


Nós da VAGAS.com estivemos pela primeira vez no 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!

Quem passou pela nossa Jobland deve se lembrar do quiz, com o
“Tipo de Marketeiro que você é”, do “Show do Marketão”,
do Village com as startups e empresas, e até mesmo da área Relax, para
dar aquela descansada em meio a tanto conteúdo e coisa boa para ver.
Mas uma das principais atrações do espaço com certeza foi aquele lindo
painel cheio de linhas e cores, o nosso querido Data Wall. 

Fizemos uma pesquisa com os profissionais do mundo de Marketing Digi-
tal 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.

INTRODUÇÃO





MAS 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

O DATA WALL foi uma possibilidade de colhermos informações relevantes sobre o 
mercado e as aspirações do público participante do evento. 
Foram mais de 713 respostas, que chegaram ao seguinte quadro de informações:

Geração Z (18% das pessoas que responderam tinham até 23 anos): compreende
os nascidos entre o fim de 1996 a 2006, são conhecidas por serem "nativas digitais",
estando sempre conectadas.

Geração Y (72% das pessoas que responderam tinham entre 24 e 39 anos): também 
chamada geração do milênio, geração da internet, ou Millennials, que se refere aos 
nascidos após o início da década de 1980 e até 1995.

Geração X (11% das pessoas que responderam tinham entre 39 e 59 anos): geração 
nascida após o “Baby Boomer” que viu o surgimento do computador, celular e 
internet. A geração X designa aqueles que nasceram entre 1960 e 1980. 

Baby Boomer (1 pessoa acima de 59 anos): a geração de “explosão de bebês” foi 
um reflexo do aumento demográfico após a Segunda Guerra Mundial, entre as dé-
cadas de 1940 e 1960 (público acima de 59 anos).



GERAÇÃO DOS PARTICIPANTES (700 RESPOSTAS)

Z (até 23 anos)

Y (até 24 a 39 anos)

X (até 40 a 59 anos)

Baby Boomer

A primeira pergunta foi sobre o modelo ideal de trabalho, onde a grande maioria prefere 
estar remoto (fora do escritório) uma parte do tempo, mas a realidade na maioria das 
empresas ainda é estar 100% do tempo no escritório. 

Ou seja, as pessoas realmente querem modelos de trabalho cada vez mais flexíveis, 
mas essa ainda não é a realidade de muitas empresas, que talvez ainda não tenham colocado em 
seu mindset que pessoas que conseguem ter essa flexibilidade são muito mais felizes e 
produtivas, não é mesmo? 

QUAL É O MODELO IDEAL DE 
TRABALHO PARA VOCÊ?

QUAL É O MODELO ATUAL DE 
TRABALHO NA SUA EMPRESA?

Depois perguntamos sobre o que as pessoas sentem mais falta para crescer profissionalmente: 
a maioria dos profissionais gostaria de contar com um mentor ou plano de carreira, lembran-
do que mentores não são chefes, e sim pessoas que te encorajam a ser cada vez melhores e 
capacitados dentro da sua área. 
Mas a geração X sente mais falta de tempo para dedicar ao crescimento profissional.



O QUE VOCÊ SENTE MAIS FALTA PARA CRESCER PROFISSIONALMENTE?

Quanto ao que é mais atrativo em novas empresas se as pessoas fossem mudar de trabalho 
hoje: propósito (37% das respostas) seguido de produto ou marca que as 
pessoas se identifiquem (25%) e inovação (15%).

Estabilidade e salários juntos, somaram 23% das respostas, enquanto localização é o que menos 
afeta uma decisão de mudança (1,12%).

Ou seja, de fato está cada vez mais estampado nas pessoas a importância de se 
trabalhar com algo em que acreditam de fato. Muito além de frases de efeitos 
estampadas nas paredes dos escritórios, os profissionais querem contribuir para um mundo 
melhor através das suas entregas.

Ou seja, eles buscam algo muito autêntico, inspirador e que gere impacto no mundo.



O QUE MAIS TE ATRAI EM NOVAS EMPRESAS?

Questionamos também, indo por uma linha mais provocativa e reflexiva, o que as pessoas não
aceitariam em uma empresa. Aqui saiu fortemente que não querem uma gestão autoritária e
falta de ética. Faz todo sentido, considerando que ninguém tem como obrigação viver dentro de 
um ambiente antietico e uma gestão autoritária, na maioria das vezes, mais atrapalha os
processos criativos de profissionais do que incentiva.

O QUE VOCÊ NÃO ACEITARIA EM UMA EMPRESA?



E para finalizar o questionamento do Data Wall, perguntamos sobre o que as pessoas mais
gostariam de alcançar com seu trabalho. 

O resultado mostrou que grande parte gostaria de um equilíbrio entre a vida pessoal e contribuir 
para algo maior.

Isso valida a atração de talentos que vão atrás de um propósito e de um modelo de trabalho
mais flexível.

A GERAÇÃO Z é a que de fato quer 
contribuir fortemente por algo 
maior, antes até mesmo do que 
procurar o equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional.



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: você está procurando oportunidade de emprego em um lugar 
que te completa? 

Esperamos que sim. =)


