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Agora, as habilidades mais procuradas nas seleções de gerentes de projetos e gerentes de TI 
estão associadas à criatividade e não necessariamente à experiência 
 
Se fosse publicado nos classificados de empregos, o anúncio feito pelos diretores de 
engenharia do Google, Craig Nevill Manning, responsável pela área nos Estados Unidos, e 
Bertier Ribeiro Neto, líder da equipe brasileira, seria uma daquelas propostas tão boas, que 
chega a provocar desconfiança. " Estamos procurando por novos talentos", afirma Ribeiro 
Neto. "Não temos um número determinado de vagas, nem uma função específica que 
queremos preencher", complementa o executivo.  
 
Segundo Bruno Martins, gerente da Conquest One, empresa especializada na seleção de 
profissionais de TI, e Marcelo De Lucca, da Michael Page especializada na seleção de 
executivos, não é só o Google que está atrás dos melhores profissionais brasileiros de TI. A 
demanda por especialistas da área de tecnologia vem crescendo desde o ano passado e deve 
continuar assim este ano.  
 
A Michael Page, inclusive, criou uma divisão para atender exclusivamente à seleção desses 
profissionais. "A estimativa é de que se torne uma das maiores divisões da empresa no Brasil", 
conta De Lucca. A Conquest One, por sua vez, espera ser responsável pela colocação de cerca 
de três mil pessoas em 2006, o que representaria um crescimento de 56% em relação a 2005.  
 
A razão para esse volume de vagas está no custo-benefício da mão-deobra brasileira. "Temos 
profissionais com alto grau de conhecimento técnico, que ainda são bons comunicadores e 
custam menos do que os americanos", lembra Martins.  
 
"Acho que a gente que tem profissionais que são mais abertos ao aprendizado e a uma 
mudança de foco na sua carreira", diz Alice Feuser, gerente de gestão do capital humano da 
Datasul. De acordo com ela, a necessidade de oferecer soluções e não apenas sistemas para 
as empresas, levou tanto os fornecedores de TI quanto os departamentos de tecnologia das 
companhias a procurar por profissionais com habilidades que vão além da técnica.  
 
"Precisamos nos diferenciar num mercado consumidor muito exigente, que quer ser atendido 
por alguém que entenda seu problema e apresente uma solução", explica Alice. Para fazer 
esse trabalho, o profissional, seja executivo ou desenvolvedor, precisa atuar como um 
consultor. "E só consegue fazer isso quem está aberta a relacionamento", comenta.  
 
Por isso, as características comportamentais têm sido mais valorizadas do que o conhecimento 
de tecnologia. A facilidade para se comunicar é uma das habilidades mais procurada nas 
seleções de desenvolvedores, analistas, gerentes de projeto e gerentes de TI. O Google, por 
exemplo, não faz exigências relacionadas à formação, experiência anterior ou idade dos 
candidatos, mas quer encontrar pessoas que sejam capazes de se comunicar bem com a 
equipe regional e também com a global.  
 
Na Datasul, a preocupação é a mesma na escolha dos candidatos. "Realmente, a capacidade 
de comunicação, liderança e trabalho em equipe pesam muito mais do que antes", afirma 
Alice. A presença de mulheres nas equipes também. "As mulheres são boas comunicadoras e 
sabem trabalhar em grupo", afirma Manning, responsável pelo departamento de engenharia do 
Google nos Estados Unidos.  
 
Hoje, a subsidiária brasileira tem apenas uma representante do sexo feminino. Segundo o 
executivo, a intenção é tornar o ambiente de trabalho mais homogêneo. Na Datasul o 
equilíbrio entre os gêneros já é uma realidade. " Nosso quadro é composto por 40% de 
mulheres e, quando formamos as equipes procuramos equiparar o número de homens e 
mulheres para equilibrar as habilidades naturais do grupo", diz Alice.  
 



Uma característica pessoal bastante valorizada é a criatividade e a facilidade de comunicação 
com seu grupo  
 
Outra característica pessoal valorizada pelo Google na atual busca por talentos no Brasil é a 
iniciativa. "Nossos funcionários têm a característica de identificar o problema, propor soluções 
e resolvê-lo", afirma Craig Nevill Manning, responsável pela área de engenharia nos EUA.  
 
O trabalho no site de busca é atraente para quem fica à vontade para tomar decisões. 
"Acreditamos no bom senso dos nossos profissionais para a tomada de decisões", diz Manning. 
"Quando surge uma dificuldade, é possível consultar um colega do lado para avaliar qual a 
melhor solução, se ela for encontrada, não é preciso pedir permissão o tempo todo para fazer 
as coisas. Dessa maneira, a informação flui com rapidez", complementa.  
 
Quem tem ambição de ocupar cargos altos pode se decepcionar. "Nosso organograma é bem 
horizontalizado", explica Ribeiro Neto, diretor de engenharia no Brasil. Segundo ele, a 
liderança não é imposta pela companhia, mas é bem recebida quando exercida com 
naturalidade. "Quando as pessoas gostam do que fazem, sentem paixão pelo trabalho, 
realizarão grandes coisas, sem a necessidade de seguir regras. " 
 
Essa valorização de habilidades pessoais se dá atualmente porque, para as organizações, não 
adianta ter um profissional tecnicamente perfeito, mas que não consegue interagir com outras 
áreas da companhia ou com clientes nos momentos em que precisa solucionar problemas e 
liderar projetos. "O conhecimento de uma tecnologia pode ser adquirido em treinamento, mas 
a aptidão para interagir com os colegas, não", explica Martins, da Conquest One.  
 
Alice, da Datasul, concorda que o aprendizado de matérias técnicas é adquirido com mais 
facilidade e lembra que a visão de negócios também acaba pensando mais, em determinadas 
situações, do que a intimidade com a tecnologia.  
 
"A formação acadêmica voltada para negócios é interessante para nós porque facilita a 
compreensão das necessidades dos clientes e a busca de soluções que otimizem seus 
negócios", ressalta Alice. "Antes as empresas compravam sistemas de gestão com a intenção 
de automatizar e otimizar processos. Hoje, querem, além disso, garantir a melhoria contínua 
dos resultados financeiros e dos processos", complementa.  
 
Segundo De Lucca, da Michael Page, quase todas as empresas estão implementando sistemas 
de gestão. "A necessidade é tão grande, que um braço de nossa divisão é voltado apenas para 
a busca de profissionais capacitados a atuar em sistemas de gestão, da SAP e da Oracle". Para 
ele, esse é um dos fatores que têm impulsionado o crescimento do setor e a procura por 
especialistas e está vinculado à visão de que a TI suporta e agrega valor ao negócio.  
 
Outra nova exigência feita aos profissionais da área de tecnologia é o inglês fluente. O idioma 
sempre foi um conhecimento desejável, mas começa a tornar-se fundamental para a 
contratação em fornecedores de TI de capital nacional. "A perspectiva das empresas brasileiras 
tornarem-se grandes exportadoras de software é uma realidade cada vez mais próxima", diz 
Alice, da Datasul. De Lucca, da Michael Page, lembra ainda que, em relação à Índia - um dos 
grandes exportadores de software e mão-de-obra na área do mundo -, temos a nosso favor o 
fuso horário, que é mais próximo ao dos EUA.  
 
Nas multinacionais do setor, não é preciso nem comentar a importância do domínio do idioma 
inglês. Quem for contratado pelo Google deve estar preparado para participar de treinamentos 
internacionais e para atuar em projetos que podem atender a qualquer região do mundo. Os 
que forem escolhidos serão alocados de acordo com suas expectativas e habilidades. 
"Apresentamos a empresa, os candidatos se apresentam e chegamos a um acordo a respeito 
da área em que ele se sinta melhor e tenha mais aptidão para trabalhar", diz Manning.  
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