


TÃO FELIZ E POSITIVO? "TI OFERE-

CE UMA MANEIRA DE TIRAR RH DO

BACK OFFICE E AJUDAR AS PESSOAS

A TOCAR O NEGÓCIO", EXPLICA

BUTLER. "FOI POR ISSO QUE QUIS

CHEFIAR ESTE GRUPO."

O número de profissionais e
gerentes de TI que se diz satisfei-

to ou muito satisfeito com seus
cargos é maior do que em 2004,

de acordo com pesquisa da

INFORMATIONWEEK-

vêem TI como uma carreira pro-

missora. Uma combinação de

fatores, incluindo salários estag-
nados, a crença de que o traba-

lho terceirizado custa os empre-
gos dos americanos e a história

recente de desalento na econo-
mia e nos níveis de emprego,

continua pairando sobre a atitu-

de dos profissionais de TI.
"Todos nós guardamos lem-

branças das turbulências por

que passamos nos últimos qua-

tro anos e é difícil termos algum

grau de confiança em nós mes-

mos e na economia como um
todo", diz Nate Viall, presiden-
te da empresa de recrutamento

de TI Nate Viall & Associates.
Estas im-

pações. É um avanço em relação

a esta mesma época do ano pas-

sado, quando o desemprego em
TI basicamente espelhava o de-

semprego no mercado de traba-
lho geral. O pessoal da equipe de
TI 'ganha, em média, mais do

que o dobro do trabalhador nor-

te-americano mediano, e os ge-
rentes de tecnologia recebem
aproximadamente dois terços a

mais do que supervisores e exe-

cutivos de outros campos. De

1999 para cá, a remuneração

anual média da equipe de TI -
salários mais bônus - aumentou

5,8% ao ano, para 71 mil
dólares; a re-

EUA. A

maioria dos 12.158 profissio-

nais de TI pesquisados revela

que está satisfeito. Mas será que

eles fariam tudo de novo?Não

parece provável: cerca de dois
terços dos entrevistados não

pressões tal-
vez ofusquem o que é, na rea-

lidade, um panorama mais lumi-
noso da profissão. TI continua

sendo uma das carreiras mais

lucrativas para os americanos,

com uma taxa de desemprego

quase dois pontos percentuais
abaixo da média de todas as ocu-

muneração do

gerente aumentou 5,5%, para
95 mil dólares.

Entre aqueles que estão na

marca do salário de seis dígitos

encontram-se gerentes de desen-
volvimento de aplicativos, recur-

sos humanos, sistemas de infor-

mação e segurança na Web.
Butler alcançou sua melhor posi-

ção depois de desenvolver sua
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carreira inteira na McCormick,
tendo começado como progra-
mador "trainee" quase 20 anos
atrás e evoluído até a gerência.
Ele vê a tecnologia como um ins-
trumento para ajudar a reter
funcionários qualificados, à me-
dida que a aposentadoria se apro-
xima, e preparar a empresa para

o futuro recrutando novos ta-
lentos. Com MBA no York
College of Pennsylvania, Butler
quer desempenhar um papel
central na criação de sistemas
que auxiliem no planejamento
de sucessão e no desenvolvi-
mento de pessoal.

Ele está no caminho certo.
Segundo a pesquisa, os profissio-
nais de TI esperam que suas em-
presas os ajudem a crescer em
suas carreiras. Dois quintos dos
entrevistados esperam mais edu-
cação e treinamento e quase 20%
esperam reembolso para certifi-
cação. Desenvolvimento de apli-
cativos, gerenciamento de proje-
tos, funções gerais de TI e infra-
estrutura de rede e sistemas
estão no topo da lista de opções
de treinamento que as empresas
oferecem, e estas opções apresen-
tam correlação com os cargos de
gerência e staff que pagam

melhor. Os salários médios de
especialistas da equipe de
integração empresa-apli-
cativo e infra-estrutura

wireless, por exemplo, giram
em tomo de 80 mil dólares por
ano. Mas não é

uma conta redonda. Embora
segurança na Web seja uma
etapa da carreira bem remunera-
da para gerentes e pessoal da
equipe, apenas 19% das empre-
sas oferecem treinamento em
análise de segurança.

É um número muito baixo
considerando-se que a exposição
a riscos está crescendo. Na ver-
dade, as vulnerabilidades em
aplicativos Web aumentaram
mais de 80% no ano passado, de
acordo com um estudo da
Symantec. Christofer Hoff, chief
information security officer da
Westem Corporate Federal Cre-
dit Union, uma das maiores
cooperativas de crédito federais
do país, diz que as demandas de
segurança, que estão sempre
mudando, testam constantemen-
te sua habilidade de gerenciar ris-
cos. Além de monitorar brechas
na segurança, a meta é gerenciar
processos para que os dados não
sejam expostos às pessoas erra-
das. "Você tem que entender
para onde a informação vai." A
noção de que



paramos no firewall é um visão
muito superficial", afirma Hoff,
que teve uma empresa de servi-
ços de TI de meados dos anos 90
até 2003, quando entrou para a
Wescorp.

Obviamente, Hoff se sente
desafiado em seu cargo, mas
uma questão que a pesquisa le-
vanta é se os profissionais de TI
estão trocando uma carreira
desafiadora por segurança no
emprego. Uma imensa maioria
dos entrevistados diz que desa-
fio e responsabilidade são con-
siderações prioritárias, mas ape-
nas 33% da equipe de TI e
47% dos gerentes de TI se sen-
tem desafiados em seus postos.

Fatores mais comuns têm
um grande peso para muitos
profissionais de TI. Estabilidade
no emprego igualou-se a desafio
para 61% dos profissionais da
equipe, um aumento de 6% em
um ano. Da mesma forma, 54%
dos gerentes men-

cionaram estabilidade no empre-
go como uma preocupação, 9%
acima do ano anterior.

Deirdre Woods entende estas
flutuações. CIO e reitora adjun-
ta da Wharton School of Business
da Universidade da Pensilvânia,

testemunhou uma mudança
muito importante nas atitudes
dos profissionais de tecnologia de
negócio em relação aos seus car-
gos. Já se foi o tempo do espíri-
to empreendedor que levou mui-
tos profissionais de tecnologia de
negócio a fazer parte das novatas
pontocoms e, ao fim do ciclo do
boom, verem-se desempregados.
Hoje, segundo Woods, conseguir
um emprego que pague um salá-
rio decente e

ofereça bons benefícios de segu-
ro de saúde tomou-se prioritário
para muitos profissionais e geren-
tes de TI, como o é para outros
americanos.

Nossa pesquisa mostra que

dois em cada cinco profissionais
e gerentes esperam, com menor
ou maior intensidade, mudar de
emprego. Ainda assim, a ânsia
por segurança no emprego exis-
te e tende a tornar as pessoas
mais avessas a risco, o que po-
deria ser desastroso para as or-
ganizações de TI das empresas.

"Pessoas legadas protegem
sistemas legados", declarou Bob
Herbold, autor de The Fiefdom
Syndrome (Random House,
2004), ex-COO da Microsoft e
ex-CIO da Procter & Gamble. O
risco de as pessoas não saírem
do lugar e
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protegerem maneiras antigas
de fazer negócio é alto nas fun-
ções muito focadas em TI, por-
que executivos de negócio que
não entendem a tecnologia de
suas organizações receiam des-

locar estas pessoas. "A probabi-
lidade de inovar depois que
você está no cargo há três ou
quatro anos é muito baixa".

Uma mudança no status quo
que se manifesta entre os entre-
vistados da pesquisa é o outsour-
cing. Quarenta e cinco por cento
dizem que suas empresas não
terceirizam cargos de tecnologia
de negócio, enquanto 30% reve-
lam que suas organizações recor-
rem a profissionais no exterior
para executar tarefas de TI por
empreitada. A maioria esmaga-
dora dos entrevistados alega que
a atual tendência do outsourcing

prejudica a profissão de TI:
68% dos entrevistados
dizem que o resultado
do outsourcing é menos

empregos de TI; 61%,
funcionários com moral
mais baixo; 53%, salá-

rios menores para
profissionais no-

vos; e 42%, me-
nos oportunida-
des de crescer.

Mas a tendência do outsour-
cing está se acelerando, o que
traz tudo de volta ao ponto de
partida - as atitudes negativas de
muitos profissionais de tecnolo-
gia de negócio em relação à pro-
fissão. A grande maioria da equi-
pe (69%) e dos gerentes (64%)
não acredita que o caminho de
crescimento na carreira de TI e
o potencial de melhoria do sa-
lário são tão promissores hoje
quanto há cinco anos.

O professor de negócios da
Universidade de Michigan, C.K.
Prahalad, contesta argumentos
de que a terceirização offshore
está gerando perda de cargos de
tecnologia de negócio nos
Estados Unidos, dizendo que a
explosão de TI em países como
índia e China impulsiona a
demanda por hardware, softwa-
re e outros produtos fabricados
por americanos e cria empregos
de TI adicionais nos Esta-
dos Uni-

dos. "Estamos gerando mais
empregos no país do que esta-
mos perdendo", disse Prahalad.
"A essência da globalização é a
interdependência."

Para muitos veteranos de TI
que amam a profissão, a luta para
se manter em atividade continua.
Um exemplo é Mickey Corbin,
gerente de projeto de TI de 57
anos, do subúrbio de Cleveland,
que tem executado trabalhos por
empreitada para várias organiza-
ções no nordeste de Ohio. Ele
gostaria de ter um emprego em
tempo integral, mas ganha a vida
com trabalhos temporários.

O lado positivo é que al-

guns trabalhos recentes paga-
ram até 55 dólares a hora, em-
bora uma tarefa de cinco meses
que ele concluiu há pouco tem-
po para a Cleveland Clinic, aju-
dando a supervisionar um pro-
jeto de banco de dados médico,
tenha rendido apenas 20 dóla-
res a hora. "Tenho contas a pa-
gar", diz Corbin. "Prefiro fazer
alguma coisa para manter mi-
nha mente ativa do que jogar
paciência."

Fonte: Informationweek Brasil, ano 7, n. 139, p. 44-48, 27 maio 2005.




