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competitividade no mercado de trabalho
aumenta a cada ano. Por isso, vale a pena
entender a dinâmica das relações profis-
sionais e as necessidades das empresas.

Estudo concluído no primeiro semestre deste ano pelo
Instituto do Trabalho dos Estados Unidos (Bureau of
Labor Statistics) pode ser uma boa referência para
mapear as tendências de carreiras que já existem, mas
que devem crescer no médio e longo prazo.

Segundo o levantamento, as carreiras mais promis-
soras para os próximos dez anos são de: engenheiro
ambiental, com perspectiva de aumento de 54%; ana-
lista de sistemas e informações, com 42% de previsão
de crescimento, seguida de conselheiro de finanças pes-
soais, com 36%, administrador de banco de dados, 33%,
e três carreiras com previsão de 28% de aumento, que
são engenheiro de software, engenheiro biomédico e

relações públicas. Já o administrador de infossistema
fica com 26% de probabilidade de crescimento.

Das oito profissões listadas no topo do ranking, sete
exigem conhecimentos de tecnologia. E há quem vá
mais longe. "Todos os profissionais precisam estar en-
volvidos com a computação", diz a consultora sênior
do Grupo Catho, Luísa Chomuni Alves. Para ela, a tec-
nologia está presente em todas as áreas e as profissões
citadas pelo estudo estão em sintonia também com a
realidade brasileira.

Depois do boom da internet, no final dos anos 90, as
profissões ligadas à tecnologia e a nova economia pipoca-
ram em todas as empresas. Qualquer ramo de atividade,
seja comércio, serviços ou indústria, encontra benefícios
com a tecnologia, que vai desde a redução de custo até o
gerenciamento e a automação de processos. E isso inclui a
padaria ou a farmácia da esquina.
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Roma Neto, do Senac: "Crescimento do setor não será
tão expressivo como em 2000"

Segundo o coordenador dos cursos de Sistemas de In-
formação e Ciências da Computação da Unidade Vergueiro
da Unip, Arthur Battaglia, qualquer coisa que se compra
tem tecnologia. Uma mesa, por exemplo, pode não ter um
sistema embutido, mas o processo de fabricação certamen-
te é automatizado. "Não temos números precisos, mas
aumentou a procura pelos cursos e alunos de terceiro e
quarto ano já têm empregos na área", diz Battaglia.

Já no Centro Universitário Senac a situação tam-
bém é promissora. Embora a procura elevada por esses
profissionais por ocasião da virada do milênio não deva
se repetir, trata-se de um caminho sem volta e ninguém
se imagina mais sem internet, sem e-mail e sem pro-
cessos automatizados,-principalmente os bancos, que
são os maiores usuários de tecnologia e lideraram as
principais novidades do setor.

Vilela, do Senac: a iniciativa privada e o governo estão
percebendo a problemática ambiental

"Na média, o crescimento do setor não será tão ex-
pressivo como em 2000, mas os egressos com que tive-
mos contato estão empregados", diz o coordenador do
curso de bacharelado em Ciências da Computação do
Centro Universitário Senac, Elias Roma Neto.

Em geral, os cursos da área são de Ciência da Com-
putação e Sistemas da Informação. Enquanto o primeiro
é mais voltado para o trabalho com as máquinas, o se-
gundo é voltado para a gestão. Para atuar nas áreas elei-
tas como promissoras, como analista de sistemas e in-
formações, administrador de banco de dados e enge-
nheiro de software, não existem cursos superiores es-
pecíficos, e sim especializações.

Este é o caso de Paulo Roberto Pastore, administra-
dor de banco de dados da IBM Brasil. Trabalhou como
programador durante 15 anos e começou a coordenar
um time de desenvolvimento. Fez quatro cursos em ban-
co de dados Oracle e outros três da IBM, trabalhando
na área paralelamente. Pastore mudou de profissão há
quatro anos e já ministra cursos de banco de dados.

Ele se diz bastante satisfeito com a mudança,
uma vez que desenvolve diferentes habilidades den-
tro da área. "O trabalho exige muita pesquisa e pla-
nejamento, mas parece com o de um goleiro, o bom
é aquele que não aparece", compara o administra-
dor, lembrando que tarefas preventivas fazem parte
da rotina dessa profissão.

Por outro lado, a responsabilidade é grande, pois o
profissional garante o bom andamento dos sistemas,
monitora o uso de recursos disponíveis, cuida das có-
pias de segurança e ainda faz o planejamento. Para ele,
a empregabilidade dessa área específica vem crescendo,
pois existem poucos sistemas que funcionam sem ban-
co de dados. E o volume de informações cresce.

Por exemplo, uma companhia aérea precisa de um ban-
co de dados de reserva de passagens para emitir seus bi-
lhetes e as operadoras de cartões de crédito não fazem ne-
nhuma transação sem ter uma base de dados dos clientes.
Caso contrário, não é possível nem fazer a cobrança.

CURTA DURAÇÃO

Na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), já
existem 17 cursos de pós-graduação e extensão focados
em tecnologia da informação, para complementar os cur-
sos de graduação em Sistemas de Informação e Engenha-
ria de Computação. Enquanto o foco dos cursos superio-
res é formar empreendedores tecnológicos, os de especia-
lização estão na linha do aperfeiçoamento.

"Esses cursos tiveram sua explosão nos últimos três
anos em função da demanda do próprio mercado", diz o
diretor de TI da Faap, Francisco Paletta. Para ele, isso é
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conseqüência das constantes mu-
danças impostas pelo mercado,
como a regra que os bancos têm em
atender um cliente em 15 minutos.
"Isso só é possível com tecnologia",
assegura Paletta.

A velocidade do mercado pre-
cisa ser atendida com especializa-
ções igualmente rápidas. Por isso
dificilmente se justificaria a imple-
mentação de cursos superiores em
cada uma das áreas específicas,
sendo mais recomendável cursos
de curta duração.

A Engenharia de Software, por
exemplo, é uma disciplina dada em
dois semestres na Unip e existe um
grande mercado para ela. "Mas eu
não defenderia o curso como gra-
duação porque não está isolada nesse contexto, é preciso
outras disciplinas para dar abrangência a área", justifica
Júlio César do Paço Mattoso Maia Filho, coordenador
dos cursos dos campus Indianópolis e Anchieta.

Ao mesmo tempo, ele vê a Engenharia de Software
como uma área das mais promissoras. Para ele, falta
complitude para o setor e há muito o que ser feito. "Nun-
ca vi um usuário satisfeito com o software, pois faltam
técnicas, métodos e ferramentas mais adequados", de-
fende Maia Filho.

MEIO AMBIENTE

A carreira que emerge no topo da lista das de maior
crescimento coincide com o alvo da preocupação mun-
dial no momento: o ambiente. Não pelo controle puro e
simples, mas principalmente pelo impacto socioeco-

Palleta, da Faap: "Cursos tiveram sua
explosão nos últimos três anos"

Luísa, do Grupo Catho:"Todos precisam estar envolvidos
com a computação"

nômico que a degradação pode
ocasionar nas empresas.

Essa preocupação é antiga,
mas tomou corpo na década de 80,
quando aumentou a necessidade
das indústrias de se ajustarem com
o processo produtivo a fim de di-
minuir a poluição no meio am-
biente. Neste momento, atuavam
no setor engenheiros da área Quí-
mica, Agronômica e Civil. Com a
evolução da legislação ambiental,
o setor se profissionalizou e regu-
lamentou a profissão de engenhei-
ro ambiental, no final dos anos 90.

"A situação ambiental mostra
que estamos próximos de perder o
controle da temperatura mundial",
constata o coordenador de gradua-

ção do curso de Engenharia Ambiental do Centro Univer-
sitário Senac, Alcir Vilela Júnior. E ninguém duvida que isso
traz conseqüências sérias para o planeta, como o aumento
das catástrofes naturais, como furacões e maremotos.

E para combater esse problema entra em cena um
profissional que define tecnologias entre empresas e o
ambiente, como o tratamento adequado da água de uma
região ou como reduzir os poluentes emitidos por uma
indústria. "Estamos num momento de reconhecimen-
to do mercado, pois tanto a iniciativa privada quanto o
governo estão percebendo que a problemática ambiental
é concreta", acredita Vilela.

A única profissão da área de humanas listada pelo
Instituto do Trabalho dos Estados Unidos é a carreira
de Relações Públicas. "Num país onde o código do con-
sumidor é o mais sério do mundo, as empresas preci-
sam aprender a se relacionar com eles", diz o coordena-
dor do curso de Relações Públicas da Fundação Cásper
Libero, Júlio Barbosa. Ele acrescenta que as empresas,
além de vender produtos, precisam fidelizar seus con-
sumidores, e isso se dá com estratégias de apoio ao mar-
keting, ações junto aos funcionários e a comunidade
onde a empresa está inserida.

O mercado de trabalho se dá fundamentalmente em
empresas, públicas ou privadas, ou na forma de
consultorias de comunicação, que crescem a cada dia. Se-
gundo Barbosa, há 15 anos havia 300 assessorias de co-
municação no Estado de São Paulo. Hoje, são mais de mil,
e para ele, o mercado está longe da saturação. São duas
ofertas de estágios que chegam à Fundação semanalmen-
te e cerca de quatro vagas por mês para profissionais. E
nem sempre há quem indicar, pois cerca de 92% dos alu-
nos de terceiro e quarto anos estão empregados. (ES) •
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