
Quadros, da BRQ: investindo
na formação para atender
à demanda de projetos

BRIGA DE FOICE
POR TALENTOS

A grande demanda
e a pequena oferta

de profissionais
qualificados na área
de desenvolvimento
criam um perigoso

desequilíbrio no
mercado de TI

SUMARIO EXECUTIVO

• Déficit de profissionais qualificados
em desenvolvimento de software no
Brasil é de 15 mil a 20 mil vagas

• Profissionais mais procurados são
aqueles com formação nas tecnologias
.Net, Java além das linguagens mais
antigas para programação de
mainframe como Cobol e Adabas

• Formação adequada não se restringe
apenas aos aspectos técnicos mas leva
em conta também visão abrangente
de negócios e inglês fluente

e você tem especialização em Java
ou sabe desenvolver aplicações ba-
seadas em .Net ou em qualquer ou-

tra plataforma da Microsoft, sua vaga no
mercado de trabalho está assegurada. Aque-
les com formação nas antigas linguagens de
programação para mainframe, como Cobol,
CIC, DB2, Adabas e Natural, também encon-
tram o seu espaço porque muitas empresas,
ao contrário do que se imagina, não embar-
caram na onda do downsizing e preservaram
os chamados sistemas legados para suportar
o processamento de missão crítica.

No Brasil, a demanda por profissionais
com expertise nessas e em algumas outras
ferramentas de desenvolvimento cresce em
ritmo alucinante. O problema é que não há
tanta gente disponível para suprir as neces-
sidades das organizações.

Somadas à falta de profissionais qualifica-
dos, a política de incentivos oficiais ao desen-
volvimento de software - lembrem-se, o Bra-
sil quer ser um centro de atração de projetos
globais e competir com a índia -, a crescen-
te indústria nacional de TI e a força de um

mercado interno que deve crescer neste ano
14,9%, consumindo 16,2 bilhões de dólares
em tecnologia da informação, segundo pre-
visões da consultoria IDC, tornam o especia-
lista em desenvolvimento um artigo raro e
caro no País. Paradoxalmente, o investimen-
to em formação ainda é pequeno. E não bas-
ta qualificação tecnológica - dominar ao me-
nos o inglês também é fundamental.

Estima-se entre 15 mil e 20 mil o déficit
de profissionais qualificados no desenvolvi-
mento de software. Só a BRQ, empresa de
serviços de integração e consultoria em TI,
por exemplo, tem aproximadamente 500 va-
gas abertas para programadores especializa-
dos em sistemas que rodam tanto em main-
frame quanto em plataforma baixa. As opor-
tunidades estão distribuídas por suas fábri-
cas de software em São Paulo, Campinas e
Rio de Janeiro.

Tais contratações são motivadas pelo in-
cremento dos projetos de offshore - princi-
palmente instituições financeiras com base
no exterior - que movimentaram o equiva-
lente a 1,4 milhão de dólares no ano passa-

do. "Em 2006,10% da nossa receita virão de
projetos encomendados no mercado exter-
no", garante Benjamin Quadros, presidente
da empresa. A expectativa é obter um fatura-
mento de 7 milhões de reais em contratos de
exportação de serviços no exercício e aumen-
tar de dois para cinco o número de clientes
atendidos nessa modalidade.

Segundo o executivo, a escassez está pro-
vocando um verdadeiro leilão de pessoal ca-
pacitado na área de TI, inflacionando os sa-
lários. A estratégia adotada para driblar essa
dificuldade é a de mudar o perfil do profis-
sional responsável pela seleção dos candida-
tos. "Tem de ser alguém com conhecimento
da área e que tenha habilidade para mostrar
aos pretendentes o diferencial do negócio, o
ambiente de trabalho, as chances de ascen-
são na empresa. E só depois disso negociar o
salário", explica Quadros.

E a briga por talentos não pára. A BRQ
quer aproveitar o aquecimento do mercado
para ampliar seus negócios, abrir novas uni-
dades e, conseqüentemente, recrutar mais
programadores. Para este ano está prevista a
inauguração de mais uma fábrica de softwa-
re - o local ainda não está definido, mas o
presidente da empresa diz que será "afasta-
do dos grandes centros". Os planos são de
preencher 800 postos de trabalhos até o fim
do ano. Atualmente, a BRQ conta com um
efetivo de 1.219 funcionários.

A EDS, companhia global que tem gran-
de foco em operações de offshore - prática
que respondeu por 13% do faturamento no
ano passado e deve gerar 20% da receita da
subsidiária nacional em 2006 - especializou
as suas quatro fábricas de software no Brasil
tanto em Java quanto em .Net. A primeira
tecnologia predomina nos sites de São Ber-
nardo do Campo (SP) e de Florianópolis
(SC), enquanto a segunda prevalece na uni-
dade de Araraquara interior de São Paulo,
que entrou em operação este ano."Esse é um
movimento, que pretende suprir a demanda
do mercado mundial", explica Alexandre
Thomaz Pereira, gerente de desenvolvimen-
to de sistemas da companhia.

Mas a empresa desenvolve, também, apli-
cações para mainframe, atendendo princi-
palmente, bancos. "E preciso quebrar o pa-
radigma de que as aplicações que rodam em
mainframe são jurássicas. Isso não é verda-
de", ressalta Pereira, acrescentando que a
EDS vem fazendo um grande esforço no sen-
tido de modernizar as aplicações escritas pa-
ra a plataforma. O objetivo, nesse caso, é
mostrar aos clientes que é possível tornar o
processamento nesse ambiente mais ágil.

Com um time que chega a 1,5 mil profis-
sionais, a EDS mescla nas equipes programa-



dores experientes e recém-formados. Todos,
no entanto, passam por um programa inten-
sivo de treinamento, com duração média de
dez a 12 semanas."Há especialistas em Co-
bol que precisam de treinamento para lidar
com outra linguagem de programação para
mainframe", exemplifica Pereira.

Também a EDS planeja - e não conta on-
de - inaugurar em breve mais uma fábrica de
software. A intenção é abrir a nova estrutura
já no próximo ano, empregando pelo menos
mais 2 mil desenvolvedores.

DE ONDE VÊM OS PROFISSIONAIS?

Se as universidades não fornecem recursos
humanos na velocidade que o mercado exi-
ge, às empresas resta a alternativa de inves-
tir na capacitação de pessoal. Isso tem sido
muito comum nos casos em que a formação
tecnológica dos programadores não corres-
ponde à natureza dos projetos para os quais
estão sendo requisitados.

Lflian Piccioti, diretora de outsourcing de
aplicações da CPM, conta que, embora haja
no mercado espaço para abrigar profissio-
nais com diferentes níveis de especialização,
as instituições de ensino superior e os cen-
tros de formação tendem, de uma maneira
geral, a privilegiar apenas a formação nas
plataformas baixas. Ela observa que existe
uma grande demanda no mercado local pa-
ra o desenvolvimento e manutenção de sis-
temas em mainframe e que um dos grandes
desafios das empresas tem sido identificar
pessoas com experiência nessas tecnologias.

Por isso, a CPM mantém convênios com
diversas instituições, como a Universidade
Mater Dei e o Centro Federal de Educação

Tecnológica do Paraná (CEFET), ambas loca-
lizadas na cidade de Fato Branco (PR), e as
universidades catarinenses Unisul, de Floria-
nópolis, e Univali, do Vale do Itajaí. "Nesses
locais, uma das principais iniciativas é o pro-
grama de estágio, que prepara os profissio-
nais de acordo com a demanda, incluindo
treinamento em Cobol e Java", revela Lflian.

Com oito centros de desenvolvimento de
aplicações em São Paulo, Rio de Janeiro, Pa-
raná, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, a CPM tem cerca de 1,2 mil
funcionários, com vários níveis de especiali-
zação, e uma carteira de 139 clientes de gran-
de porte no Brasil. 'Além do conhecimento
das linguagens e tecnologias de alta e baixa
plataformas, exigimos experiência em áreas
específicas de negócios", enfatiza Lílian.

Outra fornecedora que foi buscar na pro-
ximidade com o meio acadêmico a solução

da carência de pessoal especializado foi a
Progress Software. Por meio do Programa
Universitário, a empresa fornece software,
manuais e instala laboratórios para capacita-
ção e treinamento de alunos e professores
em suas soluções, desenvolvidas em lingua-
gem de quarta geração, que inclui banco de
dados e ferramentas de desenvolvimento de
aplicação para web. O objetivo, diz Rodrigo
Baptista, é aumentar a oferta de mão-de-
obra para a própria Progress, seus parceiros
e clientes. Até o momento foram firmados
convênios com a Fatec e a Universidade Sa-
lesiana (Unisal), mas a companhia está ne-
gociando com outras instituições.

MAIS QUE TECNOLOGIA

Em meio à disputa pela hegemonia tecnoló-
gica no mercado de programação, as fornece-
doras interessadas em brigar pelo mercado de
desenvolvimento devem estar cientes da im-
portância de se escolher a plataforma que lhe
possibilita montar uma equipe coesa, reco-
menda Aristides Lima, gerente de desenvol-
vimento de soluções da Getronics. Especiali-
zada em soluções escritas tanto em Java quan-
to em .Net, a empresa considera o investi-
mento nessas duas plataformas crucial para
suprir a demanda de seus clientes dos setores
de finanças, governo, indústria e serviços.

Os clientes, conta Lima, tendem a com-
prar a plataforma de desenvolvimento mais
aderente à natureza de seu negócio. Entre-
tanto, apesar de a demanda pelas duas fer-
ramentas ser grande, a disponibilidade de
profissionais especializados na plataforma
da Microsoft é ligeiramente superior à dos
que lidam com Java. "A oferta de cursos na
tecnologia Java é mais limitada", compara,
acrescentando que a especialização nessa
linguagem exige um investimento maior.
Não por acaso, diz ele, a remuneração des-
ses profissionais chega a ser, na média, de

-

r

10% a 15% superior à dos programadores
formados em tecnologia Microsoft.

O desequilíbrio entre oferta e procura de
pessoal compromete o andamento dos ne-
gócios em um momento particularmente
importante para o setor de software. Pesqui-
sa recentemente divulgada pela IDC indica
que o mercado brasileiro de software deverá
crescer a uma taxa média anual de 11% até
2009. E hora de investir em formação. "Os
países que querem se colocar no mercado
global de desenvolvimento têm de investir
em qualidade e quantidade de profissio-
nais", resume bem o vice-presidente execu-
tivo e CDO (chief development officer) da
EMC, em entrevista que pode ser lida na se-
ção Ultima Palavra (página 30). (Inaldo Crís-
toni, especial para o COMPUTERWORLD)



MAIS AQUISIÇÕES EM VISTA
Em busca de oferecer mais que sistemas de armazenamento, para seus clientes o vice-presidente
executivo da EMC, Mark Lewis, avisa que novas compras estão nos planos da empresa

ALEXANDRE SCAGLIA
ono de oito patentes em tecnolo-
gias de storage e um talão de che-
ques com acesso a uma verba que

supera l bilhão de dólares, valor correspon-
dente à fatia de pesquisa e desenvolvimen-
to da fornecedora do mercado de armaze-
namento EMC Corporation, Mark Lewis é o
executivo responsável pelas mais recentes
guinadas da companhia. Da transformação
necessária para atender pequenas e médias
empresas à montagem de um centro de de-
senvolvimento na China, que vai receber
500 milhões de dólares em investimentos
nos próximos cinco anos, o vice-presidente
executivo e CDO (chief development offi-
cer) é sempre ouvido pelo CEO da empresa,
Joe Tucci.

Com visita marcada ao Brasil para ser o
principal palestrante do EMC Fórum 2006,
evento que reúne clientes e parceiros da
companhia para apontar as direções do se-
tor de armazenamento e gestão de infor-
mações além de celebrar os dez anos de
presença no País, o executivo falou com ex-
clusividade ao COMPUTERWORLD e
adiantou as tendências que mostrará du-
rante o encontro.

COMPUTERWORLD Quais têm sido
os grandes desafios no desenvolvimen-
to de software para o setor de storage?
MARK LEWIS Em linhas gerais, o que
nos motiva é encontrar formas de manter-
se valioso para os clientes, oferecendo a
eles sempre tecnologia de ponta. Para se
obter sucesso em longo prazo, inovação é
fundamental. Assim, acreditamos que es-
tamos conseguindo um bom balanço entre
a inovação interna e a aquisição de novi-
dades. Sabemos que não vamos criar todas
as possibilidades atraentes às empresas
dentro de casa.

CW Então é correto supor que a estraté-
gia de aquisições vai continuar?
LEWIS Sim.Vamos continuar a inovar pa-
ra nossos clientes - por meio de parcerias e
pela aquisição de tecnologia. Nosso objeti-
vo é reunir as tecnologias que causem trans-
formações na gestão de informações.

CW Quais são essas tecnologias que
causam transformação?

\\Vamos
continuar
a inovar
internamente,
por meio de
parcerias e
aquisições

LEWIS Já há algum tempo o tema virtua-
lização de storage vem crescendo como fo-
co dos negócios da EMC. O mercado de vir-
tualização baseada em servidores, em espe-
cial, é dos que mais se destaca. A aquisição
daVMWare, em 2003, tinha essa intenção.

Outra área que merece atenção é o sur-
gimento de um novo modelo de gerencia-
mento de informações. A Smarts, empresa
que compramos há pouco mais de um ano,
nos deu essa capacidade e acreditamos que
as organizações estão a caminho da próxi-
ma geração de administração de dados.

Por fim, o tema segurança continua sen-
do de extrema importância para as corpora-
ções, que precisam de uma maior integra-

ção entre acesso, gestão de identidade e ga-
rantias de integridade das informações.

CW O tema virtualização realmente
vem despertando muita atenção de ana-
listas, fornecedores e dos usuários. No
entanto, o ritmo de adoção não acompa-
nha os debates. O cenário é esse mes-
mo? As empresas fazem menos do que
vêm falando?
LEWIS Em alguns setores, em especial na
virtualização de armazenamento, as ado-
ções já começaram. Mas é verdade que o
discurso é mais rápido que a adoção. Por
muitos anos, o que se via eram apenas tes-
tes - ou adoção em pequenos ambientes.
Agora, as empresas mudam a virtualização
para seus ambientes de produção. Para nós,
a virtualização em servidores, com as tecno-
logias VMWare, está em franca ascensão.

CW Para a oferta de segurança, quais
são as principais iniciativas da EMC?
LEWIS Nosso foco principal é criar para
o acesso ao core dos negócios uma oferta
de segurança mais integrada. Hoje, cerca
de dois terços de todos os esforços na área
são dedicados à segurança de perímetros
(antivírus, antispyware, firewall e afins).
Apesar de necessários, não são essas as
iniciativas que, no nosso modo de ver as
corporações, vão garantir a integridade das
informações.

Os mesmo estudos que indicam a con-
centração de esforços em segurança de pe-
rímetro mostram que as principais falhas e
brechas aparecem internamente e acredita-
mos que defender o âmago dos negócios
será muito mais importante para as infra-
estruturas de segurança do futuro. As aqui-
sições e nossa oferta completa vêm mostrar
nossa preocupação em oferecer aos clientes
um ambiente melhor e mais seguro.

CW Em alguns dias o senhor virá ao
Brasil para a abertura do EMC Fórum.
Qual será a mensagem para os clientes
locais?
LEWIS Vou tentar mostrar basicamente
quais são os fatores de transformação dos
negócios, como virtualização e os novos
modelos de gerenciamento e segurança. A
intenção é apresentar como os clientes po-
dem começar a construir uma infra-estru-

tura de informação mais eficaz. A fórmula
mais indicada é pegar essas capacidades e
construir um set que ofereça maneiras fá-
ceis e seguras de controlar todas as mídias
e informações das companhias.

Além disso, queremos reafirmar nosso
compromisso com mercados globais e for-
talecer nossa presença em regiões de cres-
cimento acelerado como o Brasil.

CW Quão importante são a América La-
tina e o Brasil para a EMC?
LEWIS O Brasil, em particular, se destaca
por ser um dos principais mercados em
crescimento no mundo - mas também pe-
lo aumento no uso e na maturidade de ado-
ção de tecnologia. Em suma, vamos prestar
muita atenção a esse mercado para oferecer
as soluções corretas para a região.

CW Recentemente a EMC anunciou o
investimento de 500 milhões de dólares,
nos próximos 5 anos, para a montagem
de um centro de desenvolvimento na
China. A índia já possui um desses cen-
tros. Essas são as áreas prioritárias de in-
vestimento? Ou o bloco que se conven-
cionou chamar de BRIC (Brasil, Rússia,
índia e China) continua na alça de mira
como um todo?
LEWIS Nos últimos tempos, China e f-
ndia vêm recebendo muita atenção, prin-
cipalmente da mídia. Mas há muitas outras
áreas de crescimento destacado no mundo
e não varnos deixar de atentar a nenhuma
delas. No entanto, não há planos de mon-
tar um centro de desenvolvimento no Bra-
sil ou na América Latina.

CW Quais os principais atrativos para a
montagem do centro na China? Há algu-
ma lição que o Brasil possa tirar?
LEWIS Talento é a palavra-chave na ho-
ra de definir um centro de desenvolvimen-
to. Na China, nos posicionamos para aces-
sar aquela que é provavelmente a maior
oferta de talentos potencial do mundo.
Acho que a lição que pode ser tirada por
quem quiser assumir um papel de desta-
que no mercado global com oferta de de-
senvolvimento é'''tenha foco em qualidade
e quantidade de profissionais". É isso o que
as empresas buscam: uma grande oferta de
bons profissionais.

Text Box
Fonte: Computerworld, ano 13, n. 459, p. 8, 9 e 30, 9 ago. 2006.




