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OpiniãO
Por que está tão 
difícil contratar 

desenvolvedores 

Mais demandados em 
razão dos regimes 
de trabalho remoto 
e do aumento dos 
serviços online, os 
profissionais de 
TI valem ouro no 
mercado. 

Empresas têm travado uma 
batalha entre si para con-
tratar desenvolvedores, os 

populares DEVs. Os mais expe-
rientes, de nível pleno e sênior, 
sequer costumam procurar novas 
oportunidades, pois propostas de 
trabalho, as melhores, chegam até 
eles sem a necessidade de qual-
quer esforço. Um levantamento 
recente da Brasscom  identificou 
que, de janeiro a abril de 2021, 
foram gerados 52 mil novos pos-
tos de trabalho na área no Brasil 
- alta de 300% em relação ao ano 
passado. 

O documento estima que, para 
suprir a necessidade do setor, 
seria necessária a contratação de 
70 mil profissionais, em média, 
por ano até 2024. Supersalários, 
senioridade valorizada, contrata-
ção freelancer, falta de centros 
de formação de pessoal e fuga de 
cérebros são os principais motivos 
desse descompasso entre deman-
da e oferta. Do ponto de vista da 
empresa tomadora do serviço, 
quem costuma levar vantagem, 
nesses casos, são as organizações 
maiores, que conseguem oferecer 
salários mais altos. 

Com a falta de mão de obra 
especializada, desenvolvedores 
recebem propostas de trabalho 
cada vez mais atrativas, difíceis 
de serem superadas por empre-
sas menores ou organizações 
iniciantes. A senioridade também 
encontra-se supervalorizada. 
Quanto mais sênior o desenvolve-
dor, menos disponível ele estará. 
Isso porque profissionais com 
expertise e experiência são mui-
to requisitados no setor de TI e, 
certamente, já estão empregados 
ou desenvolvendo para outras em-
presas, dificultando a contratação.

Como também são imprescin-
díveis para diferentes áreas de 
negócio, os desenvolvedores têm 
recebido inúmeras propostas nos 
últimos anos, sendo difícil mantê-
-los por um longo tempo em um 
mesmo projeto e, consequente-
mente, retê-los a partir de um 
contrato de trabalho extenso. A 
maioria deles prefere atuar como 
freelancer, em empresas com 
abordagens inovadoras. 

A falta de centros de formação 
de pessoal e a fuga de cérebros só 
pioram este quadro. Com cursos 
livres e rápidos tentando suprir 
o déficit de trabalhadores espe-
cializados na área de TI, há uma 
carência de cursos mais comple-
tos, como uma graduação em data 
science, por exemplo. Além disso, 
há um abismo entre o que está 

na grade curricular da educação 
formal e o que as organizações 
demandam dos profissionais.

O trabalho remoto também 
acirrou a disputa por desenvolve-
dores, ao passo que as empresas 
brasileiras passaram a concorrer 
com organizações estrangeiras, 
que pagam em dólar ou euro, duas 
moedas valorizadas, em relação ao 
Real. A experiência mostra que 
há formas de driblar todas essas 
dificuldades. O outsourcing de TI é 
alternativa para que organizações 
possam contar com desenvolvedo-
res gabaritados e com experiência. 

Há, no mercado, recrutadores 
especialistas em captar agilmente 
profissionais especializados, além 
de contar com uma base de currí-
culos vasta para atender clientes 
que precisam de um grande 
volume de profissionais de TI em 
pouco tempo.

Aprimorar as ofertas de vagas, 
dando a possibilidade de jornada 
de projeto flexível, convênios e 
descontos comerciais; construir 
uma boa reputação no merca-
do, respeitando e apostando na  
diversidade, com alinhamento 
de discurso e prática, também 
são diferenciais bem vistos por 
profissionais. 

Assim como oferecer apoio para 
que o colaborador faça cursos lon-
gos ou bootcamps em áreas como 
data science e cibersegurança 
podem aumentar as chances de 
contratação. A dificuldade de con-
tratar DEVs impacta mais e é uma 
verdadeira frustração para empre-
sas de menor porte. Elas lançam 
vagas em seus canais tradicionais 
de captação de profissionais de 
TI, e acabam não recebendo os 
candidatos que gostariam e pre-
cisam para realizar seus serviços 
e entregas aos clientes. 

Não encontrar os profissionais 
ideais, com perfis adequados para 
atender toda essa demanda da 
área de TI, pode ser um proble-
ma na busca de competitividade 
no mercado. Os supersalários, 
possíveis de serem pagos apenas 
pelas gigantes, são relativamente 
proporcionais à capacidade de 
aumentar a eficiência operacional 
da empresa. 

Por isso, ao contratar um de-
senvolvedor júnior, por exemplo, 
a organização deve ter ciência de 
que esse profissional precisará 
de supervisão constante, além 
de mais interações nas revisões 
de código e ensinamento das 
melhores práticas. 

Exigirá do líder o dobro de 
tempo e esforço em relação a 
um desenvolvedor pleno. Nesse 
cenário, é importante identificar 
formas de reter talentos nessa 
área. Se a empresa tem um de-
senvolvedor sênior, deve buscar 
mantê-lo feliz e engajado. 

(*) - É psicóloga pós-graduada em 
Gestão Estratégica de Pessoas e 

coordenadora de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional da Supero 

Tecnologia.

Bárbara Daniel Vieira (*) 

Conheça três mitos sobre o 
uso do Big Data

O Big Data é um conjunto de dados variados que são aproveitados com o auxílio de ferramentas e métodos 
específicos

Esta grande quantidade de infor-
mações contribui para o aumen-
to da produtividade do negócio, 

ajuda a tomar decisões mais assertivas, 
entre outros benefícios. Porém, apesar 
de ser algo conhecido no mercado, o 
uso ainda possui mitos.

Segundo Armindo Sgorlon, CEO da 
SGA TI em Nuvem, empresa especia-
lizada em soluções de tecnologia em 
nuvem, conforme novas inovações vão 
surgindo, várias especulações também 
aparecem. “Existem diversos mitos 
sobre o real alcance e funcionamento 
do Big Data, ocasionados pela falta 
de informação. Por isso, é importan-
te que companhias acessem a maior 
quantidade possível de informações de 
qualidade sobre este conjunto de dados 
que é atualmente tão importante”, diz.

Conheça três mitos comuns sobre 
o uso do Big Data, listados pelo CEO:

1 – O algoritmo resolve tudo sozinho
Qualquer estratégia de Big Data exige o 

trabalho de analistas humanos, por mais 
eficientes que sejam os algoritmos. “O 
time que cuida dos dados, sempre preci-
sará de um olhar atento, principalmente, 
porque estes precisam ser interpretados. 
É importante destacar que a tecnologia 
é uma aliada e não uma ameaça aos 
profissionais”, afirma Sgorlon.

2 – Está muito cedo para implemen-
tar o Big Data no negócio

É essencial refletir constantemente 

o melhor proveito do Big Data, é impor-
tante que possam contar com a ajuda de 
profissionais qualificados e companhias 
especializadas em implementar essa 
solução, pois esta tem nuances e parti-
cularidades que só quem manuseia com 
frequência conhece. “Os serviços de 
TI de forma geral, estão cada vez mais 
complexos, exigindo especializações, 
dessa forma, é natural a necessidade 
do uso de serviços externos”, reforça 
Sgorlon.

Por fim, é possível concluir que a 
tendência é que o Big Data continue 
ganhando espaço no mercado, e 
assim, negócios precisam ter claros 
os mitos e benefícios que rodeiam a 
tecnologia para aproveitarem o me-
lhor que ela tem a oferecer.

de forma analítica as necessidades de 
cada negócio. “As empresas que acre-
ditam ser muito cedo para implementar 
o Big Data precisam analisar qual a 
tendência em relação à adoção dessa 
tecnologia no mercado em que estão 
inseridas, e ao avaliarem as demandas 
internas, pensar como a solução poderá 
impulsionar os resultados. Ao resol-
verem que está na hora de adotarem 
o Big Data, devem criar estratégias 
articuladas e contar com um parceiro 
qualificado para sugerir os caminhos 
mais eficazes”, explica o CEO da SGA 
TI em Nuvem.

3 – A empresa não tem know-how 
necessário para adotar essa tec-
nologia

Para que as empresas consigam tirar 
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News@
Samsung lança notebook Galaxy Book Go 
no Brasil

@A Samsung anuncia no Brasil a chegada do Samsung Galaxy Book 
Go, um notebook desenvolvido com o processador Snapdragon 7c 

Gen 2™, construída para permitir o alto desempenho que os usuários 
esperam de um computador com o DNA móvel de um smartphone 
Samsung Galaxy. Com o Galaxy Book Go o consumidor possui uma 
experiência única de conexão entre dispositivos ao funcionarem sin-
cronizados com todos os produtos do Ecossistema Galaxy. O Galaxy 
Book Go utiliza o Snapdragon 7c Gen 2, para ampliar a produtividade, 
mantendo a mobilidade de um computador fino e leve, com menos de 
15 mm de espessura e pesando cerca de 1,38kg, permitindo que seja 
guardado em qualquer lugar. O consumidor também não precisa se 
preocupar em estar sempre próximo a uma tomada de energia, pois 
a solução Snapdragon permite até 18 horas de vida útil da bateria 
com uma única carga (https://shop.samsung.com/br/)

Provedora de software de controle de 
acesso que mais cresce no mundo

@De acordo com o último relatório da instituição de pesquisa 
Omdia, a Genetec Inc. ("Genetec"), fornecedora líder de tecnolo-

gia de soluções unificadas de segurança pública e privada, operações 
e inteligência de negócios, foi mais uma vez reconhecida como a 
provedora de software de controle de acesso com crescimento mais 
rápido no mundo. O relatório mostra que a Genetec vem substituin-
do fornecedores tradicionais no ranking e reivindicando a segunda 
posição globalmente (desde a quarta posição em 2019) (https://www.
genetec.com/a/access-control-migration).

TI

Os primeiros modelos de out-
sourcing chegaram no Brasil 
em 1950, com as empresas de 

veículos. Porém, foi somente na dé-
cada de 80 que este tipo de negócio 
ganhou destaque. Vinte anos depois, 
no ano 2000, as chamadas outsourcing 
de TI se popularizaram. 

Em comparação aos Estados Unidos, 
o outsourcing de equipamentos de 
TI ainda está em expansão no Brasil. 
Empresas norte-americanas optam 
por este tipo de serviço desde a década 
de 90 e encontraram vantagens para 
os seus respectivos negócios. 

Afinal, o que é outsourcing de TI? 
O outsourcing (do português, ter-

ceirização) consiste na contratação 
de uma empresa externa para realizar 
determinado serviço, com o intuito 
de trazer eficiência aos processos e 
demandas da empresa contratante. 

Entre os diversos tipos de outsour-
cing, há o outsourcing de TI, que é a 
terceirização de soluções, serviços e 
infraestrutura de tecnologia da infor-
mação. Nesse aspecto, são oferecidos 
serviços como a locação de equipa-
mentos de TI, como computadores, 
notebooks, tablets, impressoras, 
dispositivos móveis etc. 

Estados Unidos 
O aluguel de notebooks, computa-

dores, tablets, impressoras, equipa-
mentos audiovisuais e softwares já 
é uma prática popular nos Estados 
Unidos desde os anos de 1990. Se-
gundo dados do International Data 
Corporation (IDC), cerca de 80% das 
empresas norte-americanas já optam 
pelo aluguel de equipamentos de TI 
no país. 

De acordo com a OnePoll, empresa 
de pesquisa de marketing, 49% dos 
executivos de empresas do setor finan-
ceiro dos Estados Unidos e da Europa 

encontram no mercado produtos e 
serviços ideais para a abordagem tec-
nológica de seus respectivos negócios. 

Este é um dos principais fatores de 
escolha pela terceirização de equi-
pamentos de TI no país. Metade dos 
entrevistados acredita que seja mais 
econômico e lucrativo optar por ser-
viços terceirizados e já disponíveis no 
mercado. 

Brasil 
De acordo com a IDC Brasil, o serviço 

de aluguel de equipamentos de TI no 
Brasil representa apenas 10% - 70% 
a menos se comparado aos Estados 
Unidos. Os dados mostram que a ter-
ceirização ainda está em crescimento 
no país, sendo uma estratégia pouco 
difundida. 

A locação de computadores, por 
exemplo, tem ganhado muito mais força 
ultimamente. Também segundo a IDC 
Brasil, o ano de 2020 apresentou um 
aumento de 2,6% nos computadores 
destinados a empresas que prestam 
serviços de locação, quando comparado 
a 2019. Ao todo, foram 405 mil equipa-
mentos obtidos. 

Por mais que a locação de equipamen-
tos de TI não seja novidade no Brasil, o 

total de compras ainda é muito mais 
significativo. A projeção de alta dos 
aluguéis de notebooks e computado-
res é de 24% para 2021. 

Benefícios da locação de equipa-
mentos de TI 

A ideia de que comprar novos 
equipamentos de TI é uma forma de 
investir no negócio tem se tornado 
ultrapassada frente às vantagens 
do aluguel de equipamentos. “Ao 
optar por alugar equipamentos de 
TI, a empresa economizará ao invés 
de investir logo na implantação da 
tecnologia. Com isso, poderá investir 
em outras áreas sem se preocupar 
com manutenção e atualizações”, 
destaca Ricardo Marcelino, fundador 
da Aluga.com.  

Ainda de acordo com Marcelino, 
uma das principais desvantagens da 
compra são os gastos com a manuten-
ção dos produtos, seguido do seguro, 
da logística de envio, da assinatura de 
softwares, entre outros.  Ao alugar 
um equipamento, as empresas não 
precisam se preocupar com esses 
reparos, já que os produtos disponi-
bilizados por empresas terceirizadas 
são sempre atualizados e modernos, 
acompanhando as inovações do 
mercado.

Quem aluga mais equipamentos  
de TI: Brasil ou EUA?
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