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RESUMO 
 

Nos últimos anos, o setor bancário brasileiro tem sofrido muitas transformações 
ocorridas pelo surgimento de novas tecnologias que, associadas à flexibilidade 
regulatória, favoreceram o surgimento de novos entrantes nesse mercado, as fintechs 
- empresas de tecnologia do segmento financeiro, as quais estão ocupando maior 
espaço nesse segmento. As fintechs, por terem sido concebidas nos ambientes mais 
digitais e tecnológicos, contam com uma forma de trabalho mais enxuta, orientadas 
às necessidades dos clientes, com processos menos burocráticos e sem tantos níveis 
hierárquicos e, assim, atraem jovens talentos para esse novo ambiente de trabalho, 
mais fluído e colaborativo. Por outro lado, os bancos tradicionais já perceberam esse 
movimento de mercado e estão tentando se transformar em todos os sentidos, para 
poderem acompanhar essas mudanças, corresponder às expectativas dos clientes e 
conseguir reter talentos. Esta pesquisa visa compreender quais são os sentidos 
subjetivos do trabalho para os jovens talentos ao longo deste contexto, bem como 
identificar quais são os fatores decisórios que despertam o interesse da migração de 
trabalho para essas novas empresas fintechs, as quais dispõem de novas formas e 
dinâmicas de trabalho. A pesquisa buscou, inclusive, compreender e lançar mão sobre 
fundamentações teóricas consolidadas, para tentar associar o que de fato são os 
motivadores para o aceite dessa mudança. 

 
Palavras-chave: Bancos - Brasil. Empresas novas. Motivação no trabalho. Jovens - 
Emprego. Pessoal - Permanência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

In the recent years, Brazilian banking sector has undergone many transformations, 
which occurred due to the emergence of new technologies that, associated with 
regulatory flexibility, favored the emergence of new entrants in this market, fintechs, 
which are technology companies in the financial segment, are occupying more and 
more space. Fintechs, having been conceived in more digital and technological 
environments, have a leaner way of working, oriented to the customers needs, with 
less bureaucratic processes and without so many hierarchical levels and, thus, has 
been attracting young talents to this new more fluid and collaborative environment, On 
the other hand, traditional banks have already noticed this market movement and are 
trying to transform themselves in every way, in order to keep up with these changes, 
meet customer expectations, and retain talent. This research aims to understand what 
are the subjective meanings of work for young talents throughout this context, to 
identify what are the decision factors that arouse the interest of job migration to these 
new fintechs companies which have new forms and dynamics of the job. The research 
even sought to understand and make use of consolidated theoretical foundations to try 
to associate what in fact are the motivators to accept this change. 
 
Keywords: Bancs - Brazil. New Companies. Work motivation. Young People - Job. 
People - Permanency.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo conhecida como uma indústria tradicional, o sistema bancário 

no Brasil sempre foi concentrado e conservador, de maneira que as instituições 

financeiras tradicionais tinham dificuldade em priorizar as inovações nos processos e 

serviços oferecidos aos clientes. Essa alta concentração do sistema bancário 

brasileiro traz efeitos negativos sobre a atividade econômica como um todo 

(ROUBICEK, 2020). 

De acordo com o relatório de Desempenho dos Bancos do DIEESE (2017), o 

sistema financeiro brasileiro é suportado, basicamente, por cinco grandes bancos 

comerciais, sendo três do setor privado (Bradesco, Itau-Unibanco e Santander) e dois 

do setor público (Banco do Brasil e Caixa econômica Federal), os quais detêm mais 

de 82% da totalidade dos ativos do Sistema Financeiro Nacional, segundo a nota 

técnica da mesma instituição (DIEESE, 2019). 

 

Figura 1: Concentração bancária no Brasil 

 

Fonte: ABFINTECHS e PWC: Pesquisa Fintech Deep Dive (2018) 

 

Com o surgimento de novas tecnologias, associadas às mudanças regulatórias, 

foram autorizados novos arranjos institucionais nos meios de pagamentos, pela Lei 
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12.865 de 2013. Também houve a concessão da autorização do regulador, o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), para a entrada de novas empresas digitais no segmento 

financeiro, pela aprovação em abril de 2018 da Resolução 4.656 e 4.657, sendo 

divulgada pelo Banco Central do Brasil (2018).  

Essa resolução tem por finalidade principal autorizar as empresas tecnológicas 

a ofertar crédito a clientes por meio eletrônico, sem a necessidade de participação de 

uma instituição financeira, a qual abriu espaço para estimular o crescimento da 

concorrência no setor financeiro, reduzindo as barreiras de entrada, fortalecendo a 

regularização e a expansão das startups financeiras, as quais são denominadas 

fintechs1.  

A partir desse contexto, o ambiente do setor bancário brasileiro vem sofrendo 

uma série de transformações ao longo do tempo. Nos últimos três anos isso ocorreu 

de maneira mais acentuada, pois, as fintechs, além de oferecer crédito e soluções 

bancárias mais eficientes, são, inclusive, solucionadoras de problemas e aproximam 

os clientes do mercado financeiro (PETRY, 2018).  

Além do aspecto bancário, os novos entrantes estão consolidados com um forte 

viés de tecnologia, que oferecem serviços bancários simplificados, trazendo uma 

suavização legalizada na burocracia envolvida na operação, no grau de formalidade 

dos escritórios, tais como ambientes de trabalhos abertos, menos burocracia 

envolvida nos processos e trato pessoal mais informal.  

Inseridos nesse ecossistema, com empresas mais competitivas no mercado 

bancário, as fintechs vêm atraindo os talentos para uma nova forma de trabalho, que 

são concebidas com ambiente de trabalho jovem, criativo e dinâmico, com rotinas 

menos burocráticas, horários de trabalho flexíveis e totalmente alinhados com os 

estilos e valores das novas gerações, que são mais atrativos em comparação à 

formalidade corporativa que antes era símbolo de sucesso.    

Cicci (2017) menciona no seu artigo que na cultura organizacional tradicional 

muito se dissemina “vestir a camisa”, já nas startups é “ser a empresa na alma”, de 

maneira que o colaborador passa ser a imagem que representa a marca da empresa. 

Não precisa ser uma pessoa nas redes sociais e outra no trabalho. 
O clima da empresa tem que fazer sentido com o clima da sua 

 
1 fintechs (Financial technology) são empresas que utilizam tecnologias inovadoras para otimizar os 
serviços do sistema financeiro utilizando a internet para melhorar a experiência do usuário (Disponível 
em: Fintech - https://fintech.com.br/blog/fintech/diferenca-entre-fintech-e-banco-digital/. Acesso em: 15 
mar. 2019) 
 

https://fintech.com.br/blog/fintech/diferenca-entre-fintech-e-banco-digital/
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realidade de vida. Quando a pessoa entende que o clima no 
trabalho deve estar alinhado com seu clima de vida, ela não se 
sente trabalhando pra ninguém e sim parte de algo muito maior. 
Acredito que é possível viver um propósito, sendo feliz construindo 
um sonho todos os dias. Saber que faz a diferença, que tem valor, 
que pode ser mais fazendo parte do time de uma empresa que 
pensa como você. As Empresas Tradicionais ainda tem muito que 
aprender com as startups! (CICCI, 2017) 

 

As fintechs possuem cultura de engajamento de time mais evoluída, equipes 

mais enxutas, remuneração atrativa, rápido crescimento de carreira, empoderamento, 

mais autonomia, maior visibilidade, ambientes mais descontraídos e menos 

hierárquicos, digitais, inovadores e ágeis.        

Segundo Silbiger, (2019) as propostas tradicionais como estabilidade de 

emprego e compatibilidade de salários com o mercado não são mais suficientes para 

atrair os jovens talentos. A geração que agora chega no mercado, além de ser mais 

sensíveis a causas sociais, deseja variedade de experiências, oportunidades de 

desenvolvimento e de crescimento rápido na carreira. Esse grupo se destaca pelo 

imediatismo, busca de propósito, satisfação no trabalho e senso de pertencimento. 

Esses novos valores estão alinhados aos propósitos da nova geração de 

talentos e, para que os bancos possam atrair e retê-los, será necessário implementar 

ações de adequação à cultura organizacional, além de oferecer visibilidade à 

sociedade, de maneira a contribuir ativamente para o impacto no desenvolvimento 

social das comunidades, que cada vez mais atuam de forma sustentável. 

Com a chegada dessa nova concorrência, as instituições bancárias tradicionais 

estão enfrentando um desafio jamais visto anteriormente, que, dentre eles, refere-se 

à perda de profissionais qualificados para essa nova concorrência, em função da 

insatisfação com a carreira bancária, muito pela forma de trabalho. São impostas 

metas que, na sua grande maioria, são intangíveis, adicionalmente à obrigação de 

vender produtos que nem sempre são aderentes ao real perfil dos clientes. 

(LAPORTA, 2018).  

O grande desafio dos bancos daqui em diante está em demonstrar que podem 

agregar valor à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, de 

maneira que consigam se sobressair, oferecendo serviços mais eficientes e a preços 

mais baixos. Faz-se mister se manter e crescer em meio a essa nova realidade de 
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mercado, que está sendo impactada pela nova concorrência cada vez mais presente 

nesse segmento. 

De acordo com dados do Radar Fintechlab (2019), que realiza estudos sobre o 

setor, existiam em junho de 2019, no Brasil, um total de 604 fintechs ativas, 

representando um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.  

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

Na medida em que os bancos tradicionais estão tendo que dividir espaço com 

os novos entrantes neste mercado e que os jovens talentos estão sendo atraídos e 

migrando nos últimos anos para a concorrência, o desafio desta pesquisa será 

esclarecer, pelas teorias consolidadas, de conceitos e de entrevistas, quais as 

representações subjetivas que os jovens talentos fazem a respeito do sentido do 

trabalho e dos valores que orientam a conduta praticada nas empresas.  

Será necessário, entretanto, fazer mediações para explicar por que os talentos 

procurados pelos bancos, em geral, possuem determinados níveis de escolaridade 

e classe social. Separa-se, assim, a questão central a respeito das representações 

subjetivas do sentido do trabalho compartilhado pelos jovens talentos que o banco 

procura reter da especificação dos agentes, de modo a evitar a generalização 

indevida de expectativa de toda uma geração. 

É importante ressaltar que as representações a respeito do trabalho também 

passam por um recorte de classe social, incluindo o nível de educação formal. 

 

1.2 Recorte do objeto 

 

Para tratar do tema retenção de talentos, essa pesquisa se aprofundará no 

setor bancário, mais especificamente sobre as dificuldades dos bancos tradicionais 

em atrair e reter jovens talentos, após as transformações, as quais vêm passando o 

setor, com a entrada de startups e fintechs. 

Serão realizadas entrevistas com jovens talentos, que devem trabalhar 

prioritariamente nos setores bancários relacionados aos investimentos, 

desenvolvimento de produtos, controladoria, gestão de riscos e comercial. 

Os jovens talentos selecionados foram segregados em dois grupos para 

pesquisa. O primeiro está relacionado aos jovens talentos que permanecem 
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trabalhando nos grandes bancos tradicionais predominantes no Brasil. O segundo 

grupo concerne aos jovens que trabalham ou migraram para startups ou fintechs. 

A proposta é investigar, analisar e estudar os resultados da pesquisa 

realizada, para que haja base comparativa entre os grupos selecionados. 

 

1.3 Hipótese 

 

A hipótese desta pesquisa será baseada na dificuldade de retenção de jovens 

talentos pelos bancos tradicionais, o que se deve pelo surgimento de uma nova 

cultura de startup no ecossistema bancário. Nos últimos anos, esses jovens talentos 

estão sendo atraídos para essa nova cultura, por perceberem que existe um maior 

sentido do trabalho que deve ser desempenhado, que, em grande parte, não condiz 

com o modelo e a cultura organizacional dos bancos tradicionais.  

Na última década vem crescendo no mercado, sobretudo o bancário, um 

desdobramento e ampliação do empreendedorismo, que se orienta em empresas 

mais enxutas e ambientes de trabalho mais descontraídos, o que atrai o capital 

humano para essa nova realidade no mercado de trabalho: “Entende-se por capital 

humano como as capacidades (habilidades, destrezas, aptidões, conhecimentos) 

configuradas nos agentes humanos que geram fluxo de renda”. (LOPEZ-RUIZ, 2007, 

p. 198). 

Nesse mesmo mercado, encontram-se os bancos tradicionais, que estão com 

dificuldades de se conectar aos valores e propósitos do público jovem, que, na sua 

grande maioria, possui formação superior em universidades de primeira linha e 

cursos relacionados ao mercado financeiro.  

No modelo mental desse público jovem ainda predomina a imagem de que os 

bancos tradicionais oferecem ambientes pouco flexíveis, demasiada hierarquia e alta 

burocracia, o que pode tornar as decisões mais lentas e ainda permanecem na 

percepção das pessoas. 
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1.4 Objetivo 

 

O contexto inicial deste estudo tem como premissa analisar as causas e 

desenvolver as razões para que os bancos tradicionais consigam reter jovens 

talentos e evitar gasto de tempo e dinheiro com treinamento de profissionais que não 

vão permanecer na empresa, diminuindo, assim, a rotatividade de profissionais. 

Faz-se necessário entender, nesta pesquisa, se o sentido subjetivo embutido 

nesta nova geração deve levar à transformação no ambiente organizacional dos 

bancos tradicionais, favorecendo e tornando atrativo o ambiente de trabalho para 

esse público. 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 
 

O tema proposto se mostra bastante interessante e desafiador para estudo. 

Como esse é um tema atual, será necessário fracionar as abordagens referentes à 

transformação do mercado de trabalho, inclusive no segmento bancário, retenção de 

jovens talentos, o contexto do sentido do trabalho e valores que são percebidos pelos 

jovens para que, no decorrer deste estudo, seja possível realizar as conexões 

necessárias. 

 

2.1 Transformação da estrutura organizacional das empresas 

 

Fernandes e Carvalho Neto (2005) mencionam que, a partir do final da década 

de 80 nos países desenvolvidos e nos anos 90 no Brasil, o avanço da tecnologia, em 

conjunto com a deterioração das relações de trabalho patrocinadas pelo avanço do 

Neoliberalismo, abriram espaço para novos modelos de gestão que substituíram os 

modelos mais tradicionais – Tayloristas e Fordistas – baseados no controle, 

hierarquia e controle das decisões, por novas estruturas horizontalizadas e flexíveis, 

passando a considerar a importância do indivíduo no meio produtivo e não mais o 

vendo somente como um insumo da linha de produção. 

De acordo com o texto de Boltanski e Chiapello (2009), a expressão francesa 

enterprise maigre, (empresa magra) foi baseada no lean production, (produção 

enxuta), que surgiu no início dos anos 90, com a finalidade de reunir um conjunto de 

novas metodologias e formas de trabalho e produção. Focava-se, essencialmente, na 

qualidade total do produto, processos com melhoramentos contínuos (Kaizen), 
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equipes autônomas de produção e uma serie de instrumentos destinados a 

implementá-los, como círculos de controle de qualidade, que constituem o mais antigo 

dos instrumentos popularizados no ocidente, a garantia de qualidade dos 

fornecedores e as propostas de melhorias.  

A empresa enxuta perdeu a maioria dos escalões hierárquicos, ficando com 

apenas três a cinco camadas e desempregando camadas hierárquicas inteiras. Outra 

prática que melhorou a eficiência da cadeia produtiva foi a terceirização de toda função 

e tarefa que não fizesse parte do cerne da atividade da organização. Esse conceito 

proporcionou o surgimento de uma nova classe trabalhadora de ex-assalariados que 

montaram as suas próprias corporações. 

Esse novo contexto de trabalho mais enxuto, eficiente e ágil favoreceu 

fortemente os investimentos para a colaboração com outras empresas, por “alianças 

estratégicas” e “joint ventures”. Isso ocorreu de tal modo que a imagem típica da 

empresa moderna hoje em dia é um núcleo enxuto, porém, com o seu entorno repleto 

de fornecedores, serviços terceirizados, prestadores de serviços e trabalhadores 

temporários, que podem variar o efetivo, segundo a atividade a ser desempenhada. 

Podemos perceber, nesse novo modelo, que as equipes não são mais compostas 

apenas do pessoal permanente da empresa, mas de fornecedores, clientes, 

consultores, especialistas externos e prestadores terceiros, que agora fazem parte de 

todo ecossistema. 

Relativo aos trabalhadores, necessariamente para fazer frente a esta nova 

realidade, eles se organizaram em pequenas equipes pluridisciplinares com mais 

competência, flexibilidade e autonomia, em comparação ao modelo de gestão dos 

anos 60, no qual o verdadeiro patrão é o cliente. A hierarquia mais próxima do 

trabalhador nesse novo modelo de trabalho fica a cargo do coordenador e não tem 

mais a figura do “chefe”. 

Para que todo esse processo se tornasse uma realidade, foi necessário realizar 

a reengenharia de trabalho nas empresas (HAMMER; CHAMPY, 1993). Nessa 

reengenharia, os membros de uma mesma equipe podem estar distantes fisicamente 

e o dispositivo mais presente é o da telecomunicação, com alto grau de inovações de 

informática, que permitiram executar uma série de tarefas a distância, com o trabalho 

sendo realizado em rede, uma vez que as fronteiras da empresa foram 

demasiadamente ampliadas. 
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Handy (1992) aborda sobre as novas formas de trabalho com jornadas mais 

flexíveis e utilizando de novas tecnologias. O autor menciona que as novas estruturas 

de trabalho levaram a diferentes modelos de envolvimento do profissional, com as 

empresas tendo o trabalhador efetivo na organização, os contratados que atuam fora 

do ambiente físico da empresa e os trabalhadores temporários ou em regime parcial 

que “flutuam” na estrutura. Nesse cenário, a busca pelo comprometimento da equipe 

é vista como fator crucial para o sucesso da corporação.  

Temas como qualidade de vida dos envolvidos, participação ativa na 

constituição das soluções, planejamento estratégico da empresa para criar senso de 

pertencimento e heterogeneidade da equipe quanto aos traços culturais, crenças, 

raças e gênero vem sendo muito valorizadas pelos empregados atuais. Handy (1992) 

menciona, inclusive, que as empresas figurarão como um lugar de aprendizado e 

autodesenvolvimento, de forma que as pessoas possam evoluir, à medida que vão 

desenvolvendo o seu trabalho diário. 

Na próxima seção será apresentado o contexto de evolução do mercado 

bancário brasileiro, com a chegada das inovações no setor, relacionadas à entrada de 

novas tecnologias e à suavização das legislações pelo regulador. 

 

2.2 O novo mercado bancário brasileiro 

 

O sistema bancário brasileiro é demasiadamente concentrado em cinco 

grandes instituições bancárias e, para promover uma abertura desse mercado, foi 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, por uma flexibilização da legal, a entrada de 

novos concorrentes no setor financeiro bancário, como os bancos digitais e as 

fintechs. A partir dessa autorização, o Brasil pode ter bancos prestando serviços aos 

clientes, sem a exigência de agências bancárias físicas, apenas digitais.  

De acordo com Oliveira (2018), em oposição aos bancos tradicionais e em 

direção à inovação e prestação de melhores serviços aos clientes, as fintechs são 

iniciativas inovadores definidas como estruturas pouco hierarquizadas e enxutas, com 

a tendência de não possuir costumes e legados de sistemas obsoletos. Diferente dos 

bancos tradicionais, as fintechs são mais acessíveis, extremamente tecnológicas e 

transparentes, dado que o seu principal diferencial é o foco na simplificação dos 

processos. 
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Esses novos entrantes que estão presentes no mercado bancário brasileiro 

oferecem aos clientes propostas de serviços mais baratos, ágeis e eficientes, 

agitando, assim, a realidade das instituições bancárias tradicionais, que buscam a 

todo momento, realizar as mudanças necessárias para não perderem o espaço 

conquistado. 

Diniz (2019) retrata sobre o novo momento do mercado financeiro, em virtude 

da evolução da tecnologia e flexibilização das legislações relacionadas. A partir de 

2010, as fintechs voltadas para o mercado financeiro já eram uma realidade no Brasil, 

sendo possível adquirir nas diversas redes varejistas um cartão pré-pago, o qual era 

possível controlar o saldo disponível e as transações efetuadas pelo aplicativo do 

celular ou pelo site. As fintechs foram evoluindo ao longo dos anos e, em 2016, com 

a liberação do regulador - Banco Central do Brasil, já existiam e estavam disponíveis, 

com plataformas mais robustas, nas quais era possível realizar abertura de contas 

bancárias, solicitar cartões de crédito e pedir empréstimos - tudo por aplicativos de 

celular.  

O autor ainda menciona um fator importante desse contexto dado: no Brasil os 

clientes estavam insatisfeitos com os serviços bancários tradicionais, o que favoreceu 

uma rápida aceitação das fintechs pela população. É importante mencionar, segundo 

o autor, que em 2015, com a consolidação das fintechs no mercado brasileiro, o termo 

“desbancarização”, que tinha por premissa a maior transparência, economia nas 

tarifas e maior rentabilidade de produtos ofertados aos clientes, surtia um efeito 

perene nos negócios e transações efetuadas, fazendo com que as pessoas trocassem 

serviços oferecidos pelos bancos tradicionais, tais como investimentos, soluções de 

crédito, seguros diversos  e cartão de crédito por outros serviços semelhantes, porém 

em fintechs recém-criadas. 

As fintechs então conseguiram cativar os clientes primeiramente pelo custo que 

é bem inferior, encantamento dos clientes na oferta de serviços mais ágeis e por 

serem totalmente digitais, com menos burocracia envolvida. (DINIZ, 2019). 

Nesse contexto, foi possível compreender como houve a transição para o novo 

mercado bancário brasileiro. A próxima seção irá apresentar quais características e 

qualificações os jovens talentos precisam ter para trabalhar nos bancos. 
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2.3 Perfil dos jovens procurados pelos bancos 

 

O mercado de trabalho está passando por um grande período de 

transformação, de maneira que igualmente impactado neste ecossistema, a atividade 

desempenhada pelo bancário tem sofrido impactos relevantes, causados, 

principalmente, por processos de racionalização do trabalho, enxugamentos e 

horizontalização de estruturas, cobranças para atingimento de metas agressivas e, 

sobretudo, pelo surgimento de novas tecnologias, que trouxeram uma nova dinâmica 

e complexidade à função. 

Percebendo este novo contexto mais complexo do mercado, as áreas de 

recursos humanos dos grandes bancos tradicionais estão cada vez mais exigentes 

quanto aos novos colaboradores e, assim, promovem processos seletivos bastante 

desafiadores. 

Um dos processos que tem por objetivo selecionar jovens talentos e que ocorre 

todos os anos, é o programa de Trainee, o qual é desenvolvido por empresas de todos 

os setores inclusive os bancos.  

Segundo Mavichian (2016), os trainees são jovens estudantes, que estão no 

final do período universitário ou até mesmo recém-formados, com no máximo 2 anos 

de formação, que ingressam nas empresas e passam por um processo planejado de 

treinamento e trabalho, os quais são acompanhados periodicamente pelos gestores. 

Os trainees passam por essa jornada durante seis meses a dois anos, dependendo 

da empresa e, após esse período, aqueles que se destacam são efetivados. 

Posteriormente, eles são preparados para serem os futuros gestores, executivos para 

cargos de confiança e até da alta administração.  

De acordo com Sousa e Silva (2019), os jovens trainees que conseguem 

participar dos criteriosos processos seletivos, os quais possuem uma série de pré-

requisitos, são oriundos de faculdades brasileiras conceituadas, ou seja, com 

desenvolvimento do estudo. Os autores puderam constatar que isso se tornou um dos 

critérios muito utilizados na seleção dos candidatos, como se pode observar no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Distribuição dos participantes por instituições de ensino superior 
 

 

Fonte: Sousa e Silva (2019) 

 

Os autores concluem no seu estudo que 72,92% dos candidatos aos programas 

de trainees vêm, prioritariamente, de instituições públicas, como, por exemplo, a 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e dos 

institutos federais de Ciência, Educação e Tecnologia e os demais 27,08% de 

instituições particulares, os quais são, na sua maioria, da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) e da Faculdade de Campinas (FA-CAMP).  

Este estudo vem de encontro à afirmação de Silva (1998), a qual menciona no 

seu trabalho que a maioria dos trainees contratados são oriundos de 

faculdades/universidades brasileiras de primeira linha. Nesse estudo, o autor ainda 

complementa que os talentos podem estar em qualquer lugar e, sobretudo, nos 

melhores cursos de nível superior. Dessa maneira, o foco das propagandas dos 

programas de trainees é, essencialmente, colocado nas faculdades mais 

conceituadas do país e complementa: “Por que não ir direto à fonte? Economizar 

tempo e trabalho e ter a certeza de estar contratando os melhores? Indagaram os 

selecionadores de candidatos das empresas” (SILVA, 1998). 

Portanto, ao correlacionar esses estudos, fica evidente que as melhores 

instituições de ensino conseguem oferecer uma boa porta de entrada, para que o 

jovem talento consiga ingressar no mercado de trabalho, em instituições 

conceituadas, o que se correlaciona, assim, com as qualificações iniciais que os 

bancos procuram.  
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Nesse contexto, para abarcar na íntegra a questão da pesquisa, será 

necessário entender qual classe social do indivíduo prevalece nas universidades 

públicas e/ou de primeira linha no Brasil. 

 Salata (2018), no seu estudo sobre ensino superior no Brasil, o qual teve por 

objetivo correlacionar o efeito das classes sociais de origem do indivíduo em relação 

ao acesso ao nível de ensino superior, constatou que, nas últimas duas décadas, 

ocorreu um aumento no incentivo ao ingresso de alunos no ensino médio, muito por 

causa de um processo de expansão das universidades e pelo incentivo de políticas 

públicas, tais como: 

a) Fies, criado em 1999, o qual teve por objetivo conceder financiamento a 

alunos de ensino superior de instituições privadas para estudantes de baixa 

renda e que tenham atingido nota mínima no Exame Nacional do Ensino médio 

(Enem); 

b) Sistema de cotas, que apesar de existir desde o início dos anos 2000, 

ganhou mais força em 2012, com a sanção da lei n. 12.711, cujo objetivo era 

garantir, num prazo de 4 anos, que 50% das matrículas em instituições federais 

fossem destinadas a estudantes do ensino médio de escolas públicas; 

c)  Prouni, que foi transformado em lei em 2005 (n. 11.096), teve por objetivo 

conceder bolsas de estudo para alunos de ensino superior de instituições 

privadas. 

 

Salata (2018) conseguiu comprovar que, na última década, o acesso ao ensino 

superior foi democratizado, inclusive entre as classes sociais mais baixas, porém, as 

desigualdades ainda permanecem sobre a ótica das disparidades entre diferentes 

qualidades de universidades existentes e de renome distintos. Nas universidades de 

maior prestígio e com elevada qualidade de ensino superior, mesmo com todos os 

incentivos citados acima, prevalecem os alunos mais abastados, ou seja, de classe 

social alta. 

[...] considerando especificamente a passagem do Ensino Médio ao 
Ensino Superior na última década, ou então a relação não 
condicional entre origem social e ingresso no Ensino Superior, 
podemos afirmar que a sociedade brasileira se tornou mais fluida e 
democrática nos últimos anos. Apesar disso, devemos considerar 
que o peso da origem social sobre as chances de os jovens 
ingressarem no Ensino Superior (condicional ou não à conclusão 
do Ensino Médio) ainda é muito marcante. Jovens provenientes de 
famílias de classes mais altas, com maior acúmulo de capital 
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econômico e, principalmente, cultural, ainda hoje possuem chances 
muito mais altas de atingir aquele nível de ensino do que jovens de 
classes trabalhadoras. (SALATA, 2018, p. 242). 

 

A próxima seção irá explorar como as modificações do mercado de trabalho 

influenciaram a descentralização das atividades não principais, degradação dos 

ambientes de trabalho e valorização do trabalhador. 

 

2.4 O espírito do capitalismo contemporâneo  

 

As configurações do mercado de trabalho e as modificações nos modelos 

organizacionais e nos vínculos empregatícios, associadas à flexibilização dos 

contratos a prazo, à prestação de serviços bem como legislações mais permissivas, 

oferecendo ao empregador uma maior facilidade de demissão ou de redução salarial 

e a orientação para a desregulação do mercado de trabalho, consolidam a dimensão 

estrutural da precarização. Essa questão é traduzida, em formas de trabalho precário, 

já não esporádicas e periféricas, mas cada vez mais estratégicas e centrais na própria 

lógica de dominação capitalista da atualidade. Com essas relações de trabalho mais 

inseguras e instáveis, os trabalhadores ficaram mais preocupados com o futuro, cada 

vez mais incerto, e buscam empreender (LEITE, 2009). 

Dardot e Laval (2016) abordam sobre o diagnóstico clínico do neossujeito e 

mencionam sobre um ponto em comum na abundante literatura relacionada, que se 

refere ao declínio dos quadros institucionais e das estruturas empresariais que os 

indivíduos encontravam o seu lugar e identidade. A partir desse contexto, os autores 

fazem uma relação sobre as questões da responsabilidade do indivíduo, pela 

valorização do seu trabalho, tornando-o um princípio absoluto. 

Lopez-Ruiz (2007) relata uma nova concepção do indivíduo, sobressaindo nas 

questões relacionadas ao empreendedorismo e capital humano. A abordagem do 

autor, remete-se ao indivíduo desencantado com as relações trabalhistas, em virtude 

das novas transformações ocorridas no capitalismo, sendo possível observar ao longo 

do tempo a ocorrência de uma grande descentralização das atividades não principais 

desempenhadas nas empresas, tornando a terceirização um processo de ganho de 

escala e eficiência na produção. Essa nova forma de organização proporcionou que 

as grandes empresas se organizassem, de um modo mais complexo, de forma que 

contratavam pequenas e médias empresas para subsidiar os insumos da produção.  
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Essa nova maneira organizacional favoreceu a fragilização dos vínculos do 

indivíduo com o emprego, incentivando o empreendedorismo como uma atitude 

fundamental a todos os indivíduos, ou seja, passam a ser valores morais que ajudam 

a orientar e dar sentido ao trabalho nesse novo contexto organizacional. Com a 

instalação dessa nova estrutura organizacional, houve uma massificação do indivíduo 

como empreendedor, até mesmo por questões de sobrevivência, frente à nova 

realidade imposta pelas transformações ocorridas no capitalismo. O capital humano, 

então, dissemina-se no homem, sendo considerado não mais como um empregado e 

sim como um ativo produtivo, que requer investimento e qualificação. 

Segundo Davenport (2001), na década de 90, as empresas consideravam que 

os trabalhadores evoluíram para uma forma superior, fato que passaram a considerar 

o capital humano – a capacidade, o comportamento e a energia dos trabalhadores 

não poderiam ser desconsiderados, revertendo, então, em vantagens competitivas 

para as empresas. Nesse contexto, os trabalhadores passaram a ser considerados 

como ativos e não como custos. O autor ainda considera que o indivíduo trabalhador 

que leva o capital humano para organização, aplicando os seus conhecimentos na 

instituição, surgindo a proposta de considerar os trabalhadores como proprietários de 

capital humano. 

Dardot e Laval (2016) abordam sobre o conceito do éthos da autovalorização, 

enfatizando o indivíduo competente e competitivo, que faz o possível para maximizar 

o seu capital humano em todos os campos, procurando se aperfeiçoar continuamente 

para tornar-se sempre mais eficaz e levando-o a melhorar incansavelmente o seu 

desempenho e resultados. Nesse novo cenário, da sociedade em desenvolvimento, o 

indivíduo deve se posicionar como uma empresa que oferta os seus serviços em um 

mercado consumidor. 

A partir desse novo conceito de empresa de si mesmo, os autores posicionam o 

trabalho como um “produto”, de maneira a substituir um contrato salarial por uma 

relação contratual de empresas de si mesmo, que se misturam em gerir uma relação 

de atividades que vão além do trabalho a ser ofertado, de maneira a associar a vida 

pessoal e profissional. Dessa forma, cada indivíduo deve aprender, então, a ser um 

sujeito ativo e autônomo, para aumentar o seu capital humano e valorizá-lo, da melhor 

maneira. 

Segundo Boltanski e Chiapello (2009), a nova fase do capitalismo, que se inicia 

nos anos 90, corresponde ao novo espírito do capitalismo, que tem como objetivo 
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tornar as empresas mais flexíveis e enxutas, trabalhando em redes. Dessa forma, o 

autor destaca que são valorizados os indivíduos que sabem trabalhar em projetos, 

com diferentes estilos de pessoas, flexível e aberto às mudanças e com facilidade 

para adaptar-se às novas situações. Porém, de outro lado a garantia de emprego é 

colocada em discussão.  

Essa nova forma de capitalismo é uma resposta às demandas de autonomia 

vinda de assalariados mais qualificados, com mais escolaridade, jovens executivos, 

que são formados num ambiente familiar e escolar mais permissivo, têm dificuldade 

para suportar controles dos chefes, modelo hierarquizado, diferentemente dos menos 

qualificados, que é a grande massa e que aspiram uma vida mais segura, mesmo que, 

segundo os novos critérios, seja menos motivante. A partir daí, é possível observar 

que o princípio hierárquico é desmontado e as organizações começam a se tornar 

mais flexíveis e inovadoras, incluindo novos modelos de trabalho, com flexibilidade 

nos contratos, tempo de serviço, como por exemplo, empregos autônomos, home 

office, temporário, terceirização, dentre outros tipos.  

Na próxima seção será abordado o profissional que se destaca em meio aos 

demais profissionais, explorando, inclusive, com relação ao conceito de profissional 

talentoso no ambiente de trabalho. 

 

2.5 Características dos jovens talentos 

 

Carvalho (2015) ressalta que uma boa formação educacional é um ponto de 

partida fundamental, para que um jovem seja visto como um potencial talento no 

mercado de trabalho. 

O autor considera, ainda, que o jovem deve realizar cursos, participar de 

empresas juniores e até mesmo fazer pelo menos um período de estágio ao longo da 

universidade. Esse conjunto de iniciativas é considerado como um diferencial 

importante para a construção de uma carreira sólida e com avanço acelerado. 

Souza (2011) define o colaborador considerado talento como uma pessoa que 

possui várias competências técnicas e intelectuais. É interessado pelo seu trabalho e 

pela empresa, tem ampla cultura geral, adapta-se rapidamente e é flexível, além de 

saber lidar com pessoas e ser carismático. 

A autora defende, ainda, que esse conceito se aplica à experiência técnica de 

alguém ou se refere à dedicação, produtividade, iniciativa e determinação, alto grau 
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de realização, capacidade criativa, experiência, nível educacional, posição na sua 

área ou atividade, ou seja, o diferencial de cada um para que o trabalho seja 

desempenhado com qualidade e que metas sejam sempre atingidas.  

Mucha (2004), Ingham (2006) e Tanure et al. (2007) relatam que o talento é 

uma das forças que impulsiona o sucesso nos negócios. A sua definição é influenciada 

pela sustentabilidade das entregas, galgadas pela estratégia organizacional e pelas 

contingências do ambiente em que se encontram. É a partir desse contexto, oriundo 

da qualidade perene nas entregas que se pode compor uma linguagem comum à 

organização, norteando os componentes da gestão de talentos. 

Segundo Dueñas (2018), no seu estudo, existem muitas características que 

definem os talentos, porém, sete são as que aparecem com maior frequência nesses 

tipos de pessoas que buscam alcançar um alto nível de produtividade e desempenho 

nas organizações, as quais são evidenciadas a seguir: 

a) Saber escutar: Os jovens talentosos, geralmente, ouvem os seus chefes, 

colegas e colaboradores com atenção e, assim, conseguem identificar 

oportunidades de melhorias nas entregas a serem realizadas; 

b) Positivismo: Procuram sempre enxergar o lado bom de cada situação, 

transformando os problemas em oportunidades de melhorias, fazendo com 

que não se cometam os mesmos erros; 

c) Responsabilidade: Esses colaboradores não procuram desculpas. 

Cumprem os prazos e não se comprometem com datas impossíveis de serem 

alcançadas. A qualquer sinal de problema nas entregas, comunicam 

imediatamente o seu gestor direto; 

d) Gestão do tempo: Fazem um bom planejamento e gestão dos recursos para 

cumprir o combinado. Conseguem realizar as entregas sem grandes 

inconvenientes e não decepcionam quando se comprometem com algo; 

e) Objetivos próprios: Não se limitam às metas da empresa. Esses 

colaboradores criam as suas próprias metas, buscando oportunidades e 

eficiência no trabalho, otimizando recursos e orçamento; 

f) Desafios: Estão sempre dispostos a assumir tarefas difíceis e novos 

desafios, de maneira a sempre estarem prontos a resolver os problemas que 

surgem e criar estratégias para a retomada de direção; 

g)  Compromisso com o desenvolvimento pessoal: Aprendem algo todos os 

dias e buscam desenvolvimento constante. 
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Todas essas características, segundo o autor, configuram os colaboradores de 

alto desempenho, que se projetam numa pessoa mais feliz com seu trabalho.  Esses 

colaboradores criam laços fortes de confiança e respeito nas organizações, o que 

favorece para serem promovidos para o próximo nível rapidamente. 

É importante relacionar que o foco na discussão sobre a gestão de talentos 

teve início nos anos de 1990. Nessa ocasião, houve a discussão no sentido do 

empregado, o próprio talento, que se envolve em trocas sociais de relacionamento de 

grande importância. Quando essa troca ocorre no contexto evolutivo do clima 

organizacional, geralmente temos a introdução de um programa de talentos 

(FARNDALE; SCULLION; SPARROW, 2010). 

Na próxima seção, dando contexto aos conceitos oferecidos acima, serão 

abordadas as melhores práticas para o exercício da gestão de pessoas e as 

estratégias para que as empresas consigam atrair e reter jovens talentos.  

 

2.6 Gestão de pessoas, atração e retenção 

 

Iles, Chuai e Preece (2010) abordam o conceito sobre a gestão de talentos, 

como uma maneira coletiva para recrutar, reter e desenvolver talentos dentro da 

organização para o seu benefício futuro. O gerenciamento de talentos envolve 

políticas direcionadas de recursos humanos, projetados para aumentar e melhorar o 

pool de talentos. Na visão exclusiva do talento, um pool de talentos é frequentemente 

identificado pela primeira vez, pela medição de talentos e intervenções específicas de 

gestão de recursos humanos direcionadas a eles, como oportunidades de 

aprendizado aprimoradas, bônus de retenção e similares (ILES; CHUAI; PREECE, 

2010).  

Dentro da abordagem inclusiva, a tarefa passa a ser identificar as atuais 

capacidades e oportunidades de crescimento de cada indivíduo e maximizá-las, sendo 

inerente às estruturas e sistemas organizacionais que, com o tempo, produz e nutre 

talentos, com exemplos de cultura e liderança organizacionais (ILES; CHUAI; 

PREECE, 2010). 

Porter (2011) associa a retenção e a atração de talentos com a qualidade de 

vida no trabalho, de maneira que, segundo a autora, as empresas que estavam 

perdendo colaboradores começaram a oferecer serviços de auxílio para a evolução 
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de carreira e avaliar as políticas de remuneração variável, em uma corrida acirrada 

para reter colaboradores e recrutar novos. Há a tendência de que as empresas 

também tentem lidar com descontentamentos de colaboradores, tais como diminuir o 

estresse no trabalho, melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e vida útil e criar mais 

oportunidades de progressão na carreira dentro da empresa. As organizações que 

conseguirem implementar esforços agressivos de retenção e recrutamento, sofrerão 

muito menos rotatividade do que a média nacional. 

Relacionado a essa questão, tratando-se de colaboradores e fase geracional 

as quais se diferenciam nos estilos de comportamento e anseios com relação ao 

trabalho, Nolan (2015) aborda sobre colaboradores millennials ou geração Y, 

geralmente definidos como aqueles nascidos no início da década de 1980 e o início 

da década de 2000, ou seja, pessoas que têm hoje entre 20 e 38 anos. Essa geração 

foi a primeira a incorporar a tecnologia no cotidiano, tanto no pessoal quanto no 

profissional e em breve compreenderão metade da força de trabalho ativa - em cinco 

anos. 

Nesse contexto, a autora descreve que as organizações devem competir entre 

si para atrair os melhores talentos, fornecendo incentivos que reterão os principais 

indivíduos. As empresas podem apoiar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, 

oferecendo arranjos de trabalho flexíveis, podendo construir uma marca interna para 

criar significado e um ambiente de trabalho responsivo, com estratégias para novas 

conexões de missão e talento. 

A autora ressalta que o corpo de líderes da empresa deve incentivar o 

desenvolvimento da liderança nos colaboradores dessa geração, que objetivamente 

podem ser alcançados por programas de mentoria e treinamento, focados em 

responder às preocupações individuais e à formação de relações de trabalho 

conceitos, os quais se conectam e dão um norte com relação ao sentido que os jovens 

talentos atribuem ao trabalho desempenhado. 

Ainda segundo a autora, os profissionais e supervisores de Recursos Humanos 

devem incentivar os líderes, para que exerçam o desenvolvimento e a manutenção da 

cultura da empresa. Devem ser considerados inclusive os benefícios que abrangem 

os colaboradores em longo prazo e ajudam a evitar riscos financeiros futuros, como 

opções de aposentadoria. Os benefícios que motivam e atraem os jovens 

colaboradores a se candidatar também podem reter os colaboradores da geração de 

millennials.  Se o estilo de gerenciamento dos supervisores diretos não for favorável 
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à maneira como os millennials trabalham e se houver falta de apoio nessa área, essa 

fonte de insatisfação pode ser prejudicial para a organização. A chave para o 

comprometimento e a retenção dos millennials é o relacionamento que eles têm com 

o seu líder direto. 

Souza (2011) faz um paralelo, no qual a retenção de talentos envolve, 

primordialmente, duas dimensões: o ser humano (colaborador) e a organização. 

Nesse processo, para que ocorra a devida conexão positiva dessas dimensões, 

demanda-se, obrigatoriamente, uma implantação de políticas e estratégias, que 

favoreçam a manutenção do profissional na empresa e o ser humano, que tem os 

desejos e realizações a serem conquistadas ao longo do tempo. Nessas relações, os 

fatores de atração por determinados colaboradores (salário, plano de carreira, 

desafios, benefícios, transparência na comunicação, participação nos 

acontecimentos) podem não ser para os demais, já que as pessoas possuem 

características diferentes e, consequentemente, têm necessidades diferentes. 

Garavan, Carbery e Rock (2012) desenvolveram um artigo relacionado ao 

mapeamento do desenvolvimento de talentos. Segundo os autores, as atividades de 

desenvolvimento de talentos são, normalmente, realizadas pelas organizações para 

garantir a inexistência de falta de talentos e, inclusive, a sucessão planejada. Nesse 

contexto, o desenvolvimento de talentos é abordado estrategicamente pelas 

organizações, de forma que 70% se desenvolvem por atividades desempenhadas no 

trabalho; 20% por relações pessoais e 10% por atividades de desenvolvimento formais 

em cursos específicos (WILSON et al., 2011). 

Rawashdeh (2018) investigou no seu estudo, que as organizações devem 

contratar pessoas talentosas, proativas e reativas a um ambiente de negócios 

turbulento, devendo, inclusive, identificar as competências, conhecimentos e 

habilidades necessárias para alcançar os seus objetivos. Apesar da crescente guerra 

por trabalhadores talentosos, não há consenso sobre a definição exata e a estrutura 

da gestão de talentos. 

O supracitado autor desenvolveu, inclusive, no seu estudo, a analogia entre a 

gestão de talentos, recursos humanos, além de práticas de desenvolvimento 

organizacional, com relação à atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 

muito qualificados para futuras oportunidades de líderes na empresa. Isso pode ser 

uma implementação de sistemas integrados ou estratégias planejadas para estimular 

o desempenho nas empresas por um suporte a processos aprimorados para atrair, 
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desenvolver, reter e otimizar funcionários, com as habilidades e competências para 

atender às necessidades atuais e futuras dos negócios.  

 

Na próxima seção, em complemento com os fundamentos abordados acima, 

que ajudam a fundamentar a pesquisa, vamos relacionar os anseios das diferentes 

classes sociais de uma mesma geração, além de contextualizar sobre os principais 

fatores, sob o ponto de vista do indivíduo, que o faz permanecer nas empresas. 

 

2.7 Relação do trabalho e valores percebidos pelos jovens talentos 

 

Sorosini e Cardoso (2018) relacionam que os millennials de classes mais 

baixas priorizam por conforto, enquanto os de classe alta valorizam experiências. A 

característica dessa geração é possuir menos bens e mais experiências. 

O conceito de sucesso é diferente nesta geração, comparativamente com as 

gerações anteriores. Os millennials desejam bons salários, mas não se prendem a 

uma empresa, nem renunciam aos seus valores. Com uma variedade maior de 

profissões, priorizam trabalhar em algo que amem. 

As autoras fazem uma breve relação sobre os hábitos de consumo, dado que 

o maior desejo das classes altas exemplificadas pelas letras A e B dessa geração é 

possuir um estilo de vida mais saudável, utilizando então transporte público, 

aplicativos de transporte e alguma forma alternativa, como bicicleta ou patinete, 

enquanto os das classes mais baixas, exemplificadas pelas letras C, D e E, por serem 

classes que mais sofrem com sistema precário de transporte público e não têm 

condições de utilizar os aplicativos de transporte ainda têm preferência em adquirir 

um automóvel. Há consenso nessa geração sobre o compartilhamento de bens, que 

favorece o acesso, mas não a posse. 

Albanese (2018) aborda sobre os valores de vida e trabalho da geração dos 

millennials e, segundo o autor, essa geração está transformando os costumes 

tradicionais, buscando um objetivo nas organizações, sem sacrificar a flexibilidade de 

ser quem é no trabalho e viver uma vida gratificante fora dele. Para conseguir atrair 

profissionais dessa geração, as organizações devem oferecer flexibilidade sobre 

hierarquia, turnos de trabalho e estrutura funcional, canal aberto de comunicação, 

ênfase na colaboração e que ofereçam um propósito social consciente.   
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De acordo com Monteiro e Whittaker (2019), os jovens estão cada vez mais 

exigentes quando se trata de emprego. A partir da pesquisa online realizada pelo 

Grupo Geometry/WPP, com cerca de 2.000 pessoas, identificou-se algumas 

características, que são fundamentais para despertar o interesse dos jovens ao 

procurarem emprego. O resultado da pesquisa demonstrou que a qualidade de vida, 

com 38% dos votos, passa a ser prioridade para os Millenials, em segundo lugar é a 

carreira, com 24% dos votos, e em terceiro lugar está a remuneração, com 19% dos 

votos empatados, com a contribuição para humanidade. Segundo David Whittaker, o 

jovem de hoje busca o envolvimento emocional ao procurar um trabalho. A 

preservação do meio ambiente e o impacto social das operações realizadas estão 

entre as questões que mais preocupam os jovens. 

Takahashi (2016) ressalta que as novas formas de trabalho se tonaram regra 

nos ambientes laborais. Antes, uma empresa que possuía espaços de trabalho 

compartilhados, home office (trabalhar em casa) e políticas de trabalho flexíveis 

costumava ser exceção à regra. Atualmente, o local de trabalho é impulsionado pelos 

millenials, que cresceram com a tecnologia e, com isso, é grande a expectativa de que 

a mobilidade esteja relacionada nas suas condições de trabalho moderno. De acordo 

com a autora, essa geração avalia a questão da mobilidade como um fator mais 

relevante que o salário, dado que a tecnologia cumpre esse papel de aproximação 

entre as equipes, por chamadas de vídeo, para melhor produtividade e envolvimento 

profissional.  

Correlacionando os conceitos desta seção, é possível perceber que os jovens 

talentos da geração millennials buscam por trabalhos em empresas que lhes ofereçam 

um propósito que seja alinhado à pessoa que o busca, que sejam ambientalmente 

sustentáveis, que consigam associar a bons níveis de qualidade de vida, que 

ofereçam flexibilidade nas jornadas a serem realizadas e nos locais de trabalho, 

incluindo a possibilidade de desempenharem as suas atividades de casa (home 

office). 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

 

A finalidade desta pesquisa é interpretar o sentido subjetivo da ação social dos 

jovens talentos, no que se refere ao sentido que eles atribuem ao trabalho, inclusive 
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ao que seria um bom trabalho e como isso interfere na sua escolha de permanecer ou 

deixar uma empresa do ramo bancário tradicional.  

Desse modo, teremos como base o método clássico da sociologia 

compreensiva de Weber (2012) e será associado a uma das suas vertentes em “A 

ética protestante e o espírito do capitalismo” (WEBER, 2019). 

Após um estudo do método Weberiano, serão associadas análises mais 

contemporâneas apresentadas por Boltanski e Chiapello, (2009), pela obra “O novo 

espírito do capitalismo” e a obra de Lopez-Ruiz, (2007), que trata sobre 

empreendedorismo e capital humano.  

Weber (2012), pelo método da sociologia compreensiva, parte da interpretação 

do sentido subjetivo, que orienta a ação do indivíduo e que leva em consideração a 

ação de outras pessoas (ação social) para explicar a sociedade. Weber então os 

explica a sociedade, pelo sentido subjetivo que o indivíduo estabelece na sua ação. 

Por ação do indivíduo, no contexto da sociologia compreensiva para Weber, 

entende-se como toda conduta humana dotada de sentido subjetivo, não sendo 

considerada a ação automática e involuntária. 

O autor, inclusive, considera a sociologia como interpretativa, à medida que ela 

tenta interpretar o sentido subjetivo da conduta dos indivíduos, de maneira que o 

objeto fundamental da sociologia para Weber é designado pela ação social, a qual 

determina o sentido subjetivo, que leva em consideração, inclusive, a conduta/ação 

de outros indivíduos. 

Ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-se pelo 
comportamento de outros, seja este passado, presente ou esperado 
como futuro (vingança por ataques anteriores, defesa contra ataques 
presentes ou medidas de defesa para enfrentar aqueles futuros). Os 
“outros” podem ser indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade 
indeterminada de pessoas completamente desconhecidas (‘dinheiro, 
por exemplo, significa um bem destinado à troca, que o agente aceita 
no ato da troca, porque a sua ação está orientada pela expectativa 
de que muitos outros, porém desconhecidos e em número 
indeterminado, estarão dispostos a aceita-lo também, por sua parte, 
num to de troca futuro. (WEBER, 2012, p. 13-14).  

 

A ação social pode ser determinada por quatro tipos, que são: 

a) Afetiva: Realizada pelo indivíduo por afeto a outro indivíduo, seja de modo 

positivo ou negativo;  

b) Tradicional: Realizada pelo indivíduo por costumes, ou seja, ligada ao hábito 

e às práticas cotidianas, sem tanta reflexão envolvida. 
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c) Racional por valores: Realizada pelo indivíduo, desde que envolva crenças 

e convicções; 

d) Racional por fins: Realizada pelo indivíduo, com o objetivo de obter ganhos 

e conquistas. 

 

O autor ainda aborda a evolução da sociedade sobre as ações sociais 

recíprocas, que é denominada relação social. 

Há uma relação social quando o sentido de cada indivíduo ou grupo age e se 

relaciona coma atitude dos outros, de modo que as suas ações são reciprocamente 

organizadas. As relações sociais estáveis no tempo consistem, exclusivamente, nas 

formações sociais, como empresas, Estado, igreja, família, cooperativa, dentre outras 

instituições.  

O método da sociologia compreensiva é uma base importante para a 

compreensão sobre a questão da pesquisa, a partir do sentido que os jovens talentos 

atribuem ao seu trabalho associados, inclusive ao possível processo de ruptura dos 

modelos tradicionais laborais. 

Weber (2019) explica que a conduta econômica não parte de uma condição da 

natureza intrínseca aos indivíduos, ou seja, o autor acredita na maximização das 

vantagens e minimização de perdas, o que é tido como conceito fundamental da 

conduta econômica. Tal concepção é decorrente de uma construção relacionada ao 

sentido cultural, que foi construído ao longo do tempo, pela religião protestante a qual 

foi fator determinante para a formação da ética de condução da vida, que impulsionou 

e deu sentido para um tipo de conduta econômica e resultou na conduta econômica 

capitalista.  

O autor ainda aborda sobre o surgimento da conduta econômica capitalista 

moderna, a partir de uma mudança cultural promovida pela religião protestante, a qual 

criou valores, os quais orientaram para essa nova conduta econômica capitalista, ou 

seja, foi originada por um sentido subjetivo. O sentido cultural que deu origem a 

conduta econômica capitalista é denominado por Weber de espírito do capitalismo. 

Na sua obra, Weber relaciona os valores criados pela religião que orientam os 

fiéis a moldar a sua conduta da renúncia de si mesmo remetendo, assim, ao 

autocontrole. Essa orientação cria, em primeiro lugar, a ética do trabalho profissional, 

de forma que trabalhadores à época precisavam ser racionais, metódico e 

sistemáticos, para se dedicarem ao máximo ao trabalho, abdicando muito do consumo 
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e de outros prazeres e, em segundo lugar, sob o ponto de vista do empresário 

capitalista, a ter o dever moral de fazer os reinvestimentos dos seus ganhos, de 

maneira a ampliar a sua produção. Esse conjunto de condutas relacionadas ao 

trabalho formal e o dever de reinvestimento do empresário capitalista reforçam o início 

do capitalismo, em outras palavras, temos o éthos inspirador do capitalismo original. 

O “racionalismo” é um conceito histórico que encerra um mundo 
de contradições, e teremos ocasião de investigar de que espirito 
nasceu essa forma concreta de pensamento e de vida “racionais” 
da qual resultaram a ideia de “vocação profissional” e aquela 
dedicação de si ao trabalho profissional – tão irracional, como 
vimos, do ângulo dos interesses pessoais puramente 
eudemonistas -, que foi e continua ser um dos elementos mais 
característicos de nossa cultura capitalista. A nós, o que 
interessa aqui é exatamente a origem desse elemento irracional 
que habita nesse como em todo conceito de vocação. (WEBER, 
2019, p. 69) 

 

O espírito do capitalismo então se configura na dinâmica do circuito econômico, 

de maneira que o lucro auferido e extraído da operação é reinvestido nos meios de 

produção (matérias-primas, componentes, serviços, dentre outros aspectos), que 

favorecem a evolução gradativa dos modos de organização das empresas e dos 

processos de obtenção do lucro capitalista. 

Dessa forma, com a transformação da sociedade, da economia e das 

empresas, o espírito do capitalismo também tende a sofrer alterações, uma vez que 

tem sua origem, no sentido cultural e valores morais, que são adaptados com o passar 

do tempo, dependendo das circunstâncias a que estão inseridos e orientavam o 

sentido do trabalho naquela época. 

Seguindo esse contexto mais contemporâneo, Boltanski e Chiapello (2009) 

desenvolveram a sua obra, a partir de ideia weberiana do “espírito do capitalismo”. Os 

autores abordam com relação ao novo espírito do capitalismo, no sentido de avaliar 

as mudanças ideológicas que acompanharam as recentes transformações do 

capitalismo. 

É importante mencionar que os autores identificam como o capitalismo se 

renova pelas suas críticas e como se renovou incorporando as críticas no novo espírito 

do capitalismo. Apesar do intuito dos autores ser uma crítica ao capitalismo, o que nos 

interessa nesta pesquisa é entender quais são os valores desse novo espírito do 

capitalismo e como eles influenciam na escolha dos jovens talentos entre as diferentes 

estruturas organizacionais. 
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Nessa obra, os autores fazem um recorte temporal dos acontecimentos de 

1968 até a segunda metade da década de 1990, na França, de maneira a acreditar 

que esse recorte oferece excelentes razões para crer que os acontecimentos 

ocorridos neste país têm total correlação com as mudanças ideológicas ocorridas 

também em outros países. 

O modelo de avaliação dos autores relaciona o modo como as pessoas 

engajam as ações, as suas justificativas e o sentido que atribuem aos seus atos, os 

quais são racionalmente orientados e dessas incitações práticas à ação, que são 

essenciais para compor um novo éthos, que possibilitaram a ruptura de práticas 

tradicionais. 

Hoje, o espírito do capitalismo é algo a ser compartilhado, face às profundas 

evoluções a que são impostas, obrigando os executivos a se reciclarem, facilitando, 

assim, em caso de mudanças repentinas, vivê-las seguindo a modalidade da livre 

escolha. 

Para os autores, a alegação interessante do capitalismo, na sua obra, gira em 

torno da eficácia do bem comum, que recai, primeiramente, sobre a empresa em 

termos de consequências positivas e aos assalariados que ela emprega. Segundo, 

recaem sobre o bem comum coletivo e da política a qual a empresa está inserida. De 

maneira semelhante ao espírito do capitalismo weberiano, vale a legitimidade dessas 

boas ações, que devem ser realizadas para a obtenção do lucro. 

Assim como Weber, os autores também caracterizam que o novo espírito do 

capitalismo é relativo a cada época e devem oferecer recursos aos empregados para 

reduzir as preocupações provocadas pelas três dimensões a seguir: 

a) O trabalho deve ser desejável e interessante sem ser forçado; 

b) Oferecer ao trabalhador o mínimo de segurança no sentido de estabilidade; 

c) Justiça social a qual determina um sistema justo de recompensas ao trabalho 

assalariado. 

[...] O capitalismo precisa conseguir inspirar nos dirigentes 
empresariais a confiança na possibilidade de auferir do bem-estar 
prometido benefícios duradouros para si mesmos (de modo no mínimo 
tão duradouro, se não mais, do que o das situações sociais 
alternativas às quais eles renunciaram) e assegurar para seus filhos o 
acesso a posições que lhes permitam conservar os mesmos 
privilégios. 
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O espírito do capitalismo próprio a cada época deve assim oferecer, 
em termos historicamente variáveis, recursos para diminuir a 
preocupação provocada pelas três questões seguintes: 
- Em que o engajamento nos processos de acumulação capitalista é 
fonte de entusiasmo, inclusive para aqueles que não serão 
necessariamente os primeiros beneficiários dos lucros realizados? 
- Em que medida aqueles que se empenham no cosmos capitalista 
podem ter certeza de garantias mínimas para si e para seus filhos? 
- Como justificar, em termos de bem comum, a participação na 
empresa capitalista e defender, contra as acusações de injustiça, o 
modo como ela é dinamizada e gerida? (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 
2009, p. 48 - 49). 

 

As mudanças ocorridas no espírito do capitalismo vão além do Ethos que 

originou o capitalismo e agora evocam, de maneira mais estruturada, a autonomia, 

proteção e bem comum. 

A autonomia se remete à especulação, ao risco e à inovação, lançando mão da 

libertação espacial e geográfica, possibilitada pelos desenvolvimentos dos meios de 

comunicação e do trabalho remunerado. 

A proteção concerne à tendência a racionalizar a vida cotidiana, parcimônia, 

com desenvolvimento do espírito poupador. 

O bem comum é atinente à crença no progresso, no futuro, na ciência, na 

técnica e nas vantagens da indústria. 

Ainda, os autores realizam uma completa análise do mercado empresarial pós 

anos 90 e, assim, correlacionam as mudanças ao surgimento de novas tecnologias 

alinhadas às telecomunicações, as quais favoreceram para o surgimento de empresas 

mais eficientes, inovadoras e enxutas, no sentido hierárquico e com perfil mais técnico 

nas equipes. 

A partir dessa década, os colaboradores não são exclusivamente o pessoal 

permanente na empresa, são também agentes externos como fornecedores, 

especialistas, clientes e consultores que colaboram em rede para o desenvolvimento 

dos projetos e, dessa maneira, os colaboradores são organizados em pequenas 

equipes multidisciplinares, abertas para fora, inovadoras e autônomas, favorecendo a 

condução de projetos, com maior velocidade e foco total no desejo do cliente.  

Nas organizações, contando agora com todos esses novos dispositivos, ocorre 

o desmonte dos extensos níveis hierárquicos, prevalecendo o surgimento do líder com 

visão de direção. Cabe então a esse líder transmissão adequada a visão, que irá 

garantir o engajamento de todos os colaboradores, dando sentido ao trabalho de cada 
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um, sem a necessidade do uso de imposição ou da força. A adesão aos projetos 

ocorre de maneira natural, devido ao sentido compartilhado pelo líder. 

Agora, dada à reengenharia funcional das empresas, que proporcionou na 

transformação da antiga organização, o cliente se torna o verdadeiro chefe do 

negócio. 

Os dispositivos propostos pelos autores dos anos 90 para fazer 
face às questões identificadas formam um impressionante 
amontoado de inovações administrativas, que podemos tentar 
articular em torno de algumas ideias-chave: empresas enxutas a 
trabalharem em rede com uma multidão de participantes, uma 
organização do trabalho em equipe, ou por projetos, orientada para 
a satisfação do cliente, e uma mobilização geral dos trabalha dores 
graças às visões de seus líderes. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 
2009, p. 101 - 102). 

 

López-Ruiz (2007) atualiza a discussão sobre o espírito do capitalismo 

contemporâneo na sua obra, a qual orienta sobre uma série de pilares fundamentais, 

os quais têm como base o empreendedorismo e o capital humano, como valores 

morais que nos ajudam a dar forma e sentido ao trabalho na atualidade.  

Na sua obra, o autor enfatiza a questão e o estudo do éthos, que, em linha 

gerais, corresponde aos princípios e aos valores dos indivíduos, mais exatamente 

relacionados aos executivos das transacionais, os quais desempenham papel 

importante nas corporações, criando valores, princípios, normas e até mesmo uma 

cultura que, segundo o autor, são a chave para explicar as transformações 

socioculturais, que estão acontecendo na atualidade. 

[...] o espírito do capitalismo se caracteriza por um estilo de vida 
particular, orientado por um conjunto de máximas éticas que 
regulam a condução da vida das pessoas de forma específica e 
isso acontece em conformidade com as formas econômicas 
prevalecentes. Trata-se, portanto, de uma maneira de viver em 
concordância com um éthos; no caso em questão, o éthos do 
próprio capitalismo. 
Ainda que Weber não dê uma definição explicita do que se entende 
por éthos, é possível afirmar que este conceito é usado por ele no 
sentido de uma ordem normativa interiorizada, isto é, no sentido de 
máximas éticas para guiar a conduta, ou de representações 
normativas apoiadas na crença em valores que orientam os 
sentidos das ações, e por conseguinte, a forma com que as 
pessoas conduzem suas vidas. (LOPEZ-RUIZ, 2007, p. 98-99) 

 

Nesse contexto, os autores oferecem uma perspectiva do éthos ao longo do 

percurso histórico, que leva em consideração e ressaltam as variações ocorridas no 

capitalismo, inclusive sob o ponto de vista do sentido do trabalho assalariado, 
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acumulação de capital, lucro e reinvestimento. Com essas variações históricas é 

possível entender, cronologicamente, as mudanças ocorridas no espírito do 

capitalismo e, sobretudo, na evolução dos modos de organização dos trabalhadores 

e das empresas até os dias de hoje. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 Após a apresentação da revisão bibliográfica e fundamentação teórica da 

pesquisa, nas seções anteriores foi analisado todo contexto a respeito das 

representações subjetivas do trabalho para os jovens talentos e, sobretudo, houve a 

adequada associação do tema ao embasamento teórico, lançando mão de autores 

clássicos e contemporâneos para consolidar o entendimento acerca do tema e, neste 

capítulo, será apresentada a metodologia adotada que orientou a pesquisa. 

 

4.1 Definição da abordagem geral 

 

Para o completo desenvolvimento desta pesquisa, que busca compreender 

qual é o sentido subjetivo que os jovens estão atribuindo ao seu trabalho e como essa 

conduta influencia na permanência ou não nos bancos tradicionais brasileiros, será 

necessário realizar entrevistas com bancários e funcionários de fintechs e startups, 

empregando as metodologias adequadas para a realização de pesquisas aplicadas. 

De acordo com Kuhn (1997), na ciência, são baseadas as suposições de que 

a comunidade científica sabe como é o mundo. Diretrizes e procedimentos foram 

desenvolvidos para conduzir pesquisas da comunidade científica, manter a 

estabilidade e a integridade das informações. Quando um novo conhecimento é 

criado, com base em realizações passadas, ele se torna mais aceitável para a 

comunidade. Kuhn (1997) enfatizou que um novo fenômeno pode surgir e desfazer 

qualquer parte da prática científica passada. Novos conhecimentos são aceitos pela 

comunidade quando os métodos de pesquisa seguem as diretrizes e os 

procedimentos previamente estabelecidos. 

Para os trabalhos científicos existem duas principais metodologias de pesquisa: 

quantitativa e qualitativa. Uma terceira metodologia, a mista, que parte de uma 

combinação das duas, está ganhando aceitação como uma maneira de melhorar e 

substanciar os resultados da pesquisa. O método quantitativo, cuja origem é baseada 

no método científico, conta com procedimentos estatísticos para a análise dos dados. 
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Por outro lado, os métodos qualitativos contam com a narrativa descritiva para análise 

dos dados (BERRÍOS; LUCCA, 2006). A abordagem de método misto combina 

métodos quantitativos e qualitativos, em uma nova metodologia. 

Segundo Gil (2019), existem três modelos para a classificação de pesquisas; 

explicativas, descritivas e exploratórias. Neste trabalho, será utilizada a pesquisa 

descritiva, a qual terá como propósito realizar uma avaliação na prática, com a 

identificação, descrição, análise e embasamento das características de determinadas 

populações de jovens talentos nos grandes bancos brasileiros. 

Gil (2019) aborda, ainda, a respeito de cinco métodos científicos, que podem 

ser utilizados para o desenvolvimento de estudos e, para esse caso, o mais adequado 

é o método indutivo, dado que o conhecimento é baseado na experiência prática e 

parte da premissa verdadeira, porém, o autor acrescenta informações e novas 

premissas às anteriormente previstas. 

A escolha da metodologia é fortemente influenciada pela questão da pesquisa. 

Neste trabalho será utilizada a metodologia qualitativa (GIL, 2019), que visará compor 

um contexto restrito para a resolução do problema no sentido de esclarecer quais 

valores e o sentido subjetivo que os jovens talentos atribuem ao trabalho. Neste 

estudo, a pesquisa qualitativa irá acessar os pensamentos e sentimentos dos 

participantes, por entrevistas que terão a finalidade de compor uma base de dados, 

com informações relacionadas à questão da pesquisa para promover o 

desenvolvimento de uma compreensão do significado, que as pessoas atribuem às 

suas experiências. Haverá necessidade de investigação detalhada da questão da 

pesquisa, que demandará um contato direto com a população a ser pesquisada. 

 

4.2 Definição da abordagem específica 

 

 

Para a composição deste estudo será realizado um modelo de entrevista e/ou 

aplicação de questionário, com foco em jovens talentos, que permanecem 

empregados e aqueles que decidiram sair de grandes bancos brasileiros, sobretudo, 

os que estão em startups ou fintechs. Será realizada, também, a conexão de dados 

para formar agrupamentos de informação, para melhor embasamento do tema 

abordado, inclusive pesquisas em livros, artigos científicos e matérias de 

jornais/revistas acadêmicas (CRESWELL, 2010). 



44 
 

 

 

4.3 Detalhamento do método e plano para obtenção de dados 

 

Creswell (2010) menciona que o método qualitativo deverá ter abordagem 

comparativa e aprofundamento nas análises de algumas fontes, para garantir a 

qualidade e a integridade do estudo. Os passos para a coleta de dados incluem os 

limites estabelecidos pelo estudo e serão realizadas com os participantes entrevistas 

e conversas não padronizadas, com pelo menos seis a oito pessoas de cada grupo, 

como funcionários e ex-funcionários de grandes bancos, até o ponto de saturação, ou 

seja, até que cada novo entrevistado não traga mais novas informações. Essas 

entrevistas serão realizadas por questões não estruturadas e, em geral, abertas. Por 

questionário direcionado, gravações de áudio, anotações e averiguações realizadas 

nesses grupos intencionalmente selecionados, será possível compor uma base de 

dados fidedigna, de modo a identificar a concepção e a opinião dos participantes, com 

a finalidade de compor um contexto para a interpretação das informações, que vão 

embasar os fatores situacionais durante a análise dos dados. Tais anotações não 

precisam ser formais, mas devem ser mantidas e protegidas, pois contêm informações 

extremamente relevantes para a pesquisa (CRESWELL, 2010).  

 

 

5 OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão apresentados os caminhos e processos feitos para a 

realização da pesquisa. Será demonstrado sobre a ferramenta utilizada a para 

análise dos dados coletados e, inclusive, os resultados auferidos, sempre baseados 

fidedignamente nas avaliações das entrevistas.  

 

5.1 A pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada por entrevistas semiestruturadas, com uma 

amostra de 16 jovens talentos segregados em 2 grupos de 8 entrevistados(as), sendo 

o primeiro grupo de jovens que atualmente trabalham em startups ou fintechs, 

denominados, para a análise dos dados nesta pesquisa, com a sigla ES e outro grupo 

de jovens talentos, que trabalham em grandes bancos, denominados para a análise 

dos dados, com a sigla EB. 
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A abordagem realizada aos selecionados foi, a priori, por amigos em comum 

e via abordagem do autor pela rede social de negócios, Linkedin. Foi enviada uma 

mensagem direta explicativa ao candidato, relacionando uma introdução sobre o 

objeto de estudo, juntamente com a proposta convite para a participação da pesquisa 

que, por causa do cenário mundial de pandemia, foram todas realizadas 

remotamente pelos aplicativos Zoom ou Teams, que são sistemas confiáveis que se 

designam para a realização de conferências de áudio e/ou vídeo.  

Todas as entrevistas foram devidamente gravadas pelo autor, evidentemente 

com a autorização prévia dos entrevistados e com a garantia total oferecida pelo 

autor, com relação à confidencialidade e ao sigilo, tanto do nome do candidato quanto 

da empresa em que trabalham. 

Entre os jovens selecionados, o autor pesquisou, previamente, no Linkedin, 

candidatos que fizeram a migração de carreira de um grande banco tradicional para 

uma startup ou fintech. A identificação da motivação dessa migração é parte 

importante da questão desta pesquisa. 

O questionário elaborado para a realização das entrevistas teve por premissa 

obedecer a uma sequência lógica construída e que está disposta nesta pesquisa no 

(Anexo 1), cujas questões foram cuidadosamente elaboradas seguindo os preceitos 

da obra “O Novo Espírito do Capitalismo” de Boltanski e Chiapello (2009). 

É importante mencionar que não foram antecipadas aos candidatos(as) as 

questões previamente à realização das entrevistas, dado que a proposta de fato era 

coletar as respostas e oferecer um efeito surpresa para, propositalmente, coletar as 

respostas pela percepção dos jovens talentos no ato da realização das entrevistas. 

Afastou-se, assim, a possibilidade de respostas previamente pesquisadas e 

demasiadamente elaboradas com ajuda de consulta na internet. 

Após a identificação e a concordância na participação pelos candidatos, as 

entrevistas foram agendadas na data e no horário sugeridos pelo entrevistado e 

foram reservadas agendas pelo entrevistador por e-mail apenas com o link 

direcionado para o ingresso na sala de conferência com tempo sugerido de até 1 

hora de duração.  

Da totalidade dos entrevistados, participaram 10 homens e 6 mulheres, 

conforme demonstrado abaixo no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Diversidade de gênero dos entrevistados 

 

Fonte: Realizado pelo autor (2020) 

A faixa etária dos entrevistados(as) variam dos 23 aos 34 anos de idade e a 

grande maioria dos entrevistados são solteiros. A idade média do grupo de 

entrevistados(as) foi de 27 anos. 

 

Gráfico 3: Participação por faixa etária 

 

Fonte: Realizado pelo autor (2020) 

 

Da totalidade dos entrevistados do grupo de entrevistados de startups ou 

fintechs, denominados ES, 75% são engenheiros e 87,50% dos entrevistados de 

grandes bancos denominados EB possuem formações multidisciplinares divididos 

igualitariamente entre universidades públicas e privadas. 

Todos os entrevistados cursaram a graduação em instituições extremamente 

bem conceituadas, de acordo com portal do Ministério da Educação - MEC 

(https://emec.mec.gov.br/).  

O quadro a seguir demonstra o perfil demográfico de cada um dos(as) 

entrevistados(as), a formação e a duração das entrevistas. 

62,50%

37,50%

Masculino Feninino

Até 26 Anos
31,25%

De 27 a 29 Anos
43,75%

Acima de 30 Anos
25%
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Quadro 1: Dados demográficos dos entrevistados(as) e formação superior 

 

Fonte: Realizado pelo autor (2020) 

 

Ao explorar sobre a experiência profissional de cada um dos entrevistados(as) 

foi constatado que a maioria já atuou como ex-trainees de grandes bancos e, 

Entrevistado Gênero Idade Estado civil Formação Universidade

ES 1 Masculino 27 Anos Solteiro

Engenharia de 

computação

Universidade Estadual 

de Campinas - 

Unicamp

ES 2 Masculino 27 Anos Solteiro Engenharia elétrica

Universidade Estadual 

de Campinas - 

Unicamp

ES 3 Masculino 34 Anos Casado Engenheiro

Instituto Militar de 

Engenharia - IME,  

Rio de Janeiro

ES 4 Masculino 24 Anos Solteiro Engenharia elétrica

Universidade de São 

Paulo - USP

ES 5 Masculino 26 Anos Solteiro

Engenharia de 

produção

Universidade Federal 

de São Carlos

ES 6 Feminino 31 Anos Solteira

Direito e bacharel 

em matemática

Direito - USP e 

matemática na 

(UFMU)

ES 7 Feminino 27 Anos Solteira Engenharia Civil

Universidade Federal 

do Paraná

ES 8 Masculino 29 Anos Solteiro

Administração de 

empresas e 

contabilidade

Instituto Presbiteriano 

Mackenzie

EB 1 Masculino 30 Anos Solteiro Economista

Instituto Presbiteriano 

Mackenzie

EB 2 Masculino 24 Anos Solteiro Engenharia química

Universidade Estadual 

de Campinas - 

Unicamp

EB 3 Feminino 30 Anos Casada Administração

Instituto Presbiteriano 

Mackenzie

EB 4 Feminino 27 Anos Solteira Direito

Fundação Getúlio 

Vargas - FGV

EB 5 Masculino 27 Anos Solteiro Engenheiro químico

Universidade de São 

Paulo - USP

EB 6 Feminino 26 Anos Solteira Engenharia civil

Universidade Federal 

do Paraná - UFPR

EB 7 Masculino 27 Anos Solteiro Economia

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro - 

UFRJ

EB 8 Feminino 23 Anos Solteira Administração

Instituto de Ensino e 

Pesquisa - INSPER
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atualmente, trabalham com produtos financeiros, investimentos e crédito de um modo 

geral.  

 

Quadro 2: Informações profissionais dos entrevistados(as) 

 

Fonte: Realizado pelo autor (2020) 

 

O(a) entrevistado(a) mais jovem é recém-promovido à analista num grande 

banco brasileiro, que trabalha há mais de 1 ano e 7 meses nessa instituição, 

Entrevistado Cargo Horário de trabalho Produtos e serviços oferecidos Tipo

ES 1 Gerente de produtos 09:00h as 19:00h

Plataforma para que novos players 

possam se tornam bancos Fintech

ES 2 Analista sênior Flexível

Financeiro e soluções de 

pagamentos Fintech

ES 3

Co fundador e CEO da 

empresa 24 horas por dia

Plataforma para você criar 

conteúdo educacional em realidade 

virtual Startup

ES 4 Cientista de dados 09:30h às 18:00h Financeiro Fintech

ES 5

Analista de produtos 

sênior Flexível

Produtos de gestão de pessoas 

para o setor público Startup

ES 6 Coordenadora de RH

Bastante 

flexibilidade

Instituição de pagamento, conta de 

pagamento, cartão de crédito. Fintech

ES 7

Analista de negócios 

pleno

Não tenho trabalho 

de horário fixo Financeiro Fintech

ES 8 Especialista Flexível Serviços Financeiros Fintech

EB 1 PO. Product Owner

08:30h até quando 

vai...

Produtos financeiros para pessoa 

jurídica Banco

EB 2 Analista sênior 9:00h às 20:00h

Produtos, crédito para atacado e 

varejo, produtos de investimentos 

no geral Banco

EB 3 Gerente sênior 8:00h às 18:00h

Produtos financeiros dos mais 

diversos Banco

EB 4 Analista sênior 9:00h às 18:00h

Carteira muito forte de fundos de 

investimento e coisas mais 

nichadas para o pessoal que é 

private e afins Banco

EB 5 Especialista 9:00h às 18:00h

Setor bancário. Crédito... Trabalho 

com investimentos aqui. Banco

EB 6 Analista Plena 9:00h às 18:00h Serviços financeiros de modo geral Banco

EB 7 Especialista 9:00h às 18:30h Banking de forma geral Banco

EB 8 Analista júnior 9:00h às 18:00h Asset Management Banco
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desenvolve controles relacionados riscos financeiros associados aos investimentos 

que os clientes realizam. 

O(a) entrevistado(a) que é mais experiente tem 34 anos, trabalhou em cargos 

relevantes num grande banco Brasileiro, chegando a ser um executivo da área de 

produtos financeiros, quando decidiu se desligar da instituição para fundar uma 

startup no segmento de educação, utilizando plataformas virtuais e, desde a 

fundação da empresa, atua como CEO e tem sócios nos EUA, no Canadá e na 

Europa. 

 

5.2 A coleta de informações 

 

As entrevistas duraram em média 40 minutos e foram conduzidas de acordo 

com o interesse e a disponibilidade de detalhamento de cada entrevistado. A mais 

curta ocorreu com um economista, funcionário de um grande banco numa quinta-

feira, na parte da tarde, e a mais longa foi com um engenheiro civil, funcionário de 

uma fintech, numa terça-feira à noite. 

Dividida em cinco partes, no início da entrevista foi solicitada a autorização 

para a gravação, oferecida uma explicação do projeto e os seus objetivos, 

mencionando sobre a importância do tema e a que a pesquisa se propõe, foi 

ressaltada a relevância da contribuição do entrevistado, com garantia total de 

confiabilidade e confidencialidade. Após esse contato inicial, foi abordado sobre o 

perfil demográfico do candidato, o breve relato sobre o histórico profissional e, assim, 

seguiu-se para as questões relacionadas aos valores do novo espírito do capitalismo 

de Boltanski e Chiapello, (2009) 

 

5.3 Análise das entrevistas 

 

Após a realização das entrevistas, as gravações foram transcritas em arquivos 

de texto e, posteriormente, importadas no sistema alemão Maxda para melhor 

codificação e análise qualitativa das informações coletadas pelo entrevistador. 

Nesse sistema foi possível realizar todas as importações das entrevistas 

previamente transcritas, as quais foram segregadas em dois grupos de 8 

entrevistados(as) cada, sendo um grupo denominado com a sigla ES, o qual se refere 
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aos entrevistados que trabalham em startups ou fintechs e outro grupo denominado 

com a sigla EB, o qual se refere aos funcionários que trabalham em grandes bancos. 

 

Quadro 3: Relação de entrevistas transcritas importadas no sistema Maxqda 

 

 

Fonte: Realizado pelo autor - codificação sistema Maxqda (2020) 

 

Com todas as entrevistas transcritas inseridas no sistema, foi possível iniciar 

a codificação, que foram, a priori, fracionadas em 3 macro segmentos, os quais, de 

acordo com o Quadro 4 abaixo, foram denominados demografia, segmento da 

empresa e os valores do novo espírito do capitalismo de Boltanski e Chiapello, 

(2009). Todos fazem menção e são segregados, de acordo com as especificações 

do questionário da entrevista, disposto no Anexo I, sendo abordado, exclusivamente, 

o que foi discutido no ato das entrevistas. 
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Quadro 4: Macro temas codificados no sistema Maxqda 

 

 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

Para a adequada codificação, foi necessária a leitura de pelo menos duas 

vezes cada entrevista e, em algumas delas, realizou-se a escuta do áudio de 

gravação, para, assim, poder classificar os dizeres, alinhados ao objetivo do trabalho. 

Por mais que as entrevistas foram realizadas seguindo o mesmo roteiro de questões, 

cada uma ocorreu de modo singular, dado que alguns entrevistados se mostraram 

mais colaborativos e, assim, ofereciam respostas além de completas e outros 

empregaram respostas mais objetivas. 

A partir das releituras e da escuta dos áudios, os macro segmentos codificados 

foram fracionados em subcódigos, de maneira a tornar mais precisa a avaliação das 

informações coletadas, como disposto nos Quadros 5, 6 e 7 abaixo. 

Na cor amarela, estão codificados todos os itens que se referem aos dados 

demográficos, estado civil e formação dos entrevistados(as), conforme se pode 

verificar a seguir. 
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Quadro 5: Subcodificação dos macro segmentos da demografia no sistema Maxqda 

 

 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

Na cor vermelha estão codificados todos os itens que se referem aos dados 

do segmento da empresa em que os(as) entrevistados(as) trabalham. 

 

Quadro 6: Subcodificação dos macro segmentos das empresas em que os(as) 
entrevistados (as) atuam no sistema Maxqda 

 

 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 
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Na cor principal azul estão classificados os valores do novo espírito do 

capitalismo de Boltanski e Chiapello, (2009). Porém, cada uma das 7 dimensões 

avaliadas foi classificada com uma coloração diferente para proporcionar ao autor 

maior riqueza e a possibilidade de diversificação de análises, utilizando o sistema 

Maxqda. 

 

Quadro 7: Subcodificação dos macro segmentos dos valores do novo espírito do 
capitalismo Boltanski e Chiapello (2009) no sistema Maxqda 

 

 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

 

É relevante mencionar que todos entrevistados gostaram bastante de 

participar das entrevistas, mostraram-se muito entusiasmados, inclusive em saber o 

resultado e alguns mencionaram, previamente, sobre o elevado grau de inteligência 

desse tema e objetivo do trabalho. 

 

5.4 Valores do novo espírito do capitalismo e discussão dos resultados 

 

Nesta parte do capítulo será abordada as dimensões relacionadas à presente 

pesquisa, baseadas nos preceitos da obra de Boltanski e Chiapello (2009), as quais 

foram muito abordadas no decorrer das entrevistas e ofereceram um rico conteúdo 

para a análise. 
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5.4.1 Trabalho estimulante 

 

 

A primeira dimensão diretiva da entrevista foi relacionada ao trabalho 

estimulante e, para o completo entendimento, foram fracionadas questões, as quais 

abordaram os pilares referentes ao trabalho interessante, valores da empresa e da 

equipe de liderança, motivação, clima organizacional, acesso aos líderes, 

preferências entre atividades que demandam mais criatividade ou execução e 

autonomia para a tomada de decisão, as quais estão dispostas em destaque nas 

dimensões plotadas nos gráficos abaixo, considerando a totalidade dos 

entrevistados. Pela avaliação do autor, nessa primeira dimensão, as respostas e, 

consequentemente, os resultados dos dados coletados foram análogos. 

Sobre trabalho interessante, foi possível identificar que os candidatos(as) têm 

preferência pelas empresas que oferecem autonomia aos colaboradores, promovem 

o desenvolvimento pessoal, pilares que estão entre os mais comentados e 

empatados. Bastante comentadas estão as questões relacionadas ao dinamismo no 

trabalho desenvolvido, oferendo desafios constantes e reconhecimento financeiro. 

 

Gráfico 4: Trabalho interessante - Total de entrevistados(as) - ES e EB 

 

 
Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

 
Eu acho que tanto eu quanto muitas pessoas da minha geração a 
gente gosta de desafio. Então eu gosto de ter dinamismo no meu 
ambiente de trabalho. Eu acho interessante quando eu tenho muitas 
coisas que eu consigo desenvolver e eu tenho autonomia para isso, 
sabe? Eu acho que a gente vendo que tem desafio, que tem coisa 
para ser melhorada ou oportunidade, e não tendo aquela coisa mais 
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monótona da atividade do dia a dia, isso para mim é muito importante. 
(Entrevistado(a) de Bancos 4 - EB4).   
 
O trabalho é muito um local de realização intelectual. Então para mim, 
um trabalho atraente é aquele que eu, de fato, me sinto desafiada e 
eu preciso resolver problemas que eu não sei ainda resolver e que eu 
preciso estudar para conseguir chegar em alguma solução. 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 6 - ES6). 

 

Relacionado aos valores da empresa e a equipe de liderança, sobressaíram 

prioritariamente nas entrevistas que as empresas dispõem de um ambiente que 

favorece a colaboração, incentivam e, sobretudo, praticam a diversidade, 

transparência na comunicação e atuação entre outros valores, de acordo com o 

disposto no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Valores da empresa e equipe de liderança – Total de entrevistados(as) - 
ES e EB 

 

 
Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

 

Um deles eu comentei, que é a transparência. A transparência, 
diversidade e inclusão, e querer, de fato, ajudar o país a se tornar um 
lugar melhor. (Entrevistado(a) de startup/fintech 2 – ES2). 
 
A gente tem gerações muito diferentes, apesar de ser uma startup 
super pequena, super nova, a gente tem pessoas com culturas muito 
diferentes. Então eu acho que esse embate cultural e conseguir 
chegar ali no meio termo de comportamento, então esse acomodar 
estilos diferentes e entender como a gente quer seguir como empresa, 
eu acho que é um valor muito legal da gente conseguir respeitar 
mesmo ali todas essas diferenças de comportamentos e a forma de 
agir das pessoas. A transparência também, acho que indo um pouco 
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para liderança. E eu acho que tem um clima de colaboração. 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 6 - ES6). 

 
Valores que eu poderia dizer, trabalho em equipe, o Banco tem isso 
muito enraizado assim, é algo que é bem perceptível, é muito trabalho 
em conjunto, porque existem diversos departamentos e você não 
consegue fazer uma coisa sozinho, sem precisar da ajuda de outro. O 
Banco tem muito essa coisa de trabalho em equipe, não tem muito 
lugar para estrelismo. (Entrevistado(a) de Bancos 1 – EB1). 

 

Sobre a motivação no trabalho, foi possível identificar que os candidatos(as) 

valorizam, prioritariamente, o resultado positivo que a satisfação com o trabalho 

promove, a presença de constantes desafios e se sentem valorizados 

intelectualmente quando resolvem problemas relevantes, além de se sentirem 

atraídos em trabalhar com equipes de alto desempenho entre outras atribuições, 

conforme disposto no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Motivação no trabalho – Total de entrevistados(as) - ES e EB 

 

 
Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

O que mais me motiva é conseguir ver o resultado final, ter uma 
percepção clara do resultado final, do trabalho que eu estou 
desenvolvendo. Para citar aqui um exemplo, eu estou estudando um 
produto novo, está com uma oferta no mercado, eu quero colocar 
aqui na grade do banco, vou atrás, faço governança, falo todo o 
trabalho até que ela realmente chega no final, chega até o cliente, o 
cliente consegue comprar e no final eu vejo, “opa, quanto que entrou 
de dinheiro nesse produto novo”, por exemplo, ou quantos clientes 
eu consegui atingir com o produto novo, se foi um sucesso, se não 
foi, por que foi? Eu acho que a capacidade de conseguir sentir o 
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resultado ali na ponta é uma coisa bastante motivante no meu 
trabalho de hoje”. (Entrevistado(a) de Bancos 5 – EB5). 

 
Eu acho que é a natureza dos desafios que eu tenho para resolver 
mesmo. De fato, lidar com problemas que hoje eu não tenho ideia de 
como eu preciso resolvê-los. E o fato de ter a gestão de equipe 
também, é uma coisa que me motiva bastante porque me desafia a 
entender as coisas da perspectiva de outras pessoas e isso para mim 
é muito difícil”. (Entrevistado(a) de startup/fintech 6 - ES6). 

 

Com relação à discussão dos resultados, a maioria dos entrevistados(as) 

mencionou, inclusive, e ficou claro nas demais subcodificações, que as empresas em 

que trabalham dispõe de um bom clima organizacional, possuem acesso livre aos 

líderes, preferem utilizar a criatividade no ambiente de trabalho e que lhes foram 

concedidos graus relevantes de autonomia para a tomada de decisão. 

Tendo como base os conceitos dispostos na obra de Boltanski e Chiapello, 

(2009, p. 130) em “O novo espirito do capitalismo”, foi possível identificar, a partir da 

avaliação criteriosa dos resultados das entrevistas relacionadas a essa dimensão, 

condições análogas com as preferências dos(as) candidatos(as) as quais, sobretudo, 

reforçam que o trabalho deve ser desejável e interessante, sem ser forçado, que 

promova a autonomia e ambientes favoráveis, para que a criatividade possa emergir 

naturalmente, como parte do processo de transformação e aumento dos resultados. 

Outras designações as quais os autores abordam e que fazem menção à capacidade 

de dar atenção às vivências alheias, à aceitação de múltiplas experiências e à 

sensibilidade para as diferenças, caracterizam-se, atualmente, pela presença da 

diversidade, amplamente mencionada como um dos principais pilares das empresas 

atualmente e muito valorizada pelos jovens.  

 

5.4.2 Trabalho que ofereça garantias 

 

Nesta segunda dimensão, as análises foram fracionadas por segmentos, 

considerando os benefícios oferecidos pela empresa, se a empresa oferece um plano 

de carreira, cursos para o desenvolvimento pessoal, se o entrevistado (a) prefere um 

trabalho que ofereça estabilidade ou sem vínculos empregatícios e uma dimensão 

coligada, que remete a quais benefícios e modelo de recompensas os entrevistados 

consideram como ideias. 
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Abaixo temos um diagrama, o qual demonstra a relação entre as codificações 

efetuadas, a partir dos resultados das entrevistas e as suas diferenças, que ficam 

evidentes pelas análises e contextos a seguir. 

 

Diagrama 1: Trabalho que ofereça garantia 

 

 
 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

5.4.2.1 Benefícios – Entrevistados(as) – ES e EB 

 

Ao analisarmos os resultados das entrevistas, percebemos de forma mais 

clara a diferença entre os benefícios recebidos pelos ES´s em comparação aos EB´s. 

A maioria dos ES´s recebem algum tipo de benefícios além do salário, porém, muitos 

casos são benefícios diferenciados, como, por exemplo, vale massagem, cartão com 

crédito limitado para gastos flexíveis com o que lhes convir e auxílio home office, os 

quis nem sequer foram mencionados pelos EB´s, que permanecem, de certa forma, 

com benefícios classificados no mercado bancário como mais tradicionais, tais como, 

vale alimentação e vale refeição. 

Na verdade, é o salário...Só o salário, até porque eu estou indo 
trabalhar como PJ agora, não vou estar nem mais com carteira 
assinada. (Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1). 
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Algumas coisas de suporte básico ali, desde vale alimentação, 
refeição, esse tipo de coisa. Tem alguns benefícios extras como vale 
cinema, vale massagem, algumas coisas um pouco diferentes que são 
interessantes também. (Entrevistado(a) de startup/fintech 4 – ES4).  
 
Vale refeição, vale transporte, o transporte eu não pego mais, mas 
vale refeição, alimentação, seguro de vida, seguro de saúde, 
previdência e de forma geral um incentivo grande à educação como 
um todo, então eu acho que de forma geral existe grande incentivo, 
até eu tenho o objetivo de participar do programa de MBA fora do 
Brasil. (Entrevistado(a) de Bancos 7 – EB7). 

 

Com relação aos cursos de desenvolvimento pessoal, denominados na 

pesquisa como auxílio educação, a maioria dos entrevistados ES´s e EB’s 

mencionaram que possuem esse benefício e as empresas, de um modo geral, 

incentivam para que os colaboradores busquem novos conhecimentos e 

desenvolvimento por cursos de especialização. 

Sim. Inclusive tem um benefício que eu esqueci. A gente tem mil reais 
por ano para gastar em cursos. (Entrevistado(a) de startup/fintech 7 
– ES7). 

 
E eles disponibilizam também uma verba por equipe anual para 
cursos externos. Inclusive esse curso meu que eu fiz de 
especialização de ciência de dados foi pago pelo banco. 
(Entrevistado(a) de Bancos 1 – EB1). 

 

5.4.2.2 Empresa oferece plano de carreira estruturado – entrevistados(as) – ES e 

EB 

 

 

Na abordagem sobre plano de carreira, as respostas ficaram alinhadas entre 

os grupos de ES´s e EB´s, dado que a maioria das empresas, seja startups/fintechs 

ou bancos tradicionais, não possuem um plano de carreira estruturado, que envolva 

os colaboradores de um modo geral. 

Não, porque dado o nosso tamanho, eu não tenho como ter um plano 
de carreira porque as pessoas precisam ir crescendo conforme a 
empresa cresce e os desafios crescem. A gente não tem nenhuma 
formalidade de dizer Analista Júnior, pleno, sênior, coordenador, 
gerente, superintendente... Não temos essa escadinha tão bem 
definida”. (Entrevistado(a) de startup/fintech 6 – ES6). 
 
A gente não tem um plano de carreira formal. Mas assim, mesmo não 
tendo plano de carreira formal eu tenho o privilégio também por ter 
sido programa de trainee, tem um pessoal de RH que sempre está 
disponível para conversar e trocar ideias. (Entrevistado(a) de Bancos 
2 – EB2). 

 



60 
 

 

5.4.2.3 Estabilidade – entrevistados(as) – ES e EB 

 

Relacionado à percepção de estabilidade no emprego, foi possível identificar 

boas correlações entre os grupos, de maneira que nas startups/fintechs e nos bancos, 

apesar do momento de pandemia, a maioria dos(as) entrevistados(as) considerou o 

seu emprego como estável e não teve o sentimento de que poderia ser dispensado 

repentinamente. Porém, alguns ES´s mencionaram sobre a baixa estabilidade, por 

serem contratados em regime de pessoa jurídica. 

A minha estabilidade é baixa. O meu contrato é 100% flexível. Eu sou 
contratado pelo modelo pessoa jurídica, então se meu gestor virar 
para mim e falar “não vou mais te contratar”, eu vou embora com a 
mão nas costas. (Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1).  

 
Eu sou registrado CLT, e minha opinião como CLT, tem muito aquela 
questão de: ‘beleza, você tem uma estabilidade maior, você tem um 
seguro desemprego, você tem multa se você for demitido, etc.’, eu 
acho isso bom, mas não é algo com que eu tenha tanto apego, mas 
eu sou CLT, e hoje, só um adendo, hoje eu não me vejo ameaçado, 
mesmo estando em uma fintech, em um momento de crise, eu me 
vejo em uma situação mais estável, de repente, do que eu me veria 
em uma crise em outras empresas em que eu já trabalhei. 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 8 – ES8). 

 
O Banco tem uma particularidade até por conta desse modelo de 
carreira fechada, então ele acaba sendo visto como uma empresa 
que tem um maior grau de estabilidade perante os demais. 
(Entrevistado(a) de Bancos 3 – EB3). 

 

Sou registrada na carteira, e a estabilidade é alta, perfeita... 
(Entrevistado(a) de Bancos 8 – EB8). 

 

5.4.2.4 É justa a distribuição de recompensas na empresa – entrevistados(as) – ES 

e EB 

 

No que diz respeito à distribuição de recompensas, é muito interessante 

observar a diferença entre as respostas, de maneira que a maioria dos(as) 

entrevistados(as) ES´s consideram justa a maneira como é feita a distribuição de 

recompensas, já os(as) entrevistados(as) de bancos não consideram isso da mesma 

maneira.  

Sim, hoje na organização que eu estou eu considero justa, até pelo 
ponto de visibilidade, então temos a visibilidade de como é distribuído 
o salário, as faixas salariais e qualquer divisão que tenha de alguma 
bonificação. (Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1). 
 
Sim, gosto muito do modelo do banco. (Entrevistado(a) de Bancos 3 
– EB3). 
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Diagrama 2: Modelo ideal de recompensas e benefícios 

 

 
 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

Sobre os benefícios que os candidatos consideram como ideais, houve uma 

proximidade dos resultados das respostas, sendo muito valorizados os vales 

alimentação, refeição e transporte e plano de saúde para ambos os grupos de 

entrevistados(as). 

Um diferencial originado por um entrevistado ES, é que além dos benefícios 

acima, que a autonomia na tomada de decisão também é tido como um benefício, 

outros mencionaram a respeito das férias remuneradas, dado que a maioria dos(as) 

entrevistados(as) desse segmento trabalham em regime de pessoa jurídica, cuja 

condição legal não oferece registro em carteira nem direito a férias remuneradas, já 

os EB´s consideram além dos benefícios mencionados acima o plano de previdência 

privada e o auxílio educação como imprescindível. 

Eu acho que o imprescindível seria um benefício intangível, ligado à 
desenvolvimento, à autonomia, à realmente a pessoa ter tesão no 
que ela faz, porque dinheiro sendo mais ou sendo menos você vai 
ganhar em qualquer lugar, só que satisfação no que você faz é difícil 
de encontrar. (Entrevistado(a) de startup/fintech 8 – ES8). 

 
Plano de saúde, com certeza, não pode faltar. E tanto o vale 
alimentação quanto o vale refeição também acho imprescindível. O 
supermercado é uma coisa absurda de cara e eu acho que é 
imprescindível, não pode faltar não. E também previdência. 
Previdência é bem importante ainda mais nesses tempos de 
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previdência pública meio duvidosa. (Entrevistado(a) de Bancos 6 – 
EB6). 

 

Relacionado o modelo de recompensa ideal, foi possível observar uma analogia 

nas respostas oferecidas pelos candidatos ES´s e EB´s, cuja maioria dos 

entrevistados consideram o recebimento do salário mensal juntamente com 

participação nos lucros ou bônus por meritocracia como o modelo ideal de 

recompensa a ser oferecido pelas empresas. 

Eu acredito que exista sim um modelo ideal que tenha bônus e 
recompensa por metas e as metas não podem ser individualizadas, 
são metas de times, equipes e até com um peso maior de metas da 
organização como um todo. (Entrevistado(a) de startup/fintech 5 – 
ES5). 
 
Eu acho que obviamente uma boa bonificação. Pessoalmente eu 
gosto desse sistema de bônus, baseado na meritocracia. Acho que 
vale alimentação e refeição também é super válido. E algo que eu vejo 
em outras empresas, alguma coisa voltada para educação também. 
(Entrevistado(a) de Bancos 2 – EB2). 

 

 

Com relação à discussão dos resultados, nessa dimensão foi possível perceber 

diferenças consideráveis entre os(as) entrevistados(as) ES´s e EB´s. 

Ao relacionar os resultados observados com os conceitos dispostos na obra de 

Boltanski e Chiapello, (2009, p. 128-129) em “O novo espírito do capitalismo”, os 

autores se debruçaram fortemente sobre essa questão de proteção do trabalho em 

termos de garantias e, de fato, identificam diferenças entre o que era percebido pelos 

trabalhadores nos anos 60 comparativamente aos dos anos 90.   

 Os autores constataram no contexto empresarial dos anos 90, que as garantias 

não constituem um valor dominante, fato que são mais exigidos pelas massas maiores 

de pessoas que possuem limitada possibilidade de mobilidade entre projetos, 

reputação baixa e, dessa forma, aspiram uma vida mais protegida nesses termos. Os 

trabalhadores que estão mais ajustados ao novo mundo e com possibilidades de tirar 

mais proveito das novas formas de trabalho têm condições de agregar valor em 

múltiplos projetos, não padecendo destas carências e, assim, estão dispostos a 

renunciar às garantias, em detrimento de mais autonomia e liberdade no ambiente de 

trabalho.  

Ao longo das entrevistas, de forma proposital, a amostra de funcionários de 

startups e fintechs ES´s contém um grande contingente de colaboradores que 
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migraram de grandes bancos para esse novo segmento e, pela análise dos resultados 

das entrevistas, foi perceptível que o aumento da autonomia para tomada de decisão 

estava entre os principais fatores que os fizeram decidir pela mudança de emprego, 

porém, como esse é um ano especial dado que estamos em cenário de crise mundial 

em decorrência da pandemia, foi possível observar, no decorrer das entrevistas, em 

ambos os grupos, uma valorização acentuada com relação à estabilidade no trabalho. 

 

5.4.3 Trabalho que promova a justiça social 

 

Nesta terceira dimensão, as análises dos segmentos foram embasadas em 

questões relacionadas às possíveis injustiças sofridas pelos entrevistados(as), 

preocupação com questões sociais e se a empresa realiza alguma causa em 

conjunto com estado. Nessa dimensão, foi possível identificar diferenças sensíveis 

entre os grupos. 

 

Diagrama 3: Trabalho que promova justiça social 

 

 
 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

 

5.4.3.1 Injustiças sofridas – entrevistados(as) – ES e EB 

 

Tanto os grupos de entrevistados(as) ES´s quanto EB´s responderam de forma 

semelhante. Nenhum mencionou ter sofrido alguma injustiça nos bancos tradicionais: 
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Eu acredito que não tenha sofrido exatamente nenhuma injustiça. 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 4 – ES4). 

 
Eu acho que dos homens da empresa é algo super importante a ser 
feito e tem que ser algo não só de conscientização, mas tem que 
haver punição. Eu acho que hoje a fintech até faz alguns eventos de 
conscientização, manda mensagem no grupo falando para todo 
mundo que tem que ser assim, e faz palestra entre outras 
comunicações, mas no final das coisas, quando acontece ninguém 
vem e manda o cara que fez coisa errada ir embora, ou põe ele em 
prova assim, é muito passar deixa como está. Eu acho que precisa 
haver mais retaliação quando esse tipo de coisa acontece. Outra 
injustiça que eu sofri é que eu trabalhei horrores, na área que eu 
estava antes, eu já cheguei a trabalhar mais de 60, 70 horas por 
semana. (Entrevistado(a) de startup/fintech 7 – ES7). 
 
Eu sou hétero e sou branco, então é muito difícil eu ter sofrido uma 
injustiça no ambiente de trabalho, apesar de eu ter barba e não ter o 
estereótipo de bancário. (Entrevistado(a) de Bancos 1 – EB1). 
 
Injustiça é uma coisa que eu não sofri. Acho que o banco faz algumas 
coisas legais voltadas para mulheres na liderança, porque eu acho 
que são problemas, principalmente no mundo financeiro que não tem 
muitas mulheres na liderança, mas eu acho que o banco vem fazendo 
várias iniciativas nesse sentido. Também no sentido racional, enfim, 
tem pouquíssimas pessoas, por exemplo, negras em cargos mais 
altos. Eu acho que o banco também vem fazendo bastante coisa 
nesse sentido. (Entrevistado(a) de Bancos 6 – EB6). 

 

5.4.3.2 Preocupação com questões Sociais pela empresa – entrevistados(as) – ES 

e EB 

 

Ao analisar os resultados das entrevistas, foi constatado que as empresas, de 

um modo geral, estão envolvidas em pelo menos uma ação em prol da sociedade, 

temas como maior facilidade na oferta de crédito para pessoas financeiramente mais 

vulneráveis, diversidade, problemas vinculados à educação, doação para companhas 

para a prevenção ao Covid-19 e auxílios financeiros e educacional a pequenos 

empreendedores. 

Sim. Hoje a organização que eu trabalho se preocupa bastante com 
a questão de diversidade de inclusão, como um dos grandes 
problemas que a gente tem (Entrevistado(a) de startup/fintech 5 – 
ES5). 

 
No discurso muito, na realidade ainda vejo poucas ações que 
demonstram tanto essa preocupação. A nossa preocupação social 
está mais no tipo de público que a gente atende, de conseguir 
conceder crédito para um tipo de população que normalmente 
grandes bancos e as outras fintechs não estão tão interessados 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 6 – ES6). 
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De maneira geral sim, eles promovem bastante ação, tem um 
programa de voluntariado que você ou sua equipe podem apresentar 
um projeto e o banco paga uma parte, dependendo do que você 
estiver buscando com aquele projeto de impacto social. É uma 
empresa bastante evoluída. Eles têm uma escola, se eu não me 
engano é uma escola em cada estado, na Fundação do Banco em 
cada estado, e eu acho que tem em todas as capitais, na verdade, 
que é totalmente grátis para as pessoas estudarem (Entrevistado(a) 
de Bancos 1 – EB1). 

 
Sim, se preocupa. Inclusive agora o banco tem feito várias coisas 
nesse sentido para, enfim, por exemplo, ajudar no desmatamento da 
Amazônia, fundos para investir na saúde, vacina, essas coisas que a 
gente vê que o banco vem se envolvendo bastante. Então sim, eu 
acho que o banco está bem engajado nessas causas (Entrevistado(a) 
de Bancos 6 – EB6). 

 

5.4.3.3 Empresa participa de causa(s) em conjunto com o Estado – entrevistados(as) 

– ES e EB 

 

Sobre esse aspecto, assim como as causas sociais, a maioria dos 

entrevistados(as) mencionou que as empresas estão envolvidas em causas em 

conjunto com o Estado. Temas como liberação de auxílio emergencial, doação para 

compra de teste de covid-19 e criação de um fundo com recursos destinado ao 

programa todos pela saúde para combate ao Coronavírus foram relatados: 

Sim. Na quarentena a fintech lançou um fundo para os seus clientes, 
para auxiliar não só na saúde, para atendimento por conta do COVID, 
mas também em questão de compra de supermercado, farmácia, de 
alimentação, para ajudar as pessoas menos favorecidas no meio da 
crise. (Entrevistado(a) de startup/fintech 8 – ES8). 
 
Com certeza. Teve também da doação de testes do Covid-19, e tem 
bastante coisa assim. (Entrevistado(a) de Bancos 1 – EB1). 

 

Com relação à discussão dos resultados, tendo como base os conceitos 

dispostos na obra de Boltanski e Chiapello, (2009, p. 51 - 53) em “O novo espírito do 

capitalismo”, os autores mencionam que as mudanças do espírito do capitalismo 

acompanham as modificações da condição de vida e trabalho, inclusive a expectativa 

dos trabalhadores e sua família orientando, assim, para a justiça e o bem-estar social. 

Apesar do capitalismo em si ter como principal forma ordenadora para a 

acumulação do capital como um fim em si, eleva-se, também, o engajamento 

envolvido, o qual não fica baseado apenas no sentido de justiça, mas, também, nos 

interesses coletivos, como povo, Estado e classe social. A justificativa do capitalismo 
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é embasada, inclusive, em construtos, os quais provêm de outra esfera às impostas 

pela busca do lucro. 

Ao associar os resultados das entrevistas aos conceitos dessa dimensão, foi 

constatado que as empresas, de um modo geral, estão se transformando para 

oferecer condições mais justas de trabalho, nas relações interpessoais do cotidiano e 

sensibilizadas em realizar ações benéficas à sociedade em conjunto com estado.  

 

5.4.4 Empresa enxuta 

 

Nesta quarta dimensão foram analisados os segmentos relacionados à gestão 

de equipes, ambiente de trabalho, modelo ideal de organização, eliminação de 

desperdícios, grau de formalidade no ambiente de trabalho, níveis hierárquicos e 

eficiência para a solução de problemas, de maneira que, nessa dimensão, foi 

possível identificar consideráveis diferenças entre os grupos. 

 

Diagrama 4: Empresa enxuta 

 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

5.4.4.1 Equipes autogeridas e ambiente de trabalho – ES e EB 

 
Foi possível perceber que as empresas classificadas como startups/fintechs, 

as quais naturalmente já foram concebidas com formas organizacionais e hierárquicas 

mais enxutas, já trabalham em ambientes informais, colaborativos, no formato de 

pequenos grupos multidisciplinares, focados em projetos, os quais foram usualmente 
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mencionados pelos entrevistados como Squads e se utilizam de novas tecnologias 

para a criação de produtos mais eficientes, eliminando desperdícios e proporcionando, 

assim, ganhos de escala no processo e rapidez na solução de problemas. 

A respeito do ponto de vista dos grandes bancos, ficou evidente, durante as 

entrevistas e avaliação dos resultados, que estão em estágio bastante avançado com 

relação à migração das formas de trabalho mais tradicionais para as mais 

contemporâneas, fato que muitas áreas dos grandes bancos já desempenham 

trabalhos com equipes pequenas, autogeridas e multidisciplinares, assim como 

observado nas startups/fintechs.  

Perfeito, isso com certeza. Os nossos times trabalham bem assim, 
nessas Squads que você tem essas figuras ali de lideranças, não 
necessariamente formais, não é um chefe (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 6 – ES6). 
 
Em termos de metodologia a empresa tem o ágil, metodologia ágil e 
com uma certa descontração, com um ambiente mais leve, e criar a 
sensação tanto por parte da liderança quanto por parte da empresa 
de a gente pode entregar resultado sem usar uma camisa social 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 4 – ES4). 
 
Ele é um mix, na verdade, hoje. Se você me perguntasse até dois 
anos atrás eu te diria que era 100% tradicional. Hoje a gente já 
trabalha em um prédio em que o nosso andar é totalmente open 
space (Entrevistado(a) de Bancos 3 – EB3). 
 
Existe uma equipe, que é a equipe que eu estava antes, de analytics, 
que fica fazendo o tempo inteiro análises para ver se tipo isso está 
indo bem, isso não está indo bem, o que a gente pode fazer para 
melhorar ou o que não deu certo, por que não deu certo, para tentar 
corrigir os erros (Entrevistado(a) de startup/fintech 7 – ES7). 
 
Sim, a gente constantemente está reavaliando o nosso modelo, por 
exemplo agora, acabamos um grande piloto que a gente está fazendo 
para mandar para uma das estruturas de assessoria do banco para 
torná-la mais eficiente (Entrevistado(a) de Bancos 7 – EB7). 
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5.4.4.2 Ambiente de trabalho e níveis hierárquicos – ES e EB 

 

Dentre as principais diferenças constatadas nos grupos de entrevistados(as) 

ES´s e EB´s, ocorreu com relação à formalidade no ambiente de trabalho, a qual ainda 

é presente e alta nos bancos tradicionais, assim como os níveis hierárquicos em que 

a grande maioria dos(as) entrevistados(as) EB´s mencionaram que ainda existem 

muitos níveis nas estruturas. 

Um fator que foi constatado é que, uma parcela considerável de 

entrevistados(as) de bancos mencionou que, existem ambientes de trabalhos 

híbridos, os quais remetem às adequações nos ambientes de trabalho que os bancos 

tradicionais estão fazendo para se adequar à nova metodologia ágil de trabalho. 

Extremamente informal e descontraído. (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 8 – ES8). 
 
Extremamente formal e burocrático. (Entrevistado(a) de Bancos 4 – 
EB4). 
 
Não temos muitos níveis hierárquicos. Você acabar falando direto 
com o sócio, que teoricamente é a ponta final, é o cara que todo 
mundo fica com um pouco de medo em uma grande organização, eu 
acho que essa barreira diminui bem. (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 1 – ES1). 
 
Nesse modelo ágil de Squads e meio que cada equipe tem um 
propósito bem definido, sabe quais são as entregas que ela tem que 
fazer a cada seis meses, elas realmente são bem autogeridas nesse 
sentido. Acho que ainda assim tem bastante influência e necessidade 
de algumas... por exemplo, elas são autogeridas, mas têm algumas 
validações no meio de entregas com liderança que eu acho que tende 
a diminuir também. Mas elas são autogeridas. (Entrevistado(a) de 
Bancos 5 – EB5). 
 
Sim, tem. Acho que tem alçadas de decisão muito altas, às vezes 
surge algum problema, precisa passar por diversas aprovações, 
diversos comitês, de acordos de várias pessoas, então eu acho que 
sim. Também acho que é algo que está sendo revisitado, eu acho 
que o banco está tentando repensar, mas na prática ainda é bastante 
hierárquico sim. (Entrevistado(a) de Bancos 6 – EB6). 
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5.4.4.3 Modelo ideal de organização – ES e EB 

 

 

Diagrama 5: Modelo ideal de empresa enxuta 

 

 
 

Fonte: Autor (2020) 

 

Os entrevistados(as) ES´s foram enfáticos e mencionaram que os modelos 

organizacionais mais adequados e tidos como ideais são os ágeis, já os 

entrevistados(as) EB´s não consideram que os modelos serão totalmente voltados 

para a metodologia ágil e nem mais tradicionais, apostam como ideal um modelo 

híbrido, com um meio termo entre os dois modelos.  

Com certeza modelos mais horizontais com trabalho em equipe e 
maior autonomia na tomada de decisão. Eu só acho que é importante 
mapear a maturidade das empresas e das pessoas que estão lá. 
Para mim um modelo um pouco mais hierarquizado só tem valor 
quando talvez o seu time é muito júnior e sozinho eles não vão 
conseguir tomar todas as decisões. Então é importante você ter uma 
figura um pouco mais forte que conduza as pessoas. Mas tirando 
isso, eu sou total defensora de um modelo muito mais aberto 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 6 – ES6). 
 
No final das contas o que vai acontecer é que o tradicional, o 
financeiro e a fintech vão convergir para um meio do caminho nas 
duas. Não vai ser nem uma fintech e nem um banco tradicional. 
(Entrevistado(a) de Bancos 1 – EB1). 
 
Com certeza modelos mais horizontais, hierarquia muito rígida e tipo 
assim só faço alguma coisa, sei lá, o chefe é aquela pessoa 
inatingível, eu acho que isso é coisa do passado, eu acho que os 
bancos já perceberam isso, então eu diria que o modelo horizontal é 
o mais ideal. (Entrevistado(a) de Bancos 6 – EB6). 

 

Com relação à discussão dos resultados, ao associar os resultados das 

entrevistas aos conceitos dessa dimensão, tendo como base os conceitos dispostos 

na obra de Boltanski e Chiapello, (2009, p. 102-103) em “O novo espírito do 

capitalismo”, a empresa enxuta contemporânea é considerada “leve”, sem aderências, 

com estrutura hierárquica mais simples, contendo no máximo de três a cinco níveis. 

Há, nesse modelo, um grande incentivo à colaboração, fato que os trabalhadores se 

organizam em pequenas equipes autônomas e pluridisciplinares.  
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Ainda segundo os autores, nesse modelo, as equipes são o lugar de autogestão 

e autocontrole e com o desmonte dos vários níveis hierárquicos. Contando com todos 

esses dispositivos, as organizações se tornam flexíveis, inovadoras e muito mais 

ágeis, assim como foi identificado nas startups/fintechs e que os grandes bancos 

estão seguindo, condicionando a migração gradativa e cautelosa dos departamentos. 

 

5.4.5 Trabalho em Rede 

 

 

Nesta quinta dimensão foram analisados os segmentos relacionados à 

mitigação de riscos, possibilidades de ganhos de escala, relação da empresa e 

colaboradores com fornecedores externos e se havia a possibilidade de home office 

antes do cenário de pandemia. Em tal dimensão foi possível identificar diferenças 

consideráveis entre os grupos. 

 

Diagrama 6: Trabalho em rede 

 
 

Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 
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5.4.5.1 Usa tecnologia para a mitigação de riscos e oferece ganhos de escala – ES 

e EB 

 

Para os(as) entrevistados(as) ES´s e EB´s, as empresas utilizam a tecnologia 

para a mitigação de riscos do negócio e há a presença de ganhos de escala no produto 

desenvolvido.  

Supostamente sim. Tem muita coisa que está ruim ainda, mas sim. A 
ideia da fintech é fazer tudo com tecnologia (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 7 – ES7). 

 
Sim, usa bastante e eu acho que a tendência é usar cada vez mais 
(Entrevistado(a) de Bancos 5 – EB5). 
 
Sim. A nossa plataforma é em nuvem, tudo o que a gente faz é super 
minimalista (Entrevistado(a) de startup/fintech 3 – ES3). 

 
A meta hoje, por exemplo, é feita com base na capacidade que a 
gente tem. E se, por exemplo, a gente está captando mais leads que 
o objetivo e a nossa pressão não está dando conta, a gente manda o 
marketing diminuir a capacitação. Eu diria que a gente não tem esse 
poder de grande escala (Entrevistado(a) de startup/fintech 7 – ES7). 

 

5.4.5.2 Utiliza e interage com fornecedores externos – ES e EB  

 

Os entrevistados(as) ES´s relataram que existe considerável interação com 

uma diversidade grande de fornecedores externos, já os entrevistados(as) do 

segmento de bancos - EB também se utilizam da tecnologia para mitigação de riscos 

do negócio, porém, praticam menos integração com fornecedores, mesmo tendo 

relatado que a empresa possui conexões com vários fornecedores. 

O fato que chamou atenção na realização as entrevistas e análise dos 

resultados foi que os entrevistados ES, por já estarem inseridos nesse ambiente 

tecnológico, ofereceram com riqueza de detalhes os fornecedores e a variedade de 

sistemas que as empresas em que trabalham utilizam. Esse fato não foi constatado 

nos entrevistados EB´s que ofereceram algumas poucas opções e de maneira bem 

mais objetiva. 

Isso é muito comum em empresa de tecnologia, você se apoiar em 
tecnologias de terceiros (Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1). 
 
Facebook, Netflix, Amazon, Airbnb, todo mundo que disponibiliza 
esse tipo de tecnologia aberta eles devem estar pegando 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1). 
 
Sim. Eu, na minha área, uso uma ferramenta chamada (tablot). Então 
às vezes eu preciso contatar o pessoal do tablot para resolver algum 
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problema. Mas tem várias outras que a gente usa também 
(Entrevistado(a) de startup/fintech 7 – ES7). 
 
Sim, a gente tem trabalhado com fábrica de software  
(Entrevistado(a) de Bancos 2 – EB2). 
 
Não interajo com eles. Eu só fico sabendo do que está acontecendo 
por meio dos comitês de produto, que aí a gente participa para dar a 
nossa opinião e tudo mais e eu fico sabendo. Mas eu não tenho 
contato direto com nenhum fornecedor externo não (Entrevistado(a) 
de Bancos 4 – EB4). 

 
Sim, com a Bloomberg e um outro sistema que a gente usa que 
chama Nexxus (Entrevistado(a) de Bancos 8 – EB8). 

 

5.4.5.3 Possibilidade de realizar trabalho remoto - home office antes da pandemia – 

ES e EB 

 

Nesta questão também ficou evidente a diferença da maneira em que a maioria 

das empresas startups/fintechs ofereciam opção de trabalho remoto mesmo antes de 

instaurada a pandemia, porém, a maioria dos entrevistados – EB´s relataram que não 

era possível a realização de trabalho remoto antes do período de pandemia. 

Sim, Antes da pandemia tinha uma pessoa na Califórnia uma pessoa 
em Vancouver, uma em Madrid e uma no Rio (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 3 – ES3). 

 
Não. Até a gente brinca, o Covid-19 acelerou mil vezes a parte 
tecnológica e a cabeça também dos gestores (Entrevistado(a) de 
Bancos 2 – EB2). 

 
Não, a gente não tinha nem laptop para você ter ideia 
(Entrevistado(a) de Bancos 3 – EB3). 

 

 

Com relação à discussão dos resultados, tendo como base os conceitos 

dispostos na obra de Boltanski e Chiapello, (2009, p.102-103) em “O novo espírito do 

capitalismo”, os autores mencionam que o trabalho em rede tem origem quando as 

grandes empresas decidiram encerrar as atividades tidas como não principal, 

reduzindo, assim, diversos postos de trabalho. Esses funcionários se tornaram ex-

assalariados e decidiram montar as suas próprias empresas, de maneira que várias 

dessas pequenas organizações criaram uma conexão entre si, por alianças 

estratégicas e complementaridade de negócios.  

Essa junção de todas essas pequenas corporações originou uma rede de 

empresas, a qual passou inclusive a oferecer serviços e subsidiavam as grandes 
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empresas que praticavam a terceirarão dessas atividades que não eram tidas como 

principais. Esse processo de transformação da antiga organização para a nova foi 

denominado de reengenharia. 

Adicionalmente, as equipes passaram a ser compostas por pessoas 

permanentes da empresa e de fora, como fornecedores, consultores e especialistas 

externos, os quais poderiam se beneficiar da evolução das telecomunicações. 

Proporcionava-se, assim, aos colaboradores, de um modo geral, a não estarem 

obrigatoriamente juntos fisicamente, podendo, desse modo, desempenhar as suas 

atividades à distância, pelo trabalho remoto. 

As empresas agora se tornaram mais competentes, inventivas, flexíveis e 

autônomas, em que o verdadeiro patrão é o cliente. 

Ao associar os resultados das entrevistas aos conceitos dessa dimensão, 

podemos considerar que as startups foram concebidas e são operacionalizadas nesse 

modelo em rede, com mais tranquilidade e presença no cotidiano e, da mesma forma, 

os grandes bancos que contam com diversos fornecedores externos. Porém, o 

pessoal que fica à frente da linha de negócios não possui tanta interação com 

fornecedores, dado que essa integração é mais costumeiramente realizada pelas 

equipes de tecnologia, que conseguem interagir mais ativamente com esses 

fornecedores. 

 

5.4.6 Orientação a projetos 

 

Nesta sexta dimensão foram analisados os segmentos relacionados grau de 

estabilidade, contrato de metas, grau de complexidade na solução de problemas e 

origem dos projetos desenvolvidos. Em tal dimensão, também foi possível identificar 

diferenças consideráveis entre os grupos. 
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Diagrama 7: Orientada a projetos 

 

 
Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 

 

5.4.6.1 Autonomia ou estabilidade – ES e EB 

 

Para os(as) entrevistados(as) de startups/fintechs - ES há preferência por 

passar por múltiplos projetos de maneira mais autônoma e, por vezes, sem vínculos 

empregatícios, já que os(as) entrevistados(as) do segmento de bancos – EB têm 

preferência por estabilidade no ambiente de trabalho. 

Definitivamente passar por múltiplos projetos de maneira mais 

autônoma e sem vínculos empregatísticos (Entrevistado(a) de 

startup/fintech 6 – ES6). 

 

É difícil sem vínculos, mas eu acredito que, principalmente nesse 

momento, eu prefiro estabilidade (Entrevistado(a) de Bancos 6 – 

EB6). 

 

5.4.6.2 Contrato de Metas – ES e EB 

 

Para os(as) entrevistados(as) de startups/fintechs – ES, uma considerável 

parcela sequer possui contratos de metas formal, enquanto a maioria dos(as) 

entrevistados(as) do segmento de bancos – EB possuem contratos de metas 

formalizados e com acompanhamento periódico de resultados.  

Atualmente não possuo contrato de metas (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 8 – ES8). 

 
Sim. É que foi o primeiro ano de metas para mim, então está bem 
diferente do que eu acho que seria o usual. Mas eu acho que é anual 
(Entrevistado(a) de Bancos 6 – EB6). 
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5.4.6.3 Facilidade para a solução de problemas – ES e EB 

 

Segundo a análise das entrevistas, os(as) entrevistados(as) de 

startups/fintechs – ES´s conseguem facilmente resolver um problema originado nas 

empresas em que trabalham, enquanto os entrevistados(as) do segmento de bancos 

– EB´s consideram que é difícil resolver um problema lá originado. 

Bem fácil, por ter esse modelo já ágil, essas células independentes, 
etc, e a empresa também estar em um estágio mais inicial, a 
facilidade é total. (Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1). 
 
Depende um pouco do tipo do problema, mas eu tendo a dizer que é 
difícil em qualquer um dos casos assim, é bem complicado um 
desenvolvimento novo. (Entrevistado(a) de Bancos 5 – EB5). 

 

5.4.6.4 Projetos orientados por clientes – ES e EB 

 

Sobre essa questão, houve uma analogia nas respostas, de forma que ambos 

os grupos, ES´s e EB´s, mencionaram que a grande maioria dos projetos são 

originados por demandas de clientes, porém, mencionaram que existem também 

muitos projetos que advêm de demandas legais. Esses, por vezes, dependendo do 

prazo oferecido pelo regulador, podem ser priorizados em caráter emergencial para o 

atendimento a uma demanda legal. 

E tudo o que a gente faz vem de demanda do cliente. Em termos de 
priorização o cliente ganha (Entrevistado(a) de startup/fintech 3 – 
ES3). 

 
Não, os projetos na área em que eu estou atualmente, os projetos 
que eu toco, são muito mais regulatórios e melhoria de processos, do 
que demanda de clientes (Entrevistado(a) de startup/fintech 8 – ES8). 
 
Sim, grande parte sim, mas tem outros planos que são dos 
reguladores, coisas que às vezes não são tão visíveis para o cliente, 
mas são voltadas para custo e melhora da estrutura operacional, mas 
muito do nosso backlog é determinado por coisas que a gente 
enxerga, que tem o foco no cliente, o cliente está pedindo, é 
econômico (Entrevistado(a) de Bancos 7 – EB7). 

 

Com relação à discussão dos resultados, tendo como base os conceitos 

dispostos na obra de Boltanski e Chiapello, (2009, p.123 - 124), em “O novo espírito 

do capitalismo”, os autores mencionam que no mundo contemporâneo, com o 

desmonte de hierarquias e as empresas se tornando mais eficientes, autônomas e 

competentes, são valorizadas as pessoas que saibam trabalhar em projetos. 
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Essas pessoas são aquelas que conseguem trabalhar com diversidade de 

indivíduos, cuja abertura e flexibilidade permitam migrar de projeto com certa 

frequência e, assim, conseguem se adaptar às novas circunstâncias. 

 Todo esse arcabouço se consolida em um ciclo de diversas oportunidades de 

aprendizados, novos conhecimentos de novas pessoas, podendo, assim, serem 

apreciadas pelos outros, de maneira que a tônica da empregabilidade agora se dará 

pela capacidade das pessoas serem bem sucedidas ao passarem de um projeto a 

outro. 

Ao associar os resultados das entrevistas aos conceitos dessa dimensão, fica 

evidente que as startups/fintechs estão mais alinhadas na maneira de trabalho 

atualmente, já os grandes bancos estão no caminho de transformação, oferecendo 

relevância aos projetos oriundos de clientes. Porém, a percepção é que ainda falta 

uma jornada considerável para que essa migração seja percebida pelos 

colaboradores EB´s na íntegra. 

 

5.4.7 Satisfação dos clientes 

 

Nesta sétima dimensão foram analisados os segmentos relacionados à 

satisfação dos clientes, percepção sobre a base de clientes ativos, departamento 

relacionado a avaliar a experiência do cliente e qual poder dele nas demandas, de 

maneira que, nessa dimensão, foi possível identificar diferenças consideráveis entre 

os grupos. 

 

Diagrama 8: Satisfação de clientes 

 

 
Fonte: Realizado pelo autor – codificação sistema Maxqda (2020) 
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5.4.7.1 Possui pesquisa para medir a satisfação dos clientes – ES e EB 

 

De maneira análoga, tanto nas empresas em que trabalham os 

entrevistados(as) de startups/fintechs – ES´s quanto no segmento de grandes 

bancos – EB´s, todas elas realizam pesquisas periódicas para medir a satisfação dos 

clientes. 

Sim, a gente tem tanto que é a cada atendimento e a gente mede o 
NPS do cliente e em relação ao produto (Entrevistado(a) de 
startup/fintech 2 – ES2). 
 
Sim, possui. E eu acho que em diferentes níveis também. A gente 
usa o NPS e tanto o NPS global de investimentos, o NPS transacional 
do cliente dentro do canal, a gente tem diferentes formas ao invés de 
medir a satisfação do cliente (Entrevistado(a) de Bancos 5 – EB5). 

 

5.4.7.2 Aumentou a base de clientes ativos – ES e EB 

 

Igualmente neste item, todos os entrevistados ES´s e EB´s também 

consideram que houve um aumento significativo na base de clientes ativos. 

Então, aumento no número de clientes não, por decisão estratégica 
da empresa mesmo, de crescer menos durante a pandemia porque 
a gente precisava entender como o nosso motor de crédito reagiria a 
esse novo cenário (Entrevistado(a) de startup/fintech 6 – ES6). 

 
O aumento foi enorme, desde que eu entrei, não digo nem os últimos 
anos, porque a fintech existe há sete, mas de um ano e três meses 
para cá, foi quase triplicado (Entrevistado(a) de startup/fintech 8 – 
ES8). 
 
Sim, com certeza. Tanto de clientes quanto da gente ter muito mais 
a noção de por fundos de investimentos, por exemplo, o número de 
fundos cresceu substancialmente (Entrevistado(a) de Bancos 2 – 
EB2). 

 

5.4.7.3 Possui departamento que avalia a experiência do cliente – ES e EB 

 

Segundo constatado na avaliação das entrevistas, as empresas 

startups/fintechs e os Bancos, contam com um departamento exclusivo para medir a 

experiência do cliente com o serviço prestado e o produto adquirido, para melhor 

corresponderem às expectativas dos clientes e, porventura, se anteciparem a 

possíveis demandas originadas na avaliação desses resultados. O encantamento de 

clientes se tornou no mundo corporativo um mote poderoso para a sustentabilidade 

dos negócios. 
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Sim, temos uma estrutura muito grande para atendimento aos 
clientes e dentro dessas estruturas existem células específicas para 
melhorar a experiência com os clientes, para melhorar e surpreender 
os clientes também (Entrevistado(a) de startup/fintech 8 – ES8). 
 
Sim, na minha diretoria tem uma gerência inteira de Customer. Eles 
basicamente olham pendências, olha o que o cliente está buscando... 
(Entrevistado(a) de Bancos 7 – EB7). 

 

5.4.7.4 Cliente tem poder na priorização de demandas – ES e EB 

 

Neste item foi encontrada a grande diferença, em que os entrevistados(as) 

ES´s consideram que os clientes têm baixo poder nas priorizações das demandas, 

pois as startups/fintechs têm uma gama de produtos menor e já formatado para 

ganhos de escala. Obviamente que demandas de melhoria podem acontecer, mas 

precisam ser antecipadamente bem avaliadas, sob o ponto de vista de impacto que 

pode trazer para outros clientes. Já os entrevistados(as) EB´s executam uma 

diversidade de produtos bem maior, dada a estrutura e a variedade de serviços que 

historicamente os bancos oferecem, os quais têm certa flexibilidade para a 

customização, sobretudo quando solicitada pelos clientes. 

Demanda vinda do cliente sempre entra no top 3 da fila, 
independentemente de onde vai. É óbvio que se ela vai entrar em 
terceiro ou em primeiro depende da quantidade de clientes e do 
tamanho do produto (Entrevistado(a) de startup/fintech 1 – ES1). 

 
Depende da volumetria e do impacto desse cliente ou do impacto da 
volumetria em si, mas não necessariamente é maior do que uma 
demanda interna (Entrevistado(a) de startup/fintech 5 – ES5). 
 
Esse um ponto que causa bastante atrito na squad, porque a gente 
está nessa metodologia nova, mas o vice-presidente fala que quer 
um negócio e ele quer para amanhã. E aí você joga tudo no lixo essa 
metodologia de auto gestão, de seguir um programa, etc., para 
atender o que eles pedem. Ainda é um pouco conflitante, mas a gente 
está solucionando isso (Entrevistado(a) de Bancos 1 – EB1). 

 
Com certeza. Eu acho que quando a gente percebeu que tinham 
algumas necessidades a serem desenvolvidas, esses projetos são 
priorizados em face daqueles do dia a dia, digamos. Também 
ajudariam a experiência do cliente de alguma forma ou a experiência 
do banco, funcionamento do banco como um todo, mas que no 
momento vamos focar no cliente (Entrevistado(a) de Bancos 4 – 
EB4). 

 

Com relação à discussão dos resultados, tendo como base os conceitos 

dispostos na obra de Boltanski e Chiapello, (2009) p.111 em “O novo espírito do 

capitalismo”, os autores mencionam que a satisfação dos clientes deve ser um valor 
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supremo e de primordial observância (o cliente manda). Eles classificam que esse 

dogma possui algumas vantagens, dentre elas a de orientação e de autocontrole em 

direção ao lucro, uma vez que na economia concorrencial satisfazer os seus clientes 

é tido como fator essencial para o sucesso. Sendo assim, os projetos/demandas 

originadas de clientes passam a fazer parte das prioridades das empresas. 

Ao associar os resultados das entrevistas aos conceitos dessa dimensão, foi 

uma surpresa avaliar que nas startups/fintechs os clientes têm baixo poder nas 

priorizações de demandas. Porém, isso é compreensível, pois, nesse segmento, os 

produtos e serviços oferecidos são mais formatados e em menor variedade, o que 

realmente dificulta atender aos possíveis pedidos de prioridade em detrimento de 

demandas legais e internas. Já nos grandes bancos em que a diversidade de produtos 

é substancialmente maior e pelo desejo de manter o cliente satisfeito e cativo, as 

demandas dos clientes são de fato prioritariamente efetivadas. 

 

5.4.8 Sumário comparativo das dimensões auferidas 

 

Abaixo será apresentada uma tabela comparativa das dimensões 

pesquisadas, com base na obra de Boltanski e Chiapello, (2009), a qual considera 

os resultados auferidos entre os entrevistados ES´s e EB´s. A dimensão relacionada 

ao trabalho estimulante apresentou resultados análogos entre os entrevistados e as 

demais dimensões foram relacionadas às diferenças encontradas. 
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Tabela 1: Sumário das dimensões - segmentos ES’s e EB’s 

 

 
Fonte: Realizado pelo autor - codificação sistema Maxqda (2020) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou identificar quais as representações subjetivas que os 

jovens talentos fazem a respeito do sentido do trabalho e dos valores que orientam 

a conduta praticada nas empresas. O objetivo é compreender como esses sentidos 
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e valores impactam na dificuldade de retenção de jovens talentos pelos bancos 

tradicionais frente aos desafios colocados pela nova cultura e novas formas 

organizacionais propostas pelos entrantes no mercado bancário (startups e fintechs). 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, foi possível constatar que o sentido 

subjetivo e o novo espírito do capitalismo, orientados por Boltanski e Chiapello, 

(2009) está designado, sob a ótica dos colaboradores, no trabalho em ser 

estimulante, que ofereça garantias e que promova justiça social. Já relacionado às 

organizações, é primordial que ela tenha estrutura enxuta, que trabalhe em rede com 

outras organizações, que seja orientada a projetos e que persiga a satisfação dos 

clientes, os quais passam ser o novo chefe nesse modelo organizacional 

contemporâneo. 

Pela avaliação dos resultados das entrevistas, as quais foram codificadas 

individualmente no sistema Maxqda®, obedecendo, inclusive, às diretrizes 

metodológicas de pesquisa propostas por Creswell (2010), ficou claro que as novas 

formas de trabalho, associadas ao ambiente mais tecnológico, as quais as 

startups/fintechs originalmente foram concebidas, oferecem mais correlação aos 

valores e ao sentido subjetivo do trabalho percebido pelos jovens talentos e, 

sobretudo, perseguem as características do novo espírito do capitalismo.  

Dessa maneira, foi possível identificar que um ambiente de trabalho 

colaborativo, ágil, autônomo, descontraído, com poucos níveis hierárquicos e que 

favoreça interações com múltiplas redes de empresas provedoras de negócios que 

promovam o aprendizado para novas tecnologias e com benefícios não usuais, 

sendo tido como local atrativo, para que os jovens talentos se sintam engajados e 

desenvolvam o seu trabalho com motivação 

Em contraposição, nos bancos tradicionais, ainda há a percepção pelos 

colaboradores de que o ambiente de trabalho permanece no estilo tradicional, ou 

seja, mais formal e burocrático, contando com muitos níveis hierárquicos. A maioria 

das áreas ainda não desenvolvem trabalhos de maneira integrada, com equipes 

multidisciplinares, conduzindo projetos. Assim, o modelo bancário atual ainda não 

está totalmente aderente ao novo espírito do capitalismo. 

 Ainda assim foi possível notar que os grandes bancos, no geral, estão se 

movimentando para tornar os seus processos mais ágeis e fluídos, com menos níveis 

hierárquicos. As análises das entrevistas foram extremamente esclarecedoras, fato 

que comparativamente aos grupos ES´s e EB´s, os discursos coincidiram com 
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relação à expectativa e aos valores relacionados ao sentido do trabalho. Contudo, 

ficou claro que de alguns anos para cá, os bancos certamente perceberam a entrada 

da nova concorrência, que é mais ágil e voltada para a satisfação de clientes. Assim, 

decidiram também por migrar gradativamente a forma de trabalho dos modelos que 

originalmente eram, na sua totalidade, baseados nos formatos mais tradicionais para 

os modelos ágeis.  

Entretanto, é importante ressaltar que especificamente relacionado ao tema 

priorização de demandas por parte dos clientes ficou mais evidente e esclarecido 

pelo resultado das entrevistas dos EB´s, de maneira que os bancos, para manterem 

os clientes satisfeitos e a operação perene, decidiram por flexibilizar o modelo de 

construção, adequação e manutenção dos produtos de um modo geral. Nos últimos 

anos, os bancos passaram a considerar bastante as demandas oriundas de clientes, 

dado que o modelo de produto padrão oferecido anteriormente, sem a possibilidade 

de adequações e obedecendo exclusivamente às diretrizes da estipuladas pela 

organização, não mais atendia às necessidades dos clientes face o dinamismo das 

mudanças do mercado. Os ES´s, por terem um nicho de produtos mais incipiente e 

sem muita variedade, flexibilizam menos, colocando como prioridade as demandas 

legais, até mesmo porque, nesse modelo empresarial, os recursos humanos são 

mais escassos.  

Neste aspecto, foi possível identificar que os grandes bancos que possuem 

mão de obra mais abundante, estão, atualmente, em processo de migração de 

modelo organizacional, fazendo o possível para agilizar as demandas existentes para 

não perderem participação no mercado e sob o ponto de vista de disposição dos 

recursos humanos nos departamentos, estão promovendo jornadas frequentes em 

formato de Squads inseridas em ciclos de múltiplos projetos com entregas faseadas 

que visam satisfazer, prioritariamente, as demandas oriundas de clientes. Inclusive, 

essa nova disposição das áreas funcionais vem de encontro às demandas dos 

profissionais contemporâneos, por formas de trabalho mais fluídas e dinâmicas. 

Foi possível constatar nas entrevistas e posterior análise de dados de alguns 

candidatos de grandes bancos EB´s, que nem todas as áreas da organização 

estavam praticando essa nova forma de trabalho. Contudo, a maioria das áreas já 

exercia esse novo modelo ágil, com equipes multidisciplinares dispostas em formato 

de Squads, de maneira que estavam recebendo dos superiores, um grande estímulo 

para a adoção e a continuidade dessa nova forma de trabalho. 
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Com relação ao ponto de vista dos colaboradores, também a partir da 

avaliação e análise das entrevistas, ficou claro, inclusive, que os valores pessoais 

para a tomada de decisão de mudar de emprego se alteraram bruscamente. O 

montante salarial a ser recebido e, sobretudo, as garantias de um trabalho mais 

estável, que eram fatores primordiais nas características dos profissionais 

precedentes aos anos 90 para mudarem de emprego, ficaram, atualmente, em último 

plano. Na prioridade dos entrevistados ES´s e EB´s, os fatores fundamentais para 

esta tomada de decisão são: a satisfação com o trabalho realizado, ou seja, o 

propósito que o trabalho traria para a pessoa, a presença constante de desafios, a 

possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional e estar integrado a equipes 

mais autônomas e autogeridas. 

Ademais, todo esse arcabouço pesquisado que descreve essa transformação 

na dinâmica de mercado e, consequentemente nas empresas, proporcionou aos 

trabalhadores, nesses últimos anos, uma alternativa para corresponder às suas 

expectativas de vida. Isso nos faz pensar, de maneira contemporânea, as relações 

humanas com o trabalho, sobre a possível inclusão do componente da satisfação 

com o trabalho no conceito relacionado ao capital humano. 

Em tempo, as representações subjetivas a respeito do trabalho influenciaram 

nas escolhas para a saída dos colaboradores dos bancos tradicionais, muito 

causadas pela dinâmica constituída pelas grandes instituições bancárias, as quais 

são atribuídas à morosidade nos processos e na baixa perspectiva de evolução de 

carreira, na baixa autonomia para desenvolvimento de novos projetos e na tomada 

de decisão, bem como no excesso de burocracia envolvida nos processos cotidianos 

que não mais correspondem às expectativas dos jovens talentos. 

É factível afirmar, com base em todo esse contexto pesquisado, que essa 

migração da dinâmica de trabalho que está em andamento em algumas áreas nos 

bancos tradicionais para o modelo ágil já está trazendo uma série de benefícios. 

Prioritariamente, adiciona-se valor agregado para corresponder aos anseios dos 

clientes em termos de produtos mais modernos e, inclusive, na velocidade das 

entregas das demandas, redução de custos com menos burocracia envolvida e com 

hierarquia mais enxuta em alguns segmentos de negócios. 

Os bancos tradicionais ao realizarem gradativamente essas adequações na 

dinâmica de trabalho, vão naturalmente proporcionar um ambiente mais atrativo para 

os colaboradores, os quais estão alinhados aos anseios dos profissionais da 
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atualidade, o que, certamente, contribuirá para que os jovens talentos permaneçam 

engajados e se desenvolvam nessas instituições.  

Nesse sentido, foi possível concluir que a cultura de startups que emprega 

métodos mais ágeis nos processos, estimulando a integração colaborativa entre os 

trabalhadores que estão dispostos em equipes multidisciplinares para condução de 

projetos, contando com trabalho em rede e que são orientadas pelas demandas e 

satisfação de clientes, promoveu uma transformação no mercado bancário brasileiro. 

Assim, podemos considerar que essa nova fase, pode ser tida como o novo espírito 

do capitalismo contemporâneo, haja vista que até os bancos tradicionais que estão 

por décadas com os seus negócios totalmente consolidados, renderam-se aos 

métodos mais tradicionais de trabalho para seguirem no modelo ágil.  

Por fim, pela análise profunda de todo conteúdo das entrevistas, percebeu-se 

que a migração dos bancos tradicionais para esse novo modelo ágil está sendo 

realizado de maneira gradativa e cautelosa, pois, dado o tamanho, a relevância e a 

complexidade da operação, realizar essa transformação, de maneira abrupta, 

poderia colocar a solidez do negócio em risco. É naturalmente compreensível, pela 

ótica dos grandes bancos, que essa migração de fato levará um pouco mais de 

tempo, dado que foram são originalmente concebidos e se desenvolveram baseados 

nos modelos tradicionais. 

 

6.1 Sugestões para novas pesquisas 

 

O tema abordado nesta pesquisa é considerado bastante amplo e imbuído de 

uma diversidade relativa, no sentido de encontrar diferenças entre o sentido do 

trabalho para os jovens talentos de ambos os grupos. 

Embora esse aspecto tenha sido bastante explorado ao longo desta pesquisa, 

sugere-se o aprofundamento nas questões voltadas para a continuidade de migração 

do ambiente de trabalho para metodologia ágil nos bancos tradicionais. Se de fato 

todas as áreas estarão orientadas a projetos e com incentivos genuínos à satisfação 

de clientes, é proposta a seguinte questão: os bancos tradicionais conseguirão migrar 

completamente para o novo modelo ou há limites colocados pelo tamanho dos bancos 

e pelo seu modelo de negócios? 

Com relação ao aspecto das startups/fintechs, como é um mercado recente no 

Brasil, seria fundamental avaliar a perenidade dessas empresas ao longo do tempo, 
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de maneira a verificar quantas continuam ativas no mercado, se as condições de 

trabalho melhoraram e quantas encerraram as suas operações. 
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A - Roteiro para a entrevista 

 

Contato inicial - Entrevistador 

 

- Finalidade da entrevista – Você se importa se eu gravar a nossa conversa? 

- Objetivo da pesquisa; 

- Relevância do estudo para a carreira de colaboradores e profissionais de recursos 

humanos; 

- Importância da contribuição do entrevistado no estudo e confiabilidade; 

- Garantia de sigilo total quanto às informações acima oferecidas; Confidencialidade. 

 

Identificar perfil demográfico – Entrevistado 

 

- Sexo (feminino, masculino ou outros); 

- Idade; 

- Estado civil (casado, viúvo, divorciado, separado, união estável ou solteiro); 

- Formação educacional. 

- Qual universidade cursou? 

- Qual o nome da empresa em que trabalha - Não será divulgado nesta pesquisa. 

- Segmento da instituição em que trabalha atualmente;  

- Tempo de trabalho na empresa; 

- Cargo atual; 

- Tempo no cargo; 

- Qual o seu horário de trabalho? 

- Principais produtos/serviços oferecidos pela empresa; 

- Banco /Fintech de Capital nacional ou estrangeiro; 

 

Experiência profissional 

 

- Breve histórico profissional; 

- Descrição das atribuições atuais do cargo; 
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- Estrutura hierárquica atual Analista/Especialista/Gestor (número de subordinados - 

se houver, pares e superiores). 

 

Valores baseado na obra de Boltanski e Chiapello, (2009) – Dimensões 

relacionadas ao “Novo Espírito do Capitalismo” 

 

1ª Dimensão – Trabalho Estimulante 

 

- O que você considera como um trabalho interessante/atraente? 

- O que mais te motiva no trabalho? 

- Você considera que a empresa tem um bom clima organizacional? 

- A empresa em que você trabalha possui alguma pesquisa para medir o clima/ 

satisfação dos funcionários relacionado ao trabalho desenvolvido? Caso positivo, 

sabe dizer qual é a nota/graduação positivo ou negativo? 

- Você tem acesso livre aos seus líderes? 

- Quais valores refletem a sua empresa e a equipe de liderança? 

- No seu ambiente de trabalho você é incentivado a utilizar a sua criatividade/iniciativa 

no cotidiano ou você está mais próximo de um executor de ordens? 

- Qual é o grau de autonomia na tomada de decisão e o procedimento para tomada 

de decisão (Implementação de ideias inovadoras/Criativas)? 

 

2ª Dimensão – Trabalho que ofereça garantia 

 

- Quais são os benefícios além do salário que a empresa te oferece? 

- A empresa oferece plano de carreira? 

- A empresa em que você trabalha oferece cursos para o desenvolvimento pessoal? 

- Qual modelo de recompensa e remuneração você considera como ideal? 

- Quais benefícios você considera imprescindíveis para os funcionários de uma 

empresa? 

- Qual é a sua percepção de estabilidade em relação ao seu emprego? Quão flexível 

é o seu contrato de trabalho e a duração? 

- O que é mais relevante para você na sua satisfação com o trabalho? 

(Remuneração, Benefícios...) 
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- Você considera justa a maneira como é feita a distribuição de recompensas e de 

remuneração no seu trabalho? 

 

3ª Dimensão – Trabalho que promova justiça social 

 

- O que a empresa poderia fazer para solucionar determinadas injustiças que você já 

sofreu no trabalho? 

- A empresa em que você trabalha se preocupa com questões sociais como poluição 

do meio ambiente, saúde, meios de transporte sustentáveis, dentre outras questões? 

- A empresa em que você trabalha está ligada, atualmente, a alguma causa em 

conjunto com o Estado para favorecer a população? 

 

4ª Dimensão – Envolvendo a estrutura funcional da empresa - Boltanski e 

Chiapello – Modelo de empresas que operam em rede a partir dos anos 90 

 

Empresa Enxuta 

 

- Como é o seu ambiente de trabalho? “Tradicional ou Open Space? 

- Na empresa em que você trabalha as equipes são autogeridas? 

- Quão formal e burocrático ou quanto informal e descontraído é o seu ambiente de 

trabalho? 

- O que você acha da cultura das startups do setor financeiro e da cultura dos bancos 

tradicionais? 

- Qual modelo de organização de empresa você considera ideal? Modelos mais 

hierárquicos, centralizadores e top down (tradicionais) ou modelos mais horizontais 

com trabalho em equipe e maior autonomia na tomada de decisão? 

- Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um? (Do que você imagina 

que seja). 

- A empresa possui muitos níveis hierárquicos e qual o grau de centralização na 

tomada de decisão? 

- Na empresa em que você trabalha há diretrizes ou procedimentos identificação ou 

eliminação de desperdícios e de cadeira de valor dos serviços prestados? 

- Você é incentivado a resolver o problema do cliente com rapidez? 

Trabalho em Rede 
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- A empresa em que você trabalha usa a tecnologia para diminuir processos e mitigar 

erros? 

- O produto oferecido pela sua empresa oferece o benefício de ganhos de escala no 

desenvolvimento/manutenção? 

- A empresa em que você trabalha conta com fornecedores externos (exemplo: 

fábrica de software, desenvolvimento de produtos, sistemas, consultores, 

especialista, dentre outros aspectos)? 

- Com quais colaboradores externos à empresa você interage? 

- A empresa que você trabalha oferece a possibilidade de trabalhar remotamente 

(Home Office)? 

 

 Orientadas a projetos 

 

- Você prefere um emprego que ofereça maior estabilidade ou passar por múltiplos 

projetos de maneira mais autônoma e sem vínculos empregatícios? 

- Você possui contrato de metas? Se sim, com qual periodicidade ocorrem as 

entregas? 

- Identificado um problema, quão fácil é desenvolver um projeto de ajuste de 

sistemas/processos na empresa em que você trabalha? 

- Os projetos desenvolvidos na empresa em que você trabalha são oriundos de 

demandas de clientes? 

 

Satisfação de clientes 

 

- A empresa em que você trabalha possui alguma pesquisa para medir a satisfação 

dos clientes com o produto/serviço prestado? Caso positivo, sabe dizer qual a 

nota/graduação? 

- Nos últimos anos você considera que houve um aumento do número de clientes 

ativos? 

- A empresa em que você trabalha tem um departamento que se preocupa 

constantemente para melhorar a experiência do cliente (Costumer Experience)? 

- Uma demanda originada pelo cliente tem maior poder para que seja 

priorizada/realizada? 


