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A presença de profissionais especializados no recrutamento e seleção para o setor de TI pode 
fazer a diferença na contratação – e trazer benefícios para empresas e candidatos. 
 
DBA, SQL, SLA, CMMI... a área de Tecnologia da Informação tem inúmeros termos e conceitos 
específicos que podem deixar um leigo de cabelos em pé. Na hora da contratação de novos 
funcionários, o profissional responsável pelo Recrutamento e Seleção de empresas do setor 
tecnológico precisa estar bem preparado e não se deixar impressionar.  
 
O amadurecimento do setor e um forte movimento de outsourcing criaram a necessidade de 
profissionais de RH especializados na área de TI. Nos Estados Unidos, este RH especializado 
começou a surgir há cerca de dez anos e se intensificou com o “bug do milênio", quando os 
processos de seleção de candidatos a emprego se tornaram mais rigorosos. Aqui, a 
especialização é mais recente e está relacionada à introdução de SLAs (Service Level 
Agreements) e outras normas de controle de qualidade de serviços, fatores que contribuíram 
para melhorar o nível das organizações da área.  
 
Na hora de procurar pessoas novas para a equipe de TI, uma alternativa bastante comum 
entre as empresas é contratar os serviços de uma consultoria de RH especializado. Nelas, os 
profissionais de RH têm também a base necessária para avaliar os conhecimentos técnicos dos 
candidatos. Em alguns casos, essa base vem da experiência dentro da área de TI.  
 
“Já trabalhei no setor de TI de um grande banco, portanto sei bem como a má contratação na 
área pode causar enormes prejuízos financeiros e na imagem da empresa. A consultoria 
especializada pode avaliar melhor o perfil técnico do candidato e também leva em conta o 
ambiente tecnológico da empresa, seus planos e os principais projetos em andamento – 
explica o Diretor da People Consulting, Shuji Shimada.  
 
O que muda  
 
Na prática, o que fica diferente quando o processo seletivo é organizado por um RH 
especializado em TI? Para Shuji, o primeiro ponto importante é a compreensão das 
necessidades da empresa cliente: a vivência na área tecnológica permite uma orientação 
melhor na hora de traçar o perfil procurado para as vagas. Também diminui a possibilidade de 
o candidato escolhido não corresponder às expectativas e torna o processo seletivo mais ágil.  
 
“Além disso, o RH especializado não faz entrevista de palavras-chave; a conversa é mais 
profunda, fala com propriedade dos assuntos e das atividades. Os próprios candidatos 
percebem isso e ficam mais motivados. Nós também levamos em consideração o lado do 
candidato, que vai ficar desapontado se for contratado para uma função diferente daquela que 
ele esperava – argumenta Shuji.  
 
O Diretor da Consultoria de TI Conquest One, Antonio Loureiro, ressalta a importância da 
avaliação comportamental. “O RH especializado reúne a capacidade de análise técnica e 
comportamental. Na maior parte das vezes, os problemas que acontecem no setor de TI não 
são técnicos, são de má comunicação. Por isso, vaga para nerd é um negócio dificílimo de 
encontrar: são poucas as oportunidades de emprego para quem não tem competências de 
comunicação e trabalho em equipe – diz.  
 
Outras visões  
 
As consultorias especializadas não são a única opção na hora de selecionar profissionais de TI. 
Dependendo do modelo de gestão da empresa, outra possibilidade pode ser o processo de 
contratação feito de maneira participativa, com avaliações técnicas desenvolvidas pela própria 
equipe de TI da empresa. Para a diretora de RH da Disoft, Sueli Faria, esse é o método ideal.  
 



“Depois de um certo tempo trabalhando num determinado negócio, mesmo o profissional de 
RH não-especializado se familiariza com o linguajar, a técnica daquele setor. Quando o RH da 
empresa trabalha na seleção em conjunto com a equipe da área, diminui o período de 
integração do novo contratado e a possibilidade de acerto é maior – diz.  
 
E o trabalho do RH não se limita ao processo de recrutamento e seleção. Na área de TI, outra 
grande dificuldade é manter os profissionais na empresa e evitar o turnover – a alta 
rotatividade de funcionários. Isso acontece porque o mercado de trabalho na área está muito 
aquecido e as universidades não formam um número suficiente de profissionais para suprir 
todas as vagas. De acordo com a Coordenadora de Cursos de Recursos Humanos do Senac-SP, 
Bruna de Vasconcellos, os melhores funcionários podem escolher onde vão trabalhar, num 
movimento inverso ao de outros segmentos.  
 
“Identificar colaboradores novos é um desafio em todas as áreas; em TI, o mais difícil é 
manter. As empresas precisam usar estratégias de guerrilha, não têm pudor de puxar 
funcionários de concorrentes. E os profissionais da área são ambiciosos e focados, não 
costumam criar vínculos com as organizações – explica. 
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