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Há alguns anos quando se ouvia falar em profissionais da área de tecnologia logo vinham à mente 
imagens de jovens craques em computadores, capazes de criar aplicativos geniais e com potencial 
para conquistar seu primeiro milhão de dólares antes dos 30 anos de idade.  
 
No entanto, o tempo passou, a bolha da internet estourou e centenas de empresas do ramo 
quebraram, levando aquelas que permaneceram no mercado a questionar o que havia dado 
errado em uma área que parecia tão promissora.  
 
Entre perguntas e respostas, muitas delas descobriram que para conseguir sobreviver seria 
necessário mais do que produtos inovadores ou funcionários com atributos técnicos, mas sim, 
uma equipe com visão estratégica de negócios, capaz de garantir um desenvolvimento 
sustentável para a companhia.  
 
"Muitos dos insucessos dos negócios da internet mostraram que não basta saber fazer um site 
bonito, a tecnologia precisa se comunicar com alguém, ter um canal de relacionamento e saber 
quais são os seus alvos. Grande parte desses insucessos deveu-se à falta de amadurecimento e 
dessa falta de visão de negócios", afirma Raul Hara, gerente da área de Internet Business da 
Consultoria Boucinhas e Campos.  
 
Esses profissionais que conseguem integrar conhecimentos de informática com habilidades de 
gestão são os que vêm ganhando melhores oportunidades nos últimos tempos e que tendem a 
conquistar um lugar de destaque no mercado de Tecnologia da Informação, segundo especialistas 
da área.  
 
Nesta semana, o instituto de pesquisas Gartner, divulgou um estudo alertando exatamente para a 
importância dessa diversidade de competências para a figura dos Chief Information Officers 
(CIOs).  
 
A pesquisa foi incisiva especialmente no sentido de que não haverá mais espaço no futuro para os 
CIOs que não se adaptarem às pressões do mercado de TI e à diversificação das funções. O 
estudo chegou a sugerir ainda que não haverá mais garantia de emprego para quem atuar nesta 
área, caso a estagnação continue por mais algum tempo.  
 
Hara, entretanto, não acredita na possível extinção dos CIOs, como aponta o Gartner. "Se o CIO 
tiver um conhecimento tecnológico e for um facilitador da aplicação dessa tecnologia em sua 
companhia, não acredito que ele seja um cargo que tende a sucumbir. Porém, ele precisa ser 
versátil. Na minha opinião, precisa de 70% de conhecimentos técnicos e 30% da visão de 
negócios", afirma.  
 
E os técnicos?  
 
Os profissionais com perfis técnicos, que trabalham na área de desenvolvimento de softwares, não 
devem ter seu espaço reduzido no mercado de trabalho, mas tendem a encontrar seu lugar ao sol 
em companhias em que os aplicativos sejam seu produto final, na visão do professor Valter 
Moreno, coordenador do curso de Sistemas de Informação do Ibmec Business School do Rio de 
Janeiro.  
 
"Antigamente as grandes empresas tinham muitos programadores, analistas, técnicos em 
departamentos específicos para desenvolver programas que satisfizessem suas necessidades. 
Hoje em dia o que se vê cada vez mais são sistemas feitos por terceiros. Isso significa que as 
empresas que não têm como produto final o desenvolvimento de software estão reduzindo suas 



equipes técnicas e partindo para os serviços terceirizados como maneira de se otimizar os custos", 
afirma.  
 
"Vejo cada vez mais esse pessoal que se especializa em desenvolvimento de aplicativos em 
empresas em que esse seja seu produto final. As grandes empresas estão empregando o mínimo 
de força de trabalho no desenvolvimento de softwares, diferente do que faziam antes de ter 
pacotes prontos como os da SAP e da PeopleSoft, por exemplo".  
 
Para Moreno, entretanto, embora o mercado para os desenvolvedores ainda continue vasto, é 
necessário que mesmo os profissionais das companhias especializadas tenham noções integradas 
dos outros departamentos da empresa.  
 
"A tecnologia da informação é uma área estratégica dentro das empresas. Se você não consegue 
tirar vantagens de TI de sua empresa, você não vai conseguir oferecer vantagens competitivas 
para seus clientes. Quem tiver um visão fragmentada corre o risco de não conseguir se integrar 
mesmo às suas próprias áreas", diz.  
 
Formação profissional  
 
Se por um lado, o profissional com perfil técnico tende a enquadrar-se melhor nas empresas 
desenvolvedoras, por outro, seus atributos específicos de tecnologia não o impedem de entrar nas 
searas em que a visão estratégica de negócios seja requisitada, segundo o coordenador do Ibmec. 
Neste caso, entretanto, a palavra de ordem é qualificação.  
 
"O profissional que entrar em uma faculdade e achar que vai sair de lá sabendo tudo de sua área 
profissional, está completamente enganado. Existe hoje uma grande demanda pela educação 
continuada. Ele precisa estar consciente de que uma atualização constante é necessária", diz 
Moreno.  
 
Já aqueles que ainda estão com planos de ingressar em um curso de graduação na área de 
tecnologia precisam avaliar com cuidado quais suas intenções. Uma alternativa às carreiras 
tradicionais de Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas, seria 
a de Sistemas de Informação, criada recentemente, na opinião do professor do Ibmec.  
 
"Embora o curso de Sistemas de Informação tenha sido aprovado pelo MEC como um curso com o 
propósito de formar profissionais capazes de atuar na área de TI com uma visão global, muitas 
escolas passaram a aplicar cursos metade voltados à informática, metade voltados à 
administração, não de maneira integrada. A conexão necessária entre os dois é difícil de ser feita 
apenas pelo aluno. Portanto, é preciso escolher com cuidado a faculdade e avaliar o currículo", 
afirma.  
 
Remuneração  
 
Segundo Raul Hara, da Consultoria Boucinhas e Campos, há alguns anos houve uma super 
valorização na remuneração dos profissionais da área de tecnologia, mas a tendência atual é de 
estabilidade. "De lá para cá houve uma estabilização salarial. Isso, sem ter havido uma 
diminuição de demanda", afirma.  
 
De acordo com uma pesquisa da Manager Consultoria em Recursos Humanos para a área de TI, o 
salário médio de um analista de sistemas sênior gira em torno de R$ 5.380, enquanto o de um 
analista programador sênior é de cerca de R$ 3.612. Analistas de suporte técnico sênior têm a 
remuneração média cotada em R$ 4.967 e analistas de segurança de sistemas júnior, R$ 3.025.  
 



Um engenheiro de sistemas com ênfase em software tem o salário médio cotado em R$ 4.736. O 
profissional da área com melhor remuneração, segundo a pesquisa da Manager, é o gerente de 
sistemas, com salário médio estimado em R$ 12.704.  
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