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IT Resources

EXPLORANDO COMO  
OS PROFISSIONAIS DE TI 
PREFEREM TRABALHAR

Como os colaboradores de TI se comparam aos outros profissionais?

À medida que novos estilos e formas  de trabalho continuam a surgir, torna-se claro que o local de trabalho de hoje está 
se transformando. Conceitos de trabalho modernos ganharam popularidade e reconhecimento com os funcionários de 
TI em todo o mundo, incluindo avanços, como as equipes virtuais, formas de trabalho mais flexíveis, exposição à mais 
recente tecnologia e ambientes de trabalho colaborativos. Saiba o que seus funcionários de TI podem estar pensando 
sobre o local de trabalho, e onde a sua estratégia de talentos pode precisar de ajustes.

DE ACORDO COM O KELLY GLOBAL WORKFORCE INDEX™:

66% dos funcionários de TI valo-
rizam um ambiente de trabalho 
com colaboração, comparados 
aos 57% de todos os outros 
profissionais

56% dos funcionários de TI sen-
tem que equipes virtuais repre-
sentam o ambiente de trabalho 
ideal— comparados aos 40% dos 
entrevistados

48% dos funcionários de TI pre-
ferem uma cultura de inovação 
e criatividade, comparados aos 
39% de todos os outros profis-
sionais

64% dos profissionais de TI 
valorizam formas de trabalha 
flexíveis, comparados aos 54% 
de todos os outros profissionais

63% dos profissionais de TI
valorizam a exposição às 
tecnologias mais recentes e 
equipamentos, comparados 
aos 46% dos seus colegas 
profissionais/técnicos
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O QUE OS PROFISSIONAIS DE TI EVITAM NAS 
OPORTUNIDADES DE CARREIRA?
Tão importante quanto isso é entender o que os profissionais de 
TI preferem; você deve saber também o que poderia impedi-
los de aceitar uma oportunidade de carreira. Os resultados 
da pesquisa mostram que os profissionais de TI não são tão 
atraídos para as oportunidades de carreira que incluem:
• Trabalho altamente individualizado, com a colaboração limitada
• Formas tradicionais de trabalho
• Ambientes competitivos, onde os riscos e os prêmios são altos
• Estruturas de hierarquia tradicionais

COMO COMPREENDER SE AS PREFERÊNCIAS DE 
TI BENEFICIAM VOCÊ?
Além de atrair os melhores talentos, as empresas que adotarem 
as preferências mais populares dos profissionais de TI também 
irão prover uma experiência de trabalho mais enriquecedora, 
onde poderá levar a:
• Maior produtividade
• Mais inovação
• Aumento da motivação
• Envolvimento
• Maior produtividade

Vamos ajudar na excelência da sua empresa
Estamos prontos para apresentar o talento de TI que sua 
empresa precisa. Visite kellyservices.com.br para obter mais 
informações sobre as nossas soluções em recrutamento 
especializado.

Fonte: 2014 Kelly Global Workforce Index (KGWI)
O KGWI é uma pesquisa anual que analisa informações sobre o 
mercado de trabalho com mais de 230.000 entrevistados de 31 países 
nas regiões das Américas, Europa e Ásia Pacífico. O estudo abrange 
opiniões sobre problemas que podem impactar no ambiente de trabalho 
contemporâneo.




