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Pesquisa da Lopes & Borghi mostra valores de salários do estagiário até ao diretor de 
informática. 
 
Se você não tem a menor idéia de quanto ganha um profissional de tecnologia da informação, 
uma comparação extrema: enquanto um analista de help desk recebe em média 1.066 reais 
mensais, o salário médio de um diretor de informática é de 22.370 reais, segundo dados da 
consultoria Lopes & Borghi Associados. 
 
A pesquisa salarial avaliou, em abril de 2007, 48 empresas do Estado de São Paulo, com 
faturamento acima de 200 milhões de reais e contratação sob o regime CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho. De acordo com a consultoria, o maior volume desse tipo de contratação se 
concentra nas empresas multinacionais. 
 
 



 



O regime de Pessoa Jurídica (PJ) é o tipo de contratação preferida pelas empresas nacionais. 
“Principalmente as chamadas ‘fábricas de software’, integradores e implementadores de ERP”, 
conta o diretor da Lopes & Borghi, Benedito Borghi.  
 
Os salários líquidos deste regime são maiores. Contudo, os profissionais não têm acesso a 
benefícios como o 13° salário, férias e FGTS. “São poucas as empresas que oferecem estas 
verbas, e quando o fazem, optam por apenas uma delas”, acrescenta. 
 
Quanto ao mercado de trabalho, a Lopes & Borghi registrou, no período de janeiro a abril deste 
ano, crescimento de 80% dos processos seletivos, comparado a 2006. Apesar do mercado de 
Tecnologia da Informação possuir boas oportunidades em todo o Brasil, “falta gente qualificada 
para atender a demanda”, revela Borghi. 
 
A área que mais cresce e é valorizada, de acordo com Borghi, é a de segurança da informação. 
“Há forte demanda de profissionais técnicos e consultores”, diz. 
 
A grande variação de salários não se restringe à comparação entre cargos, como no primeiro 
exemplo. O valor que um analista de infra-estrutura sênior recebe mensalmente varia de 
3.500 reais a 6 mil reais. Este último número é salário mínimo de um gerente de 
desenvolvimento - que pode receber até 10 mil reais. 
 
Em alguns cargos, a variação entre o menor e o maior salário é menos significativa. Um 
analista de sistemas pleno recebe em média 3.970 reais - com variação entre 3.400 e 4.600. 
Os analistas de programação sênior recebem no mínimo 4.800 reais, podendo alcançar 6.760 
reais. 
 
Algumas profissões, como os gerentes de infra-estrutura, se destacam: 10.600 reais é o valor 
que pode chegar o salário deste profissional. Consultores e arquitetos de soluções podem 
ganhar até 8.100 reais mensais. 
 
Quando se fala em cargos de diretoria, geralmente ocupados por profissionais com idade entre 
28 e 45 anos, os números mostram grande diferença entre o menor e o maior salário. Um 
diretor de informática recebe, no mínimo, 15.500 reais mensais - podendo alcançar até 29 mil 
reais. 
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