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Perfil Geral
A Tecnologia da Informação está ligada à necessidade das organizações em
sistematizar suas informações para uso estratégico e produtivo. A informática
tem papel fundamental nesse processo, pois consegue tratar, classificar e
organizar informações de modo que estas sejam úteis para a tomada de
decisões. Assim, o mercado passou a exigir a qualificação de muitos
profissionais para atender a esta área, que tem sido na atualidade uma das
que mais empregam mão-de-obra.
A atividade econômica de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação é a
200ª em número de empregados de Santa Catarina, os quais estão mais
concentrados no município de de Florianópolis - SC com 467 em número de
empregados. A ocupação com maior número de empregados nessa atividade
é a de Analistas de Tecnologia da Informação. Nesta região, há um total de 331
estabelecimentos que trabalham com Suporte Técnico em Tecnologia da
Informação, demanda alta que se deve ao potencial das empresas de
tecnologia que se estabelecem no município.
As empresas de tecnologia em Santa Catarina vêm crescendo muito nos
últimos anos. Segundo o estudo do Tech Report 2020, realizado pelo
Observatório da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e pela
Neoway, o estado se destacou registrando maior crescimento de 11,8% em
empresas atuando no setor, entre 2018 e 2019.
Assim, Santa Catarina vem se consolidando cada vez mais como um enorme
polo tecnológico, atraindo desde pequenas startups até multinacionais que
optam por fixar suas sedes brasileiras nestas terras.
Entende-se que a TI é uma das engrenagens que fazem com que as
empresas se movimentam corretamente. Portanto, ela deve ser tratada com
grande prioridade. Ou seja, podemos entender que a importância deste setor
se dá uma vez que ele pode ser o fator diferencial para o sucesso da
instituição.
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Veja alguns dados referente a essa área:
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R$
2,71
Mil
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Salário e emprego
A TI oferece muitas possibilidades de atuação, cada uma com salários diferentes.
Os profissionais da área não possuem um salário mínimo profissional único
válido em todo o território nacional, mas as carreiras no segmento ganham cada
vez mais destaque e estão subindo rapidamente no ranking das mais bem pagas
do País.

A pandemia trouxe ao mercado de trabalho uma exigência de adaptação em
decorrência do necessário distanciamento social. O segmento de TI, nas
diversas áreas de atuação, foi quem propiciou a adaptação, permanência e
sobrevivência de muitos negócios
Houve uma mudança cultural abrupta, onde muitas atividades só puderam
ser desempenhadas pelo meio digital. Consequentemente a inclusão de
pessoas e empresas na cultura digital aconteceu rapidamente, fortalecendo a
área de tecnologia, gerando mais demanda para o setor. Desta forma, mais
oportunidades foram criadas e os profissionais da área passaram a ser mais
valorizados.

Ocupação
com maior
número de
empregos

Município
Com maior
número de
empregos
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com maior
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Município
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mensal

Analista de
Tecnologia da
Informação
562

Florianópolis
557

Engenheiro
Eletricistas
R$ 12,9 Mil

Gravatal
R$ 4,14mil
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Apesar do amplo campo de atuação, o mercado é bastante concorrido e
ganhar um bom salário exige do profissional muito estudo (certificações,
especializações e treinamento em novas linguagens, métodos e sistemas de
informação), muita prática e, principalmente, vontade de inovar.
Por se tratar de uma carreira essencialmente pautada pela inovação, a
Tecnologia de Informação abre um espaço maior para aqueles que
conseguem assimilar as novidades mais rapidamente. Por isso, nesta
profissão é preciso manter-se sempre atento e aberto ao que acontece no
mundo.
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