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A previsão do Instituto Brasil para a Convergência Digital (IBCD) é de que 210 mil vagas de 
trabalho disponíveis na área de tecnologia da informação (TI) não serão preenchidas até 2010. 
O motivo? Falta de profissionais qualificados. Se, por um lado, o dado é desanimador em 
relação às perspectivas de sustentabilidade do crescimento da economia, para os candidatos a 
uma vaga na área isso sugere um grande campo em aberto. Além do conhecimento técnico 
das linguagens e ferramentas próprias do setor, é requisito básico ter familiaridade com a 
língua inglesa, já que as fontes de informação do setor estão em grande parte nesse idioma. 
Possuir perfil criativo é um diferencial para os aspirantes a vagas, especialmente de 
desenvolvedores de software.  
 
Segundo o relatório "A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil", elaborado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o setor de TI no Brasil é composto por 48,5 mil 
estabelecimentos, que empregam 432 mil trabalhadores a um salário médio de R$ 1,6 mil. É 
ainda o segmento com maior representatividade nacional no número de formandos, com 33 
mil novos profissionais sendo lançados no mercado a cada ano. A liderança se repete no Rio de 
Janeiro, onde 3,3 mil estudantes se formam na área.  
 
 
As empresas costumam ter dificuldade para preencher vagas, mas muitas já aprenderam a 
estimular ao máximo a qualificação de seus funcionários a fim de garantir o atendimento à 
demanda aquecida. O setor é internacionalmente reconhecido como propagador de mudanças 
significativas na estrutura das companhias e por favorecer a criatividade e a iniciativa entre os 
funcionários.  
 
20% do tempo livre.  
Hierarquias diluídas e jogos de videogame à disposição dos funcionários estão entre os 
ingredientes utilizados pelo Google para estimular os profissionais que atuam na empresa. Eles 
têm ainda 20% do tempo de trabalho livres para utilizarem em projetos pessoais, com toda a 
estrutura da multinacional à disposição. “A dificuldade não está em atrair pessoas com boas 
idéias e vontade de colaborar, mas sim em não engessá-las com o operacional e as 
burocracias do dia-a-dia”, analisa Felix Ximenes, diretor de comunicação do Google Brasil.  
 
Segundo o executivo, não há um perfil determinado para se conseguir um emprego na 
empresa, mas notam-se algumas características em comum entre os funcionários, que são 
procuradas nos candidatos. Entre elas estão inquietude intelectual, demonstrada por meio de 
iniciativas de caráter profissional ou pessoal, excelente desempenho acadêmico e facilidade no 
trabalho em equipe. As formações são as mais variadas, abrangendo desde engenharia e 
ciências da computação, até direito e comunicação social. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 jun. 2008. Seudinheiro, p.B-
20. 


