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2 Por que eles mudam de emprego 

Os brasileiros são mais passivos na procura por emprego: eles ouviram sobre a oportunidade de emprego 

através de alguém que eles conhecem na empresa contratante ou o gestor da vaga entrou em contato. 

Entretanto, durante o processo de recrutamento e seleção, foram mencionados problemas de comunicação 

não muito clara e informação de menos. Assim como outros profissionais globais, os brasileiros querem mais 

oportunidades de carreira, e especialmente, um trabalho mais desafiador.  

1 Quem mudou de emprego 
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74% Global 

Brasil Global 

Brasil Global 

Falta de oportunidade de
avançar na carreira

Queria um trabalho mais
desafiador

Insatisfação com a gerência
sênior ou diretoria

Desacordo com o rumo da
empresa

Insatisfação com os benefícios
e compensação

Insatisfação com o
reconhecimento pelo trabalho

Insatisfação com a cultura ou
ambiente da empresa

O trabalho não condizia com o
meu perfil profissional

Faltou o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional

Os valores da empresa não
condizem com os meus

O novo emprego pareceu mais
desafiador

Competências requeridas
condizem mais com meu perfil

Melhores benefícios e
compensação

Melhor plano de carreira e
oportunidade

Acredito na direção que a
empresa está tomando

Mais chances de causar
impacto

Melhor cultura

Melhor equilíbrio entre vida
pessoal e profissional

Os valores da empresa se
alinham mais aos meus

É uma empresa da qual eu me
sinto mais orgulhoso



Brasil: Por que e como as pessoas mudam de emprego 

Fundamentos e demografia 

O LinkedIn entrevistou 10.536 pessoas que mudaram de emprego. Foram mudanças de cargo e especialmente 

de empresa entre dezembro de 2014 e março de 2015 (refletidos nos perfis do LinkedIn). 

Enviamos um e-mail em março de 2015 convidando os usuários do LinkedIn a participar desta pesquisa.  Não 

oferecemos nenhum incentivo financeiro a esses usuários. Esta pesquisa foi disponibilizada apenas em inglês. 

As porcentagens destacadas neste relatório são estatisticamente mais altas do que a média global, que possui 

um nível de confiança de 90%. 

3 Como mudam de emprego 
Brasil Global 

Candidatei-me a uma vaga na
empresa, mas nunca obtive

retorno

Comunicação inconsistente ou
não muito clara durante o
processo de recrutamento

Não saber como é trabalhar na
empresa

Recrutadores me contataram,
mas não tive informações

suficientes

Conclusões precipitadas ou
estereótipos feitos pelos

entrevistadores

Rejeitado pela empresa sem
ter tido uma chance

Dificuldade em negociar
salário, cargo, etc.

Contatado por recrutadores
que ofereceram uma vaga que

não combinou comigo

Qualificações mal avaliadas
durante o processo de seleção

Experiência negativa com as
entrevistas/entrevistadores

Alguém que eu conheço na
empresa

LinkedIn

O gestor da nova empresa
entrou em contato

Um recrutador entrou em
contato

Um headhunter ou
recrutador terceirizado

entrou em contato

Ouvi de alguém que
conheço fora da empresa

Sites de terceiros ou sites de
emprego

Ferramentas de busca (ex.
Google, Yahoo)

Canais de mídia social (ex.
Facebook)

No site de carreiras da
empresa


