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dizem que seu nível de
satisfação no emprego é
afetada por seu gerente
direto ou supervisor

dos profissionais de TI
pesquisados mudaram
de empregador no passar
dos últimos anos. Pelos
seguintes motivos:

ATITUDES E INOVAÇÕES PARA
FORÇA DE TRABALHO
PARA PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AS TRÊS MELHORES FORMAS PARA um gerente ou supervisor
poder melhorar a satisfação no trabalho (sem ter que aumentar
salários e benefícios) são:

46% Responsabilidade  
metas e objetivos claros

53% Oportunidades de Treinamento

37% Maior transparência nas
comunicações

O QUE OS PROFISSIONAIS DE TI DESEJAM?

mudaram de emprego
por oportunidades de
alavancar sua carreira

27%

mudou de emprego por
uma remuneração melhor

18%

sentem-se totalmente
comprometidos com seu
atual empregador
Mais de 31% em 2012. Menos 
da metade (45%) sentem-se
“muito valorizados” por seus
empregadores atuais.

33%

UM FATOR que faz com que os funcionários sintam-se
mais comprometidos e engajados com seus empregos 
é “um trabalho mais interessante e desafiador”.

FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES

não somente para TI - para as seguintes  
habilidades que agora se figuram proeminentes  
para se ter sucesso na carreira.

Inconstante realidade demográfica, ambiente 
com diversas gerações, conectividade global, 
máquinas inteligentes (automação das atividades) 
e as novas mídias ajudam a necessidade de se
desenvolver “soft skills” - primordiais para o
sucesso em qualquer trabalho.

Cooperação e trabalho em equipe

Sabe escutar

Comunicação verbal

Organização e atenção aos detalhes
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1
Uma cultura de trabalho inovadora

2
Crescimento e desenvolvimento pessoal

3
Significado para o seu trabalho

4
Oportunidades para alavancar sua carreira

5
Aumento de remuneração e benefícios

81% dos profissionais de TI derivão significado
do seu trabalho através da habilidade de se
sobressair e  se desenvolver em sua área;
mais do que profissionais de outras áreas (75%).

        kellyservices.com.br

O FATOR INOVAÇÃO
Profissionais de TI prezam pela
reputação em inovação de uma empresa,
quando avaliam uma nova oportunidade
profissional - mais até do que sua cultura

Profissionais de Ti

81%

Profissionais  
de outras áreas

75%

40

63

corporativa e presença de mercado.


