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INSIGHTS DE MAIS DE 300 LÍDERES DE TI NOS EUA CONSIDERANDO SUA ABORDAGEM SOBRE O PLANEJAMENTO DE SUA EQUIPE, COMO PREPARÁ-LOS PARA SKILLS CRÍTICOS, E A IMPORTÂNCIA DE ESTABELECER UM TIME LEXÍVEL
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54% Segurança

57% Nuvem
NÃO TEM UM PLANO 

dos líderes de TI esperam 
um impacto negativo em 
suas organizações devido 
à iminente falta de 
qualificação em TI.

dos líderes de TI 
informaram que suas 
respectivas empresas não 
tem um plano em vigor 
para aquisição de talentos 
em TI com as habilidades 
fundamentais necessárias.

dos líderes de TI 
informaram não ter um 
plano em vigor para reter 
os talentos existentes em 
sua atual equipe de TI.

Daqueles que conduzem um 
planejamento estratégico de força 
de trabalho, a maioria se baseia em 
um horizonte de tempo de 1-3 anos.

dos líderes de TI informaram 
ter conduzido uma avaliação 
de planejamento estratégico 
de força de trabalho para 
identificar futuras 
necessidades em talentos.

dos líderes de TI que 
conduziram um planejamento 
estratégico de força de 
trabalho acreditam que seu 
plano tem sido efetivo na 
preparação para potenciais 
deficiências de competência

dos líderes de TI acreditam 
que uma equipe de TI mais 
flexível  é importante ou 
muito importante - quando 
comparado com 
trabalhadores que são 
contratados diretamente - 
para alcançar suas 
metas/estratégias projetadas.
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do total de sua 
equipe  são 
compostas por 
funcionários 
multifuncionais*.

De acordo com os 
líderes de TI

dos líderes de TI estão raramente
“algumas vezes“ conscientes dos principais 
projetos/iniciativas organizacionais em 
andamento. Apenas 25% disseram estar 
“sempre“ consciente para se planejar em 
conformidade com a organização.

“ “ ou 
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complemento com as habilidades atuais de TI
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