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É natural encontrarmos, na maioria das pessoas, um sentimento de desilusão em relação ao 
mercado de trabalho. Isto provavelmente vem acontecendo em decorrência de um cenário que 
apresenta 2,2 milhões de pessoas desempregadas, que significam 9.5% da população, sendo 
que a renda média mensal dos empregados está em torno de R$ 1.108,30 (segundo dados do 
IBGE). Temos uma grande quantidade de pessoas desempregadas ou no mercado informal ou 
ainda, pessoas empregadas mas descontentes por um salário baixo ou por uma colocação 
frustrante. 
 
Contrapondo este cenário, existe no Brasil uma área que mostra um déficit de 20 mil 
profissionais e também um crescimento no setor de 11% ao ano até 2009. Estamos falando de 
Tecnologia da Informação (TI), que possui números impressionantes quando comparados a 
outros segmentos, tais como: 
 
• 4,3 milhões de computadores vendidos no Brasil, somente no 1º semestre; 
 
• R$ 1 bilhão é a previsão de faturamento on-line no Natal de 2007; 
 
• 72% dos usuários brasileiros já tiveram contato com o Second Life; 
 
• 47% dos blogueiros brasileiros têm menos de 18 anos; 
 
• US$ 2,6 bilhões é o faturamento do e-commerce brasileiro no 1º semestre de 2007; 
 
• R$ 15,5 milhões é o investimento dos bancos brasileiros em tecnologia em 2007; 
 
• 6 milhões de conexões de banda larga no Brasil, no 1º trimestre de 2007. 
 
São dados de um mercado que está crescendo e vai crescer ainda mais, principalmente por se 
tratar de um mercado jovem que precisa de maturação. Dentro desta grande área de TI, 
encontramos diversas sub-áreas que possuem especializações, certificações e formações 
específicas que podem ser seguidas. Dentre elas, podemos destacar: segurança da 
informação, redes de computadores, administração de banco de dados, análise e 
desenvolvimento de sistemas, entretenimento, desenvolvimento Web, consultor de tecnologia, 
suporte, etc.  
 
Outro dado importante a ressaltar é que a taxa de desemprego nesta área é de apenas 1% 
entre os pós-graduados e 2% entre os que só fizeram faculdade. Cada vez que uma pessoa 
completa uma etapa de estudo, sua remuneração aumenta cerca de 30%, sendo que o maior 
salto se dá com o diploma de um curso superior. Além disto, temos neste setor uma média 
salarial que ultrapassa os R$ 3.000,00 mensais, considerada muito alta em relação à média 
brasileira. Um estagiário da área inicia a carreira com, em média, R$ 800,00 e chega até a R$ 
1.800,00 mensais. 
 
Analisando todos estes dados, podemos concluir que o investimento na carreira de TI é 
altamente promissor e rentável. Investindo em um curso superior, que pode ser de quatro ou 
de dois anos, você pode alcançar uma renda satisfatória em um ou dois anos, chegando a um 
cargo de superior, como por exemplo, analista ou desenvolvedor, recebendo em média R$ 5 
mil reais mensais. 
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