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COMO SERA
O MERCADO
DE       TI             EM         2010?
Analistas traçam o

futuro do setor
de tecnologia e
destacam quais

habilidades e
profissões estarão

em alta nos
próximos anos

s profissionais de TI mais requisitados
pelas corporações no ano de 2010 pro-
vavelmente não serão aqueles com ha-

bilidades técnicas arraigadas. Nos Estados Uni-
dos, as funções mais práticas de programação e
suporte terão sido totalmente terceirizadas, no
país ou de forma offshore, até o fim da década.
Os departamentos de TI serão povoados por
"profissionais versáteis" - indivíduos que têm
background em tecnologia, mas também co-
nhecem a área de negócio a fundo, elaboram e
executam projetos em sintonia com o foco da
empresa e cultivam muito bem relações dentro
e fora da organização.

Este é o cenário desenhado por três empre-
sas de pesquisa que fizeram uma projeção de co-
mo será o mercado de TI em 2010 - o ano que
marca o ápice da década dos profissionais ver-
sáteis. Mas o que está provocando esta evolu-
ção? Dentre os vários motivos encontrados es-
tão as mudanças de comportamento do consu-
midor, aumento de fusões e aquisições, terceiri-
zação, proliferação de dispositivos móveis e
crescimento do volume de dados armazenados.

Além disso, também é um consenso o fato de
que as habilidades exigidas para desempenhar
estas funções técnicas no futuro serão desenvol-

vidas fora da área de TI. Algumas destas habili-
dades virão de talentos artísticos, excelência em
matemática ou até capacidade de falar em públi-
co, produzindo uma combinação de característi-
cas pessoais que não costumam ser vistas no
ambiente da tecnologia.

Este novo mundo vai reunir expertise em
áreas como engenharia financeira, TI e mate-
mática, gerando a próxima leva de ferramentas
e tecnologias criativas. Google, eBay e Yahoo já
estão contratando gurus em matemática, aná-
lise financeira, engenharia e tecnologia que vão
criar algoritmos criativos para suprir as neces-
sidades online de usuários. A National Aca-
demy of Sciences identificou uma área de co-
nhecimento emergente que combina capacida-
des tecnológicas com habilidades artísticas e
criativas. O desenvolvimento de jogos para
computador é um exemplo de como isso pode
ser aplicado na prática.

Mas a força de trabalho mais eficaz estará em
centros de competência voltados para fora, pa-
ra o negócio, afirma Diane Morello, analista do
Gartner e autora do relatório "IT Professional
Outlook"."Poderão ser centros de competência
criados em torno de fusões e aquisições", expli-
ca a analista. Segundo ela, o pessoal de TI vai se
envolver com integração de informação, inte-
gração de sistemas, serviço ao cliente ou outras
atividades inteligentes, nas quais as empresas
exploram talentos de alto valor, porém escassos,
que tendem a ser colocados de lado ao término
de cada projeto. "Os profissionais serão distri-
buídos geograficamente e, portanto, devem ter
capacidade de se adaptar e trabalhar com pes-
soas e equipes que não conhecem. Habilidades
de gerenciamento de projeto e desenvolvimen-
to de aplicações, seja para fornecedores de ser-
viços, desenvolvedoras de software ou organi-
zações de TI, serão atributos definitivos em
2010", acrescenta Diane.

Além disso, os projetos serão multidiscipli-
nares."Você vai trabalhar com pessoas de canais
diferentes, o que vai criar oportunidades em
gestão de relações e sourcing e exigir que os pro-

fissionais de TI pensem sobre desenho e gestão
de processos", detalha.

Em 2010, seis dentre cada dez pessoas liga-
das a TI vão assumir funções relacionadas ao
negócio, de acordo com o Gartner. As estrutu-
ras de TI em empresas médias e grandes serão,
no mínimo, 30% menores do que em 2005. E
entre 10% e 15% dos profissionais da área vão
deixar suas ocupações atuais em conseqüên-
cia de automação de tarefas ou por falta de in-
teresse no setor.

"Na minha opinião, os bons empregos em
2010 estarão nas funções capacitadoras como
as de arquiteto corporativo, tecnólogo corpo-
rativo, analista de sistemas e gerente de proje-
to", diz David Foote, CEO e chief research of-
ficer da Foote Partners, empresa de gerencia-
mento de TI e pesquisa de pessoal. "Se eu
atuasse em TI, ocuparia um destes cargos nos
próximos anos. Mas sabemos que muitos pro-
fissionais não poderão estar lá porque são tec-
nólogos puros. Apesar disso, existem algumas
apostas bastante seguras dentro e fora da in-
dústria de serviços", afirma.

"Há muito mais ênfase na esfera do negócio
e em habilidades de gerenciamento de projeto
do que em habilidades técnicas", observa Kate
Kaiser, professora adjunta da Marquette Uni-
versity. Em setembro de 2005, Kate chefiou um
estudo da Society for Information Management
(SIM) com 104 CIOs para avaliar suas deman-
das de habilidades até 2008. Ela prevê que as
dez principais habilidades identificadas em
2005 vão permanecer entre as 12 mais impor-
tantes em 2010."Não é que você não precise de
habilidades técnicas, mas a demanda por habi-
lidades de negócio, mais completas, está muito
maior", alerta a pesquisadora.

Para sobreviver e talvez até ter êxito em 2010,
os profissionais de TI vão expandir sua base de
conhecimento e ir além de suas zonas familiares
de atuação. Do contrário, só vão encontrar opor-
tunidades de emprego em nichos. Tendo isso em
mente, Diane, Foote e Kate dão algumas dicas de
áreas de atuação com alto potencial de sucesso.



Esfera do Negócio
• Arquitetura corporativa
• Liderança de projetos
• Reengenharia de processos de negócio
• Planejamento, orçamento e

cronograma de projetos
• Gerentes de fornecedores

terceirizados (third-party)

Grandes corporações estão crescendo rapi-
damente porque estão cada vez mais apoiadas
em movimentos de fusões e aquisições. Mas a
fusão de duas empresas exige mais do que inte-
gração técnica e de sistemas. Embora muitas
companhias tenham provado que são capazes
de integrar sistemas, elas apresentam "fraca in-
tegração de culturas", aponta Foote. Por isso, ar-
quitetos corporativos nas áreas de tecnologia,
segurança e dados vão desempenhar papéis-
chave em 2010.

Empresas como Microsoft e IBM já se cons-
cientizaram das tarefas de arquitetura gigantes-
cas que as aguardam em 2010 e estão contratan-
do arquitetos corporativos (tanto especialistas
quanto gurus). O que elas estão dizendo, segun-
do Foote, é:"Existe um nível de arquitetura que,
se não tivermos, vamos nos dar mal".

O Gartner também perguntou a centenas de
CIOs e participantes de simpósios quais setores
deverão ter maior crescimento e queda entre
2006 e 2010. As respostas unânimes para as áreas
de maior crescimento foram processos e relações.
Além disso, a terceirização também tem um pa-
pel importante no crescimento das habilidades
de negócio. Se as empresas se apoiam em forne-
cedores terceirizados, têm de investir em pessoal
capaz de gerenciar estas relações.

Infra-Estrutura e Serviços
• Análise de sistemas
• Projeto de sistemas
• Projeto de rede
• Auditoria de sistemas
• Programação
• Codificação de rotina
• Teste de sistemas
• Suporte e help desk
• Operações - hospedagem de servidor,

telecomunicações, sistemas
operacionais

De acordo com os entrevistados da pesquisa
do Gartner, as habilidades que terão queda mais
acentuada em 2010 vão estar em cargos de in-
fra-estrutura e serviço de tecnologia - progra-
mação e operações, por exemplo. Estas funções
serão direcionadas para o exterior ou, mais pro-
vavelmente, automatizadas.

" Quanto mais uma tarefa é codificada ou
transformada em instruções ou documentação
explícitas, maior a probabilidade de ser transfe-
rida. E, quanto maior a probabilidade de ser
transferida, maior a chance de alguém chegar e

desenvolver ferramentas para reduzir ainda
mais o número de pessoas necessárias para rea-
lizar o trabalho", explica Diane. Kate conta que,
no estudo da SIM, foi considerado crítico man-
ter internamente as habilidades de projeto e
análise de sistemas nos próximos cinco anos,
embora estas tarefas já sejam terceirizadas com
freqüência. Entre as razões que os entrevistados
deram para terceirizar estas habilidades estão
satisfazer as necessidades de projeto e capacitar
uma equipe flexível. ''Por outro lado, a importân-
cia dos auditores de sistemas vai crescer porque
os processos de compliance não vão desapare-
cer e estão cada vez mais intensos", diz Foote.

Segurança
• Planejamento e gerenciamento

de segurança de TI
• Continuidade e recuperação

Notícias sobre falhas na segurança dos da-
dos em empresas continuam a despontar, as-
sim como a demanda por habilidades de pla-
nejamento e gerenciamento de segurança.
Aliás, segurança de TI é uma das 10 principais
habilidades que vão assumir uma"nova impor-
tância" para empresas nos próximos cinco
anos, segundo Kate, da Marquete University.

Atualmente, as empresas empregam 1,4 mi-
lhão de profissionais de segurança de TI em to-
do o mundo, de acordo com estudo realizado em
janeiro pela IDC sobre tendências deste merca-
do de trabalho de segurança. E, em 2010, este nú-
mero vai chegar a 2 milhões de profissionais, um
crescimento de quase 30%. As empresas norte-
americanas também vão aumentar os gastos
com treinamento de segurança da informação
em 16,4% ao ano até 2009. Enquanto isso, habi-
lidades associadas à continuidade e recuperação
de dados serão relegadas a terceiros.

No setor de internet banking, as empresas
querem gerenciar todo o dinheiro de seus clien-
tes - desde hipoteca e crédito escolar até a con-
ta de aposentadoria. Para ter êxito em 2010, as

empresas precisam criar web sites amigáveis,
com capacidades de inteligência artificial, data
mining e data warehousing, recomenda Foote.

Internet
• Sistemas de interface amigável

para web
• Inteligência artificial
• Data mining
• Data warehousing

A tecnologia faz parte da abordagem de mar-
keting extremamente competitiva destas em-
presas. "Se você quer trabalhar em TI, quer tra-
balhar em sistemas de aplicação para web. Mas
você também deve conhecer bem o cliente, por-
que provavelmente seus concorrentes têm este
tipo de talento", ressalta Foote. Este tipo de ta-
lento permite às equipes de TI ir além da sim-
ples criação; elas podem se comunicar com co-
laboradores que passam muito tempo com
clientes ou se comunicar elas próprias com os
clientes para modificar processos rapidamente.

"Isso reduz muito o tempo dos ciclos de
criação, que costumam levar de três a seis me-
ses", segundo Foote. "O desenvolvimento rá-
pido de aplicações e a programação extrema
são habilidades muito bem pagas, mas real-
mente estimulam a agilidade e a flexibilidade.
O que fomenta mais um negócio do que redu-
zir o ciclo de um produto?"questiona.

Business Intelligence
• Business intelligence
• Data warehousing
• Data mining

O mantra de Foote para a próxima década
é: se você acha que o mercado está competiti-
vo agora, espere até 2010. Campo de jogo glo-
bal nivelado, inovação e disponibilidade de
tecnologia para facilitar a execução do negócio
vão tornar as "habilidades mais quentes" obri-
gatórias em empresas competitivas. (Tradução
de COMPUTERWORLD / EUA)
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