Ela conta 
que foi estagiária de Manutenção de Via Per-
manente na companhia entre 2018 e 2019. 
“Foi uma experiência muito bacana. Conheci 
um universo que não sabia que existia. Criei 
uma grande admiração pela empresa, que tem 
oportunidades de crescimento e diversas áreas 
de interface. Escolhi estar na companhia e 
fico feliz por ela também ter me escolhido”.

Júlia Tagliari diz que tentou o Programa 
de Trainee 2019, para retornar para a em-
presa em 2020, mas não passou na seleção. 
Sabendo que seu objetivo era seguir carreira 
na VLI, tirou um tempo para se preparar 
para o processo seletivo de trainee. “Estudei 
muito todos os materiais que a empresa 
disponibilizou sobre diversidade, equidade 
de gênero e o que é esperado de um trainee. 
A partir disso, vi que precisava entender o 
que tinha vivido e as experiências de vida 
que me levaram a ser quem sou hoje”.

Além de estudo sobre a empresa, a trai-
nee pontua que é essencial tirar um tempo 
para olhar para dentro de si mesmo, se 
entender e buscar autoconhecimento. “Se 
conhecendo, saberá onde quer chegar. E, 
dessa forma, você consegue ter mais clareza 
nas contribuições e escolhas”.

Conforme ela, a ferrovia tem muitas fren-
tes para que a inovação seja trabalhada, é 
um jeito novo de rever os processos. “Na 
minha rotina vejo muitas oportunidades 
para inovação. São novas formas de de-
senvolver os processos, integrar as áreas 
trazendo mais conhecimento e visando a 
inovação como um todo”, comenta.

Sobre seu futuro na VLI, Júlia Tagliari 
espera transitar por diversas áreas para 
agregar conhecimento. “Quero também 
me tornar analista, já tendo em vista uma 
carreira de liderança, e desenvolver minhas 
competências. Quero subir os mais diversos 
degraus. Quem sabe não me torno uma 
diretora?”.

Perfil inovador passa a ser um diferencial  
no pós-pandemia

Nedyr Pimenta Filho


