
Profissionais colocam setor de TI em xeque 
 
Um número cada vez maior de empresas que atuam em mercados emergentes reconhece a 
importância de gerenciar talentos. Uma pesquisa patrocinada pela SAP e conduzida pela 
Unidade de Inteligência do The Economist indica que 43% dos executivos desses países 
acreditam que, nos próximos três anos, recrutar e reter empregados se tornará mais difícil. 
 
No Brasil, o fator apontado como o que mais atrapalhará a contratação de profissionais 
talentosos no período é a falta de qualificação e habilidades apropriadas, com 57% das 
respostas. Em segundo lugar, aparece a inabilidade a companhia para atingir a expectativa 
salarial do candidato, com 47%.  
 
"Poucas pessoas querem estudar matemática, TI. Concordo que seria importante dar um 
pouco mais de charme à área, os benefícios da TI deveriam ser comunicados de forma mais 
clara", diz Claus Heinrich, membro do conselho mundial da SAP e diretor mundial da área de 
RH da companhia, Ricardo Basaglia, gerente da divisão de TI da Michael Page, empresa 
especializada em RH, chama a atenção para a queda no interesse por cursos de TI no Brasil. 
"Nos últimos cinco anos, a procura caiu 30%", relata. 
 
O acesso mais fácil à tecnologia, para Basaglia, é um dos responsáveis por esse desinteresse. 
"O jovem hoje consegue, muito mais facilmente, avaliar se deseja ou não trabalhar com 
tecnologia", afirma o gerente. Além disso, por conta da necessidade de alinhamento da TI 
com as áreas de negócios, atualmente é possível trabalhar com tecnologia mesmo tendo feito 
outros cursos, como Números do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), referentes a 2005 e 2006, mostram certa estabilidade na oferta de 
cursos de Ciência da Computação e na formação de profissionais. No período, as vagas 
oferecidas cresceram de 884 mil para 97,7 mil. Os candidatos passaram de 149,2 mil para 
154,3 mil. 
 
Ao todo, 42,6 mil alunos ingressaram nas instituições de ensino em 2005. No ano seguinte, 
44,9 mil foram aceitos. Apesar disso, apenas 15,6 mil alunos em 2005 e 16,9 mil em 2006 
concluíram a faculdade. 
 
De olho na necessidade de qualificar e formar pessoas para atuar na área de TI, a Associação 
Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) criou, em 
2006, o projeto-piloto de Formação de Recursos Humanos em Software (ForSoft). 
 
O Treinamento, baseado em ensino a distância, tem pólos de acesso em 16 cidades, com 27 
turmas e 1.350 alunos. A primeira formatura acontece em agosto. O projeto tem o apoio de 
12 empresas-madrinhas, que participam do projeto e contratam os alunos. 
 
Segundo a consultoria IDC, de 2006 até 2009 serão gerados na América Latina pelo menos 
630 mil vagas em tecnologia, 47% no Brasil. Já o The Economist indica que os entrevistados 
brasileiros vêem de forma especial a necessidade de haver uma fonte de talentos de TI, 
classificada como muito importante para 52% dos participantes do País. Quase 60% deles 
acreditam que encontrar talentos em TI nos próximos três anos é muito importante para suas 
organizações. 
 
"Se o Brasil quer continuar avançando, precisam encorajar pessoas a irem para TI. E este é 
um desafio para todos: governo e empresas", alerta Heinrich. Alexandra Reis, gerente de 
pesquisas da IDC, ressalta que mesmo com a queda no interesse por TI, o mercado não vai 
sofrer com falta de profissionais. "O mercado se ajusta», aposta. 
 
O maior problema, para ela, está nos níveis hierárquicos mais altos. Como a oferta é grande, 
é mais interessante para um jovem apostar em um curso técnico do que investir quatro anos 
do uma formação superior. Assim, se os cursos rápidos forem suficientes para suprir a 
demanda imediata, a falta de pessoas com nível superior pode gerar problemas para 
encontrar novos líderes. "Um gestor precisa pensar do ponto de vista de negócios, não basta 
conhecimento técnico", diz. Para o coordenador da área de MBA em tecnologia da PUC de São 



Paulo, Alexandre Campos Silva, uma redução no interesse é normal após o estouro da bolha. 
Assim como as empresas de tecnologia sofreram para recuperar a credibilidade ainda vai 
demorar algum tempo para que o interesse dos jovens por faculdades em TI volte a crescer. 
 
 
Leia mais: 
 
Eles fazem parte do BRIC mas são diferentes 
    
O estudo do The Economist revela diferenças entre os países do chamado BRIC (Brasil, Rússia 
Índia e China) quando o assento é recrutamento e retenção de talentos. O principal aspecto é 
quanto ao motivo que leva à carência de profissionais em cada país. 
 
No Brasil, na índia e na China, o motivo número um é a lacuna entre o que a universidade 
oferece e o que a indústria precisa, Na Rússia, a dificuldade é a migração de talentos para 
outras nações. A índia parece ser o país que enfrentará mais dificuldades para reter e recrutar 
talentos nos próximos três anos, com 57% dos respondemos indianos indicando que será 
significantemente mais difícil recrutar e reter talentos no período. No Brasil, a mesma opção 
recebeu 31% das respostas. 
 
Como resultado, a expectativa salarial esta aumentando na índia. Mais de 60% dos 
participantes da pesquisa naquele país disseram que a incapacidade de atingir as expectativas 
salariais é problema para recrutamento e seleção de pessoal. No Brasil, este item aparece 
como o segundo principal problema, apontado por 47% dos entrevistados. 
 
Na China, a oferta de mão-de-obra é crescente. Apenas 33% dos entrevistados chineses 
informaram que reter e recrutar talentos ficará significantemente mais difícil nos próximos 
três anos. O estudo entrevistou 944 executivos em todo o mundo, entre fevereiro e março de 
2008. Do total, 357 respondentes estão na China, Rússia, índia e Brasil e 40% são CEOs, 
CFOs e CIOs. Empresas de diversos setores estão representadas na análise.  
 
                                         Fonte: Computerworld, a. 13, n. 499, p. 34-35, 6 ago. 2008. 


