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SOMOS A REVELO: um marketplace
de talentos_

 A Revelo é uma plataforma de recrutamento digital que facilita 
processos seletivos para uma variedade de profissões e que, desde a sua 
fundação, apoiou-se em dados sólidos de mercado para conduzir sua 
proposta de provocar a transformação digital na área de recrutamento e 
seleção. Essa essência faz da empresa uma fonte exclusiva de informações, 
com alta relevância no mundo das contratações.

 Com um propósito diferente da prática comum do mercado, a Revelo 
utiliza Inteligência Artificial para inverter o processo de recrutamento 
tradicional: os candidatos não buscam pelas empresas, mas as empresas 
é que procuram pelo talento que precisam, e encontram exatamente 
o profissional que desejam. Essa dinâmica é o que torna a Revelo algo 
totalmente inovador: um verdadeiro marketplace de talentos.

Queremos te ajudar a entender melhor o mercado de BH

 

 Alguns dos relatórios, como o “Panorama de Salários” e o “Retrato da 
Desigualdade de Gênero em Tecnologia”, são exemplos de como conduzimos 
importantes estudos com dados exclusivos da Revelo, e de como buscamos 
contribuir com a dinâmica e o desenvolvimento do mercado ao dividir 
informações.

 Mas, neste estudo, reunimos e analisamos também fontes oficiais de 
dados relacionados ao mercado de empregos nacional, CAGED e RAIS, para 
criar o mais preciso “Raio-X do Mercado de BH”. Todos os dados deste 
estudo foram analisados  considerando a região de Grande BH.

 Se você está buscando uma base confiável para decidir pretensões 
salariais ou definir as ofertas para seus futuros talentos, este é o guia ideal 
para ampliar sua visão do mercado de tecnologia de Belo Horizonte.
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O mercado de programação e 
desenvolvimento de Belo Horizonte 
cresceu 2,9% de Janeiro a Junho de 
2019, destacando a cidade como um 
dos principais polos tecnológicos 
do Brasil. Enquanto a média de 
crescimento nacional foi de 1,7%.

Pequenas empresas oferecem salários 
menores, mas são responsáveis pela 
maior parte das contratações em BH.

A média de salários em Belo 
Horizonte (R$ 6.600) é menor do que 
a média nacional (R$ 7.500), então as 
empresas locais precisam se dedicar 
em reter esses talentos.

A Savassi ainda se destaca em Belo 
Horizonte como principal polo de 
empresas de tecnologia da cidade.

Em uma cidade com crescente 
demanda por profissionais de 
tecnologia, é necessário que empresas 
inovem o modo como encontram e 
contratam candidatos qualificados.   
Essa é a solução que a Revelo oferece.

SEM TEMPO? Veja os principais pontos que você 
precisa saber_

1.

2.

3.

4.

5.

BH
BR

de crescimento 
1º sem/2019 

R$ R$
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SALÁRIOS MÉDIOS do mercado de programação 
em BH_

 Analisando os dados do CAGED, baseados em ofertas reais de 
emprego para profissionais de tecnologia em Belo Horizonte, foi possível 
perceber uma leve disparidade do salário médio na área de programação e 
desenvolvimento de BH, comparado à média nacional.

 Isso pode ser um alerta para as empresas, seja para tornarem-se mais 
competitivas do ponto de vista salarial, seja para tomarem outras ações 
preventivas à perda de talentos para outros polos tecnológicos nacionais.

 A média de salário, no entanto, varia bastante em relação ao tamanho 
da empresa contratante. Quanto maior a empresa, maior o salário médio.

Pequenas
empresas

Médias
empresas

Grandes
empresas

R$ 8.000

R$ 6.000

R$ 4.000

R$ 2.000

0

R$ 4.000

R$ 5.400

R$ 6.500

R$ R$

*Análise dos dados feita pela REVELO 

Fonte: RAIS 2017 | *Análise dos dados feita pela REVELO 

https://www.revelo.com.br/para-empresas?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=BH


REVELO | Estudo: Mercado de tecnologia em BH6

 Estes dados permitem um melhor alinhamento entre as expectativas 
dos candidatos e as ofertas planejadas pelos contratantes.

 Também indica que empresas que desejam ser mais competitivas 
na guerra por talentos devem ser mais ousadas no quesito salário para 
atrair os melhores candidatos.
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*Análise dos dados feita pela REVELO 

https://www.revelo.com.br/para-empresas?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=BH


REVELO | Estudo: Mercado de tecnologia em BH7

CONTRATAÇÕES POR distribuição geográfica 
em BH_

 As contratações de profissionais da área de programação em 
BH também permitiu um estudo aprofundado sobre as regiões mais 
aquecidas da cidade. Veja no mapa de calor a seguir onde estão mais 
concentradas as empresas de tecnologia:
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 A região da Savassi é notavelmente a que mais movimenta o 
mercado de programação e desenvolvimento em BH, sendo a casa 
de diversas iniciativas tecnológicas da cidade, incluindo algumas das 
maiores do país. A Avenida Afonso Pena, na altura próxima à Praça 
da Liberdade, apresenta uma elevada demanda por profissionais de 
tecnologia, motivada pela presença de diversas empresas inovadoras e 
também pelo Acelera MGTI - programa de desenvolvimento de startups.

 O aquecimento na Avenida dos Andradas, na altura do número 
3000, é interessante de se observar: sendo fomentado pela presença de 
grandes players do mundo da tecnologia, como Google, ThoughtWorks, 
CI&T, a brasileira Méliuz e o WeWork, que reúne diversas startups.

 Fora da região da Avenida do Contorno, existem movimentações 
próximas ao Buritis e também na região do Horto, que apesar de 
não serem bairros que comportam um grande número de empresas, 
são aquecidos pelas presenças de universidades, escolas e centros de 
educação e treinamento como o SESI e o SENAI.
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UMA DAS CIDADES EM MAIOR expansão 
tecnológica do país_

 Os dados locais sobre a movimentação de profissionais em empresas 
de tecnologia consolidam Belo Horizonte como um dos principais focos 
nacionais do setor:

 O crescimento dos empregos relacionados ao desenvolvimento 
tecnológico em Belo Horizonte foi de 2,9% em 2019, de janeiro até 
junho (enquanto a média de crescimento nacional foi de 1,7%). Neste 
período, 3140 profissionais foram contratados enquanto 2696 deixaram 
seus cargos. O dado indica intensa movimentação e alta da demanda por 
profissionais da área em Belo Horizonte, colocando-a dentre as cidades 
em maior expansão tecnológica no Brasil. O polo que se instalou na 
região conseguiu se consolidar e prosperar, contando com empresas com 
propostas inovadoras que rapidamente ganharam projeção nacional.

*Análise dos dados feita pela REVELO 

https://www.revelo.com.br/para-empresas?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=BH


REVELO | Estudo: Mercado de tecnologia em BH10

 No entanto, não são só as empresas já consolidadas e escaladas que 
movimentam o mercado de contratações na área de tecnologia em BH. Pelo 
contrário, a maior parte das contratações em 2019 ocorreu em pequenos 
empreendimentos, ainda que com salários mais baixos.

 À medida em que essas iniciativas ganham projeção e escala, a 
tendência é que a demanda por profissionais qualificados aumente 
exponencialmente.

 Como esse crescimento pode ser apoiado por uma combinação 
perfeita e eficiente entre profissionais e empresas?
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O MELHOR MODO DE ENCONTRAR
e contratar os maiores talentos_

 Existem cerca de 15.000 pessoas em cargos relacionados à inovação 
tecnológica em BH, um número muito pequeno se comparado à população 
de Belo Horizonte, que em 2010 já ultrapassava 1.4 milhões de habitantes.

 Com o crescimento do mercado, então, encontrar esses talentos 
e oportunidades torna-se um desafio cada vez mais difícil para ambos os 
lados. O recrutador tem dificuldades de encontrar as pessoas ideais para 
preencher as vagas abertas, enquanto profissionais ainda têm dificuldades 
para conectarem-se com as empresas e os cargos que mais desejam. 

 A resposta é a inversão da dinâmica tradicional de contratações. 
Existe um lugar onde os candidatos conseguem mostrar suas habilidades 
e competências para que recrutadores possam encontrá-los com maior 
facilidade:

      Nossa plataforma conta com candidatos 
engajados em receber novas oportunidades e validados tecnicamente por 
nossos testes e algoritmos.

 A Revelo não é um site de empregos nem uma assessoria.

 É algo completamente diferente e novo no mercado.

Esse lugar é  a Revelo! 

Acesse por aqui e comece 
uma demonstração!
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 Com a perspectiva de crescimento do mercado de tecnologia em BH, 
as carreiras de programação e desenvolvimento devem ganhar ainda mais 
destaque na cidade, e a demanda por profissionais continuará aumentando. 

 É importante contar com profissionais qualificados e estratégicos 
para garantir o sucesso e a relevância de um negócio. Portanto, um bom 
aproveitamento dos talentos de Belo Horizonte é essencial para empresas 
que desejam se destacar e continuar em evidência no mercado. 

 Agora você pode analisar esse estudo e planejar estratégias mais 
precisas de recrutamento, sabendo onde estão e qual a média salarial dos 
melhores profissionais de programação e desenvolvimento da cidade.

 E, se você é candidato, utilize esses dados para construir os próximos 
passos da sua carreira e entender como propor uma pretensão salarial que 
faça sentido com a realidade do mercado. 

 Quer saber sobre outras regiões e carreiras?  Veja o nosso Panorama 
de Salários.

COMO ESSES DADOS atuam em BH_
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QUEM JÁ CONFIA na Revelo_

Conheça também o modo REVELO de recrutamento!

Acesse aqui e comece uma demonstração gratuita 
agora mesmo!
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Veja também outros e-books da Revelo

Desigualdade de Gênero na Tecnologia 2019

Millennials - O guia completo sobre carreira e 
comportamento da geração Y

Panorama de Salários em Tecnologia 2018

empresas@revelo.com.br www.revelo.com.br

O que achou deste material? Nos dê um feedback por aqui!
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