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O processo de criação de novos cargos nas organizações acompanha a evolução tecnológica nos 
mais variados campos. Principalmente na área específica de tecnologia da informação essa 
premissa é mais verdadeira, uma vez que essas transformações são mais sentidas diante do 
caráter de vanguarda e velocidade que a caracterizam. 
 
O setor de TI está entre os mais promissores do mundo. No Brasil, a procura por profissionais da 
área está em alta por causa da popularização da Internet e a informatização das empresas. 
A Towsend Consultoria em RH, em sintonia com essa dinâmica do mercado, e conhecedora dos 
cargos que estão criando essa nova onda de conhecimento nas organizações, abrangendo os 
segmentos de informática, Internet e telecomunicações, através de uma pesquisa realizada 
detectou crescimento na área que se segue: áreas de atuação com maior crescimento no 
semestre — telecomunicações 31%, informática 19% e Internet 10%. 
 
Como a exigência das empresas é maior, os profissionais têm de se especializar o quanto 
puderem na área para garantir uma vaga. Para uma boa colocação o curso técnico de informática 
é o primeiro passo a ser dado. Depois é partir para uma formação de nível superior, além de 
participar de cursos de certificação como: CCNA, CCNP (Cisco), CLP, CLS (Lotus), CNA, CNE 
(Netware), MCP, MCSD, MCSE (Microsoft), que é uma ponte para ingressar no mercado de 
trabalho. A depreciação acontece rapidamente nesse segmento; é um setor muito dinâmico, em 
um ano o conhecimento do profissional fica defasado em comparação ao desenvolvimento, 
principalmente na área de hardware. Então, quanto mais cursos e palestras estiverem presentes 
no currículo, maior a chance, isso vale até mesmo para quem está empregado. Na área de 
software, esse tempo é um pouco mais longo, cinco anos, mas mesmo assim, exige estudo 
constantemente. 
 
Outras especialidades são essenciais para se destacar na briga por uma vaga: fluência em inglês e 
espanhol, o idioma italiano é bem apreciado pelas empresas. Graduação e pós-graduação com 
MBA também fazem a diferença. Experiência em multinacionais nas áreas industriais ou em 
serviços de tecnologia dão um destaque ao candidato.  
 
A vivência é um dos pontos chaves na procura por oportunidades na área. Outra exigência dos 
empregadores é que o candidato tenha visão de gestão. O candidato tem que ter um pé na 
tecnologia e outro no negócio.  
 
A mistura de perfis técnico e gestor percorrem caminhos em grandes partes dos cargos de 
vanguarda da tecnologia.  
Um profissional com visão de negócios consegue entender as necessidades da empresa e prover a 
melhor solução, além de desenvolver estratégias, táticas e políticas empresariais. 
 
Hoje, o intercâmbio da tecnologia com outros campos da ciência se fará presente em várias 
carreiras do futuro. 
 
Recente estudo apontou, entre várias carreiras de futuro, a do analista de sistemas e 
informações, administrador de bancos de dados, engenheiro biomédico, administrador de 
infossistema, desenvolvimento de produtos e processos, segurança do trabalho e meio ambiente, 
são áreas em crescimento junto a TI. 
 
Outro ponto a ser destacado na área de TI são os salários; após uma estagnação, o mercado 
começa a reagir neste ano de 2005. A hierarquia de cargos ainda não padroniza a remuneração 
do alto escalão.  
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