
setor de tecnologia 
da informação 
emprega, 
atualmente, 
1,3 milhão de 
profissionais. Até 

2020, a estimativa da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom) é que o 
segmento precisará de 750 mil 
novos trabalhadores para alcançar a 
meta de elevar a participação do PIB 
para 6,5%. Uma grande 
oportunidade para os jovens que 
estão procurando colocações no 
mercado de trabalho, mas uma 
preocupação ainda maior para 
empresas, universidades e o próprio 
governo, que querem tornar o setor 
um exportador de serviços. 

A formação de jovens e a 
especialização de profissionais são 
equações de difícil solução quando 
analisada a radiografia do setor, 
fortemente marcado pela velocidade 
de lançamentos e evoluções 
tecnológicas; alto custo de 
especialização de profissionais; e 
descompasso entre a formação e a 
demanda das empresas. 

Para entender a relação entre as 
necessidades do mercado e as 
estratégias de faculdades, 
universidades e o plano do governo 
para aumentar a oferta de mão de 
obra, a Tl Inside ouviu educadores 
e consultores perguntando sobre as 
alternativas planejadas para tirar o 
País desse círculo vicioso. A primeira 
constatação é ainda mais alarmante. 
Além do déficit de formação, há o 
déficit de fidelização, ou seja, ao 
atingir certa senioridade, o 
profissional de Tl, ao invés de saltar 

para um nível mais gerencial, 
simplesmente abandona a carreira. 

Um fenômeno batizado de "turn 
away" e que, diferente do "turn over 
(troca de uma empresa por outra), 
registra quando o profissional 
simplesmente abandona a área onde 
atua. "Existe uma carência de mão de 

obra em Tl em todos os aspectos, 
tanto na área operacional, como na 
parte gerencial e estratégica", 
constata o professor e coordenador 
do MBA em Tl da FGV Management 
de São Paulo, Luiz Antonio Jóia. "Na 
parte gerencial e estratégica isso 
ocorre porque, de maneira geral, os 
profissionais de Tl saem da área 
antes de chegar à posição gerencial", 
explica. 

Estudo da FGV indica que, até 
2016, faltarão 30 mil profissionais no 
mercado de trabalho. Os mais 
experientes simplesmente tendem a 
abandonar a carreira entre 35 e 45 
anos, partindo para outras áreas, após 
serem vencidos pelo cansaço. "É uma 
área em que profissional precisa se 
preparar de forma absurdamente 
rápida e trabalha sob forte pressão", 
complementa o professor. 

Além disso, tem-se registrado a 
entrada prematura de profissionais 
nesse mercado. Jóia diz que, por ser 
uma ocupação e não uma profissão 
regulamentada - não há um conselho 
dos profissionais de Tl -, não é 
incomum deparar-se com 
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programadores a partir dos 16 anos 
de idade, o que também antecipa a 
"aposentadoria". 

Requisi tos 
A Brasscom enumera, entre os 

fatores que contribuem para o 
apagão da mão de obra em Tl, o fato 
de o setor apresentar crescimento 
histórico superior ao PIB nacional. Em 
2011, cresceu 13%, alcançando 
faturamento de US$ 112 bilhões e, 
responde por 4,5% do PIB nacional. 
Além disso, Tl está inserida em todos 
os setores da economia moderna, 
ajudando a aumentar a 
competitividade e a produtividade das 
empresas. A sociedade utiliza 
tecnologia mais intensamente no 
cotidiano; e novas tecnologias - como 
computação em nuvem, redes 
sociais, dispositivos móveis e 
segurança da informação -
demandam profissionais com novas 
habilidades. 

"Novas tecnologias surgem a 
cada dia e algumas com uma 
velocidade impressionante. É o caso 
de cloud computing que, em cinco 
anos, saiu de praticamente zero para 
hoje ser realidade na maior parte das 
empresas, especialmente nos 
Estados Unidos e na Europa", 
concorda Celso Poderoso, 
coordenador do curso de MBA em 
Arquitetura de Redes e Cloud 
Computing da FIAP. 

Outra área destacada por ele é o 
big data. "Esta vem sendo 
comentada há pouco mais de dois 
anos e hoje já apresenta grande 
necessidade de mão de obra", 
comenta Poderoso. E com novas 
tecnologias, novas profissões e 
funções também aparecem. É o 
caso, por exemplo, do CDO (Chief 
Data Officer) e do Data Scientist -
profissionais especializados no uso 
de dados, especialmente aqueles 
gerados pela avalanche de 
informação que precisará ser 
administrada nos próximos anos. 

Habil idades 
A pesquisa "O Mercado de 

Profissionais de Tl", realizada pela 
Brasscom, apontou que dez cargos 
em Tl concentram 93% das 
contratações no País e todas elas 
estão na base da pirâmide. As 
ocupações com maior demanda são: 
analista de desenvolvimento de 

sistemas; analista de suporte 
computacional; programador de 
sistema da informação; técnico em 
manutenção de equipamentos de 
informática; help desk; analista de 
redes e de comunicação de dados; 
operador de computador; operador 
de rede de teleprocessamento; 
analista de sistemas de automação; 
programador de internet. 

Como é de se esperar em um 
mercado em que a procura supera a 
oferta, os salários sobem. Segundo 
dados da entidade brasileira, a média 
salarial inicial de Tl é de R$ 1.977,00, 
considerando o primeiro registro em 
carteira profissional. Esse número é 
ainda maior em áreas como análise 
de desenvolvimento de sistemas, que 
tem uma média inicial de R$ 
2.918,00, valor alto quando 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 10-12, dez. 2012.




