Relatório:
Tendências para 2021
na visão de CEOs

Por que elaboramos
esse relatório?
Com o início de um novo ano, cresce a expectativa para o que esse novo ciclo reserva para
o mercado. Nessa primeira edição do relatório que desenvolvemos anualmente sobre
tendências de tecnologia e inovação, falaremos mais sobre o que esperar para o ano de
2021, trazendo a visão de grandes executivos.
O ano de 2020 apresentou um cenário de incertezas e transformações no mercado. Com
a pandemia, muitas empresas desligaram os funcionários ou mantiveram as vagas
congeladas, não realizando novas contratações. Mas, alguns setores reagiram de maneira
positiva, como é o caso da área de tecnologia que apresentou alta de 25%, ﬁcando atrás
somente da área da saúde.
Por isso, com este relatório, queremos reforçar o compromisso da Revelo, maior empresa
de tecnologia para área de recursos humanos da América Latina, de trazer dados e
estatísticas sobre as tendências para o ano de 2021, auxiliando empresas e proﬁssionais da
área. Acompanhamos de perto as transformações do setor, e agora vamos

mostrar

insights inéditos sobre as Tendências para 2021.
Para enxergar as expectativas e tendências para esse novo ano, conversamos com três
CEOs de empresas de diferentes setores e áreas, que contaram sobre os desaﬁos de 2020 e
o que esperar para 2021.

Boa leitura!

Um olhar
para 2020
O ano de 2020 trouxe enormes desaﬁos para muitos setores da economia e abriu as portas
para tendências que vieram para ﬁcar. O estudo realizado pela Revelo durante os picos da
pandemia no ano passado, registrou um aumento de 25% nas contratações da área de
tecnologia durante o período de quarentena, entre os meses de março a dezembro. O
levantamento também apontou um crescimento de 20% a 30% nas faixas salariais para
as funções com maior demanda e os cargos com maior senioridade foram o foco do
aumento.
Além disso, outra percepção sobre o comportamento do mercado durante o ano passado,
é em relação ao regime de contratação, onde houve uma transição do CLT para
contratação como PJ (pessoa jurídica). Que como consequência trouxe maior segurança
para as empresas na hora de realizar uma contratação diante de um cenário incerto de
pandemia, criando também maior ﬂexibilidade para os proﬁssionais, que passaram a se
interessar por esse tipo de contratação.

2020 o ano do home oﬃce
Outra grande mudança que 2020 trouxe, foi o crescimento do estilo de trabalho em home
oﬃce. Nesse modelo, o colaborador deixa de executar suas tarefas na sede da empresa e
passa a realizá-la de outros espaços, principalmente de sua casa. Dados apontam que essa
trabalham alocadas em escritórios é de
68%. Holanda, com 47%, e na Suécia, com
51%, são os países com as menores taxas.
Esse resultado mostra que o home oﬃce
tem crescido e a pandemia mostrou que o
trabalho remoto pode trazer grandes
benefícios, tanto para os empregados,
quanto para as empresas. Em pesquisa do

Esse resultado mostra que o
home office tem crescido e a
pandemia mostrou que o
trabalho remoto pode trazer
grandes benefícios, tanto
para os empregados, quanto
para as empresas.

Ibope, 62% dos entrevistados relataram
considerar que o futuro do trabalho não
existe sem a presença do home oﬃce. Além disso, 99,9% dos processos seletivos realizados
entre os meses de março e dezembro, também passaram a ocorrer de maneira remota.

Revelo
Remoto
Faça vídeo entrevistas sem
sair de casa com o ambiente
virtual da Revelo.
Acesse: www.revelo.com.br

Em muitos segmentos, as contratações seguiram se comportando de maneiras
similares durante a pandemia. Com quedas drásticas em grandes picos e
crescimento nos períodos de estabilidade. Um levantamento da Revelo
mostrou que a carreira de Desenvolvedor se manteve em alta durante todo o
ano de 2020, assim como os setores de Negócios, Business Intelligence e
Marketing Online, que registraram grande procura durante todo o ano de 2020.

Elaboramos um estudo inédito que
mostra o Panorama de Salários em

2020
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Tendências
para 2021

Olhar as mudanças que o mercado apresentou em 2020 nos faz reﬂetir sobre o que o
mercado nos reserva para 2021. Por mais que a pandemia tenha afetado muitas áreas, o
setor de tecnologia se manteve em ascensão, aumentando as buscas por cargos na
área. Já sinalizando o que pode continuar em alta e ser tendência para esse ano.
Durante toda a pandemia, os canais digitais foram um forte meio de venda do
período, com um verdadeiro boom em seu crescimento. Ao mesmo tempo, esse grande
aumento pediu que as empresas se proﬁssionalizem cada vez mais nos serviços online,
sendo necessário o investimento em proﬁssionais do ramo.
Com a aceleração do processo de transformação digital, o proﬁssional de tecnologia
ganhou destaque pois teve que viabilizar os modelos de negócio de maneira ágil. Logo,
as carreiras que apresentaram maior ascensão em 2020 foram, em grande parte, ligadas ao
setor de tecnologia.

Para 2021, nossa aposta é que as áreas que cresceram em 2020, continuem
apresentando crescimento, se tornando tendências para o setor. O cargo de
Desenvolvedor apresentou a maior procura durante o ano passado, chegando a registrar
67,51% das buscas totais por carreiras, podendo ser a carreira em maior ascensão para
2021. Proﬁssões que apresentaram ascensão no ano passado, também prometem
continuar a crescer em 2021, como as carreiras de Diretor de Diversidade, Product Discover
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Esperamos também um crescimento de cerca de 50% na área de tecnologia e que os
empregos perdidos, sobretudo nas áreas comerciais e ﬁnanças, voltem a se recuperar.
Outra tendência que poderá vir com força nesse ano é a internacionalização, onde
proﬁssionais brasileiros poderão atuar fora do Brasil.

O que esperar para 2021
na visão de CEOs?
Além de trazer dados e números que mostram as tendências e ascensões para esse ano,
quisemos entender o que os grandes executivos pensam para esse ano e como se
adaptaram às mudanças que 2020 apresentou. Para isso, conversamos com CEOs,
executivos de empresas pertencentes a setores afetados pela pandemia, para
compreender o que nos espera.

Marco Zolet - Co-Founder & CEO do Supermercado Now

“Apesar do momento difícil para toda a população brasileira,
estamos empenhados em buscar soluções inovadoras que
gerem valor para o cliente e para a sociedade como um todo.
Com o cenário de quarentena, o Supermercado Now, maior
plataforma de supermercados online do Brasil, antecipou de
maneira expressiva seu plano de negócios, crescendo “5 anos em 5
meses”. Logo nas primeiras semanas de isolamento social, o
Supermercado Now teve aumento de seis vezes no volume de
vendas.
O maior desaﬁo foi ajustar nossa entrega à demanda incrivelmente
maior, no menor prazo possível. A pandemia e as medidas de
isolamento social aceleraram diversos processos, trouxeram
grandes avanços e aprendizados. No varejo, o setor de
supermercados
“analógicos”

e,

era

reconhecidamente

portanto,

teve

maior

um

dos

aceleração

mais
na

transformação digital no período. Os supermercados vêm
evoluindo o modelo online, desmistiﬁcando este serviço mesmo
para as pessoas que eram mais conservadoras, que testaram fazer
compras de supermercado pelo computador ou celular e
aprovaram.
O setor de supermercados deve buscar em 2021 a sua
consolidação digital. É um caminho sem volta. As pessoas pela

primeira vez ﬁzeram suas compras online e aprovaram o serviço,
vão

continuar

comprando,

pela

segurança,

comodidade,

praticidade e conforto. O que devemos ver agora é um movimento
pelo aprimoramento do relacionamento com o cliente, oferecendo
cada vez mais ofertas exclusivas e personalizadas de acordo com o
interesse de cada usuário. Além disso, a entrega rápida e a oferta
de produtos frescos.”.

Renato Velloso Dias Cardoso - CEO do Dr. Consulta

"O nosso maior desaﬁo no ano passado foi tomar as decisões
corretas em um curto espaço de tempo. Tínhamos um plano
desenhado para o ano que precisou ser adaptado às pressas,
assim que a pandemia começou, em março. Reforçamos nosso
propósito de salvar vidas e mantivemos nossos centros
médicos abertos porque entendemos que nossos pacientes
precisavam continuar cuidando da saúde e ao mesmo tempo
saímos em busca de alternativas para atender quem não queria
sair de casa, como a telemedicina e a coleta domiciliar.
Com a pandemia, as pessoas passaram a cuidar mais da
saúde e procurar ter uma vida mais saudável. Acreditamos
que este movimento deve se manter crescente em 2021 e por
isso vamos seguir nosso modelo multimodal de atendimento,
levando ao nosso paciente todas as opções possíveis de
atendimento para que ele escolha, junto com seu médico, a
melhor alternativa para cada momento.".

Tiago Alves - CEO Brasil da Regus & Spaces:
Revolucionando os espaços de trabalho no Brasil

“O maior aprendizado que 2020 trouxe, foi a resiliência em
buscar novas soluções para a companhia e para nossos clientes
também,

e

isso

não

apenas

no

Brasil.

Compartilhamos

conhecimentos e experiências de nossas unidades no mundo
inteiro, para poder trazer a melhor opção para novos e antigos
contratos. Dessa forma, não só mantivemos a maioria de nossos
clientes, como também conquistamos novos.
Nesse ano de 2021, planejamos estar ainda mais próximos de
nossos clientes. Não apenas entregar o que vendemos, mas
entender como podemos melhorar ainda mais a experiência de
trabalho dele dentro de nossos espaços. Queremos que nossos
espaços não sejam apenas um local de trabalho, mas um ambiente
seguro para receber os clientes e também fazer networking com as
outras empresas que estão ao seu redor.
Para esse ano, acredito que os proﬁssionais que possuem skills
além das que estão no currículo serão os mais bem vistos pelo
mercado.

Habilidades

como

gestão

de

pessoas,

autogerenciamento, self-learning, ﬂexibilidade, inteligência
emocional, comunicação e criatividade, serão de grande
importância para todas as empresas que passam por momentos
bastante incertos atualmente e que precisam, cada vez mais, do
envolvimento de seu time para que possa ter o melhor resultado
possível.”.

Bruno Nogueira Pinheiro - CEO Be Academy

“Para esse ano Be Academy, uma edtech de negócios que
oferece

MBAs,

cursos

livres

e

imersões

para

ajudar

empreendedores a construir negócios com valor de mercado,
utilizando estratégias de marketing digital, pretende triplicar o
quadro de colaboradores em diversas áreas.
Em 2020 estávamos previstos para crescer, mas precisamos
diminuir o quadro por segurança e agora neste ano vamos
contratar

novas

pessoas,

principalmente

nas

áreas

de

marketing, suporte e TI. Estamos construindo uma plataforma
própria, então para melhorar a experiência do cliente estamos
investindo em tecnologia, novos processos e novas pessoas
também. Tecnologias aliadas a pessoas e vamos cada vez
mais integrar todos os nossos meios de relacionamento com
o cliente, trazendo respostas mais rápidas.”.
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