
TI é uma das áreas que têm futuro
 
Segmento estima a necessidade de contratação de 750 mil profissionais até 2020 
 
A estimativa é de que será necessário incorporar cerca de 750 mil profissionais para que seja 
alcançada a meta de aumentar em 50% o peso relativo do setor de Tecnologia da Informação 
no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até 2020. 
 
O setor de Tecnologia da Informação (TI) é um dos que registram crescimento na oferta de 
oportunidades, porém sofrem com a falta de mão de obra. Estudo da Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) estima que este ano o país 
terá um déficit de 92 mil profissionais, considerando que as empresas de tecnologia planejam 
contratar 34 mil pessoas. Há gargalos como, por exemplo, o domínio de língua inglesa para 
atender ao mercado. A estimativa é de que será necessário incorporar cerca de 750 mil 
profissionais para que seja alcançada a meta de aumentar em 50% o peso relativo do setor de 
Tecnologia da Informação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até 2020, de acordo com a 
Brasscom. 
 
Os cargos em que há maior carência de trabalhadores são os de analistas/ projetistas, 
desenvolvedores/programadores/implementadores, coordenadores/ gerentes/diretores e 
consultores, além de estagiários. Uma das explicações para tantas vagas pode estar na evasão 
no ensino superior relacionado ao segmento. Segundo a Brasscom, quase 600 mil candidatos 
se inscrevem anualmente em cursos de Tecnologia da Informação, para 470 mil vagas 
disponíveis. No entanto, a formação anual é de apenas 85 mil pessoas, 15% das que 
ingressaram. 
 
Além de TI, outras áreas que devem demandar profissionais de forma mais intensa são as de 
petróleo e turismo. A primeira, em razão da expectativa com a exploração do pré-sal. A 
segunda, especialmente por conta da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 
2016. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 abr. 2011, Informe publicitário, p. 11. 


