
Mercado de TI 
e o colapso da mão 
de obra no Brasil

Já não é mais 
novidade que os 
profissionais de 
Tecnologia da 
Informação estão se 
tornando cada vez 
mais escassos no país

Se por um lado temos 
excelentes empre-
sas nacionais produ-

zindo produtos e serviços 
inovadores e capazes de 
competir com concor-
rentes estrangeiros, por 
outro, a falta de mão de 
obra capacitada acaba por 
frear ou limitar uma ex-
pansão, visto que centros 
como Estados Unidos, 
Alemanha, Suécia e Po-
lônia, sedes de grandes 
multinacionais, contam 
com especialistas oriun-
dos de todas as partes do 
mundo. 

Segundo um mapea-
mento sobre tendências 
de mercado realizado pela 
consultoria IDC Brasil, o 
setor de TI no país é o 
sétimo maior do mundo 
e deve seguir com alta de 
5,8% em 2020. 

Ao mesmo tempo, o 
estudo “Achados e Reco-
mendações para Forma-
ção Educacional e Em-
pregabilidade em TIC”, 
da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Co-
municação (Brasscom), 
aponta que a demanda 
anual por novos talentos 
projetada entre 2019 e 
2024 está em 70 mil pro-
fissionais. No entanto, 
apenas 46 mil pessoas se 
formam ao ano no Ensino 
Superior.

Em regiões como o nor-
te do Rio Grande do Sul 
as coisas são ainda mais 
complicadas. A Elevor - 
startup que desenvolve 
softwares de gestão para 
os mais variados setores 
- conta hoje com 60 co-
laboradores e sente falta 
de um maior número de 
profissionais qualificados 
disponíveis no mercado. 
Isso nos obriga a ter 
criatividade na condução 
dos projetos para que não 

ocorram atrasos prejudi-
ciais à empresa em termos 
de expansão.

A meu ver, a área de 
Tecnologia da Informação 
é relativamente nova e so-
mente nos últimos anos é 
que assumiu um papel de 
protagonismo. Se antes 
um profissional de TI atu-
ava apenas em questões 
técnicas, agora está cada 
vez mais presente na par-
ticipação de tomadas de 
decisões estratégicas da 
companhia. Outro ponto 
importante, é que devido 
à essa relevância em que 
o profissional de TI se 
inseriu, as empresas bus-
cam pessoas com conhe-
cimento e competência 
para terem autonomia nas 
decisões e caminharem 
com as próprias pernas.

Considerando que todos 
os negócios precisam de 
profissionais de TI e que 
a profissão vai na con-
tramão dos altos índices 
de desemprego no país, 
o jovem acadêmico tem 
um futuro altamente 
promissor. Aconselha-
ria aos estudantes para 
definirem a sua área de 
interesse e onde desejam 
atuar antes mesmo de 
entrarem na faculdade, 
lembrando que é uma 
área ampla, ou seja: ter 
foco é fundamental para 
adquirir o conhecimento 
necessário para uma boa 
atuação no mercado.

Um ponto positivo foi 
a recente mudança na 
legislação trabalhista, 
que possibilitou maior 
flexibilidade em certos 
aspectos. Na Elevor, te-
mos trabalhado com uma 
geração mais nova, com 
liberdade de horário, 
home office e bonifica-
ção por resultado que 
até então era impossível 
com a CLT. A carência 
de profissionais é uma 
realidade, mas estamos 
nos adaptando para o que 
vem pela frente.
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D - Confeiteiros e Doceiros
A Harald, líder em coberturas e chocolates no Brasil, passou a disponibi-
lizar gratuitamente em seu site materiais exclusivos da marca - receitas, 
vídeos e dicas - com o objetivo de ajudar os microempreendedores de 
todo o país. A companhia vai liberar um novo conteúdo exclusivo a cada 
dia e, com a proximidade da Semana Santa, os materiais terão como 
tema a Páscoa que é uma das principais datas para inúmeros confei-
teiros e doceiros, que dependem dos seus negócios. Para isso, basta se 
inscrever na plataforma online (http://linktr.ee/haraldchocolates), onde 
uma equipe de profissionais estará disponível para interagir e tirar as 
dúvidas dos consumidores. 

E - Álcool em Gel
A Yamá Cosméticos anuncia que iniciou a produção de 5 toneladas de 
álcool em gel para distribuição gratuita aos hospitais e instituições da 
cidade de Cotia. A iniciativa mobilizou a fábrica da empresa que fica no 
mesmo município e também destinará parte da produção para o time 
de colaboradores. A distribuição visa contribuir com a contenção da 
epidemia de Coronavírus em Cotia. Para essa produção de álcool em 
gel, a Yamá contou a colaboração das empresas parceiras Chemyunion, 
AQIA Química Industrial, Givaudan e BIM, que ajudaram com matéria 
prima e distribuição para a entrega dos frascos. Outras informações: 
(www.yama.com.br).

F - Naturais e Orgânicos
O Mundo Verde está oferecendo o serviço de delivery para atender aos 
consumidores que desejam manter os hábitos saudáveis no conforto do 
lar durante o período de restrição das atividades normais que a popu-
lação vem enfrentando. A rede mantém a qualidade do atendimento e 
a segurança dos clientes em mais de 140 unidades nas cinco regiões do 
país. Para isso, disponibiliza uma diversidade de produtos que atende 
diferentes perfis de consumidores, entre eles diabéticos, intolerantes 
a glúten, lactose e vegetarianos. Os pedidos podem ser realizados dire-
tamente na loja mais próxima. Para conferir as unidades que oferecem 
o serviço e o horário de atendimento, acesse (www.mundoverde.com.
br/lojas-delivery). 

A - Ofertas Online
Para ajudar o setor varejista, seja ele pequeno, médio ou grande a atra-
vessar este momento de quarentena e prevenção ao novo Coronavírus 
e a queda das vendas nas lojas físicas, o Tagsell está oferecendo o UP-
sell, gratuitamente, por 30 dias. O UPsell é um aplicativo que conecta 
o lojista ao Tagsell cartazista eletrônico e permite criar e compartilhar 
as ofertas do estabelecimento nas redes sociais e informar aos clientes 
das promoções, e até mesmo da chegada e reposição de produtos, para 
que possam abastecer suas casas ao longo deste período. Para utilizar 
gratuitamente, acesse: (juntospelovarejo.tagsell.online/cadastro). 

B - Soluções Rápidas 
A Vale, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e a Rede 
Mater Dei de Saúde, acaba de lançar o edital "Vale COVID-19 Desafio" 
com o objetivo de apoiar soluções que reduzam os impactos do novo 
Coronavírus na sociedade. O apoio será feito por meio de aportes fi-
nanceiros ou conectando parceiros para que essas soluções possam ser 
colocadas em prática em no máximo 15 dias. O investimento será de até 
US$ 1 milhão. O programa busca potencializar a capacidade de inovação 
no Brasil e no mundo trazendo em tempo recorde soluções que possam 
minimizar o impacto da pandemia e trazer qualidade de vida a todos. 
Inscrições pelo site (www.vale.com/covid19desafio).  

C - Caminhos da Navegação
Mesmo na adversidade, os armadores não param. Unidos em prol de 
um Brasil que segue em frente neste momento desafiador, continuam a 
abastecer o país com bens de consumo. Anualmente são movimentadas 
mais de 10 milhões de toneladas de alimentos e 87 mil toneladas de me-
dicamentos e produtos médicos. Com uma frota de mais de 400 navios, 
transportam quase um milhão de contêineres todo mês. Conscientes das 
responsabilidades, estão em constante movimento para que nada falte 
aos brasileiros. As equipes estão comprometidas com a continuidade das 
operações e excelência nos serviços. Graças a eles, todos os caminhos 
levam a navegação. 

G - Ações Práticas
A Fundação Dom Cabral anuncia a programação da segunda semana de 
webinars gratuitos. A série 'Com:unidade debate', de maneira aberta e 
gratuita, temas sobre gestão, RH e inovação. Os convidados são profes-
sores dos programas abertos e customizados, que abordam um tema 
diferente a cada dia. A proposta é levar conhecimento e troca de expe-
riências, especialmente no momento de crise vivenciada mundialmente. 
O link para acesso à série de webinars é: (http://com-unidade.fdc.org.br). 
Além das transmissões diárias ao vivo, os vídeos também são gravados 
e disponibilizados no mesmo canal para quem quiser assistir depois. 

H - Vinhos e Destilados  
Os eventos “Wine Trade Fair” e “Cachaça Trade Fair”, eventos que acontecem 
simultanêamente e cuja realização estavam previstas para maio próximo, 
acabam de ser postergados, em coordenação com os esforços de contenção 
da propagação da pandemia do Coronavírus. As feiras, exclusivamente B2B, 
serão realizadas entre os dias 4 a 6 de maio de 2021, no Anhembi. Todos os 
186  expositores que haviam contratado a participação na 4ª edição do evento 
foram consultados e, por unanimidade, concordaram plenamente com o adia-
mento. O combate à pandemia congrega valores e esforços solidários. Outras 
informações: (www.winetradefair.com.br) - (www.cachacatradefair.com.br).

I - Venda de Carros
Seja para trocar de carro, empreender em aplicativos de transporte ou 
investir em novos negócios, o Brasil teve 14.592.691 veículos usados 
comercializados em 2019, segundo a Fenauto. A venda, porém, costuma 
ser desgastante, pela dificuldade e demora da negociação, depreciação 
e receio de golpes. A pandemia do novo Coronavírus é um agravante, 
pela necessidade de isolamento social e restrição de contato com outras 
pessoas. A startup Amper99 foi criada para facilitar esse processo, com 
segurança e comodidade: o vendedor pode efetuar a transação sem 
sair de casa e consegue valores até 30% maiores do que o ofertado por 
concessionárias, enquanto o comprador tem o automóvel levado até ele 
para test drive. Saiba mais em: (www.amper99.com.br). 

J - Áreas do Direito 
A Associação dos Advogados (AASP) está disponibilizando gratuitamente 
em seu site, (www.aasp.org.br), para os advogados de todo o país, uma 
série de vídeos sobre os impactos da Covid-19 em diversas áreas do direito, 
com exposições de renomados professores das áreas de trabalho, família, 
contratos, processo civil, civil e penal.  Entre outros, são abordados os se-
guintes temas: a flexibilização dos contratos para redução dos desligamentos, 
validação das negociações individuais entre empregados e empregadores 
para enfrentamento de momentos de incerteza, regulamentação do teletra-
balho (home office), antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas. 

Caminhoneiros e portuários 
serão o próximo foco da cam-
panha de vacinação contra a 
gripe em todo o país, assim 
que a agenda para idosos e 
profissionais de saúde for en-
cerrada, conforme anunciou 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas. 

O ministro falou da campanha 

com 130 postos de atendimento 
a caminhoneiros em rodovias de 
todo o país com orientações e a 
entrega de produtos de higiene 
e alimentação aos profissionais 
e disse que a vacinação dos 
caminhoneiros contará com a 
mesma logística.

"Os profissionais de trans-
porte terão esse suporte. Eles 

entram na prioridade assim que 
acabar a vacinação dos idosos e 
dos profissionais de saúde. Isso 
é muito importante porque vai 
garantir esse conforto a mais 
aos trabalhadores que estão 
prestando um grande serviço 
ao nosso país. É o nosso dever 
garantir essas condições", afir-
mou Tarcísio (ABr).

O financiamento poderá 
ser pago em 36 meses 
(carência de 6 meses 

e 30 parcelas), e taxa de juros 
de 3,75% a.a. Poderão aderir 
à modalidade as empresas 
com faturamento anual entre 
R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

“A Caixa está ao lado das 
Micro e Pequenas Empresas. 
É nossa missão ajudá-las 
neste momento difícil, crian-
do linhas de financiamento, 
diminuindo taxas de juros, 
oferecendo pausa nos em-
préstimos. Nossas medidas 
são dinâmicas e se neces-
sário, a Caixa lançará novas 
medidas. Faremos o que for 
possível para garantir a em-
pregabilidade dos trabalha-
dores e as empresas vivas”, 

Caixa fara o possível para 
'garantir a empregabilidade dos trabalhadores'.
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O Coronavírus provocou perdas em di-
ferentes setores desde a sua chegada ao 
país, mas um deles tem obtido excelentes 
resultados em meio à pandemia: o e-com-
merce. Um levantamento realizado pelo 
Compre&Confie, empresa de inteligência 
de mercado, mostra que 13 milhões de 
compras online foram realizadas entre 24 
de fevereiro e 18 de março, alta de 30,8% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. O aumento gerou R$ 5,56 bilhões 
em vendas, número 28% maior do que o 
registrado no mesmo período de 2019.

Diferentes produtos têm sido comprados 
via e-commerce nesse período, mas um de-
les é destaque em todo o país: o álcool em 
gel. No mesmo período analisado, as vendas 
do produto tiveram aumento de 4764% em 
relação ao mesmo período do ano anterior e 
o faturamento com o item cresceu 4974%. 
O crescimento chama a atenção até mesmo 
quando comparado a outros produtos de 
saúde: entre fevereiro e março, o volume 
de compras de Nebulizadores e Inaladores 
cresceu 553% e, o faturamento, 900%. 

As vendas via e-commerce de Luvas 
Cirúrgicas tiveram aumento de 174% e 
o faturamento do item cresceu 119% no 

Diferentes produtos têm sido comprados 
via e-commerce nesse período, mas o 

destaque é o álcool em gel.
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Confiança 
Empresarial 
recuou em março 

O Índice de Confiança Em-
presarial (ICE) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV IBRE) 
caiu 6,5 pontos em março, 
para 89,5 pontos, menor ní-
vel desde setembro de 2017 
(88,5 pontos). Com o resul-
tado, a média do primeiro 
trimestre de 2020 terminou 
1,1 ponto inferior à média 
do trimestre anterior. Em 
médias móveis trimestrais, 
o índice caiu 2,2 pontos e 
inverteu a tendência ascen-
dente iniciada em agosto do 
ano passado. 

"A pandemia de Coronaví-
rus impactou significativa-
mente a confiança empre-
sarial em março, levando o 
ICE à maior queda desde a 
recessão de 2008-09. Houve 
piora expressiva das expec-
tativas em todos os setores, 
especialmente no Comércio 
e em Serviços, enquanto a 
percepção sobre a situação 
corrente piorou relativamen-
te pouco. 

Ainda assim, segmentos 
que vinham evoluindo fa-
voravelmente no ano, como 
a Indústria e a Construção, 
acusaram o baque e sina-
lizam redução do nível de 
atividade no mês. Enquanto 
persistirem os impactos da 
pandemia no país nos pró-
ximos meses, o cenário de 
confiança em queda deve 
se manter", afirma Rodolpho 
Guedon Tobler, economista 
da FGV IBRE. 

Financiamento de folha de 
pagamento para pequenas empresas
As Micro e Pequenas Empresas (MPE) poderão buscar junto à Caixa nova linha de crédito para colocar a 
sua folha de pagamento em dia

que trouxerem a folha de 
pagamento para a Instituição 
também poderão utilizar a 
linha de crédito.

O financiamento da folha 
de pagamento das empresas 
será limitado a dois salários 
mínimos (até R$ 2.090,00) 
por empregado, permane-
cendo o restante, se houver, 
a cargo da empresa. Os 
recursos serão depositados 
diretamente na conta dos 
trabalhadores. A empresa 
que tomar o financiamento 
não poderá demitir, por dois 
meses, os empregados com 
salários financiados. Para 
solicitar a linha basta aces-
sar o site (www.caixa.gov.
br/caixacomsuaempresa) e 
realizar o pré-cadastro.

ponderou o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães.

Essa nova linha de crédito 
emergencial faz parte das 
medidas anunciadas pelo 
Governo Federal contra os 

efeitos do novo Coronaví-
rus. Para contratar, basta a 
Micro e Pequena Empresa 
ter condições de crédito em 
dia e folha de pagamento 
com a Caixa. Novos clientes 

Vendas online de álcool em gel 
crescem mais de 4700% no país

período, por exemplo. “Em um cenário sem 
a COVID-19, a categoria de saúde não é 
uma das mais expressivas no e-commerce. 
Moda e Acessórios ocupa o lugar de desta-
que em volume de pedidos e Eletrônicos e 
Telefonia movimentam quantias significa-
tivas. O que estamos vendo é uma inversão 
desses papéis. Essa é uma tendência que 
deve continuar pelos próximos meses e 
que estamos acompanhando de perto”, 
destaca André Dias, diretor executivo do 
Compre&Confie.

Caminhoneiros terão prioridade na vacinação contra gripe


