
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 empresas 
nacionais produzindo 

produtos e serviços inovado-
res e capazes de competir com 
concorrentes estrangeiros, 
por outro, a falta de mão de 
obra capacitada acaba por fre-
ar ou limitar uma expansão, 
visto que centros como Esta-
dos Unidos, Alemanha, Suécia 
e Polônia, sedes de grandes 
multinacionais, contam com 
especialistas oriundos de 
todas as partes do mundo. 

Segundo um mapeamento 
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 Recomendações 
para Formação Educacional 
e Empregabilidade em TIC”, 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(Brasscom), aponta que a 
demanda anual por novos 
talentos projetada entre 2019 
e 2024 está em 70 mil profis-
sionais. No entanto, apenas 
46 mil pessoas se formam ao 
ano no Ensino Superior.

Em regiões como o norte do 
Rio Grande do Sul as coisas 
são ainda mais complicadas. A 
Elevor - startup que desenvol-
ve softwares de gestão para os 
mais variados setores - conta 
hoje com 60 colaboradores 
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 prejudiciais 
à empresa em termos de 
expansão.

A meu ver, a área de Tecno-
logia da Informação é relati-
vamente nova e somente nos 
últimos anos é que assumiu 
um papel de protagonismo. 
Se antes um profissional de 
TI atuava apenas em questões 
técnicas, agora está cada vez 
mais presente na participa-
ção de tomadas de decisões 
estratégicas da companhia. 
Outro ponto importante é que 
devido à essa relevância que 
o profissional de TI se inseriu, 
as empresas buscam pessoas 
com conhecimento e compe-
tência para terem autonomia 
nas decisões e caminharem 
com as próprias pernas.

Considerando que todos os 
negócios precisam de profis-
sionais de TI e que a profissão 
vai na contramão dos altos 
índices de desemprego no 
país, o jovem acadêmico 
tem um futuro altamente 
promissor. Aconselharia 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 re-
cente mudança na legislação 
trabalhista, que possibilitou 
maior flexibilidade em certos 
aspectos. Na Elevor, temos 
trabalhado com uma geração 
mais nova, com liberdade de 
horário, home office e boni-
ficação por resultado que até 
então era impossível com a 
CLT. A carência de profis-
sionais é uma realidade, mas 
estamos nos adaptando para 
o que vem pela frente.
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D - Álcool em Gel 
Com o objetivo de auxiliar a população no combate à proliferação da Covid-19, 
a Dow readequou as linhas de produção de sua unidade em Hortolândia 
e anuncia o início da fabricação de álcool em gel para doação a hospitais 
públicos e unidades de saúde do estado de São Paulo. Os primeiros lotes 
devem chegar à rede pública de saúde já na próxima semana. Ao todo, serão 
25 toneladas (30 mil litros na conversão do produto). O álcool em gel não 
é um produto produzido pela empresa e esse esforço conjunto envolveu 
diversas unidades de negócio dacompanhia, além da colaboração de clientes 
e fornecedores, para viabilizar a produção na unidade de Hortolândia, que 
originalmente fabrica silicones. Saiba mais: (www.dow.com).  

E - Mais de 50 Anos 
O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon disponibiliza 294 cursos 
online gratuitos em diversas áreas, para os que optarem por aproveitar 
esse tempo livre possam ampliar seus conhecimentos. As capacitações 
são abertas a todos com idade acima de 50 anos e é composta por video-
aulas, que visam aprimorar competências adquiridas ao longo da vida 
profissional. Os módulos disponíveis abordam temas como: ‘Aposenta-
doria e seu aspecto financeiro’, ‘Estratégia e inovação’, ‘Word básico’, 
‘Excel básico’, ‘Inglês básico’, ‘Compliance’ e ‘Comunicação oral’. No final, 
o participante pode testar os conhecimentos adquiridos ao longo das 
aulas para receber o certificado. Para participar, basta acessar (http://
institutomongeralaegon.org/servicos-50/cursos-de-requalificacao) e 
fazer o cadastro. 

F - Concurso Universitário
Comprometida com a capacitação de profissionais no segmento de 
negócios digitais, a VTEX, líder em digital commerce, abre inscrições 
no próximo dia 15, para o desafio Tetrix - uma competição universitária 
focada nas áreas de negócio, comércio global e e-commerce. O desafio é 
dividido em 100 perguntas que conectam múltiplos conhecimentos em 
uma sequência progressiva de complexidade, cujo objetivo é identificar 
diferentes perspectivas e soluções. O vencedor ganhará uma jornada 
de aprendizado de um mês - em uma viagem para diversos continentes 
- para expandir conhecimento junto às maiores iniciativas de inovação 
do varejo digital ao redor do mundo. Saiba mais: (www.vtex.com.br). 

A - Projetos Culturais 
Estão abertas as inscrições para o “Programa Banco do Brasil de Patro-
cínio 2021/2022 – Edital Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”.  O 
objetivo é selecionar projetos para compor a programação dos CCBBs 
de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições 
são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 5 de junho, por meio do 
site (www.bb.com.br/patrocinios), onde se encontram o regulamento da 
seleção e informações sobre os espaços. O resultado está previsto para 
setembro ptóximo. As propostas podem ser apresentadas nas seguintes 
áreas e segmentos: Artes Cênicas, Cinema, Exposição, Ideias, Música 
e Programa Educativo.

B - Lives no Instagram 
Para ajudar as empresas a atravessar este momento desafiador, 
principalmente as micro, pequenas e médias, que representam a 
maioria dos negócios do país, a Serasa Experian preparou uma série 
de lives com dicas e orientações que vão desde novas abordagens 
para aumentar a segurança nas vendas, até formas de capacita-
ção remota e gestão de pessoas. No (https://www.instagram.com/
serasa_experian/?hl=pt-br), os bate-papos acontecem todas as 
quintas-feiras de abril, às 18h, com especialistas da companhia e 
temas variados. Os temas foram selecionados a partir de dúvidas 
e pedidos de ajuda que a própria companhia tem recebido dos 
empreendedores.

C - Nonni de São Paulo
O Museu da ImigraçãoSP está buscando histórias de italianos que 
vieram para o Brasil para fazer uma ação colaborativa. A instituição 
convida o público a enviar suas histórias de família e fotografias dos 
avós imigrantes. No anúncio, a instituição pediu para que o público 
conte como foi o começo da vida deles em terras brasileiras, bem 
como suas conquistas. O objetivo da ação é retratar a trajetória dos 
imigrantes italianos no Brasil, que chegaram nas décadas de 1950 
e 1960. É a mostra "Nonni de São Paulo". Saiba mais em (https://
comunitaitaliana.com/museu-da-imigracao-de-sao-paulo-recebera-
-exposicao-sobre-avos-italianos/).

G - Estudar na USP
Quem já estuda em cursos de graduação no Brasil ou no exterior pode 
se tornar um aluno da USP se inscrevendo no processo de transferência 
externa. São oferecidas mais de 600 vagas e 18 são especificamente des-
tinadas a cursos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, 
em São Carlos. As vagas: Bacharelado em Ciências da Computação (2 
vaga); Bacharelado em Sistemas de Informação (4 vagas); Bacharelado 
em Matemática Aplicada e Computação Científica (7 vagas); Matemática 
(núcleo geral: nesse caso, o aluno pode optar tanto pela habilitação 
como bacharel ou licenciado – 3 vagas); e Licenciatura em Matemática 
(2 vaga). Para saber mais: (https://www.icmc.usp.br/graduacao).

H - Saber Virtual 
Com o objetivo de reforçar a importância da capacitação dos jovens durante 
o período de distanciamento social, o Centro de Integração Empresa-Escola 
- CIEE disponibilizou 21 cursos na plataforma de educação à distância CIEE 
Saber Virtual. A expectativa é que mais de 3 milhões de alunos tenham gra-
tuitamente à sua disposição trilhas de conhecimento, como Lidando com a 
Informática, Orientação e Informação Profissional, Preparação para o Mundo 
do Trabalho e A Comunicação e a Matemática. Além disso, são disponibilizados 
cursos de parceiros, entre eles, Libras, Gestão de Finança Pessoal e Mercado 
Financeiro. Para se inscrever basta acessar o portal (www.ciee.org.br).

I - Memória Italiana
Construída entre 1923 e 1925, a atual Casa da Memória Italiana, em Ri-
beirão Preto, foi residência do casal de imigrantes Pedro Biagi e Eugenia 
Viel Biagi e seus filhos Elisa, Ida, Iris, Angela, Osônia a partir de 1941. 
Desde então, recebeu moradores ilustres e quando virou equipamento 
cultural passou a ter sua programação aberta ao público. Entretanto, 
seguindo as determinações municipais e estaduais, o espaço está fechado 
para visitação presencial. É possível assistir a Vídeos Documentários com 
pesquisas e registros de memória oral das famílias italianas da região 
como Balbo, Biagi, Bonini, Gallo, Ometto, entre outras. Para acessar e 
obter mais informações: (www.casadamemoriaitaliana.com.br).

J - Entrega de Medicamentos 
Benegrip se uniu ao superapp Rappi em uma parceria para realizar 
entregas com frete grátis, na compra de quaisquer medicamentos em 
redes de farmácias conveniadas na grande São Paulo e grande Rio de 
Janeiro. A iniciativa é uma das ações lideradas pela Hypera Pharma, em 
conjunto com a Rappi, para garantir o acesso da população a remédios 
durante a pandemia e reduzir o fluxo de pessoas em  circulação e é 
válida para pedidos realizados nas compras de medicamentos acima de 
R$30,00 realizadas pelo aplicativo em qualquer uma das lojas cobertas 
pela Rappi, tais como, Droga Raia, Drogasil, Pague Menos, Drogaria 
São Paulo, Venâncio, Pacheco, Panvel, Drogaria Iguatemi, Extrafarma, 
Drogaria Carrefour, Promo Farma, Farma Conde e Preço Popular.

Os recursos chegam ao 
patamar de R$ 13,6 
bilhões. As operações 

de crédito com risco para o 
Tesouro Nacional serão re-
alizadas por bancos oficiais 
federais e de acordo com 
as condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário 
Nacional. A medida agora 
será votada pela Câmara e 
então seguirá para sanção 
presidencial.

O Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) visa fortalecer 
o segmento por meio da li-
beração de R$ 10,9 bilhões 
em operações de crédito do 
Tesouro Nacional e R$ 2,7 
bilhões do Banco do Brasil, 
Caixa, Banco da Amazônia, 
Banco do Nordeste e Co-

O projeto, aprovado com votação unânime, segue para a Câmara.
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Investidores que, juntos, somam mais de US$ 4 
trilhões em ativos, estão otimistas com uma retomada 
do mercado de capitais americano nos próximos dois 
anos. De acordo com pesquisa realizada pelo Boston 
Consulting Group, no período de 20 a 22 de março, 60% 
dos investidores ouvidos estão pessimistas ou muito 
pessimistas com o desempenho dos negócios em 2020. 

As perspectivas, porém, melhoram ao analisar o 

cenário para os próximos anos: 55% estão otimistas 
ou muito otimistas para 2021, índice que sobe para 
63% para o ano seguinte. Ainda de acordo com a 
pesquisa, 55% esperam que o forte impacto gerado 
pela crise do Coronavírus tenha se encerrado até o 
fim do terceiro trimestre de 2020.  Em contrapartida, 
apenas 15% dos investidores esperam que o índice 
S&P 500 volte a crescer até lá. Ainda conforme o es-

tudo, 89% dos investidores querem que as empresas 
comecem a se preparar para a retomada da atividade 
econômica e impulsionar crescimento futuro. A 
BCG’s COVID-19 Investor Perspectives Survey é a 
primeira de uma série de pesquisas periódicas que 
o BCG conduzirá nas próximas semanas para ajudar 
no entendimento do cenário em transformação. Para 
mais informações, acesse (http://www.bcg.com).

Inadimplência do 
consumidor subiu 
1,2% em março 

A inadimplência do consumi-
dor avançou 1,2% em março na 
comparação com fevereiro, de 
acordo com dados nacionais 
da Boa Vista. Já em relação a 
março do ano passado, o indi-
cador recuou 1,8%. Com isto, 
ele acumula queda de 0,5% no 
acumulado 12 meses (abril de 
2019 até março de 2020 frente 
aos 12 meses anteriores) e de 
0,2% no acumulado do ano.

No cenário atual, apesar das 
medidas de contenção aos 
efeitos do novo Coronavírus, 
a tendência é de que haja uma 
piora no nível de desocupação 
e recuperação da renda nos 
próximos meses, fatores que 
devem refletir na redução da 
capacidade dos consumidores 
em pagarem suas dívidas em 
dia e resultar em aumento da 
inadimplência.

De fato, além da variação 
positiva em março, nota-se 
que a análise acumulada em 
12 meses já vem apresentando 
desaceleração no seu ritmo de 
queda nos últimos meses, o que 
pode continuar acontecendo 
ao longo de 2020. Ademais, 
outros dados de mercado 
mostram que a inadimplência 
tende a crescer mais entre os 
consumidores de menor renda, 
exatamente os mais afetados 
pela queda da atividade eco-
nômica e piora no mercado de 
trabalho (AI/Boavista).

A Ferrari apresentou ontem 
(8) um plano de retomada das 
suas atividades previsto para 
ser colocado em ação após o 
término do isolamento provo-
cado pela pandemia do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2). O 
projeto da empresa italiana 
se chama "De volta à pista" e 
possui três fases.

A primeira delas é a reaber-
tura das sedes de Maranello e 
Modena, na região da Emilia-
-Romagna, de acordo com 
os prazos definidos pelas 
autoridades locais. A segun-
da parte do projeto, que foi 
anunciada hoje (8), consiste 
na realização de uma triagem 
nos funcionários da escude-
ria, com base em exames de 
sangue. Por fim, os trabalha-
dores da Ferrari usarão um 
aplicativo com rastreamento 
de contatos de médicos e 
clínicas de saúde que aju-
darão no monitoramento da 

Logo teremos a reabertura das sedes de Maranello e Modena, 
na região da Emilia-Romagna.
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Aprovada linha de crédito para 
micro e pequenas empresas

O Senado aprovou na terça-feira (7) uma linha de crédito mais barata para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, facilitando assim que os pequenos negócios tenham fácil acesso a crédito em meio a 
esta pandemia e crise econômica

por 60 dias. O presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, 
elogiou a mobilização do 
senador Jorginho Mello, que 
lidera a Frente Parlamentar 
das Micro e Pequenas Em-
presas, e da relatora Kátia 
Abreu pelo trabalho. “O 
Sebrae, o Brasil e os brasi-
leiros agradecem por mais 
essa importante medida de 
socorro aos pequenos ne-
gócios. Estamos assistindo 
a um Congresso engajado 
em prol das MPE para o 
enfrentamento da crise 
de quem gera 30% do PIB 
brasileiro”, afirmou Melles, 
destacando que o segmento 
representa 99% de todos os 
empreendimentos do país 
e geram mais da metade 
dos empregos formais (AI/
Sebrae).

operativas de Crédito. Os 
recursos serão destinados 
às microempresas com fa-
turamento anual de até R$ 
4.800.000, com juros de 
3,75%. O limite do crédito é 
de 50% da receita bruta de 
2019, com carência de seis 

meses e prazo de pagamento 
de 36 meses. 

Ao empresário interes-
sado será exigida apenas 
garantia pessoal. As em-
presas que tomarem os 
recursos ficarão impedidas 
de demitir trabalhadores 

Ferrari anuncia plano de retomada

sintomatologia do vírus.
O chefe da Ferrari, Mattia 

Binotto, também está pensado 
no período pós-Coronavírus. 
Em uma entrevista ao canal 
britânico "Sky Sports", o 
dirigente suíço afirmou que 
acredita que a temporada de 
2020 da F1 pode começar no 

mês de julho. O calendário da 
F1 sofreu muitas alterações 
por conta da pandemia. Os 
GPs da Austrália e de Môna-
co foram cancelados; já as 
provas do Bahrein, Vietnã, 
China, Holanda, Canadá, 
Espanha e Azerbaijão estão 
adiadas (ANSA).

Investidores esperam recuperação apenas a partir de 2021


