
Como elevar 
as habilidades 

em Ti



Qual é o fuTuro da Ti?
Em um passado não tão distante, TI era uma indústria e conjunto de competências  
com fronteiras muito bem definidas.

A Tecnologia da Informação foi dominada por alguns grandes nomes e o número 

de linguagens de programação que levariam a bons cargos corporativos 

poderiam ser até então contado em poucos itens. Tratou-se de um momento 

quando a TI ‘real’ era feita de fato somente dentro das grandes organizações com 

mainframes e helpdesks.

Isso ocorreu até então. 

O termo ‘TI’ é hoje muito mais difícil de definir em uma coisa só. A indústria (se pode ser 

chamado assim) trata de uma série de soluções em software, ferramentas em hardware, 

experiências e aplicações com usuários finais – de forma virtual, hoje uma em cada duas 

indústrias apresenta algum tipo de TI em sua central.  A TI é hoje vista como habilidade 

técnica na mesma proporção que uma habilidade criativa, dependendo em como, onde 

e quando é aplicada. 

Essa evolução relativamente rápida tornou a definição da carreira em TI um pouco mais 

difícil de ser vista como algo único como era antes. 

Há agora mais oportunidades de escolha a fazer sobre que tipo de especialista em TI 

você realmente deseja se tornar, qual indústria você gostaria de trabalhar, onde você 

deseja morar e trabalhar e como você gostaria de se candidatar com as habilidades que 

você terá e que podem se acumular (praticamente em uma rotina diária).

Se você possui:

•	 	Qualificação	em	disciplina	de	TI,	linguagem	de	programação	ou	solução	em	software;

•	 	Pelo	menos	1	ano	ou	2	anos	de	experiência	com	habilidades	no	mundo	dos	

negócios;	e

•	 	Deseja	dar	um	próximo	passo	em	sua	carreira,	este	então	é	o	conteúdo	correto	 

para você.

Aqui nós exploramos as tendências mais importantes em tecnologia, como são os passos 

na carreira e como planejar vender suas habilidades como um especialista técnico. 
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Robert Walters’ Employee Insights Survey

40% dos funcionários em Ti acreditam que elevar de suas 
competências técnicas é o ponto chave para ter empregabilidade em 

comparaçao com 29% de profissionais de outras indústrias. 



A Tecnologia está em constante movimento e mudanças e os profissionais estão cientes que 
precisam se movimentar junto para acompanhar essa evolução.

o Que há de diferenTe em aprender Cada vez mais sobre TeCnologia?

O problema com skills técnicos:

•	 São	facilmente	comoditizados	a	menos	que	estejam	em	treinamento	contínuo.	Caso	

você se mantenha somente em um campo técnico por alguns anos, você necessitará 

de treinamento constante e um plano de carreira para expandir suas habilidades.

•	 Há	competição	constante	com	relação	às	novas	soluções	de	software.	Ainda	que	em	

grandes empresas,  o domínio de soluções únicas de software para a maioria dos 

processos e produtos de negócios é minguante. O investimento em negócios é um 

grande nicho de soluções o qual deverá ser adaptado, deve-se receber um upgrade 

ou substituí-lo com mais frequência do que no passado, então o conhecimento em 

apenas uma solução não irá garantir uma carreira intensa por muito tempo.

Portanto,	é	necessário	pensar	na	carreira	de	TI	como	algo	cíclico.

Ainda que você possa nem sempre necessitar aprender novas linguagens ou programas, 

será sempre necessário manter uma paixão por tecnologia e ficar a par das tendências 

e o que elas realmente significam para os negócios que você esteja envolvido. Uma 

carreira em TI significa desenvolvimento  técnico constante.

4

Aprenda habilidades técnicas e  
coloque-as em prática

Entenda o contexto do negócio
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2013 Kelly Global Workforce Index™

dos profissionais em Ti 
acreditam que precisam 
adquirir ou desenvolver 

mais conhecimentos 
em plataformas cloud e 

migraçao de habilidades. 

dos profissionais em Ti 
acreditam que precisam 
adquirir ou desenvolver 

mais habilidades em 
tecnologias móveis e de 
desenvolvimento agile.

48%55%

as habilidades mais imporTanTes Que os funCionários 
em Ti aCrediTam preCisar adQuirir ou desenvolver 



Como se movimentar de uma posição com habilidades facilmente adquiríveis  
até um cargo de liderança em TI?

a Carreira em Ti

Tendo em vista o período curto de vida das soluções e programas em TI, as 

carreiras geralmente se desenvolvem em duas fases distintas. Iniciam-se com 

o desenvolvimento de uma habilidade técnica principal em uma solução de 

software caseira, em linguagem de programação ou uma habilidade em uma área 

de especialidade tal como a área de networking ou em gerenciamento de banco de 

dados.  Assim, conforme o conhecimento em negócios é desenvolvido, os especialistas 

em TI podem se movimentar para cargos gerenciais mais amplos onde possa vir a 

supervisionar times técnicos ou projetos na área. 

Quanto tempo levará de uma fase a outra, isto dependerá de: 

•	 Sua	amplitude	em	termos	de	experiência:	o	número	de	projetos	e	responsabilidades	

que você assumiu para desenvolver o máximo de experiência possível em seu 

conjunto de competências.

•	 Seu	perfil	em	projetos:	o	quão	estratégico	você	é	em	relação	às	organizações	para	

onde você trabalha, bem como a qualidade de inovação dos projetos que você 

entregou. Uma boa reputação por trabalhar com grandes mudanças e inovação em 

projetos é um ponto muito positivo em seu currículo.

•	 Sua	flexibilidade:	para	desenvolver	a	experiência	correta	e	os	relacionamentos	

certos, os passos que tomar na sua carreira pode não ser sempre ascendentes. 

Considere	tomar	passos	laterais	ou	mesmo	um	passo	atrás	para	conseguir	adquirir	as	

habilidades importantes e relacionamentos que você precise.
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Tornar-se um especialista em uma 

solução ou linguagem técnica, 

pode	levar	1	ano	ou	mais	dependendo	

do escopo da organização que você 

trabalha bem como a liderança e 

inovação a qual você estiver exposto. 

Isso	geralmente	possibilita:

•	 Empregabilidade	imediata	sem	

requerer vasta experiência prévia

•	 Oportunidade	para	utilizar	suas	

habilidades em outras indústrias.

•	 Grande	êxito	para	se	movimentar	

em cargos de gestão no futuro.

Tornar-se um Consultor / Business 

Partner em TI

Conforme	você	desenvolve	

conhecimento mais aprofundado no 

contexto de negócios, a tecnologia 

é aplicada da mesma forma, bem 

como as dinâmicas do consumidor 

e mercado, você estará em uma 

posição de assumir a liderança 

em	funções	de	TI.	Por	sim,	você	

trabalhará para de tornar então um 

business partner, ou seja, alguém que 

é conduzido entre os times técnicos e 

o time de gerenciamento da empresa 

ou áreas de negócios. 

FASE 1 FASE 2



3.3%
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A TAxA dE dESEmpREGO nOS 
ESTAdOS UnIdOS pARA pROfISSIOnAIS 
dE TI ESTAbIlIzOU nO QUARTO 
TRImESTRE dE 2012, ESTEvE Em

Source: Dice.com - Bureau of Labor Statistics; overall unemployment rate is seasonally adjusted –Technology (computer and math) is not seasonally adjusted. http://marketing.dice.com/pdf/2012_Q4_TechTrends_Report.pdf

Bureau of Labor Statistics: Date extracted on July 9, 2013 from the current population survey http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

A taxa nacional geral de desemprego é mais do que o dobro, 7,6%.



Quais são os skills mais importantes e oportunidades para alavancar sua carreira em TI?
as melhores vagas, skills e CerTifiCaçoes em Ti

Os temas virtualização e cloud computing estão mudando a forma como as 

organizações se estruturam, sua entrega de consumíveis e como os investimentos 

são	alocados	para	a	tecnologia.	As	maiores	tendências	no	setor	são:	

•	 Visualização	de	dados	(Big	Data)

•	 Segurança	da	Informação,	particularmente	em	relação	a	clouding	e	virtualização.

•	 Tecnologia	móvel	(mobile).

No	último	ano,	a	Kelly	Services® posicionou 7.700 profissionais de TI para trabalhar nos 

Estados	Unidos.	Os	profissionais	mais	procurados	são:	aqueles	com	experiência	em	

desenvolvimento	web:	.Net®, Java®,	SQL®,	ERP®	(SAP®,	PeopleSoft®) e arquitetos (dados, 

infraestrutura).

Os	cargos	que	mais	são	solicitados	são:

•	 Gerentes	de	Projetos

•	 Analistas	de	Negócios

•	 Desenvolvedores	I/OS	ou	Android	(tecnologia	móvel)

•	 Desenvolvedores	Java

•	 Engenheiros	de	Redes

•	 Desenvolvedores	.Net

De	acordo	com	um	estudo	feito	pelo	CareerBuilder® and Economic Modeling Specialists 

International®	(EMSI).	As	empresas	de	Tecnologia	requerem	formação	acadêmica	na	área	

que	tenha	produzido	as	necessidades	dos	empregos	típicos	pós-crise:	

Desenvolvedores	de	software	(Aplicações	e	sistemas	operativos)

Analistas de sistemas de computador

Administradores de sistemas de computador e network

As	certificações	sob	demanda	para	2013	são:

1.	 MCSA	(Microsoft® certified solutions associate)

2.	 MCSE™:	Private	cloud

3.	 PMP®:	Project	Management	Professional,	certificação	PMI® (Instituto de 

Gerenciamento	de	Projetos)

4.	 VCP:	VMWare®	certified	Professional

5.	 CISSP®:	Certified	Information	Systems	Security	Professional

O	profissional	típico	de	TI	nos	Estados	Unidos:	

•	 Possuem	formação	acadêmica	em	ciência	da	computação

•	 Recebem	em	média	US$	90.530,00	por	ano
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1	http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2012/12/06/the-top-jobs-for-2013/2/
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2013 Kelly Global Workforce Index

dos funcionários de Ti 
identificaram o trabalho 
em equipe / cooperaçao 
como uma habilidade 
cr tica para sucesso no 

trabalho

dos funcionários de Ti 
identificaram que a 

escuta ativa vem logo 
em seguida na escala de 

importância

84% 81%

os funCionários Com habilidades Chamadas de 
sofT skills senTem Que os seguinTes faTores sao 

imporTanTes para o suCesso no Trabalho:



78%
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dOS lídERES Em TI pEnSAm QUE UmA EQUIpE 
dE TRAbAlhO pOR pROjETOS (pOR TEmpO 
dETERmInAdO) é ImpORTAnTE OU mUITO 
ImpORTAnTE QUAndO Em COmpARAçãO COm 
OS fUnCIOnáRIOS QUE SãO dIRETAmEnTE 
COnTRATAdOS (pOR TEmpO IndETERmInAdO) pARA 
ATInGIR AS mETAS ESTRATéGICAS dE pROjETOS.

De acordo com os líderes em 
TI, 31% do total da equipe de é 
composta de funcionários por 
projetos (por tempo determinado).

Kelly Services IT Leaders Research, September 2012



procure por formas flexíveis para estar frente de novas tendências, adquira novas habilidades 
e aumente sua rede de contatos em TI.

manTenha-se informado, amplie sua rede de ConTaTos.

network e aprendizado técnico:

•	 Participe	de	grupos	de	TI	tais	como	o	PMI	(Project Management Institute) nos 

Estados Unidos. Este é o comitê certificador para gerentes de projetos e há 

organizações equivalentes espalhadas pelo mundo. 

•	 Participe	de	grupos	de	usuários	locais	associados	com	soluções	de	tecnologia	

específicas e linguagens. A tecnologia Java por exemplo, tem um grupo de usuário 

chamado	de	JUGS	(Java user groups).

•	 Caso	tenha	interesse	em	aprender	uma	nova	tecnologia	sem	ter	a	necessidade	de	

recorrer	a	treinamentos	formais,	procure	tutoriais	e	downloads	direcionados	a:

–	 Linguagens	abertas	tais	como	Python®,	Perl®	ou	PHP;	ou	linguagens	proprietárias	

tais	como	ASP.

–	 Programas	tais	como	Blender,	GIMP,	Linux®, OpenOffice.org®

–	 Desenvolvimento	de	aplicações	Android™ (ou Xcode®)

–	 Publicações	online	e	ferramentas	de	desenvolvimento	tais	como	a	WordPress® 

para assistenciar a criação e customização de web sites.

fique ligado:

•	 Siga	aqueles	que	influenciam	a	TI	em	sua	especialidade	técnica	por	meio	de	mídias	

sociais tais como o Twitter®.	Procure	por	referências	como	escritores	com	publicações	

importantes para também segui-los além de verificar a conta social destas pessoas e 

seguir suas discussões e pensamentos. Uma lista sugerida de tweeters importantes 

da	TI	estão	neste	link:	http://www.makeuseof.com/tag/8-essential-tech-influencers-

follow-twitter/

•	 Mantenha-se	atualizado	com	os	

desenvolvimentos em tecnologia de 

blogs especializados na área e web sites 

tais	como:

–	 http://apleinsider.com/

–	 http://allthingsd.com/

–	 http://www.wired.com/

–	 http://mashable.com/tech/

–	 http://www.reddit.com/r/technology/

–	 http://www.lifehacker.com.au/it-pro/

–	 http://delimiter.com.au/
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sugestao da Consultora de 
recrutamento - kelly services

“Caso haja um grupo de usuários local 
para o seu conjunto de competências, 

participe e esteja presente nos eventos de 
networking. Essa é a forma que você irá 

descobrir sobre novos produtos e soluções 
antes do mercado. Por exemplo, se você é 
um administrador Cisco®, procure por seu 

grupo de usuários local da Cisco e participe 
de reuniões e fóruns mensais.”

ella malone, 
Kelly Services

http://www.makeuseof.com/tag/8-essential-tech-influencers-follow-twitter/
http://www.makeuseof.com/tag/8-essential-tech-influencers-follow-twitter/
http://apleinsider.com/
http://allthingsd.com/
http://www.wired.com/
http://mashable.com/tech/
http://www.reddit.com/r/technology/
http://www.lifehacker.com.au/it-pro/
http://delimiter.com.au/


As 10 melhores áreas com grande concentração de empregos em TI (em comparação com o total de empregabilidade)  
e que possuem previsão de crescimento em TI com mais de 8% de chance nos próximos cinco anos

oporTunidade de merCado para Ti

ATlAnTA

bAlTImORE
WAShInGTOn

bOSTOn

dAllAS

AUSTIn

COlUmbUS

SEATTlE

SAn fRAnCISCO
SAn jOSE
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Key Talent Market Analyzer



Você sabia que a Kelly Services emprega 3.300 novos contratados em 
Tecnologia da Informação por ano? A Kelly® está dedicada em ajudá-lo a 
encontrar o seu emprego ideal. Portanto, pelo que você está esperando?

Procure oportunidades em nossa rede de Contatos kelly, participe de 
nossa rede de Talentos ou visite-nos em www.kellyservices.com.br  
para iniciar agora mesmo.

REFERENCES
•	 Hot	Cities	for	IT	Talent
•	 Kelly®	IT	STEM	Infographic
•	 Information	security	professionals	must	keep	skills	up	to	date
•	 http://www.economist.com/news/21566567-it-services-and-software
•	 http://mobile.itnews.com.au/Article.
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SObRE O AUTOR

JOHNNY JIANG é Gerente de Recrutamento de Contas Estratégicas e 

Operações da Kelly Services com especialização em recrutamento de Alta 

Tecnologia e no mercado de estratégias, trabalhou em diversas indústrias tais 

como Bens de Consumo, Ciências e Automotivo. Após 6 anos de carreira no 

Silicon Valley entre diversos cargos desde Consultor de Recrutamento Técnico 

até Gerente de Recrutamento, Johnny então decidiu que este era o momento para fazer uma 

mudança de cenários e mudou para Roseville, Califórnia; pouco tempo depois integrou-se ao time 

da Kelly Services. Atualmente ele gerencia a prática de Recrutamento de TI na vertical SAP. Johnny 

é graduado pela UC San Diego na área de Psicologia e também em Ciências Gerenciais. 

SObRE A KElly SERvICES

A Kelly Services Inc. (NASDAQ; KELYA; KELYB) é líder em soluções de mão de obra. Com mais de 

65 anos de experiência na indústria, oferecemos uma vasta gama de serviços que atendem a todo 

tipo de manda por profissionais especializados. Nosso faturamento em 2011 foi de US$5.6 bilhões. 

Visite nosso website www.kellyservices.com.br

www.kellyservices.com.br

http://www.kellyservices.com.br
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