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A CABEÇA DE 
QUEM CONTRATA:
Angústias e dilemas dos grandes executivos 
do país para contratação de profissionais



■ PESQUISA QUANTITATIVA

Período de campo: Janeiro e Fevereiro de 2017

Amostra: 220 entrevistas online 

■ PESQUISA QUALITATIVA

Perfil: 88 CEOs de grandes 

empresas e 132 Diretores e 

gestores de RH

Amostra: 9 entrevistas em profundidade

Perfil: 5 CEOs de grandes 

empresas / 4 Executivos de RH

METODOLOGIA



OBJETIVOS

Identificar os principais desafios e demandas 

relacionados à formação e atuação de 

profissionais contemporâneos na 

perspectiva de CEOs e Diretores de RH de 

grandes empresas que atuam no Brasil.



O QUE DESCOBRIMOS

X =

Aumenta a consciência e 

a exigência de executivos 

sobre a diversidade de 

características 

profissionais e pessoais 

necessárias em 

trabalhadores 

contemporâneos: 

conhecimento, engajamento, 

criatividade, estabilidade 

emocional, “olhar de dono”....

Mas a dificuldade 

para encontrar

profissionais com as 

características 

desejadas segue 

imensa, mesmo em 

um cenário de crise e 

de desaquecimento do 

mercado de trabalho.

O resultado desse 

descompasso entre 

expectativa e 

realidade é uma 

angústia profunda

diante dos desafios 

para contratação de 

bons profissionais e 

formação de equipes 

vencedoras.



CARACTERÍSTICAS 
EXIGIDAS DE UM 
PROFISSIONAL 
CONTEMPORÂNEO



Mais de 70% dos executivos consideram MUITO 

IMPORTANTE que um profissional de nível gerencial

possua as seguintes características:

1. LIDERANÇA (76%)

2. SEJA COLABORATIVO E TRABALHE BEM EM EQUIPE (76%)

3. SE SINTA DONO DO NEGÓCIO (75%)

4. ESTABILIDADE EMOCIONAL E BOA RELAÇÃO 

INTERPESSOAL (74%)



Pensando em uma escala de 0 até 10, onde 0 significa que não é nada importante e 10 significa que é totalmente importante, o quanto você diria que estas 

características são importantes na escolha de um candidato para uma vaga executiva (acima de gerência)? 
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Profissional com capacidade para atuar em um mercado global

Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

Hábitos saudáveis e cuidado com a saúde

Boa relação com o mercado/Bom networking

Espírito Empreendedor

Profissional que seja inovador e pense "fora da caixa"

Estabilidade emocional e boa relação interpessoal

Engajamento/ Se sentir dono do negócio

Que seja colaborativo e trabalhe bem em equipe

Liderança

Muito Importante

3 em cada 4 executivos consideram muito importante que candidatos para vagas 
gerenciais de suas empresas tenham características de “Liderança”, “Colaboração”, 
“Espírito de dono” e “Estabilidade emocional”

Características muito importantes na escolha de um candidato para uma vaga executiva 



“Hoje em dia, o conhecimento técnico é 

importante, mas não te diferencia mais.

É preciso ter inteligência emocional, se 

esforçar, ter convergência com os propósitos 

da empresa... Saber lidar com a frustração” 

CEO do setor de Serviços



O DESAFIO DE ENCONTRAR 
PROFISSIONAIS QUE SE 
ADEQUEM ÀS EXPECTATIVAS E 
NECESSIDADES DAS 
EMPRESAS



■ 74% DOS EXECUTIVOS

consideram difícil encontrar no 

mercado profissionais que 

correspondam às expectativas de 

sua empresa



“O nosso grande gargalo é gente, não é 

capital, não é demanda. 

No nosso setor, tudo está para ser feito, é um 

mercado muito fragmentado com muita 

possibilidade de expansão. Então nosso maior 

desafio é gente, é talento... 

CEO de Varejo



Aproximadamente METADE dos executivos consideram 

DIFÍCIL encontrar profissionais de nível gerencial que 

possuam as seguintes características:

1. QUE SEJA INOVADOR E PENSE “FORA DA CAIXA” 

(53%)

2. COM CAPACIDADE PARA ATUAR NO MERCADO 

GLOBAL (46%)

3. SE SINTA DONO DO NEGÓCIO (46%)

4. COM ESPÍRITO EMPREENDEDOR (44%)
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Difícil + Muito Difícil

E ainda pensando em uma escala de 0 até 10, onde 0 significa que não é muito difícil e 10 significa que é muito fácil, o quanto você diria 

que é fácil ou difícil encontrar profissionais com estas características para uma vaga de gerência ou acima? 

% Difícil encontrar profissionais com estas características para uma vaga de gerência ou acima 

As características mais difíceis de se encontrar atualmente, segundo os executivos
entrevistados, são a habilidade de “Ser inovador”, a “Capacidade de atuar globalmente”,
“Sentimento de dono” e “Espírito empreendedor”



O TAMANHO DO GAP ENTRE 
AS EXPECTATIVAS DOS 
EXECUTIVOS E A 
REALIDADE DOS 
CANDIDATOS



78% acham muito importante um funcionário se sentir 

dono do negócio

... mas apenas ...

10% acham fácil encontrar profissionais que se 

sentem dono do negócio

74% acham muito importante um funcionário ter 

estabilidade emocional e boa relação interpessoal

... mas apenas ...

10% acham fácil encontrar profissionais estáveis 

emocionalmente e com boa relação interpessoal

76% acham muito importante um funcionário ser 

colaborativo e trabalhar bem em equipe

... mas apenas ...

10% acham fácil encontrar profissionais que sejam 

colaborativos e trabalhem bem em equipe



Maiores GAPs entre demanda dos executivos e oferta 

de candidatos para vagas gerenciais:

1. SE SINTA DONO DO NEGÓCIO

2. SEJA COLABORATIVO E TRABALHE 

BEM E EQUIPE

3. ESTABILIDADE EMOCIONAL E BOA 

RELAÇÃO INTERPESSOAL

4. LIDERANÇA

- 68 p.p.

- 66 p.p.

- 64 p.p.

- 63 p.p.

GAP (p.p.)



Maiores GAPs entre importância e facilidade de encontrar profissionais atualmente nas 
grandes empresas se dá nos atributos “Espírito de dono”, “Capacidade de trabalhar em 
equipe”, “Estabilidade emocional” e “Liderança”
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68 p.p. 66 p.p. 64 p.p. 63 p.p.

45 p.p.

44 p.p. 38 p.p.

29 p.p. 26 p.p.
20 p.p.

% GAPs entre importância e facilidade para encontrar profissionais com a respectiva característica

*% que atribuiu notas 9 e 10 para importância e facilidade para os respectivos atributos

GAP



“Inteligência emocional é super importante. 

Tem muito aluno formado em boa faculdade, 

que não sabe trabalhar em equipe, não é 

dedicado. As pessoas têm que se esforçar! 

Os alunos que saem de universidades 

renomadas têm que entender que não são 

deuses, têm que ir atrás!” 

CEO do Varejo



MAS O QUE AS 
EMPRESAS TÊM FEITO 
PARA ATRAIR E MANTER 
PROFISSIONAIS COM O 
PERFIL DESEJADO?



A maioria dos executivos afirma que suas empresas 

oferecem a todos os seus funcionários possibilidades como...

■ ABERTURA À DIVERSIDADE 74%

■ AMBIENTE QUE VALORIZA A COOPERAÇÃO 72%

■ CURSOS DE CAPACITAÇÃO DENTRO DA EMPRESA 67%

■ TROCA DE INFORMAÇÃO E APRENDIZADO EM 

RELACIONAMENTOS MAIS HORIZONTAIS 
63%



Por outro lado, poucos executivos afirmam que suas empresas 

oferecem a todos os seus funcionários possibilidades como...

■ FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO 36%

■ GRADUAÇÃO/ PÓS/ ESPECIALIZAÇÃO

(BOLSA INTEGRAL OU PARCIAL)
28%

■ CURSO DE IDIOMAS 22%

■ HOME OFFICE 16%
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% sua empresa oferece os seguintes benefícios ou possibilidades para os funcionários?

A sua empresa oferece os seguintes benefícios ou possibilidades para os funcionários? 

Diversidade, ambiente cooperativo e cursos de capacitação internos são os “benefícios” mais oferecidos 

nas grandes empresas. Por outro lado, Home Office, Idiomas e Cursos Externos e Flexibilidade de 

Horário são os mais raros 



ÀS VEZES AS EMPRESAS 
NÃO ESTÃO PREPARADAS 
PARA ABSORVER SUAS 
PRÓPRIAS EXPECTATIVAS



Contratar

porque é 

diferente...

Demitir

por não

ser igual?
E



55%
Concordam que sua 

empresa busca 

profissionais 

diferentes para 

agregar uma nova 

visão ao negócio...

48%
Concordam que 

profissionais com 

uma visão 

diferente acabam  

pedindo demissão 

ou sendo 

demitidos

X

AO MESMO TEMPO QUE...



4 em cada 10 
executivos dizem que uma das 

principais dificuldades de  sua 

empresa é conseguir fazer uma boa

integração de novos funcionários



“Tem vários perfis que são importantes, é 

preciso ter multiplicidade. 

Ter alguém mais duro, outro mais eficiente, 

outro criativo... 

Os perfis se complementam!”

CEO do Setor Alimentício



Apesar da Geração Y representar 

grande parte dos novos trabalhadores, 

69% dos executivos admitem 

que suas empresas não estão 

preparadas para lidar com a 

ansiedade da Geração Y



“As organizações têm sim uma dificuldade de 

se adaptar aos Millennials. (...) 

Os Millennials trocam de carreira, de amor, de 

amizade, de profissão como quem troca de 

tênis. Para o Millennials não existe perda 

definitiva, apenas recomeços constantes. 

Discutir plano de carreira com um Millennial é 

uma brincadeira, ninguém vai mais se 

preocupar com isso”.

CEO do setor de Comunicação



A IMPORTÂNCIA DE 
UMA BOA FORMAÇÃO



Para a maioria dos 

executivos uma boa 

formação acadêmica 

é requisito básico 

para contratação



O ‘peso’ do diploma é ainda mais relevante para os 

cursos de pós-graduação do que para os de graduação:

% Importância do nome da Universidade de Graduação e Pós Graduação 

que cursou na escolha de um candidato para uma vaga de gerência ou acima

■ IMPORTANTE 75% 83%

■ RAZOAVELMENTE IMPORTANTE 13% 10%

■ POUCO IMPORTANTE 12% 8%

Graduação Pós



A NECESSIDADE DE 
CONEXÃO COM A 
PRÁTICA



97% dos executivos 

consideram que para uma 

universidade ter um 

bom ensino é preciso ir muito 

além da sala de aula 

E

95% concordam que é 

fundamental que o ensino 

seja voltado para a prática 

87%
dos executivos afirmam que, 

atualmente, a formação

acadêmica está distante das 

necessidades do mercado

MAS



“Falta preparação voltada para a prática, para 

a realidade do mercado. Sujar a mão! As 

universidades não ensinam sobre o dia a dia 

das empresas... 

Sabe o que eu adoraria ver? Uma instituição 

que tivesse uma formação acadêmica, mas que 

tivesse sempre empresas distintas falando lá, 

uma visão mais prática do negócio. Nos 

Estados Unidos isso é comum”.

CEO do setor de Serviços



COMO OS EXECUTIVOS 
AVALIAM AS PROPOSTAS 
QUE ORIENTAM O 
RELANÇAMENTO DO 
IBMEC?



% notas 9 e 10

As características mais relevantes para um curso de graduação e 

pós-graduação oferecer aos seus alunos, segundo os executivos, são:

1. TER AULAS VOLTADAS PARA O MERCADO / DNA 

BUSINESS 
74%

2. PREPARAR O ALUNO PARA SER INOVADOR E PENSAR 

“FORA DA CAIXA”
73%

3. PREPARAR O ALUNO PARA UM PERFIL COLABORATIVO / 

TRABALHO EM EQUIPE
70%

4. PROFESSORES COM GRANDE EXPERIÊNCIA E DNA DE 

MERCADO
68%



74%
acham muito importante que as instituições de ensino 

“tenham aulas voltadas para o mercado”

... mas apenas ...

15% acham que as instituições de ensino ofereçam “aulas 

voltadas para o mercado”

70%
acham muito importante que as instituições de ensino 

preparem os alunos para serem colaborativos / trabalho 

em equipe

... mas apenas ...

15% acham fácil encontrar instituições de ensino que preparem 

os alunos para serem colaborativos / trabalho em equipe

73%
acham muito importante que as instituições de ensino 

preparem os alunos para serem “inovadores”

... mas apenas ...

15% acham fácil encontrar instituições de ensino que 

preparem os alunos para serem “inovadores”



Maiores GAPs entre demanda dos executivos e oferta 

das instituições de ensino superior:

GAP (p.p.)

1. TER AULAS VOLTADAS PARA O MERCADO / DNA 

BUSINESS 
- 59 p.p.

2. PREPARAR O ALUNO PARA SER INOVADOR E “PENSAR 

FORA DA CAIXA”
- 58 p.p.

3. PREPARAR O ALUNO PARA SER COLABORATIVO / 

TRABALHAR EM EQUIPE
- 55 p.p.

4. DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NÃO COGNITIVAS - 53 p.p.
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59 p.p.

% GAPs entre características que uma pós graduação deve ter e características que possuem 

58 p.p. 55 p.p.

53 p.p.

52 p.p. 50 p.p.

45 p.p. 45 p.p.

“DNA Business”, “Preparar alunos inovadores”, “Preparar alunos colaborativos”, 
“Desenvolver habilidades não cognitivas” e “Professores com DNA de mercado” têm maior 
GAP entre o que é importante e o que as instituições de ensino oferecem hoje

*% que atribuiu notas 9 e 10 para importância e oferta atual  para os respectivos atributos

GAP



91%
dos executivos afirmam que um 

profissional que estudasse em 

uma instituição com essas 

características se destacaria 

muito em um processo seletivo

para sua empresa



80%
dos executivos afirmam que um 

profissional que estudasse em 

uma instituição com essas 

características estaria muito 

preparado para trabalhar em sua 

empresa



8 em cada 10
Executivos de grandes 

empresas concordam que o 

Ibmec está entre as melhores 

universidades do País



7 em cada 10
Executivos de grandes empresas 

afirmam que o relançamento do 

Ibmec elevará o nível de 

formação de novos profissionais



OBRIGADO!



O artigo 27 do Código de Ética ICC/ESOMAR estabelece que “onde quer que quaisquer das
apurações de um projeto de pesquisa sejam publicadas pelo cliente, o último tem a responsabilidade
de assegurar que estas não sejam enganosas. O pesquisador deve ser consultado e concordar
previamente com a forma e o conteúdo da publicação, e deve tomar as medidas para corrigir
quaisquer declarações enganosas a respeito da pesquisa e de suas apurações”.

Seguindo esse artigo, comunicamos que esse relatório e seu conteúdo não podem ser divulgados
ou reproduzidos, seja de forma integral ou parcial, sem que haja a prévia autorização por escrito do
Instituto Locomotiva.

© 2016 Locomotiva. 

Todos os direitos reservados para o Instituto Locomotiva.
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