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Pesquisamos quais profissionais de TI estão em maior demanda no mercado e fizemos uma 
previsão de que áreas prometem crescer nos próximos anos. Confira! 
 
 
Uma pesquisa do site norte-americano CNN Money mostrou que, das dez profissões com maior 
possibilidade de crescimento até 2014, cinco estão na área de Tecnologia da Informação. A 
lista é encabeçada pelo cargo de Analista de Segurança - que promete um crescimento de até 
54,6% - e inclui também Engenheiros de Software (aplicativos e sistemas), Administradores 
de Rede, DBAs e Gerentes de Projetos.  
 
No Brasil, o mercado de TI também está bastante aquecido. Analistas de mercado, 
consultorias de RH e institutos de pesquisa mostram quais são hoje as cinco profissões mais 
requisitadas do setor no país.  
 
Os cinco mais  
 
Os entrevistados foram praticamente unânimes em um ponto: Desenvolvedores Web estão 
com tudo. De longe, essa foi a área mais citada, com destaque para o ambiente Java. De 
acordo com o Diretor Geral da Manpower no Brasil, Augusto Costa, a especialização nesta 
tecnologia é exigida em 40% das buscas por programadores e analistas. Segundo ele, isso 
reflete o aumento no consumo de equipamentos eletrônicos que utilizam a plataforma, como 
celulares. Além disso, muitas empresas vêm adotando projetos Web por proporcionarem uma 
interatividade maior com usuários, fornecedores, clientes e entre os próprios funcionários.  
 
Em segundo lugar aparecem os Desenvolvedores Mainframe – abordados na matéria 
Mainframes em Alta e Donos do cofre: bancos definem rumos da TI no Brasil. Por muito tempo 
acreditou-se que a demanda por esse tipo de profissional fosse diminuir até desaparecer, à 
medida que os equipamentos menores se popularizassem. No entanto, não é o que se vê no 
mercado atual. Para o Diretor da People Consulting, Shuji Shimada, isso cria uma situação no 
mínimo curiosa.  
 
“As instituições financeiras ainda usam e vão continuar usando grandes máquinas. Mas elas 
querem desenvolvedores mainframe júnior, o que é difícil de achar: hoje quase não se fala 
mais em Cobol nas universidades – explica.  
 
Segurança, organização e gestão  
 
O aumento na circulação de informações gera uma preocupação maior em protegê-las. Logo, é 
natural que os Analistas de Segurança ocupem o terceiro lugar.  
 
“Segurança de dados é uma área que já está em expansão hoje e promete continuar 
crescendo – diz a Manager Associate da Acting Solutions, Rita Munhoz.  
 
Já que estamos falando de dados, os DBAs também têm uma demanda alta, ocupando a 
quarta posição. É cada vez maior a informatização e a busca por integração entre os vários 
ambientes de uma empresa, tornando necessária a organização e administração dos dados. 
Dentre as plataformas, a mais exigida é a Oracle (80%). Fechando a lista, em quinto lugar 
aparecem os Gerentes de Projetos de TI. Segundo Shuji, esse profissional está sempre em 
demanda, pois a necessidade de gestão de pessoas e projetos é constante.  
 
Experiência x Certificação  
 
As opiniões variam quando o assunto é certificação. Hoje há uma tendência no mercado a dar 
mais valor aos certificados específicos do que ao diploma universitário, levando profissionais de 
áreas como Administração a trabalharem em tecnologia.  



Certificações de peso – como as da Microsoft, da Oracle e da Cisco – podem ser o passaporte 
para um bom emprego: as chances são maiores, e as remunerações aumentam em até 40%.  
 
Por outro lado, de acordo com Shuji Shimada, é a experiência que mantém o profissional no 
emprego. Segundo ele, o currículo pode ter várias certificações, mas elas não ajudarão se o 
funcionário não corresponder à expectativa da empresa. 
 
Quanto ao perfil dos profissionais, a maioria dos entrevistados ressaltou a importância dos 
idiomas. O inglês é considerado imprescindível, não só por ser a língua dos livros e manuais, 
mas também por seu caráter de “idioma universal”, facilitando o contato com funcionários de 
empresas estrangeiras. O espanhol está mais valorizado graças ao aumento das ofertas de 
trabalho nos países da América Latina. De acordo com a Diretora Executiva da Consultoria de 
TI TopMind, Sandra Maura, o conhecimento de outras línguas é muitas vezes eliminatório.  
 
“Empresas com bases norte-americanas querem inglês fluente; empresas voltadas para a 
América Latina querem espanhol fluente. Hoje os cargos não demandam mais apenas idioma 
básico – afirma.  
 
Segundo a diretora de RH da Stefanini, Magali Bredariol, hoje em dia já existem até 
certificações e nivelamentos específicos de inglês técnico para a área tecnológica. Ela também 
cita o aumento dos negócios off-shore (empresas estrangeiras que se instalam em países 
como Brasil e Índia, em busca de menores custos de produção de software) como mais um 
bom motivo para aprender o idioma.  
 
Enxergando o todo  
 
Até recentemente, não havia a preocupação em encontrar profissionais de TI com visão de 
negócios. Hoje, esta é uma característica enfatizada pelas empresas. Para o professor da área 
de Organizações Estratégicas de Sistemas de Informação da COPPEAD, Roberto Nogueira, a 
tendência é de que o estereótipo do “nerd” bitolado em tecnologia desapareça.  
 
“À exceção de algumas áreas específicas, como segurança, cada vez mais tecnologia e 
negócios se tornam uma coisa só. E quem procura novos profissionais está pensando no 
futuro, não quer alguém para trabalhar numa plataforma de negócios antiga. O profissional 
precisa entender como o negócio é operado hoje e como será no futuro – diz.  
 
O que esperar do futuro  
 
Como estará o mercado de trabalho em TI daqui a cinco anos? E daqui a dez? “Difícil prever” 
foi a resposta mais ouvida. Tecnologia da Informação é uma das áreas que mais evoluiu nos 
últimos anos, sempre com grande rapidez. Para os próximos cinco anos, o Diretor da 
Manpower aposta na integração cada vez maior entre Comunicação e TI.  
 
“A Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, abriu agora o curso de Engenharia da 
Computação, com disciplinas de eletrônica, informática e comunicações. Quem sair de cursos 
como esse vai ser disputado a tapa pelo mercado – afirma.  
 
Programadores e Analistas da plataforma Java ainda têm muito trabalho pela frente: os 
projetos Web devem continuar em alta. Segurança e gerência de projetos também foram 
citados como setores em que a demanda pode aumentar.  
 
Até a próxima década, Rita Munhoz acredita em uma independência maior dos usuários finais. 
O Suporte contará com profissionais cada vez mais especializados, preparados para auxiliar 
um usuário com conhecimento maior de tecnologia. Pensando nisso, a procura por 
Desenvolvedores também deve continuar crescendo, para tornar estas tecnologias mais 
amigáveis.  
 
Augusto Costa sugere uma evolução da Tecnologia de Informação na medicina e na genética. 
Shuji Shimada resumiu bem a dificuldade em se fazer uma previsão tão distante.  



 
“Falar de mais de cinco anos é muito complicado, a gente nem sabe como vai estar a Microsoft 
até lá – diz, rindo. 
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