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Introdução

Introdução

Nesta oportunidade apresentamos o perfil do profissional de TI a partir das 
informações mais recentes disponibilizadas na Relação Anual de Informações 
Sociais -RAIS- do MTE, tais como escolaridade, faixa etária, remuneração média, 
jornada de trabalho, tempo no emprego, dentre outros. São realizadas também 
algumas análises em relação à evolução ou modificação de características ao longo 
dos últimos dez anos para os quais há informações disponíveis, ou seja, entre 2007 
e 2017.

Para a caracterização do profissional de TI procedeu-se da extração de dados 
considerando dois perfis: (i) aqueles que estão empregados em setores que são 
tipicamente de TI, chamados de profissionais Core TI, e; (ii) aqueles que estão 
empregados em qualquer outro setor da economia, que não aqueles considerados 
como tipicamente de TI, chamados de profissionais In House. Estes são profissionais 
que desempenham as funções de TI em setores variados, como no setor de saúde, 
financeiro ou na área da educação, dentre outros.

No diagrama a seguir é explicitada a sequência lógica para analisar ambos grupos:

In HOUSE

Profissionais TI

- Diretores, Gerentes, 
Especialistas de TI 

- Engenheiros em computação 

- Analistas de sistemas  

- Técnicos em programação 

- Técnicos em operação e 
monitoração de computadores

514.605

CORE TI Setores econômicos 
tipicamente de TI

Desenvolvimento de programas 
de computador sob encomenda; 
desenvolvimento e licenciamento 

de programas de computador 
customizáveis e não-customizáveis; 
consultoria em TI; suporte técnico, 
manutenção e outros serviços em 

TI; tratamento de dados, provedores 
de serviços de aplicação e serviços 
e hospedagem; portais, provedores 

de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet.

204.177

Outros setores que não aqueles 
considerados tipicamente de TI

310.428
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Introdução

Como é mostrado no diagrama, para caracterizar os profissionais no Core TI, 
foram processadas as informações disponíveis na RAIS a partir da seleção de 
ocupações que são especificamente de TI, como analistas de sistemas, a partir da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). E em seguida, foram selecionados os 
setores econômicos que podem ser considerados como tipicamente de TI, como 
desenvolvimento de programas ou consultoria de TI, por exemplo.

Para os profissionais In House, foram selecionadas as mesmas ocupações que são 
especificamente de TI, porém foram focados quais são os outros setores econômicos 
em que estão empregados os profissionais de TI.

Ao todo, em 2017 havia 514.605 profissionais de TI no mercado formal da economia, 
alocados em setores especificamente de TI ou em outros setores da economia. 
Destes, 204.177 eram profissionais de TI nos setores de TI (Core; 40%) e 310.428 
nos outros setores da economia (In House; 60%). 

 GRÁFICO 1

Distribuição dos Profissionais em ocupações típicas de TI nos setores 
especificamente de TI (Core TI) e nos demais setores da economia (In House), 2017

CORE TI

In HOUSE
40%

60%

Elaboração: SOFTEX | Fonte: RAIS, 2017
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Evolução de Profissionais e participação no Core TI e tI in House, 
2007 – 2017
Sobre a evolução nos últimos 10 anos, tanto o emprego Core TI quanto o emprego 
In House cresceram, porém nos setores especificamente de TI (Core), o crescimento 
(de 131%) foi mais do que o dobro do que o crescimento observado no conjunto 
dos outros setores da economia, que conformam o TI in House (53%). Desta forma, 
a diferença entre ambos grupos diminuiu ao longo do período. Se em 2007 os 
profissionais de TI in House representavam 70% do total de profissionais empregados 
no mercado formal e os in Core, 30%; em 2017, estes percentuais passaram para 
60% e 40%, respectivamente.

TABELA 1

Evolução número de Profissionais e participação no Total – Core e in House, 2007 
– 2017

Grupo
2007 2017 Variação

2017/2007Profissionais Participação Profissionais Participação

In House   203.012 70%   310.428 60% 52,91%

Core    88.359 30%   204.177 40% 131,08%

Total   291.371 100%   514.605 100% 76,09%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

GRÁFICO 2

Evolução do número de empregos de TI - Core e In House, 2007 – 2017 

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxa média crescimento anual
in House 4,81% Care 8,90%

Total 6,14%

53%

131%

Total In House Total Core

203.012

88.359

270.759

101.052

282.117

117.724

301.706

138.159

275.240

156.050

284.706

165.142

303.435

179.780

313.189

193.839

310.125

201.818

307.727

198.001

310.428

204.177203.012

88.359

270.759

101.052

282.117

117.724

301.706

138.159

275.240

156.050

284.706

165.142

303.435

179.780

313.189

193.839

310.125

201.818

307.727

198.001

310.428

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS
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Pode-se inferir que a tendência de crescimento do número de profissionais de 
TI é mais sensível nos outros setores da economia (In House) do que nos setores 
tipicamente de TI (Core), pois apresentou queda em 2011, 2015 e 2016 enquanto 
que os empregados nos setores tipicamente de TI (Core) apresentaram queda 
apenas em 2016, o que pode sugerir que os empregos para os profissionais de TI 
nos setores exclusivos da carreira (core) flutuem menos do que aqueles que estão 
no restante da economia. 

Essa provável sensibilidade do número de empregos no setor In House também 
pode ir ao encontro de estratégias empresariais para responder a momentos 
mais desafiadores; em outras palavras, em momentos de crise a opção pode ser a 
minimização de serviços que agregam valor à empresa, mas que não são o centro 
do negócio em si. No entanto, a quantidade absoluta de empregos, superior em 
relação à contratação no Core Internet, demonstra a tendência da importância 
crescente dos serviços de TI nas mais variadas áreas dos negócios.
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Profissionais Core TI

Com relação à ocupação, no mercado formal, a maioria dos profissionais que 
está exercendo atividades de TI em setores tipicamente de TI são analistas de 
sistemas. São 120.835, o que corresponde a aproximadamente 60% do total no 
grupo. Os técnicos em programação e os técnicos em operação e monitoração de 
computadores seguem como as ocupações mais exercidas, com 33.829 e 25.229 
profissionais, respectivamente. 

Nestas três ocupações estão alocados 88% do total de profissionais Core TI.

TABELA 2

Profissionais Core TI por Ocupação, 2017

Ocupações – Distribuição Profissionais Core TI Profissionais Participação

Analistas de sistemas computacionais 120.835 59,18%

88
%Técnicos em programação 33.829 16,57%

Técnicos em operação e monitoração de 
computadores

25.229 12,36%

Gerentes de tecnologia da informação 12.637 6,19%

Especialistas em informática 7.512 3,68%

Engenheiros em computação 3.499 1,71%

Diretores de serviços de informática 636 0,31%

Total 204.177 100,00%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Já com relação às áreas dentro do setor tipicamente de TI, destaca-se a presença 
de profissionais de TI na área de Desenvolvimento de programas sob encomenda, 
onde estão empregados 58.415 profissionais. As áreas de Consultoria em TI e 
Suporte técnico aparecem na sequência em importância em relação à quantidade de 
profissionais, com 41.139 e 34.172 empregados, respectivamente. Em quarto lugar, 
aparece a área de Desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis, 
e, em quinto, a área de Desenvolvimento e licenciamento de programas não 
customizáveis, com 12,5% e 12,4%, respectivamente.
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TABELA 3

Profissionais Core TI por área de TI, 2017

Áreas – Distribuição Profissionais Core TI Profissionais Participação

Desenvolvimento de programas sob encomenda 58.415 28,61%

Consultoria em TI 41.139 20,15%

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI 34.172 16,74%

Desenvolvimento e licenciamento de programas 
customizáveis 25.463 12,47%

Desenvolvimento e licenciamento de programas não-
customizáveis 25.260 12,37%

Tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e hospedagem na internet 15.350 7,52%

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet 4.378 2,14%

Total 204.177 100,00%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Ressalte-se que ao serem somados o número de profissionais que atuam, como 
um todo, na área de ‘Desenvolvimento e licenciamento de programas’, sejam os 
customizáveis e não customizáveis, a representatividade é da ordem de 24,8%, o 
que elevaria esta área para o segundo lugar em termos de representatividade e 
importância, se for considerada como um bloco só. 

Ainda, cabe destacar que ao acrescentar a esse bloco a área de “Desenvolvimento de 
programas de computador sob encomenda”, pode-se considerar que as atividades 
que envolvem a criação e licenciamento de softwares são as que mais empregam 
profissionais de TI, representando mais da metade dos empregados (53,45%). 

Esta característica corrobora a tendência de os softwares serem a tecnologia mais 
importante no cenário mundial na atualidade: 

(...) imprescindível para os negócios, a ciência e as engenharias; e que 
viabiliza inclusive a criação de novas tecnologias (genética e nanotecnologia), 
a extensão de tecnologias existentes (telecomunicações) e a mudança radical 
nas tecnologias mais antigas (mídia) (PRESSMAN, Roger, 2016)1.

De forma tal que, no mundo atual, pode-se considerar o software2 como o paradigma 
que tem o poder de revolucionar e impactar diversas áreas ao mesmo tempo. 
Segundo o Wall Street Jornal, “ideias e descobertas tecnológicas são os mecanismos 
que impulsionam o crescimento econômico”.

1. Pressman, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8 ed. – Porto Alegre: 
AMGH Editora Ltda, 2016.
2. Inclui-se nessa apreensão de software, os aplicativos de celular.
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Evolução das Ocupações Core TI entre 2007 e 2017
Ao observar a evolução das ocupações no período de 10 anos, é possível afirmar 
que os cargos diretivos e de gerência aumentaram significativamente, destacando-
se principalmente o crescimento entre os gerentes. Tal característica pode indicar 
a trajetória de amadurecimento da área de TI, que passa a se estruturar de forma 
mais orgânica. 

Os engenheiros em computação, por sua vez, também cresceram consideravelmente, 
no entanto, sua participação não é tão expressiva no grupo em termos absolutos 
(passou de 1% dos profissionais em 2007 para 2% do total em 2017, com 3.499 
profissionais), em que pese ter sido a única ocupação que dobrou sua participação no 
período, significando, respectivamente, seu potencial de crescimento e importância. 

Por sua vez, o quantitativo de analistas de sistemas, ocupação que tem maior 
representatividade, 59% do total, aumentou 124% no período, passando de 54 mil 
para 121 mil profissionais.

TABELA 4

Evolução das ocupações Core TI, 2007 - 2017

2007 2017 Evolução 
2007/2017

Engenheiros em computação 757 3.499 362%

Diretores de serviços de informática 163 636 290%

Gerentes de tecnologia da informação 3.524 12.637 259%

Especialistas em informática 2.711 7.512 177%

Técnicos em programação 14.118 33.829 140%

Analistas de sistemas computacionais 53.826 120.835 124%

Técnicos em operação e monitoração de 
computadores

13.260 25.229 90%

Total 88.359 204.177 131%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Evolução das Áreas Core TI entre 2007 e 2017
Em relação à evolução das áreas de TI, nos últimos 10 anos (Tabela 5), as que se 
destacam quanto ao crescimento do número de profissionais empregados são 
Desenvolvimento de programas customizáveis e Desenvolvimento de programas 
sob encomenda, o que corrobora a demanda crescente por sistemas mais 
específicos, moldados conforme às necessidades dos clientes, tendência que deverá 
continuar em 2019, tendo em vista o processo de informatização que toma conta no 
mundo dos negócios, mesmo em se tratando de pequenos negócios ou de grandes, 
a tecnologia tornou-se ferramenta chave para aprimorar processos de finanças, 
estoque, gestão, controle, acompanhamento de metas, dentre outros. 
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A área de portais e provedores de conteúdo na internet também teve aumento 
expressivo do número de profissionais empregados, porém, no mercado formal, 
seu número é pouco expressivo em termos absolutos.

TABELA 5

Evolução das áreas Core TI em função da quantidade de profissionais ocupados, 
2007 - 2017

2007 2017 Evolução 
2007/2017

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços 
de informação na internet

191 4.378 2192%

Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis

6.380 25.463 299%

Desenvolvimento de programas de computador 
sob encomenda

18.747 58.415 212%

Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador não-customizáveis

9.948 25.260 154%

Consultoria em tecnologia da informação 17.661 41.139 133%

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação

21.868 34.172 56%

Tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de hospedagem na internet

13.564 15.350 13%

Total 88.359 204.177 131%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Evolução da participação por Gênero entre 2007 e 2017
Sobre a participação por gênero no mercado de trabalho, em 2007 as mulheres 
ocupavam 24% dos postos de trabalho no Core TI e os homens 76%. Embora a 
quantidade de mulheres tenha aumentado de 2007 para 2017, de 21.253 para 
40.492, praticamente dobrando, a quantidade de homens aumentou mais ao 
longo desses 10 anos, passando de 67.106 para 163.685, crescimento de 144%. De 
forma tal que a participação da mulher no mercado de trabalho no Core TI diminui, 
passando para cerca de 20%.
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GRÁFICO 3

Evolução da participação por gênero no mercado de trabalho formal Core TI, 2007 
-2017

2007 2017

21.253 

67.106 

40.492 

163.685 24,05%

75,95%

19,83%

80,17%

Feminino Masculino

91%

144%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Evolução da escolaridade entre 2007 e 2017
Já sobre a escolaridade, nos últimos 10 anos observa-se mudança na composição do 
quadro de profissionais em relação à formação, pois diminuiu a representatividade 
daqueles com ensino médio (de 40,7% em 2007 para 25% em 2017) ou formações com 
menor qualificação (fundamental completo e abaixo do fundamental) e aumentou a 
participação de profissionais com formação superior. Neste último caso, aumentou 
significativamente o número de profissionais que cursam uma graduação, passando 
de 50.059 em 2007 para 148.590 em 2017, crescimento de praticamente 200%. Tal 
comportamento pode sugerir a importância crescente da formação superior na 
carreira. Assim, em 2017 enquanto um quarto dos profissionais em TI tinha ensino 
médio, a grande maioria (73%), tinha superior completo.

Em relação à pós-graduação, embora o percentual de mestres tenha crescido, ainda 
representam um percentual baixo. Somada a participação de mestres e doutores é 
de 1,33%. 



15

ProfIssIonaIs Core tI

GRÁFICO 4

Evolução da escolaridade no mercado de trabalho formal Core TI, 2007 – 2017

0,3% 
0,2% Douturado

0,2% 
1,1% Mestrado

56,7% 
72,8% Superior Completo

40,7% 
25,0% Médio Completo

2,0% 
0,8% Fundamental Completo

0,2% 
0,1% Abaixo do Fundamental

2007 2017

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Distribuição Geográfica e crescimento do mercado formal por 
Regiões
Sob o recorte geográfico, o Gráfico 5 mostra que São Paulo é a unidade da federação 
que mais concentra profissionais de TI em áreas tipicamente de TI. Quase metade 
do mercado formal está empregado no estado (45,6%, ou seja, 93 mil empregados). 
Seguem em importância em relação à concentração, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
com 8,2% cada. Dessa forma, a região sudeste é onde está alocada a maior parte 
dos profissionais (63%, aproximadamente 130 mil).

Já no Rio Grande do Sul (7,3%), Santa Catarina (7%) e o Paraná (5,6%) estão 
empregados 20% dos profissionais Core TI. Além de ser a segunda em participação, 
a região sul se destaca pelo crescimento do número de profissionais ao longo dos 
últimos 10 anos, passando de 11.200 em 2007 para 40.901 em 2017, aumento de 
265%.

Entre os estados, considerando os mais altos crescimentos do número de 
empregados, destacam-se o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Alagoas, 
no entanto, ainda são estados com pouca participação.

Já entre os estados com maior participação, os que mais cresceram em termos de 
emprego foram Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.
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GRÁFICO 5

Distribuição dos Profissionais Core TI por UF e Regiões, 2017
E crescimento do mercado formal por Regiões com destaques por UF, 2007 – 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fontes: IBGE e RAIS

TABELA 6

Evolução dos Profissionais Core TI por UF, 2007- 2017

UF 2007/2017 Participação 
em 2017 2017 2007

Amapá 733,33% 0,01% 25 3

Mato Grosso 700,51% 0,77% 1.569 196

Mato Grosso do Sul 429,44% 0,64% 1.313 248

Sergipe 330,91% 0,23% 474 110

Alagoas 292,17% 0,22% 451 115

Rio Grande do Sul 276,85% 7,34% 14.995 3.979

Paraná 276,35% 5,72% 11.682 3.104

Rio Grande do Norte 251,85% 0,37% 760 216

Goiás 248,17% 1,54% 3.137 901

Santa Catarina 245,49% 6,97% 14.224 4.117

Paraíba 238,70% 0,59% 1.199 354

Amazonas 213,04% 0,28% 576 184
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UF 2007/2017 Participação 
em 2017 2017 2007

Tocantins 209,38% 0,10% 198 64

Piauí 187,01% 0,11% 221 77

Ceará 175,00% 1,73% 3.542 1.288

Minas Gerais 171,75% 8,21% 16.764 6.169

Maranhão 163,06% 0,14% 292 111

Pernambuco 142,12% 2,24% 4.564 1.885

Rondônia 137,14% 0,04% 83 35

São Paulo 120,88% 45,56% 93.022 42.114

Espírito Santo 109,94% 1,37% 2.788 1.328

Roraima 66,67% 0,00% 5 3

Pará 58,71% 0,35% 711 448

Distrito Federal 50,66% 5,57% 11.382 7.555

Rio de Janeiro 48,37% 8,23% 16.797 11.321

Bahia 40,41% 1,65% 3.367 2.398

Acre 0,00% 0,02% 36 36

Total 131,08% 100,00% 204.177 88.359

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Faixa Etária dos Profissionais Core TI
No tocante à faixa etária, o Gráfico 6 mostra que há 10 anos, 50% dos profissionais 
empregados nas atividades específicas de TI tinha menos de 30 anos de idade 
(sendo 20,4% com idade entre 18 e 24 e 29,6% com idade entre 25 e 29), quadro 
que mudou, passando para 39,5% em 2017. 

Já aqueles com idade entre 30 a 39 anos de idade, e que representavam 28,9% 
em 2007, passaram a predominar sozinhos no mercado formal 10 anos depois, 
com 40,2% do total, o que condiz com o amadurecimento da força de trabalho no 
mercado que iniciou numa carreira relativamente nova em relação a outras mais 
tradicionais, de tal forma que, em 2017, 79,7% dos profissionais tem menos de 40 
anos de idade. 
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GRÁFICO 6

Faixa Etária dos Profissionais Core TI, 2007- 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Jornada de trabalho dos Profissionais Core TI
Em relação à carga horária, é interessante notar que houve uma inversão nos 
últimos 10 anos, conforme o Gráfico 7. Se em 2007, a maioria dos profissionais 
(64%) trabalhava entre 41 e 44 horas e um terço entre 31 e 40 horas, em 2017, a 
jornada contratual que passou a ser a da maioria (62%) foi a de 31 a 40 horas. 

GRÁFICO 7

Carga horária no trabalho dos Profissionais Core TI, 2007- 2017 
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS
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Tempo no Emprego dos Profissionais Core TI
No que diz respeito ao tempo de emprego, os dados expostos no Gráfico 8 mostram 
que diminuiu consideravelmente o percentual de profissionais com menos de 3 
anos no emprego, isto é, somado os tempos de até 1 ano e entre 1 a 3 anos. Em 
2007, os profissionais com menos de 3 anos de emprego numa mesma organização 
representavam 74% enquanto que, em 2017, passaram para 60%. Por outro lado, 
aumentou o número de profissionais com tempo de emprego entre 3 e 10 anos 
numa mesma organização, passando de 17% para 33%.

GRÁFICO 8

Tempo de Emprego dos Profissionais Core TI, 2007- 2017 
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Contratação dos Profissionais conforme o Porte das Empresas 
Quanto à contratação no mercado formal, o Gráfico 9 a seguir mostra que em 2017 
cerca de 42% dos profissionais Core TI foram contratados por Micro e Pequenas 
empresas e 41%, por empresas Grandes, de acordo à classificação adotada 
pelo SEBRAE em relação ao tamanho do estabelecimento pela quantidade de 
empregados3.

Cabe salientar que em 2007, o percentual de profissionais contratados por Micro e 
Pequenas empresas era menor, de cerca de 38%, passando para algo em torno dos 
42% em 2017. Ou seja, as Micro e Pequenas empresas aumentaram sua participação 
em termos de contratações, ao passo que as Grandes diminuíram, passando de 
45% em 2007 para 41% em 2017.

3. A análise da dinâmica laboral por porte de empresas no mercado informal pode sugerir 
o aumento da importância das micro e pequenas empresas, assim como da figura do 
microempreendor empresarial.
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Se o recorte for por natureza jurídica do estabelecimento, em 2017, 87% dos 
profissionais eram contratados por empresas constituídas como sociedades 
anônimas de capital fechado (25%) ou de responsabilidade limitada (62%).

GRÁFICO 9

Distribuição dos Profissionais de TI Core segundo o Tamanho do Estabelecimento, 
2017
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Elaboração: SOFTEX. Fontes: RAIS, SEBRAE 

OBS: Classificação SEBRAE para Comércio e Serviços

Remuneração Média Core TI
A remuneração média dos profissionais Core TI atualmente é de R$5.955,79 (valor 
de 2017 atualizado a 1º de janeiro de 2019). Mas, entre os Diretores, a remuneração 
chega a ser 4,2 vezes superior (R$24.838,81) à média, havendo uma distância 
considerável entre estes e os cargos de gerência (R$11.234,01) que ocupam o 
segundo lugar em termos de remuneração. 

Os valores das remunerações conforme os cargos específicos de TI são apresentados 
na Tabela 7. E no Gráfico 10 a seguir, também é possível ver a distância em relação 
à média4. 

4. Para análises sobre diferenças de gênero, ver estudo da Softex: Mulheres na TI, disponível em 
http://ftp.softex.br/Inteligencia/mulheres_na_ti/mulheres_na_ti.pdf 
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TABELA 7

Remuneração média dos profissionais Core TI por ocupação

Valor nominal 
Dezembro 2017

Valor Corrigido pelo 
IPCA a valores de 1º 
de Janeiro de 2019

Diretores de serviços de informática R$23.941,03 R$24.838,81

Gerentes de tecnologia da informação R$10.827,96 R$11.234,01

Engenheiros em computação R$ 9.893,32 R$10.264,32

Especialistas em informática R$7.686,66 R$7.974,91

Analistas de sistemas computacionais R$5.904,87 R$ 6.126,30

Técnicos em programação R$4.321,38 R$4.483,43

Técnicos em operação e monitoração de 
computadores

R$2.693,79 R$2.794,81

Total R$5.740,52 R$5.955,79

Elaboração: SOFTEX. Fontes: RAIS e IBGE.

OBS: IPCA de 3,75% acumulado em 12 meses, de 01/01/2018 a 31/12/2018

GRÁFICO 10

Remuneração conforme Ocupação nas Carreiras Típicas de TI – Core TI
Valores atualizados a janeiro/2019 
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Profissionais in House

No âmbito dos negócios do século XXI, a inovação tecnológica se consolida como 
um investimento impreterível para ganhar competitividade e gerar mais valor 
agregado. O mundo do sensoriamento remoto chegou à agricultura; a robótica à 
medicina; aplicativos via celular tornaram-se o meio comum para acessar serviços 
bancários; o armazenamento de dados em nuvem está se espalhando rapidamente 
em substituição ao antigo servidor e a internet das coisas é uma área em plena 
expansão, que irá ter impactos multisetoriais. Nesse contexto, empresas contratam 
profissionais com a função de desenhar sistemas informacionais específicos 
ou criar inovações tecnológicas na área de TI para tornar suas empresas mais 
competitivas em seus ramos de negócio. Denominamos estes profissionais de TI 
como Profissionais TI in House e são aqueles alocados em outras áreas da economia 
que não os setores especificamente de TI.

As ocupações são as mesmas que no Core TI: Diretores, Gerentes, Especialistas de 
TI; Engenheiros em computação; Analistas de sistemas; Técnicos em programação; 
Técnicos em operação e monitoração de computadores. A diferença é que podem 
estar alocados nos mais diversos setores econômicos. 

Setores econômicos onde estão empregados os Profissionais TI 
in House 
No mercado formal em 2017 havia 310.428 profissionais empregados em ocupações 
típicas de TI. No Gráfico 11 é possível observar a preponderância do setor de 
serviços, pois é onde estão 58% dos profissionais de TI. No comércio, este percentual 
é de 18%. Na indústria de transformação estão alocados 13% e na administração 
pública, 6%. Esta forma de apresentar os dados permite uma aproximação a partir 
das grandes áreas econômicas.
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GRÁFICO 11

Profissionais TI in House, segundo os grandes setores do IBGE, 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

Já ao avaliar as atividades econômicas por setores, conforme o Gráfico 12, 
destacam-se, pela quantidade de profissionais empregados, o comércio varejista, 
principalmente as áreas que comercializam equipamentos de informática, a área 
de alimentação (super e hipermercados) e as telecomunicações. Outras áreas que 
também demandam estes profissionais são aquelas que comercializam roupas, 
eletrodomésticos, materiais de construção, produtos farmacêuticos, dentre outros, 
porém com menor importância.

Na indústria de transformação, o destaque fica por conta da indústria alimentícia, 
e, em seguida, da própria indústria de informática. A produção de máquinas e 
equipamentos, veículos, produtos químicos, assim como a indústria de metal e 
celulose seguem em importância em relação à contratação dos profissionais de TI.

Entre os serviços, destacam-se principalmente aqueles prestados aos escritórios, 
como apoio administrativo (a exemplo dos pacotes que incluem serviços de recepção), 
contabilidade e finanças e também as consultorias e gestão empresarial. Nos serviços 
de informação e comunicação, o destaque fica por conta das telecomunicações, 
onde estão alocados 22 mil profissionais. Os setores financeiros e da administração 
pública empregam pouco mais de 50 mil funcionários de TI. Na área de educação, o 
setor que mais demanda profissionais de TI é a graduação e pós-graduação. Outras 
áreas onde também há requisição frequente por profissionais de TI são: reparação 
e manutenção de equipamentos de informática, saúde, transportes, principalmente 
o terrestre, e construção.
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GRÁFICO 12

Profissionais TI in House, principais setores onde estão contratados, 2017
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Os setores com maior participação no emprego total e que mais cresceram nos 
últimos dez anos foram: o setor de educação, onde a contratação de profissionais 
de TI passou de 11 mil para 23 mil, aumento de 103%; a área da saúde, onde a 
quantidade de profissionais empregados praticamente dobrou, passando de 5 mil 
para 10 mil; e a área da informação e comunicação, liderada principalmente pelas 
telecomunicações, onde houve crescimento de 87%, passando de 15 mil para 28 mil 
profissionais. 

Os serviços voltados ao apoio empresarial também se destacaram pelo crescimento 
em relação à contratação de profissionais de TI, tanto nas atividades profissionais 
(83%), onde se destaca consultoria e gestão empresarial, quanto nas atividades 
administrativas e de apoio complementar (79%).
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TABELA 8

Setores que mais empregam profissionais TI in House
Participação 2017 e Evolução 2007 – 2017

Setores 2017 2007 Participação Crescimento

Comércio  56.258  39.479 18,12% 42,50%

Indústrias de transformação  38.647  31.408 12,45% 23,05%

Atividades administrativas e serviços 
complementares

 38.322  21.432 12,34% 78,81%

Informação e comunicação  28.144  15.053 9,07% 86,97%

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados

 26.143  20.429 8,42% 27,97%

Administração pública, defesa e 
seguridade social

 24.202  17.975 7,80% 34,64%

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas

 24.142  13.200 7,78% 82,89%

Educação  22.916  11.281 7,38% 103,14%

Outras atividades de serviços  16.261  10.498 5,24% 54,90%

Saúde humana e serviços sociais  10.195  5.110 3,28% 99,51%

Transporte, armazenagem e correio  9.694  5.552 3,12% 74,60%

Construção  5.536  3.236 1,78% 71,08%

Água, esgoto, atividades de gestão 
de resíduos e descontaminação

 1.993  1.541 0,64% 29,33%

Eletricidade e gás  1.944  2.170 0,63% -10,41%

Indústrias extrativas  1.645  1.849 0,53% -11,03%

Alojamento e alimentação  1.228  863 0,40% 42,29%

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura

 1.139  830 0,37% 37,23%

Atividades imobiliárias  1.009  438 0,33% 130,37%

Artes, cultura, esporte e recreação  982  643 0,32% 52,72%

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais

 26  19 0,01% 36,84%

Serviços domésticos 2 6 0,00% -66,67%

Total 310.428 203.012 100,00% 52,91%

Elaboração: SOFTEX.  Fonte: RAIS

Evolução das Ocupações TI in House entre 2007 e 2017
Da mesma forma que no Core TI, a ocupação mais frequente entre os trabalhadores 
in House é a de Analistas de Sistemas, à qual se dedicavam 167 mil profissionais em 
2017, conforme a Tabela 9. Na sequência, dentre os profissionais in House há mais 
Técnicos em operação e monitoração de computadores (19%) em relação aos Core 
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TI (12%), sendo em termos absolutos mais do que o dobro: enquanto no Core TI são 
25 mil, no in House são 58 mil. Técnicos em programação é a terceira ocupação mais 
frequente, com 38 mil profissionais.

Nestas três ocupações está alocada a grande maioria dos profissionais TI in House 
(85%), similarmente ao que acontece no Core TI. 

A ocupação que mais cresceu no período foi a de Gerentes de TI, que passou de 12 
mil em 2007 para 27 mil em 2017, crescimento de 128%.

TABELA 9

Ocupações mais frequentes entre os profissionais ocupados no TI in House
Participação 2017 e Evolução 2007 – 2017 

Ocupações 2017 2007 Participação Crescimento

Analistas de sistemas 
computacionais

167.249 103.293 53,88% 61,92%

  8
5%Técnicos em operação e 

monitoração de computadores
57.634 48.139 18,57% 19,72%

Técnicos em programação 38.331 28.687 12,35% 33,62%

Gerentes de tecnologia da 
informação

26.826 11.784 8,64% 127,65%

Especialistas em informática 14.892 8.023 4,80% 85,62%

Engenheiros em computação 3.379 1.761 1,09% 91,88%

Diretores de serviços de 
informática

2.117 1.325 0,68% 59,77%

Total 310.428 203.012 100,00% 52,91%

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Evolução da participação por Gênero no TI in House entre 2007 
e 2017
Quanto à participação por gênero, o mercado de trabalho no grupo de TI in House 
seguiu trajetória similar ao comportamento do Core TI. Embora a quantidade de 
mulheres tenha aumentado de 2007 para 2017, de 47.454 para 61.420, crescimento 
de 29%, as vagas entre os homens cresceram mais rapidamente, em 60%, passando 
de 155.558 para 249.008, de forma tal que na participação por gênero, as mulheres 
passaram de 23% em 2007 para 20% em 2017.
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GRÁFICO 13

Evolução da participação por gênero no mercado de trabalho formal TI in House, 
2007 -2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

Evolução da escolaridade entre 2007 e 2017
Com relação à evolução da escolaridade no mercado formal TI in House (Gráfico 14), 
da mesma forma que no Core TI, indica crescimento importante na escolaridade. Se 
em 2007 aqueles com formação superior representavam 49%, em 2017 passaram a 
representar 65%, passando de 98.789 profissionais para 200.533. A composição da 
força de trabalho também mudou; de uma distribuição praticamente equilibrada 
entre graduação e ensino médio em 2007, passou a preponderar o ensino superior 
em 2017 e diminuiu a proporção de profissionais com ensino médio, passando de 
45% para 31%.

GRÁFICO 14

Evolução da escolaridade no mercado de trabalho formal in House, 2007 – 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS
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Distribuição Geográfica e crescimento do mercado formal por 
Regiões
No tocante à participação dos profissionais TI in House por UF, a lógica também 
acompanha a distribuição no Core TI. Em São Paulo estão empregados a maior parte, 
42%, o que corresponde a aproximadamente 132 mil profissionais. Seguem em 
importância em relação ao quantitativo, Rio de Janeiro (10,6%) e Minas Gerais (8,0%). 
Dessa forma, a região Sudeste é onde está alocada a maior parte dos profissionais 
(62%, aproximadamente 194 mil).

A região Sul também destacou-se pelo maior crescimento em relação ao emprego 
de profissionais de TI in House (62%), no entanto, numa proporção significativamente 
menor em relação ao crescimento do Core TI.

GRÁFICO 15

Distribuição dos Profissionais TI in House por UF e Regiões, 2017
E crescimento do mercado formal por Regiões com destaques por UF, 2007 – 2017
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Entre os estados, destaca-se o crescimento do número de profissionais in House em 
Roraima, Acre, Piauí, Paraíba e Tocantins (acima de 100%), no entanto, a participação 
destes estados ainda é baixa em relação ao país. Já entre as unidades da federação 
com maior representatividade, o destaque fica por conta de Santa Catarina (87%), 
Ceará (84%) e Minas Gerais (63%).
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TABELA 10

Evolução dos Profissionais TI in House por UF, 2007- 2017

UF 2007/2017 Participação 
em 2017 2017 2007

Roraima 235,08% 0,21%  640  191 

Acre 110,23% 0,12%  370  176 

Piauí 105,73% 0,57%  1.759  855 

Paraíba 105,18% 0,70%  2.177  1.061 

Tocantins 101,80% 0,32%  1.007  499 

Santa Catarina 87,45% 3,92%  12.169  6.492 

Ceará 83,69% 2,96%  9.181  4.998 

Pará 81,34% 1,30%  4.042  2.229 

Sergipe 75,79% 0,56%  1.735  987 

Mato Grosso do Sul 70,79% 0,64%  2.000  1.171 

Goiás 66,91% 1,77%  5.508  3.300 

Espírito Santo 63,83% 1,31%  4.076  2.488 

Minas Gerais 62,62% 8,04%  24.972  15.356 

Paraná 59,39% 5,83%  18.113  11.364 

Maranhão 58,72% 0,70%  2.176  1.371 

Alagoas 51,75% 0,45%  1.384  912 

Rio Grande do Sul 50,68% 5,46%  16.954  11.252 

São Paulo 50,33% 42,41%  131.667  87.583 

Mato Grosso 49,61% 0,93%  2.898  1.937 

Rio Grande do Norte 43,93% 0,67%  2.074  1.441 

Distrito Federal 39,13% 4,36%  13.550  9.739 

Rio de Janeiro 37,32% 10,61%  32.945  23.991 

Amazonas 37,09% 0,92%  2.857  2.084 

Pernambuco 34,27% 2,23%  6.923  5.156 

Bahia 26,49% 2,46%  7.631  6.033 

Amapá 25,72% 0,14%  435  346 

Rondônia * 0,38%  1.185  * 

Total 52,91% 100,00% 310.428 203.012

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS
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Faixa Etária dos Profissionais Core TI
Em relação à faixa etária no TI In House, observa-se predominância de profissionais 
com idade entre 30 a 39 anos (Gráfico 16) os quais representam cerca de 40,55% 
do total da força de trabalho, em 2017, o equivalente a aproximadamente 126 mil 
pessoas. 

GRÁFICO 16

Faixa Etária dos Profissionais TI in House, 2007- 2017 

0,27%

18,02%

26,19%

31,89%

17,47%

6,05%

0,11%0,22%

11,67%

20,18%

40,55%

18,14%

8,83%

0,40%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

15 A 17 18 A 24 25 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 64 65 OU MAIS

2007 2017

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

Jornada de trabalho dos Profissionais in House
A distribuição de profissionais de TI in House, considerando-se as horas trabalhadas, 
não teve grandes alterações na sua composição nos últimos dez anos. 

GRÁFICO 17

Carga horária no trabalho dos Profissionais TI in House, 2007- 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 



31

ProfIssIonaIs In House

Tempo de Emprego dos Profissionais TI in House
No que diz respeito à evolução do tempo de permanência no mesmo emprego no 
grupo in House, em 2017 preponderavam os profissionais que tinham até 3 anos 
no emprego (49%), no entanto, essa proporção diminuiu nos últimos dez anos: em 
2007 eram 57%. Assim, embora continuem representando praticamente a metade 
parece estar em curso também uma mudança para a maior permanência nos 
cargos, sendo que, no período, aumentaram tanto os profissionais que têm entre 3 
e 5 anos, como aqueles com tempo entre 5 e 10 anos no cargo. 

GRÁFICO 18

Tempo de Emprego dos Profissionais TI in House, 2007- 2017 
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

Contratação dos Profissionais conforme o Porte das Empresas 
Com relação à alocação dos profissionais de TI in House pela ótica do tamanho de 
estabelecimento (Gráfico 19), em 2017, quase metade é contratada por empresas 
Grandes, com mais de 100 empregados, o que corresponde a aproximadamente 
155 mil pessoas ocupadas. Já as Micro e Pequena empresas respondem por 35% dos 
profissionais empregados formalmente no setor, o equivalente a 108 mil pessoas 
ocupadas. 
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GRÁFICO 19

Distribuição dos Profissionais de TI in House segundo o Tamanho do 
Estabelecimento, 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

Remuneração Média in House
A remuneração média dos profissionais in House é de R$ 6.726,78 em valores 
atualizados a 1º de janeiro de 2019, de acordo com a Tabela 11 a seguir. No Gráfico 
20 a seguir, também é possível ver a distância das diversas remunerações por cargos 
em relação à média. 

Entre os Diretores, a remuneração é 2,5 vezes superior, R$16.984,21, e entre os 
Engenheiros é praticamente duas vezes maior do que a média. Já a remuneração 
média entre os Gerentes corresponde a 1,8 vezes a média e em valores atualizados 
atinge R$11.806,82.
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TABELA 11

Remuneração média dos profissionais TI in House por ocupação
Valores atualizados a janeiro/2019

Valor nominal 
Dezembro 2017

Valor Corrigido pelo IPCA a 
valores de 1º de Janeiro de 2019

Diretores de serviços de informática R$16.370,32 R$16.984,21

Engenheiros em computação R$12.165,46 R$12.621,67

Gerentes de tecnologia da informação R$11.380,07 R$11.806,82

Analistas de sistemas computacionais R$7.205,96 R$7.476,18

Especialistas em informática R$6.427,92 R$6.668,97

Técnicos em programação R$4.781,97 R$4.961,30

Técnicos em operação e monitoração 
de computadores

R$2.558,35 R$2.654,29

Total R$6.483,64 R$6.726,78

Elaboração: SOFTEX.  Fontes: RAIS e IBGE. 

OBS: IPCA de 3,75% acumulado em 12 meses, de 01/01/2018 a 31/12/2018

GRÁFICO 20

Remuneração conforme Ocupação TI – in House 
Valores atualizados a janeiro/2019 
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

OBS: IPCA de 3,75% acumulado em 12 meses, de 01/01/2018 a 31/12/2018

O setor da economia que melhor remunera os profissionais de TI in House é o de 
mineração, onde o salário médio é de R$14.326,25 (Gráfico 21). Na sequência, 
aparecem os setores da administração pública (R$ 10.066,23) e dos serviços 



34

ProfIssIonaIs In House

industriais de utilidade pública (gás, energia, etc.) (R$ 9.912,90), cujas remunerações 
médias também superam a média salarial no in House, de R$ 6.726,78.

GRÁFICO 21

Remuneração in House segundo as grandes áreas
Valores atualizados a janeiro/2019
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 

OBS: IPCA de 3,75% acumulado em 12 meses, de 01/01/2018 a 31/12/2018
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Diferenças entre o Profissional 
Core TI x TI in House

Ocupações 
Em função de haver mais profissionais contratados in House do que no Core TI é 
de se esperar maior número nas ocupações. No entanto, cabe destacar o fato de 
haver três vezes mais diretores e duas vezes mais técnicos em operação, gerentes e 
especialistas no in House em relação ao Core TI.

GRÁFICO 22

Ocupações no Core TI e In House segundo sua proporcionalidade em cada grupo, 
2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 



36

Core tI x tI In House

TABELA 12

Ocupações no Core TI e In House segundo sua proporcionalidade em cada grupo, 
2017 

Ocupações Core TI in House Relação
in House/Core TI

Analistas de sistemas computacionais 120.835 167.249 1,38

Técnicos em programação 33.829 38.331 1,13

Técnicos em operação e monitoração de 
computadores

25.229 57.634 2,28

Gerentes de tecnologia da informação 12.637 26.826 2,12

Especialistas em informática 7.512 14.892 1,98

Engenheiros em computação 3.499 3.379 0,97

Diretores de serviços de informática 636 2.117 3,33

Total 204.177 310.428 1,52

Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Escolaridade 
Em relação às diferenças quanto ao nível de escolaridade entre o perfil Core TI e in 
House, os dados do mercado formal em 2017 mostram que uma maior quantidade 
de profissionais Core TI possui graduação (73%) em relação aos in House (65%), 
conforme Gráfico 23.

GRÁFICO 23

Escolaridade no mercado de trabalho formal in House e Core TI, 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 
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Faixa Etária 
Percebe-se diferença em relação àqueles com menos de 30 anos em 2017, conforme 
se pode observar no Gráfico 24. Enquanto no Core TI estes representavam 40% em 
2017, no TI in House, eram 32%. Neste grupo há mais profissionais nas faixas etárias 
entre 40 e 49 anos e 50 ou mais relativamente à distribuição no Core TI. Assim pode-
se dizer que, o perfil Core TI é relativamente mais jovem do que o perfil TI in House.

GRÁFICO 24

Faixa Etária no mercado de trabalho formal in House e Core TI, 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Jornada de trabalho 
A comparação entre profissionais in House e Core TI (Gráfico 25) evidencia que, em 
2017, 63% dos profissionais trabalhava entre 41 e 44 horas por semana, sendo que 
entre os Core TI este percentual foi menor, de 34%, o que sugere que os profissionais 
in House tenham jornadas de trabalho mais extensas.

GRÁFICO 25

Carga horária no trabalho formal TI in House e Core TI, 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS 
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Contratação pelo Porte de Empresa 
Em relação às diferenças entre os grupos in House e Core TI pela ótica do tamanho 
do estabelecimento, observa-se que, no mercado formal mais profissionais do 
grupo TI in House (50%) estão alocados em empresas Grandes em relação aos Core 
TI. E neste último mais profissionais estão alocados em Micro e Pequenas Empresas 
(42%) relativamente ao grupo in House (35%).

GRÁFICO 26

Profissionais TI in House e Core TI segundo o Tamanho do Estabelecimento, 2017
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Elaboração: SOFTEX. Fonte: RAIS

Também há diferenças em relação à natureza jurídica dos estabelecimentos em 
ambos os grupos. Enquanto no Core TI a grande maioria (86,72%) está alocada 
em sociedades de responsabilidade limitada ou sociedades anônimas de capital 
fechado, esta importância passa a ser relativizada (de 62,45%) no grupo In House, 
onde, em comparação ao primeiro grupo, é maior a alocação de profissionais no 
setor público e em sociedades anônimas de capital aberto. 

Remuneração Média 
Embora pela média geral os profissionais de TI empregados nos setores 
especificamente de TI, ou seja, no Core TI, recebam salários mais baixos que os 
profissionais empregados no TI in House, no cargo de Diretor a remuneração é 
significativamente mais alta, superando em praticamente 50% a remuneração dos 
diretores no grupo in House. 

A diferença na valorização poderia sugerir que em outros setores da economia suas 
funções ficam mais atreladas à geração de valor de forma coligada aos negócios, 
porém sem serem o foco central. Porém, na medida em que, pelas tendências 
globais, a importância dos CIOs, Chief Information Officers, vem crescendo no mundo 
empresarial poderia se esperar que tal diferença venha a ser amenizada. Por ora, o 
que os dados indicam é que a função dos Diretores de TI é mais valorizada quando 
estão alocados em setores específicos de TI, como desenvolvimento de programas 
sob encomenda, customizáveis ou não, em consultoria de TI, tratamento de dados, 
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suporte técnico ou portais e provedores. 

Comparando os grupos Core TI e in House a partir do recorte dos cargos, a distância 
entre o salário mais alto e o menor é mais ampla no Core TI do que a existente no in 
House, justamente pela remuneração mais alta entre os Diretores.

Já os Engenheiros de computação são mais valorizados no grupo in House do que no 
Core TI, havendo uma diferença de R$ 2.358 na remuneração desse cargo. Entre os 
Analistas de sistemas também acontece o mesmo, havendo diferença de R$ 1.350. 
Por outro lado, os Especialistas são mais valorizados no Core TI, com diferença 
salarial em R$ 1.306. 

GRÁFICO 27

Remuneração conforme Ocupação TI – Core TI e in House 
Valores atualizados a janeiro/2019 
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OBS: IPCA de 3,75% acumulado em 12 meses, de 01/01/2018 a 31/12/2018
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Conclusão 

No âmbito dos negócios do século XXI, a inovação tecnológica se consolida como um 
investimento impreterível para ganhar competitividade e gerar mais valor agregado. 
O crescimento da empregabilidade do profissional de TI evidencia este fato. 

Os empregos no setor de TI cresceram de forma bastante expressiva entre 2007 
e 2017, passando de 291.371 profissionais para 514.605, a uma taxa média de 
crescimento anual na ordem dos 6,14%. Dos profissionais empregados em TI, 40% 
estão no Core, segmento que cresceu mais que o dobro do que o TI in House nos 
últimos dez anos. Entretanto, a quantidade absoluta de empregos no TI in House 
reflete a importância crescente dos serviços de TI também nas mais variadas áreas 
dos negócios. 

No Core TI as três principais ocupações são analistas de sistemas, técnicos em 
programação e técnicos em operação e monitoração de computadores. Em relação à 
empregabilidade por segmento, as atividades que envolvem a criação de programas 
são as que mais empregam profissionais de TI, o que revela a proeminência do 
software como tecnologia mais importante no cenário atual de negócios. E, na 
evolução por áreas nos últimos dez anos, destaca-se o crescimento na criação de 
vagas em Programas sob encomenda ou customizáveis, tendência que retrata a 
demanda crescente por sistemas de tecnologia da informação personalizados ou 
que se adequem às necessidades das empresas, integrando sistemas de gestão 
ou diversas áreas dos negócios e automatizando processos-chave através de 
softwares que tornem processos empresariais mais eficientes e elevem, portanto, a 
competitividade no nicho de mercado em que a instituição opera.

A participação da mulher no mercado de trabalho no Core TI diminuiu e em 2017 
representou 20% do total de profissionais. Na escolaridade houve uma transição no 
quadro profissional, diminuindo significativamente aqueles que só tinham ensino 
médio e aumentando os que têm formação superior. Em relação ao crescimento das 
vagas por ocupações, destaca-se o crescimento nos cargos diretivos e de gerência 
entre 2007 e 2017.

Em São Paulo, Rio e Minas estão empregados 62% do total de profissionais Core 
TI, com destaque para SP onde estão 46%. No entanto, nos últimos dez anos foi a 
Região Sul, onde atualmente estão 20%, que se destacou pelo crescimento. Sobre a 
faixa etária, se há dez anos, 50% dos profissionais tinha menos de 30 anos, em 2017 
passaram a predominar os profissionais com idades entre 30 e 39, representando 
40,2%, o que condiz com o amadurecimento da força de trabalho, que se iniciou 
numa carreira relativamente nova em relação a outras mais tradicionais. 

Entre 2007 e 2017 também houve uma inversão em relação à carga horária no Core 
TI, antes predominantemente de entre 41 e 44 horas e que passou para 31 a 40 
horas. Nesse intervalo de tempo também diminuiu o percentual de profissionais 
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com menos de 3 anos no emprego e aumentaram aqueles com entre 3 e 10 anos. 
No entanto, o maior percentual (60%) ainda têm menos de três anos na mesma 
organização.

Já em relação ao Profissional in House, aquele que desenvolve atividades de TI em 
outros segmentos da economia que não sejam áreas específicas de TI, ao observar 
as grandes áreas econômicas é possível verificar que o setor de serviços como 
um todo contrata praticamente o 60%. No entanto, na avaliação por setores, há 
preponderância de sua empregabilidade no comércio, principalmente no varejista, 
não só pela presença na venda de equipamentos de informática, como também em 
supermercados, no processo de comercialização de eletrodomésticos, vestuário, 
dentre outros. Nas indústrias de transformação também há uma parcela expressiva 
de profissionais de TI, principalmente na indústria alimentícia, automotriz, química, 
de máquinas e equipamentos e de informática. E, o terceiro grande setor que mais 
emprega profissionais de TI é a área administrativa e de serviços complementares 
ou afins.

Entre 2007 e 2017 as áreas que mais cresceram pela demanda de profissionais de 
TI foram educação, saúde e telecomunicações. E de maneira geral, a ocupação que 
mais cresceu nos últimos dez anos foi a de Gerentes de TI. 

Similarmente ao Core TI, as mulheres perderam participação no TI in House e 
cresceu o percentual de profissionais com escolaridade superior completa. Em 
relação à distribuição geográfica, também é a região sudeste a que mais emprega 
profissionais e a região sul foi a que mais cresceu em termos de vagas, da mesma 
forma que no Core TI, embora, numa proporção significativamente menor.

No TI in House as empresas de Grande Porte são as que mais empregam profissionais 
(50%) e o salário médio gira em torno dos R$ 6.727 em valores atualizados a 1º de 
janeiro de 2019, valor superior ao da média no Core TI, que corresponde a R$5.956. 
O setor que melhor remunera os profissionais TI in House é o de mineração, onde o 
salário médio é R$14.326 aproximadamente.

Além da remuneração média, as diferenças mais expressivas entre o Core TI e o TI in 
House ficam por conta do nível de escolaridade, a faixa etária e a jornada de trabalho. 
No Core TI, um percentual maior de profissionais têm graduação, são relativamente 
mais jovens e sua jornada é menos extensa em relação aos profissionais TI In House.
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Principais caraterísticas do profissional Core TI
• Gênero: 80% homens

• Ocupações: Analistas de sistemas; Técnicos em programação; Técnicos em 
operação e monitoração de computadores

• Áreas: Desenvolvimento de programas; Consultoria em TI; Suporte

• Escolaridade: 73% superior completo (somando mestrado e doutorado = 74%)

• Distribuição Geográfica: 62% SP, RJ e MG. Só em SP 46%. Região Sudeste 63%. 
Região Sul 20%

• Faixa Etária: 65% entre 25 e 39 anos (40% entre 30 e 39)

• Jornada: 62% trabalha entre 31 e 40 horas por semana

• Tempo no Emprego: 60% menos de 3 anos na organização onde trabalham

• Porte de Empresa: 42% dos profissionais é contratado por Micro e Pequena 
empresas; 41%, por Grandes

• Natureza Jurídica: 87% em sociedades anônimas de capital fechado

• Remuneração média: R$5.955,79 (valor de 2017 atualizado a 1º de janeiro de 
2019)

Principais caraterísticas do profissional TI in House
• Gênero: 80% homens

• Ocupações: Analistas de sistemas; Técnicos em operação e monitoração de 
computadores; Técnicos em programação

• Áreas: Comércio; indústrias de transformação; atividades administrativas 

• Escolaridade: 65% superior completo (somando mestrado e doutorado = 67%)

• Distribuição Geográfica: 61% SP, RJ e MG; só 42% em SP. Região Sudeste 62%. 
Região Sul 15%

• Faixa Etária: 61% entre 25 e 39 anos (41% entre 30 e 39)

• Jornada: 63% trabalha entre 41 e 44 horas por semana

• Tempo no Emprego: 49% menos de 3 anos na organização onde trabalham

• Porte de Empresa: 50% dos profissionais é contratado por Empresas de 
Grande Porte

• Remuneração média: R$ 6.726,78 (valor de 2017 atualizado a 1º de janeiro de 
2019)



43

anexos

Anexos

PROFISSIONAL DE TI CORE TI

CBOs:

1236 Diretores de serviços de informática

1425 Gerentes de tecnologia da informação

2122 Engenheiros em computação

2123 Especialistas em informática

2124 Analistas de sistemas computacionais

3171 Técnicos em programação

3172 Técnicos em operação e monitoração de computadores

NAS CNAEs:

62015 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda   

62023 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis

62031 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
não-customizáveis  

62040 Consultoria em tecnologia da informação 

62091 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação 

63119 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet

63194 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
internet  

PROFISSIONAL DE TI IN HOUSE

CBOs:

1236 Diretores de serviços de informática



44

anexos

1425 Gerentes de tecnologia da informação

2122 Engenheiros em computação

2123 Especialistas em informática

2124 Analistas de sistemas computacionais

3171 Técnicos em programação

3172 Técnicos em operação e monitoração de computadores

Que estejam em qualquer outra CNAE que não:

62015 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda   

62023 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis

62031 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
não-customizáveis  

62040 Consultoria em tecnologia da informação 

62091 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação 

63119 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet

63194 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
internet  

Observações:

Vínculo empregatício x empregado: a RAIS contabiliza vínculos empregatícios, 
assim o total de vínculos não necessariamente corresponde ao total de trabalhadores 
dado que um trabalhador pode manter mais de um vínculo empregatício ativo. No 
entanto, nesta Publicação, a SOFTEX trata vínculos empregatícios como profissionais 
empregados. 

Efeito Rondônia: O número de vínculos empregatícios ativos no Estado de 
Rondônia foi superestimado em 2007. Portanto, optou-se por excluir tais vínculos 
empregatícios. O motivo provável tem a ver com erro de preenchimento do 
formulário RAIS. Assim, para esse ano, os dados devem ser considerados como 
parciais para este Estado.
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Sobre a Softex

A Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) é uma 
Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP) que desenvolve desde 1996 
ações para promover a melhoria da competitividade da Indústria Brasileira de 
Software, Serviços de TI e Comunicações.

Coordenadora do Programa Prioritário para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
e do Programa Prioritário de Empreendedorismo SUFRAMA do Ministério da 
Economia.

A entidade possui 22 Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) credenciadas,  19 
aceleradoras parceiras, 21 agentes regionais distribuídos por 13 estados brasileiros 
e no Distrito Federal e beneficia cerca de 4 mil startups e mais de 6 mil empresas. 

A Softex trabalha em articulação com a iniciativa privada e com os governos nas 
esferas federal, estadual e municipal, centros acadêmicos e instituições de fomento. 
Nessas mais de duas décadas de atividades, se consolidou como a principal instituição 
brasileira capaz de conectar atores das três esferas - Governo, Academia e Setor 
Privado - para impulsionar o desenvolvimento do Brasil por meio da inovação e da 
Transformação Digital.    

Para evoluir ao longo de todos estes anos, a Softex se reinventa constantemente, 
um esforço que se traduz em uma série de conquistas envolvendo iniciativas de 
apoio, desenvolvimento, promoção e fomento. Em seu portfólio de execução estão, 
entre outros, os programas StartUp Brasil, Inova Maranhão, TechD, Brasil Mais TI, 
Conexão Startup Brasil, Brasil IT+ e MPS.BR. 
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Portfólio de Execução 

BNDES 10

Lean Innovation 
Assessment 

Softex

Lei do Bem MpsBr Prosoft

Para mais informações acesse www.softex.br

https://www.softex.br/
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