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Introdução
PESQUISA GLOBAL DE PREFERÊNCIAS
DE CANDIDATOS

Conversamos com

14,000

profissionais ativos
no momento

Idades

18-65

19

em atuação em
mercados de trabalho influentes em todo o mundo

Os candidatos compartilharam o que é mais
importante para eles no processo de procura
de emprego

Informação é poder. Historicamente, a distribuição do
poder entre empregadores e candidatos tem favorecido
os empregadores. Os candidatos tinham poucas fontes
de informações sobre vagas, cultura corporativa ou visão
de empresa, sem falar de remuneração e benefícios.

Candidatos, cerca de 14.000 profissionais ativos no
momento com idades entre 18 e 65 anos compartilharam
o que importa para eles no processo de procura de
emprego. A pesquisa foi realizada em 19 mercados de
trabalho influentes em todo o mundo.

Globalmente, o mercado de talentos está em constante
mudança. Atualmente, os candidatos relatam um
aumento expressivo na quantidade de informações
que eles têm sobre uma empresa e uma determinada
vaga logo nas fases iniciais do processo de procura
de emprego. Somente no último ano, os candidatos
relatam aumentos significativos na quantidade e no tipo
de informação que eles têm em mãos antes mesmo de
começar a se candidatar a vagas de emprego.

Este relatório oferece novos insights sobre o tipo de
informação que os candidatos procuram e das quais
dispõem antes de clicar no botão “enviar” no formulário
de emprego. Nunca antes os candidatos tiveram tantas
informações logo nas primeiras fases do processo. E
isso não se trata apenas de ter uma descrição mais
detalhada do cargo – candidatos em todo o mundo
relatam um aumento significativo na quantidade
de informações que têm em mãos sobre
remuneração, benefícios, missão/visão e cultura
da empresa, marca corporativa e responsabilidade
social corporativa. Este relatório destaca o que mais
importa para os candidatos atualmente e sugere novas
estratégias e táticas para competir efetivamente pelos
talentos que estão em alta neste novo mercado global.

Para entender melhor como os empregadores podem
identificar as preferências e percepções globais dos
candidatos, a ManpowerGroup Solutions, o maior
provedor de RPO do mundo, foi diretamente à fonte –
os candidatos. Na Pesquisa Global de Preferências de
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Quais são as informações
mais importantes para os
candidatos?
Geralmente, remuneração e tipo de trabalho são os fatores mais importantes nas decisões de carreira. Os resultados
da Pesquisa Global de Preferências de Candidatos também revelam que a importância da flexibilidade de horário está
aumentando, quase empatando com benefícios como o terceiro fator mais importante.
Existem diferenças significativas de acordo com o mercado. Por exemplo, candidatos na Noruega e no Reino Unido classificam
o tipo de trabalho como o fator mais importante. No entanto, na Austrália, a remuneração cai quase para o final da lista de
motivadores, enquanto que a classificação de fatores como flexibilidade de horário e localização é muito mais alta. E no Brasil, na
Costa Rica e na Índia, a oportunidade de promoção tem mais importância para os candidatos do que a remuneração.
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42%
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Brasil

Fatores mais importantes
nas decisões de carreira

Os candidatos têm mais poder do que nunca, porque dispõem de
mais informações e assim tomam decisões mais fundamentadas.
As empresas precisam ser mais estratégicas na busca de
candidatos, e isso está contribuindo para o aumento das
referências como uma importante fonte de candidatos.

Remuneração
Tipo de trabalho
Oportunidade de promoção

Nikki Grech, Diretor Executivo, ManpowerGroup Solutions,
Austrália

Benefícios oferecidos
Flexibilidade de horário
Marca/reputação da empresa
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Quando se trata de atrair e reter millennials especificamente, as empresas precisam demonstrar que ficar com a sua organização pode
levar a aumento de salário, novas qualificações e progressão na carreira. Tudo isso é muito valorizado por millennials em todo o mundo.
Independentemente do que motive os candidatos em um determinado mercado, candidatos em todo o mundo estão
buscando e obtendo mais informações do que nunca. É importante que os empregadores estejam conscientes do que motiva os
candidatos nas decisões de carreira.
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Informações logo
nas fases iniciais

Os candidatos relatam que
dispõem de mais informações
sobre uma empresa e a
respectiva oportunidade logo
nas fases iniciais do processo de
procura de emprego
• O dobro de informações sobre a marca da
empresa
• Transparência na Remuneração
• As vantagens dos benefícios conhecidos
• Identificando o Valor na Visão

Comparação Global:

Candidatos com informações
sobre a marca da empresa
pré-candidatura
Média Global

O dobro de informações
sobre a marca da empresa
Nas pesquisas anteriores de preferências de candidatos, 58 por cento dos candidatos
globais afirmaram que a marca da empresa é mais importante para eles do que
era há cinco anos. Esse dado é especialmente verdadeiro quando se trata de
candidatos mais jovens da chamada Geração Y/Millennials (18-35 anos). As
empresas podem se beneficiar dessa tendência e construir uma proposta mais forte de
valor do empregador (EVP), ou um conjunto único de ofertas, associações e valores que
influenciam positivamente colaboradores e candidatos-alvo
Nos cinco maiores mercados de talentos monitorados nos últimos dois anos (China,
Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e México), os candidatos relatam ter mais
informações sobre a marca do empregador antes do começar a se candidatar a vagas de
emprego. Candidatos nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido relatam ter acesso a
quase o dobro da quantidade de informações sobre a marca do que no ano anterior.
A tendência também é válida para outros mercados pesquisados em 2016. Globalmente,
28% dos candidatos entrevistados relataram ter informações sobre a marca de um
empregador antes da candidatura à vaga de emprego. Noruega, Índia, Suécia, Alemanha,
Espanha e Polônia superaram a média global - mas os candidatos no Japão, Costa Rica
e Brasil relatam dispor de uma quantidade significativamente menor de informações.
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Tradicionalmente, os trabalhadores japoneses não falam sobre seu local de trabalho. Historicamente, os trabalhadores japoneses
ficam com um mesmo empregador durante toda a sua carreira. Os candidatos têm realmente mais informações do que nunca
sobre as empresas, mas lá o cenário está mudando mais lentamente do que em outros mercados.
Ayano Kiryu, Gerente Adjunto, ManpowerGroup, Japão

Transparência na Remuneração
Como mencionado anteriormente, a remuneração é um importante motivador das decisões de carreira entre
candidatos globalmente. Na verdade, quando se trata de mudar de emprego, um aumento na remuneração é duas
vezes mais eficaz do que o tipo de trabalho de acordo com a Pesquisa Global de Preferências de Candidatos de
2015. A divulgação prévia e mais completa sobre remuneração também pode aumentar a eficiência do recrutamento,
uma vez que os candidatos podem abrir mão de uma oportunidade quando um de seus motivadores primários para
decisões de carreira e mudança de cargo não atende às suas expectativas.
Nos cinco principais mercados, para os quais estão disponíveis dados de comparação ano a ano, o número de
candidatos globais com informações sobre remuneração aumentou mais de 10% em todos os mercados.

Comparação Ano a Ano: Candidatos com informações
sobre faixas salariais pré-candidatura
2015
2016
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Em média, globalmente 44 por cento dos candidatos têm informações sobre remuneração
antes de se candidatar a uma vaga de emprego. No entanto, os níveis de informação variam de um
mercado para outro. Mais de metade dos candidatos afirmaram ter informações sobre faixas
salariais na China, Japão, México, Brasil e Panamá. A Suécia e a Noruega situam-se na outra
extremidade, com menos de 20% de acesso dos candidatos a informações semelhantes.

8 | A ascensão do candidato bem informado

81%

73%

México

Brasil
57%

59%

Panamá

Peru
50%

56%

Argentina
46%

54%

Colômbia

Alemanha
36%

46%

Índia
36%

Estados Unidos

Holanda
34%

45%

Espanha
32%

Costa Rica

Austrália
31%

44%

Reino Unido
28%

Suécia
19%

17% Noruega

Média Global

44%

faixas salariais pré-candidatura

Polônia

Comparação Global: Candidatos com informações sobre

Candidatos em países da América Latina
relataram ter mais informações sobre
benefícios em relação ao que ocorre em
outras regiões globais. E mais da metade
dos candidatos chineses e indianos também
relatou ter informações sobre os benefícios
oferecidos ainda nos estágios mais iniciais
do processo de procura de emprego.

As Vantagens
dos Benefícios
Conhecidos

Comparação Global:

Candidatos em todo o mundo expressaram o desejo de
compreender as informações sobre os benefícios oferecidos
pelos potenciais empregadores. 38 por cento dos candidatos
disseram que os benefícios oferecidos, ligados a uma função
ou empresa, foram um dos três principais fatores que os
influenciaram na tomada de decisão de carreira.
Conhecer as informações sobre benefícios antes de se candidatar
a um emprego foi um desejo que aumentou mais no Reino Unido e
na Austrália, mais ainda do que nos Estados Unidos, no México ou
na China, e isso pode ser resultado da oferta contínua de pacotes
de benefícios expressivos por parte dos empregadores no Reino
Unido e na Austrália em relação aos outros países.
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Os candidatos querem estar alinhados
com as empresas com as quais
simpatizam. Sua marca pessoal
está ligada ao empregador para o
qual trabalham. Na hora de decidir,
os candidatos, assim como os
consumidores, estão colocando na conta
os seus talentos, além da remuneração.

Comparação Ano a Ano: Candidatos com Informações
sobre Missão e Visão da Empresa pré-candidatura

Jim McCoy, Vice-Presidente e Líder
de Práticas Globais, ManpowerGroup
Solutions
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Identificando o Valor na Visão
As empresas estão cada vez mais ativas no compartilhamento de informações sobre sua missão, visão e políticas de
Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Isso ocorre num momento em que mais empresas e candidatos procuram
alinhar-se com organizações que têm um ponto de vista comum e um compromisso com essas importantes áreas. De
acordo com o estudo global do ManpowerGroup sobre a Geração Milênio a maioria disse que valores são uma prioridade.
Oito a cada dez Millennials no México, na Índia e no Brasil afirmam ser importante trabalhar para empregadores socialmente
responsáveis e alinhados com seus valores.
Nunca houve tantos candidatos acessando esse tipo de informação antes de se candidatarem a um emprego.
Especificamente, os candidatos na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos têm feito grandes progressos na
obtenção de informações sobre a visão e a missão de potenciais empregadores.
No mundo todo, 32% dos candidatos relatam ter informações sobre a missão/visão corporativa de seu potencial
empregador nas primeiras etapas do processo de procura de emprego. Candidatos em onze dos países pesquisados
estavam dentro ou acima dessa média global. E, embora menos candidatos (16 por cento) relatem ter informações sobre
responsabilidade social corporativa antes de se candidatarem a um emprego, menos do que qualquer outro aspecto das
informações sobre procura de emprego, esse número continua subindo.

Comparação Global: Candidatos com Informações sobre Visão / Missão
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Corporativa e Responsabilidade Social Corporativa pré-candidatura

Visão

Durante anos, as informações sobre empresas e cargos foram muito controladas e mantidas
propositadamente em segredo. Agora, incentivamos nossos clientes a compartilhar mais informações sobre
a visão da empresa e como é trabalhar ali, criando um diálogo poderoso e significativo com os candidatos
que torna possível realizar contratações de melhor qualidade.

Principais Considerações

Ximena Cardenas, Gerente de Projetos, ManpowerGroup Solutions, América Latina

Principais Considerações para
Empregadores em um Mundo de
Candidatos Mais Informados
A Pesquisa Global de Preferências de Candidatos
ressalta uma mudança no equilíbrio de poder
do empregador em relação ao candidato.
Independentemente deste movimento ser
impulsionado pelo fato de os empregadores
aumentarem o acesso à informação no esforço de
serem mais transparentes e construírem marcas
mais sólidas, ou de os candidatos estarem cada
vez mais atentos na busca de informações,
alavancando-se dessa forma uma miríade de
fontes disponíveis na Internet, essa mudança tem
implicações significativas para as organizações.

OS EMPREGADORES DEVERÃO LEVAR
EM CONSIDERAÇÃO:

Encontrar o Talento
Certo Onde ele Estiver
Frequente
√ Envolvimento
com os Grupos Certos
segmentada
√ Comunicação
por Tipo de Ocupação
das Empresas
√ Websites
Ainda são O Número Um

√

Os Websites de Avaliação
de Empregadores estão
Ganhando Atenção

Atualmente, os candidatos estão procurando informações que estejam alinhadas
ao que pensam e a sua situação. Eles querem ter conversas sobre a carreira
onde e quando quiserem. Ao longo do processo de procura de emprego, eles
buscam informações em diversas áreas, o que é uma boa notícia em alguns
casos. Eles também estão encontrando informações em lugares em que
dificilmente os empregadores têm influência ou podem controlar.
A ascensão do candidato bem informado sugere que as organizações devem pensar de
forma holística sobre como aplicam seus orçamentos de marketing. Ao direcionar a fala
ao candidato, você também reforça a sua marca diante do consumidor.
Jim McCoy, Vice-Presidente e Líder de Práticas Globais, ManpowerGroup Solutions

Envolvimento Frequente com os Grupos Certos

À medida que a concorrência por candidatos
se intensifica, os empregadores estão tentando construir comunidades de talentos e aumentar a frequência das comunicações
com seus pools de talentos. Para capturar a atenção dos candidatos, mais do que nunca as empresas estão fornecendo
informações a eles. O volume de comunicações que mostram a cultura e os valores da empresa e outros aspectos da marca
do empregador está aumentando.

Comunicação segmentada por Tipo de Ocupação

As empresas da Fortune 500 dedicam cada
vez mais espaço em suas páginas sobre carreira a comunicação a respeito de categorias de trabalho específicas (por exemplo,
engenheiros e profissionais de vendas). Esse conteúdo personalizado tem por objetivo construir relacionamentos mais fortes
com talentos difíceis de encontrar, demonstrando uma compreensão dos interesses e necessidades de cada um deles.

Os Websites das Empresas Ainda são O Número Um Pelo segundo ano consecutivo,
os candidatos consideram os websites das empresas como a fonte número um de informações e a segunda fonte mais
confiável de informações sobre a marca de uma empresa (os funcionários atuais da empresa são a fonte mais confiável).
Os empregadores devem reconhecer a importância do conteúdo em seu website e o potencial de seus portais de RH para
construir a marca do empregador e aumentar o acesso às informações que os candidatos estão buscando.
Websites de Avaliação de Empregadores estão Ganhando Atenção

Os dados
da Pesquisa Global de Preferências de Candidatos mostram que os websites de avaliação de empregadores (por exemplo,
glassdoor.com, careerbliss.com) estão ganhando importância como fontes confiáveis de informação sobre a marca de um
empregador. Globalmente, eles são a terceira fonte mais confiável de informações. Assim, dado que esses websites vieram
para ficar, os executivos de RH precisam estar cientes do que as pessoas estão dizendo sobre a marca de seu empregador
- tanto positiva como negativamente. Idealmente, o envolvimento com esses posts de forma positiva ajudará os candidatos a
detectar posts simplesmente falsos ou que não refletem os valores da empresa.
Algumas empresas rejeitam o compartilhamento de informações e a transparência por medo de perderem sua
vantagem competitiva se outras empresas as copiarem. Hoje, no mercado, essa é uma atitude incrivelmente míope.
Elas não estão construindo a marca do empregador no longo prazo, nem estão usando todas as armas de seu arsenal.
Dahiana Arias Gutierrez, Gerente de RPO, ManpowerGroup Solutions, Costa Rica.
1

SmashFly Technologies, Smashfly Recruitment Marketing Report Card for the 2016 Fortune 500, 2017, 8.
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Mais Conversas sobre Questões Financeiras
Em alguns mercados, as informações sobre remuneração de determinados
cargos são disponibilizadas ao público há anos. Em países que não têm essa
transparência, o anonimato da Internet faz dela um espaço seguro para o
compartilhamento de informações sobre empresas e salários de uma maneira
sem precedentes. Os Millennials estão ajudando a colocar por terra as políticas
de confidencialidade de salário. Está ficando cada vez mais difícil manter os

OS EMPREGADORES
DEVERÃO LEVAR EM
CONSIDERAÇÃO:

Estar Aberto
a Novas
Conversas e
Novas Maneiras
de Conversar
Para atender às expectativas de informações dos
candidatos, os empregadores deverão considerar a
hipótese de estarem mais abertos ao compartilhamento
de mais informações sobre suas empresas.

√
√ Chat
√ Mais Digital, Mais Visual
√ Ofereça um Test Drive
Mais Conversas sobre
Questões Financeiras

funcionários (e potenciais funcionários) desinformados sobre os níveis médios
de remuneração do setor. Algumas empresas que almejam atrair os Millennials
desenvolveram políticas de transparência salarial como parte de sua cultura
corporativa.

Chat

Cada vez mais empresas estão encorajando potenciais candidatos

a interagir com elas antes da candidatura a uma vaga. Especificamente, os
empregadores estão utilizando funções de chat para encorajar os potenciais
candidatos a fazer perguntas. Uma vez que os funcionários atuais são a
principal fonte de informações confiáveis sobre a marca de um empregador,
a função de chat é uma maneira simples e de custo relativamente baixo de
aumentar a exposição dos embaixadores da marca. Chats em fóruns públicos
no Facebook também proporcionam uma forma de compartilhar informações
de maneira autêntica. Embora treinamentos e diretrizes devam ser implantados
para orientar os funcionários que foram selecionados para participar, esta
pode ser uma excelente maneira de interagir com candidatos e fornecer a eles
informações precisas e em tempo real sobre uma empresa ou cargo.

Mais Digital, Mais Visual

Atualmente, o nível do conteúdo

nas mídias digitais está muito elevado. Posts contendo somente texto e
fotos de bancos de imagens não chamam mais a atenção do leitor. O uso de
conteúdo dinâmico, como animação e vídeo, está se tornando a norma em
todos os canais de mídias sociais, e tem maior probabilidade de promover
interação do que posts somente com texto. Para chamar a atenção de
talentos in-demand, os empregadores devem se adaptar a essa realidade. Isto
indica a necessidade de ser mais criativo ao expressar a sua marca online.
Conteúdos como descrições de vagas em vídeo, tour 3D pela empresa,
depoimentos de funcionários ou canal de carreiras dedicado no YouTube
podem influenciar fortemente a percepção de sua empresa pelos candidatos.

No Reino Unido, as empresas estão dispostas a obter os
melhores talentos, o que muitas vezes significa recrutar
candidatos passivos. A transparência é a chave para
estes candidatos. Estar bem-informados reduz o risco,
e garante que eles sairão de seus empregos atuais para
fazer algo melhor.

Ofereça um Test Drive

Karen De-Merist, Diretora de Operações
ManpowerGroup Solutions, Reino Unido

podem interagir em visitas ao local, oficinas, grupos de orientação e até

Várias empresas na Alemanha estão fazendo experiências
com descrições de cargos em vídeo. Os empregadores
criam canais no YouTube nos quais as pessoas falam
sobre a vaga anunciada e oferecem aos interessados
a oportunidade de ver o local de trabalho. É uma ótima
maneira de comunicar a cultura corporativa de maneira sutil.
As pessoas conseguem ter uma ideia real sobre a empresa.
Silke Meyer, Diretora de Operações
ManpowerGroup Solutions, Alemanha

Uma das melhores maneiras de

garantir que os funcionários entendam a proposta de valor do empregador
(e vice-versa) é fazer com que eles experimentem na prática. No Japão, a
plataforma de recrutamento social Wantedly faz exatamente isto. A Wantedly
faz a curadoria de um grupo de empresas com as quais os candidatos
mesmo projetos de fim de semana, para entender melhor o que é trabalhar
na empresa. Empresas que atuam em outros mercados podem aprender
uma poderosa lição com a Wantedly: os “test drives” de candidatos enfatizam
a transparência e constroem fortes grupos de talentos de funcionários em
potencial – diminuindo o risco de disparidades de cultura ou habilidades no
processo de contratação.
2

Liraz Margalit, Ph.D., “Video vs. Text: The Brain Perspective,
Psychology Today, May 1. 2015.
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OS EMPREGADORES
DEVERÃO LEVAR EM
CONSIDERAÇÃO:

Monitorar o Burburinho

Assim como é essencial que os empregadores entrem em contato com os candidatos do jeito certo, com as
informações certas, é igualmente importante que as empresas saibam a sua reputação e o que está sendo
dito sobre elas em canais que não são controlados por elas. Embora o controle seja limitado, sempre existe
a habilidade de responder e, com frequência, esclarecer.

Informações Além do

√ Controle do Empregador
√

Golpes de Phishing de
Recrutamento Estão Se
Tornando Mais Frequentes

√ Validar o que Está Correto

Em minha experiência na Europa, todas as grandes empresas estão
presente no Glassdoor mas, de maneira geral, somente metade das
empresas administram proativamente os seus perfis. Empresas menores
investem menos, devido ao tempo e gastos financeiros necessários para
se inscreverem no Glassdoor. Alguns empregadores ainda relutam em fazer
declarações sobre questões de RH em um formato público.
Roberta Cucchiaro, Especialista em Marketing e Sourcing, RPO,
ManpowerGroup Solutions, Europa, Oriente Médio e África

Informações Além do
Controle do Empregador

Golpes de Phishing de Recrutamento
Estão Se Tornando Mais Frequentes

O crescimento das redes sociais, sites de avaliação de
empregadores e a proliferação de meios de comunicação
no atual ambiente de notícias 24 horas por dia / 7 dias por
semana resulta em informações sem filtros e as opiniões
têm o potencial de se tornarem virais. Na era das “notícias
falsas”, em que determinados websites deliberadamente
publicam boatos, propaganda e desinformação para
aumentar seu tráfego e receita, as empresas se deparam
com um número sem precedentes de novos canais que
transmitem informações que podem prejudicar suas marcas.

Em vários mercados, golpistas online invadiram o espaço de
recrutamentos e estão enviando e-mails fraudulentos, fingindo ser de
empresas de boa reputação, sobre aberturas de vagas. Usando com
frequência os logos oficiais e descrições de cargos de organizações
legítimas, os “phishers” procuram obter informações pessoais ou
pagamentos por serviços. A prática é especialmente predominante
em mercados com grande força de trabalho migrante, trabalhando
fora de seu país de origem. Como resultado, os candidatos estão
ficando mais perspicazes e passando a verificar os comunicados
recebidos por eles e as credenciais dos recrutadores.

As respostas dos empregadores enviam uma forte
mensagem sobre a cultura da empresa para todos os
públicos em potencial: candidatos, parceiros e investidores.
E os candidatos querem ouvir a opinião das mais altas
lideranças possíveis. Isto ajuda a envolvê-los em um
diálogo mais direto com as pessoas responsáveis pelo
direcionamento dos negócios e da cultura corporativa.
Embora seja entendido que a maior parte das respostas virá
do departamento de RH, isto envia uma forte mensagem
para que os posts com respostas venham dos líderes de
nível sênior de uma empresa.

Validar o que Está Correto
Durante o processo, reforce e valide suas mensagens corporativas
e entenda o que os candidatos aprenderam sobre a empresa por
meio de sua própria pesquisa. Revisitar essas mensagens reforça a
proposta de valor do empregador em vários estágios da interação
e garante aos candidatos que eles têm as informações de que
precisam para tomar uma decisão.
Ter um diálogo concreto e frente-a-frente com os candidatos
estabelece o tom para construir a confiança entre o empregador
e o colaborador. Isto também proporciona aos executivos de RH
informações sobre as percepções dos candidatos quanto à marca.

Até a pouco tempo atrás os candidatos se candidatariam por meio de um anúncio com somente três ou quatro linhas. Era tudo
o que se tinha para seguir em frente. Agora, as descrições de vagas são mais detalhadas, e os candidatos contam com uma
ampla variedade de fontes de informações complementares para explorar.
Flor Alvarez, RPO, Gerente Regional de Vendas, Manpower Solutions, América Latina
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Conclusão
A ascensão do candidato bem informado significa que os candidatos possuem hoje mais informações
sobre as empresas e vagas de emprego. Conforme a arena das informações se nivela, os empregadores
contam com a oportunidade de transformar as informações sobre candidatos em conhecimento utilizando
componentes práticos, emocionais e interativos que encorajam o diálogo, a interação e uma experiência
mais positiva e envolvente para os candidatos. As organizações devem explorar o poder do candidato bem
informado como uma vantagem competitiva na atual busca global pelos melhores talentos.

Mais Informações sobre
os Participantes
De maneira geral, os participantes da pesquisa tinham idades entre 18

e 65 anos e atualmente
trabalham (não estão aposentados nem trabalham em casa). No total, foram 13.961
participantes no mundo.
A COMPOSIÇÃO DETALHADA POR MERCADO FOI A SEGUINTE:
Argentina (n=731), Austrália (n=748), Brasil (n=751), China (n=725), Colômbia (n=747), Costa Rica (n=248),
Alemanha (n=785), Índia (n=752), Japão (n=775), México (n=761), Países Baixos (n=753), Noruega (n=794),
Panamá (n=248), Peru (n=731), Polônia (n=749), Espanha (n=750), Suécia (n=763), Reino Unido (n=766) e
Estados Unidos (n=1.384)
Eles representaram um corte transversal por idade, renda, status
do contrato de trabalho (ou seja, período integral, meio período,
por contrato), nível de carreira e setor.

4%

9%
28%

7%

Nível de Carreira
Não-gerentes

Nível inicial

Executivos

Gerentes

Alunos de
graduação/pós-graduação

Executivos
nível sênior
Outros

17%

13%

22%
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