
CONCLUSÃO
Há uma variedade de oportunidades educativas 
inovadoras disponíveis para todos. 
Desafios que os funcionários enfrentam para elimi-
nar a exclusão digital:
> Programas de treinamento insuficientes nas
 empresas.
> Os funcionários sentem que não têm tempo para  
participar de cursos de treinamento.
> Os funcionários não têm acesso a orçamentos
 para cobrir despesas de treinamento.

Profissionais de TI proativos buscam oportunidades 
de treinamento fora de sua organização...eles não 
podem se dar ao luxo de resistir.

Situação dos profissionais de TI
na era pós-COVID-19

Desafios para profissionais de TI
>8,2% é a classificação de profissionais de TI desempregados

 na América Latina em 2020 (Banco Mundial).

> Em 2030, 17% dos profissionais de TI (2 milhões de pessoas)

 precisarão ser treinados em IA, nuvem, IoT e ciência de dados

 para conseguir emprego.

Nos últimos três anos, as empresas estiveram em transição:
>Modernizando seus sistemas legados

>Definindo sua agenda de Transformação Digital

Destaques da situação 
atual na América Latina

Demanda por cargos profissionais
de TI vs. gastos com TI

 > US$ 34.8 bilhões Impacto econômico
da lacuna de competências até 2022

 > 70% dos gastos com TI nas empresas serão
alocados em tecnologias de Transformação Digital

 > US$ 45,8 bilhões As tecnologias da terceira 
plataforma equivalem a 17,6% no período

CAGR 2020-2024.

> 10x mais profissionais de TI certificados e atualizados até 2030.

> 70% das empresas latino-americanas estão nos estágios iniciais de 
Transformação Digital e buscam acelerar o processo.

> 59% dos gastos com TI rão para Infraestrutura em Nuvem, o que 
gerará a necessidade de contratação de profissionais de TI certificados.

>Situação atual dos
profissionais de TI<
>Situação atual dos
profissionais de TI<

Distribuição das novas funções nas áreas de TI em
empresas com mais de 500 funcionários

O que alimenta a lacuna de habilidades:

> O crescimento de 61% nos gastos em Inteligência Artificial 
(IA) e Aprendizado de Máquina (ML) até 2024 exige
profissionais certificados.

> A lacuna de habilidades aumentará sem profissionais
certificados capazes de lidar com tecnologias avançadas.

> Profissionais e empresas devem incentivar o treinamento
e a certificação para fechar a lacuna de competências.

O impacto da Transformação Digital na demanda
por profissionais de TI.

NOVAS FUNÇÕES
Raciocínio analítico: a habilidade 
mais solicitada para funções de 
cibersegurança.

Tomada de decisões com em dados:
A habilidade de software mais requisitada 
para funções de gerenciamento de nuvem.

Análise empresarial: habilidade mais 
exigida para funções de gerenciamento 
de dados / analítica.

NOVAS FUNÇÕES

Funções de TI na América Latina 2020-2030
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Cloud Administrator

Cybersecurity

Cloud Architect Applications

Data Management/Analytics
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IT Infrastructure

Network/Systems Administrator

IT Leadership

Technical Support

67% Homens 33% Mulheres

Treinar para conquistar
o Novo Normal

Impulsionadores de crescimento de profissionais

> Treinar e certificar-se para atualizar suas habilidades e:
  - Manter seus empregos
  - Impulsionar suas carreiras

> Capitalizar sua experiência em tecnologias de
 transformação digital.

> Estar por dentro das demandas das novas funções    

 das empresas para prosperar e crescer
 profissionalmente.

O futuro dos profissionais de TI 
reside na educação e certificação 
para obter:
> Melhores condições de trabalho

> Menos incerteza

Funções de TI de maior demanda para 
prosperar no Novo Normal 

Papéis essenciais, crescimento CAGR até 2030.
26.9%   Gerente de Transformação Digital 
22.8%   Especialista IA
19.9%   Administrador Cloud
17.9%   Cientista de dados
11.9%   Arquiteto Cloud

NETWORKING 19%

15%

11%

11%

30%

14%

CLOUD ESSENTIALS

PMO

SW PROGRAMMING LANGUAGE

DATA MANAGEMENT

OTROS

Os profissionais de TI precisam passar 6 vezes mais tempo 
em treinamento para atender às demandas de novas funções.

Profissionais de TI buscam acesso a 
certificações em:
> Computação em cloud
> Big data
> IoT
> AI
> Armazenamento
> Routing y switching
> Segurança
> WLAN
> Serviços cloud
> Computação inteligente

O mercado oferece diversos cursos de certificação, alguns deles gratuitos. 

As habilidades digitais continuarão a
ser necessárias, principalmente a
capacidade de aprender.

Os líderes de talentos digitais se tornarão líderes de
mudança para reduzir a exclusão digital.

Aprendizagem contínua e habilidades de atualização
serão valorizadas.

Top 5 de outras certificações:

Certificações
de Segurança
de TI

Certificações
em ciência
de dados

Linguagens de
programação

Certificações de
programação

Planejamento
de negócios

Creado por: Patrocinado por:

Habilidades mais requisitadas

Habilidades hard

> Administração Cloud

> Cibersegurança

> Arquitetura cloud

> Gerenciamento de Dados / Analytics

> Desenvolvimento de Aplicações

Habilidades soft

> Paixão por aprender

> Autodisciplina

> Adaptabilidade

> Gerenciamento de tempo

> Colaboração

TOP 7 Habilidades não técnicas relevantes para 
o Departamento de TI

10.7% Criatividade e inovação

9.9%  Equipes de trabalho humano

9.7%  Inglês

8.8%  Conhecimento da indústria

8.5%  Tecnologias cruzadas

8.3%  Trabalhadores virtuais/digitais colaboração robótica

7.6%  Compreensão da viabilização da tecnologia nos negócios
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All Specialist

Digital Transformation Manager 

Data Scientist

IoT Designer/Developer/Engineer

US$ 70,000

US$ 0

2019  2020  2021  2022  2023  2024

2020-2024 CAGR=17%

2020-2024 CAGR=-6%

2nd Platform 3rd Platform

Fontes
IDC WW Black Book 3rd Platform Edition, 2020
IDC, 2020
n=150 Fonte: IDC Latin American IT Talent Survey, September 2020

 


