PROJEÇÕES DO TRABALHO
DE TI ATÉ 2023:

Recursos de TI

PANORAMA DE EMPREGO
PARA OS PROFISSIONAIS DE TI

19% de crescimento
779.505 novos empregos estarão
disponíveis para profissionais de TI

Como o segundo maior mercado de consultores independentes (free lancers), os
profissionais de TI representam 23% do total da mão de obra nesse tipo de modalidade.

2023

AS 10 PRINCIPAIS OCUPAÇÕES
Previsão de crescimento para
profissionais de TI:

Enquanto a demanda é grande para profissionais de TI experientes, as matrículas na faculdade não caminham na mesma
proporção, e a iminente aposentadoria dos profissionais de TI vai criar um vácuo rapidamente.
As oportunidades de carreira serão fortes nos próximos anos para os talentos de TI, especialmente para aqueles envolvidos no
desenvolvimento de aplicativos, garantia de qualidade, rede, análise de sistemas, administração de sistemas, suporte ao usuário
final, bem como para o banco de dados e mineração de dados. Números de desempregados em TI permanecem baixos ou
abaixo de 3% nos EUA, em todos os setores. Essa é uma excelente notícia para os profissionais de TI!

Desenvolvedores de software, aplicativos
Desenvolvedores de software, software de sistemas
Analistas de sistemas de computador
Especialistas em suporte ao usuário de computador
Administradores de rede/sistemas de computador
Gerentes de sistema de informação/informática
Programadores de computador
Administradores de banco de dados
Arquitetos de rede de computadores
Especialistas em suporte de rede de computador

+143.888
+116.521
+95.630
+94.921
+85.068
+53.404
+37.613
+30.542
+28.072
+27.975

OS 10 PRINCIPAIS LOCAIS
Essas áreas metropolitanas dos EUA terão a
maior demanda por profissionais de TI:

PRINCIPAIS SALÁRIOS

8% mais

Tendências de anúncios de
emprego sugerem a demanda
por profissionais de TI é 8%
maior que para todas as outras
ocupações

O maior ganho anual para profissionais
de TI são para esses cargos:

USD

81.000 anualmente

A renda média para os profissionais
de TI é o dobro das ocupações gerais
($42.000)

GERENTES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/INFORMÁTICA USD 123.469
ENGENHEIROS DE HARDWARE DE COMPUTADOR

USD 102.149

Washington, D.C.
NewYork, NY
Boston, MA
Seattle, WA
San Francisco, CA
Dallas, TX
San Jose, CA
Chicago, IL
Los Angeles, CA
Phoenix, AZ

+55.820
+37.780
+28.884
+26.609
+24.786
+23.714
+20.661
+20.023
+19.888
+19.530

DESENVOLVEDORES DE SOFTWARE, SOFTWARE DE SISTEMAS USD 100.485
CIENTISTAS DE PESQUISA DA INFORMAÇÃO/INFORMÁTICA USD 100.464
ARQUITETOS DE REDE DE COMPUTADORES
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