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INTRODUÇÃO

Nós da VAGAS.com estivemos pela primeira vez do RD Summit, o maior 
evento de Marketing e Vendas da América Latina. 

Ao topar o desafio, os objetivos da nossa participação estavam bem claros: 
criar a primeira Jobland dentro do evento, proporcionando aos visitantes 
experiências que pudessem testar e enriquecer seus conhecimentos, além 
de divulgar oportunidades de emprego e aproximar esse público de 
empresas e startups inovadoras. 

E na nossa visão, foi uma experiência incrível!

Dentro do evento tivemos diversas atrações que apoiaram no cumprimen-
to do nosso projeto,mas uma das principais atrações do espaço com cer-
teza foi o Data Wall. Fizemos uma pesquisa com os profissionais do mundo 
de Marketing Digital e Tecnologia e perguntamos a eles : 
“O que você busca profissionalmente?” e em seguida 
“Como é o lugar que você trabalha hoje?”. 
E ao longo dos 3 dias de evento, muitas pessoas passaram por lá para 
darem a sua opinião, gerando uma fotografia muito bacana para os dois 
cenários que vamos detalhar neste e-book.





SE VOCÊ CONTRATA PROFISSIONAIS PARA OS SEGMENTOS 
MENCIONADOS ACIMA, ACHAMOS MUITO IMPORTANTE QUE 
AVALIEM OS RESULTADOS DA PESQUISA E FIQUEM POR 
DENTRO DO QUE AS PESSOAS ESTÃO BUSCANDO.

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR SOBRE ISSO E QUAL É 
A REALIDADE DO QUE SUA EMPRESA OFERECE?

Vamos avaliar juntos, mas o processo de reflexão fica todo por sua conta!
Antes de começar, nos conheça um pouco melhor! :)
Somos uma empresa de tecnologia que atua há mais de 20 anos no mercado de
Recrutamento e Seleção, quando a “moda da vez” ainda era o currículo em papel.

Para empresas e startups, temos uma plataforma bem completa que permite que a 
empresa aplique filtros e encontre os candidatos mais aderentes às suas vagas.
E para profissionais que buscam oportunidades no mercado de trabalho,temos o 
maior site de empregos do Brasil, o VAGAS.com.br, que permite que os currículos 
sejam cadastrados gratuitamente e, além disso, que eles encontrem oportunidades 
de mais de 3000 empresas.

Somos os pioneiros neste mercado e trabalhamos autenticamente por um 
propósito que está no DNA de cada um dos nossos 150 colaboradores:

 “Contribuir para um mundo onde as empresas escolham melhor as pessoas e 
pessoas escolham melhor as empresas”.

E tudo isso acontece dentro de um modelo de gestão horizontal, que permite que 
pessoas trabalhem com mais autonomia e criatividade para fazer a diferença 
no mundo!



SOBRE A FOTOGRAFIA GERADA NO DATA WALL

No início de novembro participamos do RD summit 2019, evento de marketing 
digital que reuniu mais de 13 mil pessoas e fizemos uma pesquisa viva com os 
participantes tentando entender o que as novas gerações estão buscando e o 
que as empresas estão de fato oferecendo.

EM UM LADO, TENTAMOS ENTENDER O QUE AS PESSOAS ESTÃO BUSCANDO 
PROFISSIONALMENTE, E DO OUTRO, TENTAMOS MAPEAR QUAL A REALIDADE DELAS 
NA EMPRESA EM QUE TRABALHAM HOJE.

Foram mais de 600 pessoas preenchendo a parede e alimentando com 
informações mega relevantes para você. Confira:

O perfil das empresas que as pessoas que responderam estão 
trabalhando hoje:

A grande maioria das respostas foram de pessoas trabalhando em empresas 
com mais de 10 anos e mais de 50 colaboradores.

QUAL O TAMANHO DA EMPRESA E TEMPO DE EXISTÊNCIA?



O modelo de trabalho nas empresas continua sendo 100% escritório mas já 
vemos algumas empresas adotando o trabalho remoto com uma realidade, que é 
o desejo da maioria dos profissionais hoje que buscam equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional e mais tempo para conseguirem estudar e se aprimorar 
profissionalmente.

Ou seja, os profissionais de Marketing, Vendas e Tecnologia querem mais 
flexibilidade em seu modelo de trabalho e não é o que andam encontrando 
nas empresas.

Aqui fica a primeira pergunta para você: 
a sua empresa ainda é conservadora ou já vem testando novos modelos 
com os colaboradores?

QUAL É O MODELO DE TRABALHO ATUAL NA SUA EMPRESA?



Das 610 respostas coletadas, 58% das pessoas recebem algum tipo de incentivo 
para cursos, 21% das pessoas têm um mentor ou plano de carreira e apenas 21% 
não têm nenhum tipo de incentivo estruturado.

Quando perguntamos às pessoas o que elas mais sentem falta para crescer 
profissionalmente, elas alegam que desejam um mentor ou plano de carreira, 
além de tempo, talvez por já terem o incentivo para cursos atualmente.

Aqui vem a segunda pergunta para você: 
como você olha para o desenvolvimento das pessoas dentro da 
sua empresa?

É OFERECIDO ALGUM PLANO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL?
 



O QUE É MAIS ATRATIVO NA SUA EMPRESA HOJE?

Perguntamos também o que é mais atrativo para as pessoas e o propósito foi o 
grande vencedor, tanto do lado da realidade nas empresas e o que as pessoas 
estão buscando.

Durante as respostas, muitas pessoas chegaram ao final da pesquisa se sentindo 
felizes por estarem onde estão trabalhando hoje, enquanto outras se question-
aram se estavam no lugar certo.

Aí vem mais um questionamento para você: 
sua empresa permite que as pessoas que trabalham nela vivenciem de forma 
autêntica um propósito que faça a diferença?



O QUE É SUCESSO PARA SUA EMPRESA?

De forma geral vemos uma tendência das empresas e pessoas a buscarem 
mais propósito e contribuir para algo maior do que se preocuparem apenas 
com lucro, sucesso financeiro e estrutura de cargos.

Ainda faz falta o maior ativo de todos: TEMPO. Modelos de trabalho mais 
flexíveis têm provado garantir uma melhor qualidade de vida às pessoas sem 
afetar produtividade. Vemos mais e mais empresas implementando Home 
Office alguns dias da semana e até mesmos semanas mais curtas de apenas 
quatro dias de trabalho.

Por fim, ao perguntarmos o que é sucesso para as empresas onde estão hoje, 
34% das respostas foram que as empresas estão focadas em contribuir para algo 
maior, 28% crescer no mercado e aumentar a estrutura é o mais importante 
atualmente, 23% querem ser a melhor e não a maior. 

Por último, 14% das respostas apontam lucro como definição de sucesso.



Conclusão
Recomendamos que você faça uma análise e tire suas próprias conclusões com base 
nos dados e informações compartilhadas para os segmentos de Marketing, Vendas e 
Tecnologia. O que vamos compartilhar aqui, é toda a nossa vivência e acompanhamento dos 
movimentos das gerações e suas aspirações.

O mundo tem mudado e, cada vez mais, as pessoas querem fazer a diferença dentro dele.
Isso não isola o fato de que remuneração e plano de carreira são fatores importantes, já que
todo mundo tem aquele desejo de evoluir profissionalmente e ser reconhecido(a) pelo seu
trabalho e esforço. Então, ainda é relevante que boas empresas saibam olhar com cautela para
o seu pacote de remuneração e benefícios e serem bem competitivos na atração de talentos.
Mas muito além disso, hoje as pessoas querem algo com mais significado e que vá ao encontro
de suas crenças.

Uma pessoa vegetariana, por exemplo, dificilmente topará trabalhar em um açougue e deixar a
sua essência para fora do ambiente de trabalho. Então há um grande exercício por parte das
pessoas de saberem avaliar as empresas que desejam trabalhar antes de se candidatarem às
vagas, e também, há uma grande responsabilidade de recrutadores e recrutadoras de saberem
avaliar com acurácia os objetivos de cada pessoa que entrevistam, e se os valores são
compatíveis com os da empresa.

Além disso, cada vez menos pessoas vivem apenas para os seus trabalhos, como acontecia
antigamente. E não tem nada de errado nisso! Encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e
profissional garante que as pessoas desempenhem suas funções mais felizes e fiquem
realizadas dentro da empresa. Novos modelos de trabalho vem surgindo, como é o caso da
VAGAS, em que algumas pessoas já até moram fora do País e continuam contribuindo
fortemente para o cumprimento do nosso propósito como empresa, e a tendência é que muitas
outras companhias comecem a adotar modelos diferentes e que funcionem para os seus
funcionários.

Ou seja, um ambiente flexível, com propósito claro, que proporcione estímulo à criatividade e
inovação, respeite a diversidade e a particularidade de cada pessoa, é o lugar certo para grande
parte das gerações.

E aí fica a pergunta: o que a sua empresa pode fazer com base nessas informações?


