
Poliglota digital  
Por Patricia Azeredo 
 
“Em que linguagem devo apostar?”. Ouvimos desenvolvedores e consultores da área para 
ajudar você a encontrar um rumo nessa Torre de Babel tecnológica 
 
 
Uma pesquisa do Comitê da Área de TI do Ministério da Ciência e Tecnologia, divulgada no 
final do ano passado, revela um déficit de 150 mil programadores no mercado brasileiro. Com 
essa oportunidade, o problema para quem está começando é decidir qual linguagem estudar, 
entre tantas disponíveis.  
 
Para o Gerente de Projetos, Luciano Macadura, da Consultoria Meta, o Java, da Sun e a suíte 
.NET (composta por VB.NET, ASP.NET, C#.NET, entre outras), da Microsoft, representam 
quase 100% do mercado. Segundo ele, em praticamente todos os casos o cliente já solicita 
determinada linguagem, pré-definida por sua própria área de TI.  
 
“Vejo uma tendência voltada para o Java. Entre nossos clientes, 90% usam Java e apenas 
10% usam Microsoft. Grandes empresas trabalham com Java por apresentarem suas próprias 
implementações de processos e métricas. Por isso, exigem a linguagem mesmo sem a gente 
sugerir – revela  
 
Contudo, a realidade é diferente para o Diretor de Marketing da Light Infocom, Alexandre 
Beltrão. A empresa de desenvolvimento de software está em fase de transição, trabalhando 
cada vez mais com o .NET. Já seus clientes ficam entre o .NET e o Java.  
 
Sun versus Microsoft: 2º round  
 
O Diretor da Consultoria OS&T Informática, Sergio Leandro, compara as possibilidades de uso 
do .NET e do Java, levando em conta as particularidades do mercado nacional.  
 
“Para uma aplicação a ser feita do zero, indiscutivelmente eu usaria o .NET por ser mais leve 
que o Java. Para uma aplicação sofisticada, com tempo e recursos para desenvolver, eu usaria 
o Java. Mas pensando na realidade brasileira, de fazer mais com menos, o .NET é o escolhido - 
argumenta.  
 
No entanto, o Diretor do Instituto Infnet - centro de treinamento em TI e Design Digital, 
localizado no Rio de Janeiro - André Kischinevsky, fala da evolução do Java, lembrando os 
problemas de performance enfrentados por essa linguagem em seu início. Segundo ele, isso 
gerou uma visão equivocada em quem conheceu o Java no passado e hoje ainda a considera 
uma linguagem “pesada”. Porém, hoje em dia, não há mais esse “ranço de lentidão”.  
 
Defendendo a plataforma, o Arquiteto de Software da Sun Microsystems, Claudio Acquaviva, 
rebate.  
 
“A idéia de que o Java é pesado ficou nos anos 90, é lenda urbana. Chegamos num nível de 
aprimoramento e excelência onde isso não acontece mais.  
 
O Java e a suíte .NET foram as linguagens mais citadas pelos profissionais entrevistados. E 
para Luciano Macadura, o mercado deve mesmo se dividir entre elas, em uma briga na qual a 
Microsoft poderá perder mercado se não lançar uma ferramenta compatível e mais barata. Por 
outro lado, Alexandre Beltrão lembra do poder financeiro da empresa de Bill Gates para não 
considerar essa batalha definida.  
 
“Nunca subestime quem tem milhões de dólares para gastar. A Microsoft está apostando na 
mobilidade e na convergência de mídias. As duas linguagens são bem utilizadas, mas a .NET 
está crescente – avalia.  
 



O Gerente de Projetos, Ivan Vieira, da Desenvolvedora Contmatic Phoenix, também compara 
as duas linguagens e enfatiza a facilidade de se programar para várias plataformas, 
característica típica do Java.  
 
“Nos próximos anos, o Java deve ter uma vantagem grande em cima do .NET justamente por 
ser multiplataforma. Defensores dizem que o .NET é mais simples, até porque se propõe a 
fazer menos coisas. Mas o Java é mais amplo. Hoje em dia, celulares usam Java, até a NASA 
usa essa linguagem – defende.  
 
Bandeira Open-source  
 
Saindo do foco Java versus .NET, o Diretor da Desenvolvedora de sites Avatar, Ricardo 
Guimarães, defende o PHP, linguagem de código aberto que está presente em cerca de 25 
milhões de páginas, segundo dados do site PHP.net. Ele faz sua comparação com a Microsoft 
na área de desenvolvimento Web.  
 
“Em certas empresas tudo é Microsoft, exigindo um servidor só para rodar aplicativos e a 
compra de componentes caros. Nelas, os aplicativos complexos acabam exigindo um 
retrabalho de otimização. Por isso, prefiro perder o cliente a trabalhar com Microsoft. Só uso 
PHP! – enfatiza. 
 
Diante deste quadro, aprender mais de uma linguagem é uma boa idéia na opinião de quem 
está no mercado, como Ivan Vieira. Segundo ele, ao conhecer várias linguagens, aprende-se 
novas maneiras de apresentar soluções, visto que um problema pode ser resolvido de formas 
diferentes.  
 
Já Ricardo Guimarães, chama a atenção para a importância do ambiente open-source (código 
aberto) - que está ganhando mercado sobre o software proprietário - e recomenda intimidade 
com as entranhas da máquina.  
 
“Hoje em dia, para o programador ser completo ele deve conhecer tanto o ambiente open-
source quanto o das linguagens proprietárias para saber qual é o melhor. É importante para o 
desenvolvedor conhecer a máquina e o sistema operacional para o qual programa, tendo 
noções da arquitetura de computadores – afirma.  
 
Claudio Acquaviva discorda da relação entre o programador e a arquitetura de computadores e 
aborda a dissociação entre a teoria aprendida nas universidades e a prática do mercado, 
alegando o despreparo das faculdades para atender o mundo comercial. Como exemplo, ele 
diz que o mercado não procura quem escreve compiladores. Para isso, há os trabalhos de 
pesquisa e engenharia de software.  
 
Se a necessidade de conhecer computadores e sistemas operacionais a fundo gera polêmica, 
não há dúvidas quanto à habilidade necessária para o aprendiz de programador: o pensamento 
lógico.  
 
“Se a pessoa tiver um bom raciocínio lógico, vai ser um bom programador. Deve-se estudar 
também a orientação a objetos e treinar o pensamento para ser mais abstrato, enxergando o 
problema na forma de grupos, criando modelos – ensina Ivan Vieira.  
 
Em se tratando de perspectivas para o futuro, as linguagens de programação prometem 
aumentar seu escopo graças ao crescimento de novas áreas, como a “computação pervasiva”, 
expressão de ordem para o Diretor Técnico da Consultoria ACR, Alfredo Nascimento.  
 
 
“Pervasivo significa aplicação distribuída em qualquer dispositivo preparado para ela, do 
microondas ao motor de um carro. Pode-se até pensar em uma balança integrada à máquina 
de lavar para avisar quando há excesso de peso. Isso pode ser feito em C# e Java – prevê.  
 



De volta ao Brasil após uma visita à feira de telecomunicações CeBIT, Alexandre Beltrão baseia 
sua análise no que viu por lá, apontando a convergência de mídias como tema quente, 
responsável por direcionar os investimentos para os próximos anos. Mais especificamente, 
citou a mistura de Internet, vídeo e telefonia celular feita através do plug and play, para ser 
transparente ao usuário.  
 
Pensando em termos de mercado, Beltrão diz que, entre Java e .NET, é melhor escolher as 
duas para não ficar desempregado. Apesar disso, aposta na linguagem da Microsoft por ser, 
em sua opinião, mais flexível, oferecer mais conectividade e ser mais eficiente em 
determinadas aplicações.  
 
André Kischinevsky, do Instituto Infnet, atesta a falta de profissionais .NET no mercado, 
lembrando que a formação exige tempo e investimento consideráveis. Contudo, para ele, 
independente da linguagem escolhida é preciso estar atualizado neste mercado mutável, 
aliando o conhecimento da ferramenta à prática profissional.  
 
“Na área de programação é crucial que o programador se mantenha em dia com o que existe 
de mais novo no mercado para desenvolver aplicações compatíveis e com produtividade – 
sugere Kischinevsky. 
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