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A mão-de-obra nacional se destaca por fatores como a criatividade. 
 
Tecnologia da Informação (TI) é uma área que cresce de forma constante e onipresente no 
mercado brasileiro, estendendo seu alcance a empresas dos mais diversos setores de atuação — 
desde bens de consumo a tecnologia, de indústria pesada até bancos e seguradoras. Mas o 
grande desdobramento desse fenômeno é a projeção internacional do Brasil como referência na 
formação de profissionais e na criação de soluções viáveis e inovadoras em software e hardware.  
O desenvolvimento da TI encontra solo fértil no Brasil graças, sobretudo, ao alto potencial de seus 
profissionais. A mão-de-obra nacional se destaca por fatores como criatividade, capacidade de 
improvisação, gosto por desafios, aprendizado rápido e alto interesse por especialização e 
certificações técnicas.  
 
O reconhecido potencial brasileiro em TI tem trazido para dentro de nossas fronteiras os 
cobiçados projetos chamados de offshore, nos quais grandes empresas multinacionais centralizam 
no país operações de atendimento mundial de seus clientes. A combinação de qualidade em altos 
padrões com custos extremamente competitivos é a chave da sobrevivência — e do sucesso — do 
Brasil nos negócios em TI. 
 
O cenário altamente favorável que tem se desenhado dá condições à criação do chamado “ciclo 
virtuoso” — o extremo oposto do sempre temido “círculo vicioso”. A projeção nacional no campo 
da TI promete atrair cada vez mais demanda por serviços (e, conseqüentemente, investimentos) 
de clientes estrangeiros no País. Assim, a tendência é que vejamos, dentro de pouco tempo, mais 
centros de desenvolvimento de software, projetos de outsourcing e consultorias movimentando o 
setor no Brasil. 
 
Muitas empresas começam a enxergar que é mais interessante criar por aqui centros de 
desenvolvimento em TI, em vez de recorrer a produtos e prestadores de serviços estrangeiros. 
Alguns empreendedores de faro mais aguçado montaram dentro de universidades brasileiras 
centros de desenvolvimento de software e soluções.  
 
Assim, a tecnologia é criada em seu terreno mais fértil (o ambiente acadêmico), com custos 
altamente competitivos e grande valor agregado - afinal, profissionais em fase de formação 
ganham experiência na prática, empreendendo projetos que muitas vezes foram feitos sob 
encomenda por algum grande cliente estrangeiro.  
 
Tendências em recrutamento 
 
Os profissionais de TI, como era de se esperar, estão em alta no momento. E o melhor: o cenário 
atual é bem diferente daquele verificado na época da “bolha da Internet”, quando foi criada uma 
demanda irreal e ilusória por mão-de-obra minimamente capacitada.  
 
Agora, felizmente, o fluxo no mercado de trabalho mostra-se sustentável e racional, 
acompanhando a fase de maturidade dos negócios em TI no País.  
 
As empresas, dos mais diversos setores, estão recrutando para posições em TI. Mas a procura 
tornou-se mais refinada, o que é ainda melhor para os bons profissionais — pois separa-se o joio 
do trigo e valoriza-se quem verdadeiramente tem potencial, experiência e/ou capacidade de 
crescimento na carreira. Os salários estão valorizados e muitos profissionais começam a trabalhar 
relativamente cedo em empresas de destaque no mercado.  
 



Muitos estudantes têm conseguido emprego já durante a faculdade, e com rendimentos altos para 
o momento de vida e carreira que atravessam — há casos de jovens com 18 anos que ingressam 
no mercado de trabalho com salários de até R$ 4 mil.  
 
Para quem quer se “aventurar” no promissor mercado de TI, e para quem já está nele, mas não 
quer ficar para trás, seguem duas dicas de um headhunter que recruta especificamente 
profissionais para posições na área: 
 
Mantenha seu inglês afiado. A “língua oficial” da TI é, sem dúvida alguma, o inglês. E a crescente 
demanda por projetos offshore exige que cada vez mais os profissionais de TI se reportem 
diretamente a clientes estrangeiros. 
 
- Procure se envolver mais no ambiente e nos negócios de sua empresa.  
 
Não é porque o profissional de TI ocupa uma posição de backoffice que ele tem de ser um 
ermitão. Isso significa, também, que é necessário “falar a mesma língua” de seus colegas. O 
profissional de TI tem a (péssima) tendência de abusar de explicações e termos técnicos, que 
geralmente são incompreensíveis para quem não é da área. 
  
Fonte: DCI, São Paulo, 4 maio 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


