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A integração está se tornando um 
dos desafios mais comuns citados por 
pessoas que procuram emprego na 
área de TI
Todo emprego novo vem com desafios: Como resultado da pressão contínua para 
atrair talentos de TI mais procurados, o processo de aplicação e início em uma 
nova posição está chamando atenção.

Os anúncios recentes confirmam que os candidatos estão solicitando uma melhor 
comunicação do empregador sobre onde eles estão no processo de candidatura. 
Os empregadores geralmente publicam oportunidades de emprego, incentivam 
os candidatos a participar, então, muitas vezes há um “apagão na comunicação” 
depois que o candidato manifesta interesse. Além disso, muitas empresas não 
têm um processo de integração estruturado depois que o novo funcionário é 
contratado.

No ambiente competitivo de hoje, onde candidatos possuem várias opções 
de carreira, esses processos desatualizados tornam-se rapidamente uma 
desvantagem considerável. Na verdade, toda a falta de comunicação causa um 
impacto nas opiniões dos funcionários sobre a empresa e, em última análise, 
como estão indo e quanto tempo demora a execução. Mas há alguns passos 
importantes que você pode tomar para melhorar muito a sua estratégia e para 
seus profissionais de TI terem um bom começo.
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Um sistema eletrônico 
de candidatura bem 
desenvolvido vence, 
especialmente para 
os profissionais 
de TI que esperam 
eficiência
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Uma experiência de processo 
de seleção positiva
Uma coisa permanece clara: a comunicação com os candidatos de TI 
durante o processo de recrutamento influencia a opinião deles sobre a 
marca da sua empresa.

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 candidatos às vagas tinham experiências mistas com o processo de 
recrutamento. Na verdade, apenas metade de todos os profissionais de TI entrevistados 
manifestaram satisfação. A comunicação com os candidatos sobre o status do seu 
recrutamento foi confirmada entre os dois principais fatores que influenciam na 
criação de uma experiência positiva.

CONSIDERE ISSO: 
O processo de 
recrutamento 
para um emprego 
geralmente é uma 
experiência inicial do 
candidato com uma 
empresa, onde as 
primeiras impressões 
são formadas. Qual 
impressão você está 
passando?



cite “lack of clear/regular 
communications or updates regarding 
status of application” as driving 
dissatisfaction

68%

believe that feedback should come 
within one week71% say that feedback should be given 

within two weeks26%

had a positive impression following 
their application process39%
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Classifique a sua empresa
Aqui está o que mais de 10.300 profissionais de TI estão falando sobre 
o processo de recrutamento em empresas como a sua:

citam a “falta de comunicação clara/
regular ou atualizações referentes 
ao status da seleção” como sendo o 
motivo que leva à insatisfação

tiveram uma impressão positiva após o 
seu processo de recrutamento

acreditam que o feedback deve ocorrer 
em uma semana

dizem que o feedback deve ocorrer em 
duas semanas
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De um modo geral, melhorar o processo de solicitação de emprego 
se traduz em comunicação com os candidatos de TI para que eles 
saibam onde estão, após enviarem o currículo ou ficha, e depois da 
entrevista. Algumas sugestões incluem:

Disponibilizar a documentação no início do processo – Os candidatos querem 
entender claramente a sua metodologia interna de recrutamento e seleção para 
estabelecer melhor as suas expectativas.

Garantir que as descrições do seu trabalho sejam precisas – O conjunto mínimo 
de habilidades que você precisa deve ser explicado precisamente para garantir que 
você atraia o talento apropriado.

Escrever um parágrafo descritivo sobre TI na sua empresa – Incluir essa cópia nas 
descrições do cargo para fornecer aos candidatos uma visão do tamanho, escopo 
dos serviços de TI e a visão da sua empresa.

Desenvolver respostas automatizadas – Informar aos candidatos onde eles estão 
no seu processo — boas ou más notícias, os funcionários preferem sentir que ainda 
estão no circuito.
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Uma experiência

de integração

positiva

se traduz

no sucesso

mais rápido



56% 46%
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Preparar o terreno para o sucesso
Depois que a empresa atraiu e contratou com sucesso um candidato de 
qualidade, é iniciado o duro trabalho de incorporá-lo à empresa e construir 
uma base forte para a retenção do funcionário. Esse método é reconhecido 
como integração.

Os empregadores que efetivamente fazem a integração das novas contratações podem causar 
impacto positivo na imagem da empresa e, talvez, até mesmo, no envolvimento. Ainda assim, os 
entrevistados do KGWI relataram menos experiências eficazes:

Pouco mais da metade dos 
profissionais de TI que se candidatou 
a um emprego no ano passado 
dizem que o empregador tinha uma 
abordagem de ambientação planejada

Quase metade dos trabalhadores de TI 
que se candidatou a um emprego no 
ano passado formou uma forte opinião 
positiva da empresa com base em seus 
primeiros 90 dias de trabalho

Os Gerentes de TI 
devem preparar 
o caminho do 
sucesso para 
seus novos 
funcionários, 
oferecendo uma 
experiência 
de integração 
positiva dentro 
da empresa.



58%
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Integrando o novo talento na 
organização de TI
Os primeiros meses de um funcionário no trabalho não são apenas 
o momento em que ele está sendo testado por um período pelos 
empregadores, mas um período durante o qual os novos contratados estão 
tomando decisões sobre se ficam ou se saem.

É importante investir no sucesso dos novos funcionários, oferecendo uma experiência de 
integração positiva ou efetivamente incorporando-os à empresa. A maioria dos funcionários 
desenvolve suas percepções iniciais com base não apenas em sua primeira semana de 
incorporação através do processo de integração corporativo, mas também da estrutura a 
seguir nas semanas subsequentes, quando se deslocam de uma cultura corporativa e da 
história para o arranque de conhecimento organizacional.

Mais profissionais em TI 
estão satisfeitos com a 
clareza das descrições de 
funções dos empregadores 
e requisitos, em 
comparação com outros 
profissionais (51%), mas 
isso ainda deixa muito 
espaço para melhorias em 
um mercado de trabalho 
cada vez mais apertado.
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Integrar, não abandonar
Se você está entre os empregadores que estão perdendo a 
oportunidade de criar uma integração de sucesso, algumas sugestões 
podem incluir:

Garantir uma orientação abrangente – Materiais de referência devem estar em vigor 
para ajudar os novos funcionários a se familiarizarem com a sua empresa — toque em 
cultura, estrutura, metas, entradas e saída.

Criar uma lista de verificação de patrocinadores – Selecione um conjunto rotativo de 
líderes informais dentro da empresa que farão o melhor em nome da sua empresa.

Designar um ponto único de contato – Cada novo funcionário de TI deveria ter um 
patrocinador de integração, alguém com a responsabilidade de explicar e garantir o 
seguinte:

•  A estrutura de liderança e presença organizacional

•  As partes interessadas e contatos essenciais na empresa para os negócios de TI

•  Exposição programada dos colegas experientes

•  Histórico organizacional e da empresa

•  Marcos significativos relevantes para empresa de TI

•  A função de cada organização separada nas principais atividades de TI

Lembre-se de fazer o seu processo de integração não apenas para os novos 
membros da equipe, mas também para os profissionais mais experientes que 
poderiam se juntar à equipe em decorrência da sucessão ou atrito.

Finalmente, 
estabeleça um 
processo de 
entrevista assim que 
o novo funcionário 
terminar o período 
de integração, dessa 
forma você poderá 
otimizar o processo 
para as futuras 
contratações.
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Evite perder 
o interesse do 
potencial futuro 
talento por não 
se comunicar de 
maneira eficaz



 

 

 

 

91%

48%

95%

The second touch point is on-boarding. After hiring a new IT candidate, give them a 

foundation for success with a strategic, well-planned introduction to your organization.
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Estabeleça o primeiro ponto  
de contato
O primeiro ponto de contato que os candidatos de TI têm com a 
sua empresa é quase sempre através de uma inscrição enviada 
eletronicamente, esse é o primeiro lugar para criar uma experiência 
positiva. Esse também é o primeiro ponto no qual os candidatos podem 
abandonar as suas tentativas se o processo for complicado.

O 2014 KGWI mostra que a experiência de usar dispositivos móveis para se candidatar para 
empregos é o principal impulsionador da satisfação do candidato:

A grande maioria das pessoas que se 
candidataram para um emprego no 
ano passado através de um currículo 
digital/eletrônico

Os profissionais de TI são os de maior 
adesão

O segundo ponto de contato é a integração. Após a contratação de um novo candidato de 
TI, dê a ele uma base para o sucesso com a introdução estratégica e bem planejada na sua 
organização.

Quase metade dos funcionários 
de TI utilizaram terceiros 
para se candidatar para seus 
empregos mais recentes. Um 
parceiro de força de trabalho 
como a Kelly® agora pode 
oferecer acesso a esse conjunto 
de talentos, e mais:
•	 Flexibilidade	para	envolver	

os talentos de TI como 
contingente, contratação 
direta, ou no trabalho do 
projeto baseado em SOW

•	 Recursos	para	executar	
rapidamente o recrutamento 
na hora certa de campanhas 
com pouca antecedência

•	 Experiência	em	
hospedagem de feiras 
de empregos eficazes e 
eventos personalizados 
de recrutamento para os 
principais talentos de TI

•	 A	capacidade	para	micro-
marca, permitindo que os 
candidatos saibam sobre o 
grupo de TI específico
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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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