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Enquanto empresa de Recrutamento
Especializado, encontramo-nos numa
posição privilegiada de contacto
directo com empresas e profissionais
de todos os sectores de actuação,
que diariamente nos relatam as
suas experiências e nos expõem
as suas dúvidas.
E é esse contacto constante que nos permite detectar as pequenas
variações, tendências e dinâmicas que diariamente influenciam
o mercado laboral português.
Sabemos por experiência própria que o sector das Tecnologias da
Informação é um dos que mais rapidamente evolui e acompanha a
mudança (sendo, muitas vezes, o próprio motor da mudança), mas
também um dos menos permeáveis às pressões do actual ambiente
económico em Portugal. Por outro lado, é um dos que apresenta
mais desafios em termos de recrutamento especializado, dadas as
características técnicas e tão específicas dos perfis que seleccionamos.
Este breve relatório que lhe apresentamos não é mais do que uma
tentativa de compreender o que se passa no mercado de trabalho das
TI, a partir da visão e opinião de empregadores e profissionais da área.
Pesquisámos tendências, preferências e expectativas, e identificámos
potenciais desequilíbrios que podem estar a travar o dinamismo
do sector.
Este não é, no entanto, mais um manual de “pessimismo”, como
tantos outros que por aí se vêem; trata-se, isso sim, de um pequeno
contributo para discutir e, quem sabe, inspirar soluções e ideias para
um sector de enorme potencial.
Esperamos que esta informação lhe seja útil e, como sempre, estamos
disponíveis para ouvir as suas dúvidas e opiniões.
Paula Baptista
Managing Director, Hays Portugal

Mais do que nunca, o mercado de
trabalho das Tecnologias da Informação
apresenta-se como uma realidade
à parte. Trata-se de um sector em
contraciclo, num país com um dos
momentos económicos mais difíceis
das últimas décadas e com uma taxa de
desemprego que ultrapassa já os 17%.
Numa tentativa de melhor compreender as particularidades que
separam este sector de todos os outros, efectuámos inquéritos
junto de cerca de 700 profissionais e cerca de 70 empresas
de Tecnologias da Informação em Portugal.
Recolhemos dados e opiniões relativamente ao mercado
de trabalho, tendências de recrutamento e dificuldades na
identificação de profissionais de TI. Analisámos os conhecimentos
e competências mais valorizados pelos empregadores, e de que
forma estarão (ou não) em linha com aquilo que os candidatos têm
para oferecer. Falámos com centenas de profissionais qualificados
para perceber o que realmente os move e o que esperam das
empresas que os procuram.

Escassez de profissionais – um problema crónico?
78% dos empregadores que participaram no nosso inquérito
consideram que o mercado português tem escassez de profissionais
qualificados em Tecnologias da Informação. Trata-se de uma
percentagem muito expressiva, que só vem confirmar aquilo que
os profissionais de recursos humanos sabem já há vários anos: os
processos de recrutamento de TI em Portugal podem tornar-se
particularmente difíceis e morosos, sobretudo quando implicam
determinado tipo de competências ou níveis de experiência.

Os motivos desta escassez não são tão consensuais,
mas destacam-se três em particular:
Os profissionais disponíveis não têm experiência suficiente
58%

Fuga de talentos para o estrangeiro
56%

Os cursos superiores de TI não se adequam às necessidades das empresas
42%

As universidades não estão a formar alunos suficientes
20%

Considera que o mercado português tem escassez de
profissionais qualificados em Tecnologias da Informação?

Os profissionais não têm disponibilidade geográfica nacional
13%

Os profissionais disponíveis têm demasiada experiência
9%

Outros motivos
Sim

22%

24%

Não

A falta de experiência dos profissionais disponíveis reúne
a maioria das opiniões. Segue-se a fuga de talentos para o
estrangeiro, demonstrando o impacto que a emigração
começa a ter no mercado de trabalho das TI em Portugal.

78%

Note-se, no entanto, que apenas 20% dos empregadores que
questionámos consideram que as universidades não estão a
formar alunos suficientes. O problema não estará, assim, na
quantidade de alunos formados, mas na qualidade, já que 42%
destes inquiridos indicam que os cursos superiores de TI não
se adequam às necessidades das empresas.
Precisamos, então, de profissionais mais experientes e
mais preparados para os desafios da realidade empresarial
portuguesa? Um diálogo mais frequente e eficaz entre instituições
de ensino e empregadores seria fundamental para preencher esta
lacuna, que se estende também a conhecimentos e competências
específicos, como veremos mais à frente.

Comparemos agora com o TOP de intenções de recrutamento para 2013:
42%

Programador

34%

Analista-Programador

16%

Consultor Funcional

14%

Business Developer

14%

Consultor BI

14%

Consultor ERP

14%

Gestor de Projectos

12%

Administrador de Sistemas

10%

Administrador de Bases de Dados

8%

Account Manager

8%

Arquitecto de Soluções

8%

Engenheiro de Redes e Telecomunicações

8%

Gestor de Redes e Comunicações

8%

Gestor Técnico de Projectos

4%

Engenheiro de Pré-Venda

4%

Key Account Manager

2%

Director de Informática

2%

Internal Sales

2%

Manager de Unidade de Negócio

2%

Técnico de Informática / Helpdesk

6%

Outros

14%

Não pretendo recrutar

Como nota positiva, há que salientar que apenas 14% dos empregadores de TI não pretendem recrutar
em 2013; os restantes 86% consideram reforçar as suas equipas ainda este ano. Estes dados constituem
um claro indicador do bom momento das empresas de TI, já que esta média está muito acima das
intenções de recrutamento nos restantes sectores (situada nos 45,5%, segundo dados do nosso Guia do
Mercado Laboral 2013).

TENDÊNCIAS DE
RECRUTAMENTO
EM 2013
De acordo com os resultados
do nosso inquérito, a dificuldade
na identificação de perfis de TI
acentua-se mais em determinadas
funções, seja pela crescente procura
por parte das empresas do sector, ou
simplesmente por lacunas já antigas
no mercado de trabalho português.

Quando questionados sobre os perfis mais difíceis de identificar/recrutar actualmente,
os mais referidos pelos empregadores são:
38%

Analista-Programador

29%

Programador

22%

Gestor de Projectos

21%

Arquitecto de Soluções

17%

Administrador de Bases de Dados

17%

Administrador de Sistemas

17%

Business Developer

16%

Gestor de Redes e Comunicações

14%

Engenheiro de Redes e Telecomunicações

12%

Consultor ERP

12%

Consultor Funcional

12%

Gestor Técnico de Projectos

12%

Key Account Manager

10%

Account Manager

10%

Consultor BI

10%

Engenheiro de Pré-Venda

7%

Director Comercial

5%

Gestor de Aplicações

5%

Manager de Unidade de Negócio

3%

Director de Informática

2%

Técnico de Informática/Helpdesk

9%

Outros

Adivinham-se, então, desequilíbrios difíceis de contornar no mercado das TI. Não deixa de ser irónico
que um dos sectores que mais emprego pretende gerar em Portugal é também o que mais dificuldade
sente em encontrar profissionais que ajudem a concretizar em pleno o seu imenso potencial
e dinamismo.

Os Analistas-Programadores lideram claramente a lista de perfis mais difíceis de identificar, seguidos
dos Programadores, Gestores de Projectos e Arquitectos de Soluções.
Note-se que os dois perfis mais difíceis de recrutar são também os que terão mais procura nos próximos
meses. Quase metade das empresas de TI afirmam querer contratar Programadores, e cerca de 1 em
cada 3 empresas pretendem integrar um Analista-Programador até ao final do ano.

CONHECIMENTOS E
CARACTERÍSTICAS
MAIS VALORIZADAS

38%
34%
32%

25%

Além da lacuna de profissionais
qualificados e experientes no sector
das TI, o nosso inquérito revela
também potenciais desequilíbrios
entre a oferta e a procura de
conhecimentos e competências.

26%

25%

HTML 5

4%
2% Lisp
6%

PL/SQL
ASP.Net

Delphi/Object Pascal

22%

5%

6%

Perl

20%

5%

Perante uma lista de tecnologias específicas, empregadores
e candidatos apresentaram-nos os seguintes resultados:

26%

26%

30%

26%

CORES SÓLIDAS REPRESENTAM A % DE PROCURA
POR PARTE DOS EMPREGADORES

Ruby
on Rails

21%

iOS

Android

% de profissionais que dominam esta tecnologia

PHP

11%

Mais procura do que oferta
Mais oferta do que procura

c++

12%

11%

jQuery

2%
12%

6%

12%
9%

JSP

Mesmo
nível de oferta e procura


42%

14%

J2EE

42%

28%

27%

Java

8%

22%

24%

Estes números revelam
alguma discrepância entre a
percentagem de empregadores
que valorizam determinados
conhecimentos, e a
percentagem de candidatos
que afirmam dominar
essas mesmas tecnologias.
Sobretudo nos casos de iOS,
ABAP, Java e Android

Sharepoint

ABAP

10%

Java Script

5%

2%

Objective-C
8%
6%

EJB
8%

25%

24%

Python
29%

26%

2% Ruby

Visual Basic .Net

25%

2%
0% Ada
6%

MATLAB

22%

C#

Transcript-SQL
10%

C

6%
8%

Pascal

5%

8%

Bash
0%

0%

Assembly
0%

2%

5%

Questionámos também os empregadores relativamente às características mais importantes num profissional
de TI, e comparámos com a avaliação que os candidatos fazem de si próprios:
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% de empregadores que valorizam esta característica

Que importância terá o domínio de idiomas no mercado de trabalho de TI? Na maioria dos casos,
os conhecimentos dos candidatos parecem estar em linha com as exigências das empresas:

% de profissionais que afirmam possuir esta característica

Existe, assim, um desequilíbrio entre
aquilo que os empregadores procuram
e aquilo que os candidatos afirmam
poder oferecer. A proactividade é um
dos exemplos mais claros: a grande
maioria dos empregadores (74%)
valoriza profissionais proactivos, mas
apenas cerca de metade (47%) dos
candidatos inquiridos se identifica com
essa soft skill.
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Perfil de liderança

Organização

Competências de negociação

Disponibilidade para viajar

Capacidade de adaptação

Polivalência

Flexibilidade de horários

Diplomacia

Criatividade

Atenção ao detalhe

Resiliência

Orientação para objectivos

Capacidade de comunicação

Apetência para trabalhar em equipa

Orientação para o cliente

Autonomia

Capacidade de trabalho

Competências técnicas

% de empregadores que valorizam o idioma

Verificámos também disparidades
interessantes noutras características
como competências técnicas,
capacidade de trabalho, autonomia,
orientação para o cliente, apetência
para trabalhar em equipa e capacidade
de comunicação – todas
elas com maior incidência do lado das
empresas do que do
lado dos candidatos.

0
Proactividade

% de profissionais com conhecimentos do idioma

Inglês
99.1% 96%
Alemão
6% 10%

Francês
37% 12%

Italiano
4.2% 2%

Castelhano
54.8% 26%
% de profissionais que afirmam possuir esta característica

Por outro lado, algumas das características que os profissionais referem como sendo
um dos seus pontos fortes, não despertam muito interesse da parte dos empregadores.

%
 de empregadores que valorizam esta característica

Perfil de liderança
Organização

O perfil de liderança, por exemplo, obteve uma percentagem surpreendentemente
elevada do lado dos profissionais. No entanto, apenas 14% dos empregadores de TI a
colocariam entre as principais características que valorizam num candidato, talvez por
se tratar de uma soft skill mais adequada a funções muito específicas de gestão de
equipas ou de projectos.

Competências de negociação

37%

18%

38%

Outro
1.8% 0%

Trata-se obviamente de uma questão bastante subjectiva e difícil de
qualificar com rigor; afinal, de entre os 99.1% de profissionais que afirmam
ter conhecimentos de Inglês, os níveis de domínio do idioma poderão ser
drasticamente diferentes – desde conhecimentos básicos, a fluência absoluta.
Surpreendentemente, apenas 78% dos empregadores de TI a actuar em
Portugal valorizam conhecimentos de Português num candidato, dando
mais prioridade ao Inglês. As características do sector e a crescente
internacionalização destas empresas podem ajudar a explicar esta tendência.

31%
14%

Português
98.9% 78%

8%

O único idioma que parece ter mais procura do lado dos empregadores do
que oferta da parte dos profissionais é o Alemão: 10% das empresas dão
importância a este idioma, mas apenas 6% dos candidatos afirmam ter
conhecimentos de Alemão.

MUDAR DE EMPREGO EM 2013
CIRCUNSTÂNCIAS E IMPEDIMENTOS
Os profissionais das Tecnologias da Informação estão cada vez mais conscientes do valor que têm
no mercado de trabalho. Talvez por isso, sabendo que este é um momento favorável, 71% dos nossos
inquiridos consideram mudar de emprego ainda em 2013.
Considera mudar de emprego em 2013?

Que factores valoriza mais quando analisa uma proposta de emprego?

Não
29%
Pacote salarial

84%

Solidez da
empresea

57%

Benefícios
(seguro de vida,
de saúde, etc.)

48%

Cultura
empresarial

Plano de carreira

79%

interesse do projecto

71%

20%

45%

Localização
geográfica

Sim
71%

Dimensão da empresa

47%

Plano de
formação

40%

A dimensão da empresa não parece ser um factor relevante na escolha (apenas
20% o têm em conta), o que constitui certamente uma boa notícia num país como
Portugal, com um tecido empresarial fortemente assente em PME’s. Muito mais
importante do que a dimensão, será a solidez do futuro empregador, que é tida em
conta por 57% dos profissionais.
Recordamos que, conforme referido na parte inicial deste estudo, 13% dos
empregadores apontam a falta de mobilidade nacional como um dos factores que
mais contribui para a escassez de profissionais de TI. E, de facto, os resultados do
inquérito parecem confirmar que a localização geográfica pode ter um impacto
bastante significativo na decisão de cerca de metade dos nossos inquiridos.

Outro

2%

O que o leva a não querer mudar de emprego?

Isto não significa, no entanto, que 71% dos
profissionais estejam à procura de novos
projectos de forma proactiva; os dados revelam
apenas uma receptividade alargada para
analisar propostas de emprego, que não deve
ser interpretada como disponibilidade imediata.
Importa referir que a maioria destes profissionais
se encontra numa situação bastante confortável
em termos de empregabilidade; naturalmente,
não se precipitarão em nenhuma decisão, nem
concretizarão qualquer mudança se as condições
não forem suficientemente interessantes.
Em que devem, então apostar as empresas
para atrair este tipo de perfis? O que devem
considerar quando apresentam uma proposta
de emprego ao candidato ideal?
O pacote salarial oferecido é certamente um
dos factores mais importantes, tal como o plano
de carreira e o interesse do projecto, como
podemos confirmar nos gráficos apresentados.

60% 57%
Tenho uma situação contratual estável

57%
Agrada-me a empresa onde trabalho

Gosto do projecto que estou a desenvolver

31%
Trabalho perto de casa

22%

Estou satisfeito(a) com o meu pacote salarial

Tenho um pacote de benefícios interessante

22%

Por outro lado, se analisarmos os 29% de profissionais
que não pretendem mudar de emprego em 2013, a
estabilidade contratual surge como o factor
mais relevante.

Outro

9%

Tenho receio do risco associado à mudança

16%

Apesar do pacote salarial constituir um dos factores
mais valorizados na negociação de uma nova oferta de
emprego, não parece ter o mesmo grau de importância
do lado daqueles que escolhem não mudar a sua situação
profissional. Podemos concluir que a remuneração tem
mais peso na atracção de candidatos de TI do que na
sua retenção.
A qualidade dos projectos e o ambiente empresarial
releva-se, assim, muito mais importante do que o salário
para a retenção e satisfação de um colaborador.

AO SEU SERVIÇO
A Hays actua em todo o território nacional, com escritórios em:
Lisboa
Avenida da República nº 90, 1º andar, fracção 4
1600-206 Lisboa
T: +351 21 782 65 60
F: +351 21 782 65 66
E: lisboa@hays.pt
Porto
Edifício Tower Plaza
Rotunda Eng. Edgar Cardoso, nº 23 7º C e D
Vila Nova de Gaia - Porto
4400-676
T: +351 22 607 86 10
F: +351 22 607 86 11
E: porto@hays.pt

Para saber mais acerca da nossa rede mundial
de escritórios, consulte hays.com.
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