
Profissionais de TI
FATORES DE ATRAÇÃO E RETENÇÃO

POR DOUGLAS R. PAULO



Não importa em qual indústria ou setor você trabalhe, você já 
percebe que há uma escassez de talentos dentro das profissões de 
TI e engenharia. Um influxo de avanços da tecnologia, juntamente 
com uma redução dos graduados em TI e engenharia, está 
contribuindo significativamente para este dilema.

Essa escassez de talentos está afetando as organizações em 
todo o Brasil de várias maneiras, e ignorar isso não vai fazê-la 
desaparecer. Na realidade, com alguns insights sobre o que está 
motivando esses profissionais técnicos no ambiente de trabalho de 
hoje, os gerentes e líderes de TI ou engenharia podem focar suas 
iniciativas de atração e retenção nas questões e esforços que serão 
mais importantes. 
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Isso já aconteceu com você?
Como um líder em seu local de trabalho, talvez você já tenha se 
deparado com um dos seguintes desafios de negócios relacionados a 
talentos no ano passado:

•	 Uma carga de projetos em expansão criou uma nova lacuna na sua equipe — e atrair os 
indivíduos certos com o conjunto de aptidões específicas que você estava procurando 
foi muito mais difícil do que em anos anteriores.

•	 Conforme as pressões aumentam e os prazos encolhem, você muitas vezes fica 
preocupado em perder um ou mais dos principais membros da sua equipe, e manter o 
seu principal talento tornou-se difícil, pois a concorrência começou ativamente a atraí-
los cada vez mais.

Em um grupo estreito de trabalho, os líderes estratégicos precisam entender a dinâmica 
de uma estratégia de gerenciamento de talentos proativa. Muitas vezes, esse enfoque 
reduz os fundamentos de atração e retenção do RH. E embora esses fundamentos possam 
mudar em alguns graus de um setor da indústria para outro, com base nas tendências 
prevalecentes, globalmente, os profissionais de TI tendem a mostrar muitos motivadores 
comuns e preferências sobre suas carreiras e locais de trabalho ideais.



87%

salary and 
benefits

70%

work-life balance

66%

training and 
development 
opportunities
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O que os profissionais de TI 
realmente querem?
Os profissionais de TI estão mais propensos a falar sobre salário/
benefícios ao escolher um empregador do que os profissionais ou 
técnicos em engenharia e ciência. Mas ao contrário da opinião 
popular, o pacote salário/benefícios nem sempre é a melhor escolha. 
Se depender de remuneração competitiva só para atrair talentos de 
TI de alta demanda para a sua empresa, você estará em desvantagem. 
Hoje em dia, qualquer empresa que tente atrair candidatos a 
aceitar um emprego pode ter uma vantagem sobre outras ofertas de 
concorrentes, concentrando-se também no equilíbrio entre a vida 
profissional e oportunidades de desenvolvimento.

De acordo como relatório global 2014 Kelly Global Workforce Index™ (KGWI), um estudo 
anual com opinião de trabalhadores que obteve quase 230.000 respostas em 31 países no 
ano passado, os salários e os benefícios definitivamente são um fator significativo para os 
trabalhadores de TI ao considerar uma oferta de emprego, mas não se sustenta sozinho.

Os três principais 
fatores de atração 
para os profissionais 
de TI em todo o 
mundo são:

salário e 
benefícios

equilíbrio 
qualidade de 
vida-trabalho

treinamento e 
oportunidades de 
desenvolvimento



Leve muito em 
conta o que os 
profissionais 
de TI estão 
procurando
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Vamos observar os motivadores
Além de simplesmente se concentrar em remunerações e incentivos 
financeiros, reservar um tempo para entender de forma abrangente os 
principais motivadores dos membros da sua equipe de TI, irá ajudá-lo a obter 
um melhor significado por trás dessas duas importantes alavancas de atração:

Opções de equilíbrio qualidade de vida-trabalho:

•	 Permitir aos funcionários horário flexível com base na sua agenda pessoal e profissional

•	 A capacidade de trabalhar em casa ou de forma remota uma parte da semana de trabalho

•	 Permitir que os funcionários participem de atividades comunitárias que são importantes 
para eles, e, ao mesmo tempo, apoiar os objetivos de responsabilidade social corporativa da 
organização

•	 Premiar os funcionários aumentando o tempo livre para “descompressão”, com base em horas 
extras ou na conclusão de um projeto maior

•	 Oferecer ingressos para eventos de interesse, como shows, eventos esportivos, ou viagens de 
férias

Possibilidades de treinamento/desenvolvimento:

•	 Cursos, seminários ou conferências de treinamento/desenvolvimento patrocinados pela empresa

•	 Envolver o seu talento de alto potencial em programas de orientação formal ou informal ou 
atividades

•	 Proativamente sugerir e apoiar a busca por certificações relevantes específicas do trabalho

•	 Participação ativa nas discussões de orientar ações de desenvolvimento da carreira, o que 
proporciona oportunidades adicionais para crescimento ou avanço

Atraindo talentos 
para a sua empresa
É uma realidade das 
empresas hoje que os 
gerentes de TI raramente 
consideram a necessidade 
fundamental de aproveitar 
as principais ferramentas 
motivacionais para ajudar 
a reforçar o seu banco 
de talentos. O estilo de 
gerenciamento individual 
e o equilíbrio apropriado 
das ideias listadas neste 
documento podem levar 
a melhorar a coesão da 
equipe e os resultados da 
empresa.



Although there is 

common ground 

across most sectors 

related to the key factors 

that pull IT professionals 

towards accepting one job 

over another, there is still the 

challenge of understanding 

the unique differences across 

sector or industry boundaries. 

Networking with industry peers, 

and leveraging workforce 

insight data—such as the data 

found in the KGWI report—is a 

great start for most IT leaders.

lack of 
opportunity for 
advancement

not valued

feel undervalued  
in their job

inadequate 
work-life balance

no sense of 
“meaning”

desire a sense  
of worth

poor 
management

less loyal

feel less loyal than 
they did last year

poor staff morale stress
lack of training 

and development

47+53+K

76+24+K

40+60+K

59+41+K

35+65+K

41+59+K

34+66+K 26+74+K 25+75+K47%

76%

40%

59%

35%

41%

34% 26% 25%

And that’s not all. Here are a few more reasons IT workers leave, based on a number of 

related responses from the 2014 KGWI global report:
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E agora, um olhar mais atento
Ao mapear uma estratégia de atração, é bom entender porquê seus melhores 
funcionários de TI costumam ir embora. De acordo com o relatório global 
2014 KGWI, as seis principais razões depois de salário/benefícios incluem:

se sentir 
desvalorizado em 

seu trabalho

desejo de um 
senso de valor

se sentirem menos 
leal do que foram 
no ano passado

 falta de 
oportunidade 

de crescimento

não avaliado
nenhum senso 
de “significado” menos leal

equilíbrio 
inadequado de 

qualidade de vida-
trabalho

gerenciamento 
ineficiente

moral deficiente 
da equipe estresse

falta de 
treinamento e 

desenvolvimento

E isso não é tudo. Aqui estão mais algumas razões dos profissionais de TI saírem, com 
base em uma série de respostas relacionadas do relatório global 2014 KGWI:

Embora haja uma 
base comum entre 
a maioria dos 
setores relacionados 
aos principais fatores 
que impedem que os 
profissionais de TI aceitem 
um emprego em relação a 
outro, ainda há o desafio 
de entender as diferenças 
únicas dentro dos limites 
do setor ou indústria. A 
rede de comunicação 
com colegas do setor e 
o aproveitamento dos 
dados de visão da força 
de trabalho, tais como 
os dados encontrados 
no relatório KGWI, são 
a grande estrela para a 
maioria dos líderes de TI.



As ferramentas 
de retenção
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64%

salary and benefits

(vs. 60% global average 
among all employees)

40%

work-life balance

(vs. 36% average)

47%

opportunities for 
advancement

(vs. 41% average)
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Por que eles ficam?
As probabilidades são de que você perdeu ou teve que lutar arduamente 
para manter um funcionário “A” no ano passado. Se este for o caso, as 
informações a seguir podem ser de seu interesse. Ouvimos durante anos que 
os funcionários não saem das empresas, eles deixam seus gerentes diretos. 
Com isso em mente, considere o seguinte:

Os profissionais nos setores de TI geralmente mencionam os mesmos três fatores como as 
prováveis razões que fizeram com que eles saíssem da empresa ou mudassem de emprego/
carreira:

salário e benefícios

(vs. 60% da média 
global entre todos 
os funcionários)

oportunidades para 
desenvolvimento

(vs. média de 41%)

equilíbrio qualidade de 
vida-trabalho

(vs. média de 36%)

E embora a maior porcentagem de entrevistados de TI indique esses fatores como um dos 
mais prováveis para levá-los a sair, os líderes de TI e gerentes estão no controle desses três 
principais fatores? Talvez não em toda a sua extensão, mas em muitos casos eles seguram as 
rédeas e podem controlar parte do resultado vinculado a cada um.

A retenção é uma 
alavanca fundamental 
que os líderes de TI dentro 
de qualquer setor devem 
controlar para permitir o 
aumento da eficiência e 
da produtividade. Se a sua 
empresa está experimentando 
o aumento do volume de 
negócios, um olhar mais 
atento nos principais fatores 
causadores da saída dos 
seus funcionários de TI é 
essencial. Embora salários, 
benefícios e incentivos 
financeiros estejam no topo 
da lista, as oportunidades 
para o progresso e o desejo 
por melhor equilíbrio da 
qualidade de vida-trabalho 
acompanham de perto todos 
os setores.
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Agindo nos motivadores
Como um gerente de TI, você pode construir uma estratégia de 
retenção mais forte que vai além da remuneração se envolvendo em 
motivadores originais:

Equilíbrio qualidade de vida-trabalho:

•	 Considere oferecer horário flexível

•	 Envolver-se em atividades comunitárias como um meio para ajudar fora da empresa

•	 Depois de um projeto exaustivo, recompense a equipe com o tempo extra de folga, 
um almoço, ou outros prêmios não monetários

•	 Documente as preferências dos membros da sua equipe quanto à flexibilidade e 
prêmios, e depois aproveite essas preferências para individualizar o reconhecimento 
por um trabalho bem feito

Oportunidades de progresso:

•	 Se os membros da equipe obtém informações a partir de conferências ou 
oportunidades de formação, ofereça a eles a oportunidade de compartilhar o que 
aprenderam, ou liderar um projeto especial com base nos seus novos conhecimentos

•	 Ofereça oportunidades de orientação

•	 Tenha uma boa compreensão do tipo de avanço que os membros da equipe querem 
alcançar e ajude no planejamento para obter isso

•	 Discuta as aspirações da carreira e ofereça ideias proativas sobre como ajudar a sua 
equipe a atingir as metas em longo e curto prazos

Novamente, o estilo de gerenciamento individual e o equilíbrio apropriado das ideias 
listadas acima podem levar a melhorar a coesão da equipe e os resultados da empresa.

Em vez de 
depender de 
remuneração 
e incentivos 
financeiros para 
tentar reter o principal 
talento dentro da sua 
empresa, considere os 
outros principais fatores 
que os profissionais de 
TI estão buscando. A sua 
equipe atual de TI vai 
observar, e isso pode ser 
a diferença entre manter 
e perder um funcionário 
“A”.



 

 

 

 

58% 47%

55% 64%

29% 25% 20%

RETENÇÃO DE TI EM TODOS OS SETORES /11

Compatibilidade
Vamos dar uma olhada rápida na retenção de profissionais de TI a 
partir de outras perspectivas do setor. Assim como acontece com suas 
próprias estratégias de atração, existem alguns fatores de retenção 
únicos que são influenciados por outras indústrias.

Comparado aos profissionais de TI, globalmente:

•	 Os profissionais de TI que trabalham nos setores de energia e serviços financeiros 
enfatizam especificamente o gerenciamento entre as principais razões para sair

•	 Os profissionais de TI que trabalham no setor de petróleo e gás têm significativamente 
mais probabilidade de dizer que as oportunidades para crescer são o principal 
influenciador da saída de uma empresa ou mudança de emprego/carreira:

Dada a abordagem 
atual da sua empresa 
para a retenção 
— você corre o 
risco de perder 
completamente o seu 
principal talento de 
TI para outro setor da 
indústria?

petróleo e gás 
profissionais de TI

ciências da vida 
profissionais de TI

petróleo e gás 
profissionais de TI

profissionais de TI 
da produção de 
alta tecnologia

profissionais de TI, 
globalmente

profissionais de TI, 
globalmente

profissionais de TI, 
globalmente

•	 Os profissionais de TI que trabalham no setor de ciências da vida têm significativamente 
menor probabilidade de enfatizar salário/benefícios como um motivo para sair da 
empresa ou mudar de emprego/carreira:

•	 A falta global/internacional de oportunidades tem significativamente maior 
probabilidade de influenciar os profissionais de TI nos setores de petróleo e gás e 
produção de alta tecnologia a sair das empresas ou a mudar de emprego/carreira, 
quando comparada à média global de profissionais de TI:



O mercado 
está sedento 
por melhores 
talentos de TI
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A oferta é escassa, e a falta é o 
pesadelo da gestão
Os avanços tecnológicos sozinhos estão impulsionando nossa sociedade 
em um ritmo vertiginoso. Com ou sem uma estratégia de talentos sólida, 
é só uma questão de tempo até a sua empresa se deparar com um cenário 
de atração ou retenção que será desafiada a superar.

Como um líder de TI, você deve continuar a buscar apoio estratégico e dados acionáveis que 
possam orientar a sua estratégia global de negócios — a sua estratégia de talento deve estar 
diretamente vinculada.

Reserve um tempo para entender o que motiva e inspira a sua equipe atual e considere quais 
componentes de atração permitirão que você seja competitivo quando você precisa trazer 
novos talentos. A preparação irá ajudá-lo a enfrentar as inevitáveis tempestades.
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Sobre o relatório global do 
KellyGlobal Workforce Index 
(KGWI

O KGWI anual reúne insights de trabalho e 

do local de trabalho provenientes de mais de 

230.000 entrevistados de 31 países em toda as 

regiões das Américas, da EMEA e da APAC. 

Ele assume o formato de uma pesquisa anual 

que ilustra um amplo espectro de opiniões 

sobre questões que afetam o ambiente 

de trabalho contemporâneo, com um foco 

específico sobre as perspectivas de diferentes 

gerações, setores, ocupações e conjuntos de 

habilidades. Os tópicos abrangidos incluem:

•	 Requalificação e desenvolvimento de 
carreira

•	 Desempenho no local de trabalho

•	 Envolvimento e retenção de funcionários

•	 Tecnologia e mídias sociais
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