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de obra especializada em tecnologia da informação poderá 
chegara 200 000 profissionais em 2014. 

Levantamento recente realizado pela revista EXAME 
apontou quatro profissões e funções ligadas à Tl entre as 
áreas nas quais a carência de profissionais é mais crítica 
no país: analista de sistemas, técnico em desenvolvimento 
de sistemas, gerente de Tl e administradorde banco de 
dados. 0 maior déficit, segundo a pesquisa, é de analistas 
de sistemas: são 211 000 profissionais atualmente, porém 
seriam necessários mais 30 000 para atenderá demanda 
do mercado. O salário médio inicial para essa profissão, de 
acordo com o estudo, é de 3 300 reais. 

ESTÍMULOS À CARREIRA 
A expectativa, no entanto, é que a situação comece a 

mudar, a partir de algumas medidas de incentivo adotadas 
recentemente pelo governo - entre elas, a desoneração 
da folha de pagamento para as empresas de software e 
serviços de Tl prevista no Plano Brasil Maior, que deverá 
contribuir para o aumento das contratações e a elevação 
dos salários - e de ações das próprias empresas que atuam 
nesse setor. A Intel, por exemplo, anunciou a disposição de 
investir na formação de desenvolvedores para o mercado de 

crescimento econômico do Brasil tem na tecnologia 
da informação um dos seus principais pilares. 
Hoje, a Tl é considerada um insumo fundamental 

para o desenvolvimento e a expansão dos negócios em 
praticamente todos os segmentos da economia brasileira. 
Por isso, esse setor vem crescendo a taxas expressivas 
no país: 11,3% em 2011 (na comparação com 2010], de 
acordo com estudo divulgado em maio pela Brasscom 
- Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 

0 levantamento, realizado pela consultoria IDC, 
revelou que o mercado interno de Tl - sem contabilizar 
exportações e operações internacionais - atingiu 102,6 
bilhões de dólares e representou 4,4% do Produto Interno 
Bruto brasileiro no ano passado. E a tendência, segundo a 
Brasscom, é que o faturamento do setor no país continue 
crescendo pelos próximos dez anos, quando deverá 
alcançara marca de 210 bilhões de dólares. 

Para isso, contudo, é preciso superar um dos gargalos 
que ameaçam a expansão do mercado de Tl no Brasil: a falta 
de profissionais qualificados em quantidade suficiente para 
atender a esse aumento de demanda. Se nada for feito para 
reverter esse quadro, a Brasscom alerta que o déficit de mão 
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software e serviços no país, por meio da colaboração com 
universidades brasileiras e de iniciativas como a realização 
de eventos voltados para esse público - caso do Intel 
Developer Forum Brasil, que ocorreu em maio, em São Paulo. 

Este, portanto, promete ser um bom momento para 
iniciar uma carreira em Tl - ou mesmo dar um upgrade a ela. 
Quem ainda está no ensino médio pode começar optando por 
um curso técnico. Existem vários deles disponíveis no país, 
muitos até gratuitos. É o caso dos cursos na área de tecnologia 
oferecidos pelas Escolas Técnicas [Etecs] mantidas pelo Centro 
Paula Souza em 152 municípios do estado de São Paulo. 

Um dos cursos mais procurados no vestibulinho das Etecs 
é o de Informática para Internet. Seu objetivo é formar técnicos 
para o desenvolvimento de software, interfaces e portais web, 
utilizando lógica e linguagens de programação do mercado. 
Outras opções oferecidas pelas Etecs paulistas são os cursos 
de Técnico em Informática e Técnico em Telecomunicações. 

SEGUINDO ADIANTE 
Com um diploma de curso técnico, já dá para conseguir 

emprego na área de Tl. Mas, se a intenção for mesmo seguir 
essa carreira profissional, o próximo passo deverá ser a 
universidade. Os principais cursos superiores (bacharelado) 

nessa área são os de Ciência da Computação, Engenharia 
da Computação e Sistemas de Informação. Disponíveis em 
diversas faculdades e universidades em todo o país, os 
cursos têm, em geral, de quatro a cinco anos de duração. 

Quem prefere uma formação mais rápida, ou quer se 
especializarem uma área de Tl, pode recorrera um dos 
inúmeros cursos superiores de curta duração - dois anos 
em média - oferecidos por várias instituições de ensino, 
inclusive na modalidade a distância (via web). Entre as 
opções disponíveis, destacam-se cursos de Gestão de 
Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Banco de Dados, Redes e Sistemas para Internet. 

Uma dica importante para quem está disposto a investir 
em um curso superior é verificar se a faculdade tem parceria 
com empresas de Tl. Além de abrir as portas para futuros 
estágios, esses acordos facilitam a atualização do conteúdo 
das aulas, o acesso a equipamentos e ferramentas de 
desenvolvimento e, muitas vezes, permitem até participar 
de intercâmbios com outros países. Aliás, dominar um outro 
idioma - em especial, o inglês - é requisito fundamental 
para quem vai seguir a carreira de Tl. Por isso, seja qual for 
o curso ou a universidade escolhida, vale a pena investir 
algumas horas da semana no estudo dessa língua. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 317, p. 130-131, jun. 2012.




