
Desde já, esqueça a imagem clássica do profissional de tecnologia da in-
formação (TI): homem, aficcionado por computadores e linguagens de
programação, totalmente desligado da realidade e que mal se relaciona
com quem quer que seja. Esta figura ainda existe, mas em número cada
vez menor, e quase que só na base da pirâmide hierárquica das empresas.

Hoje, ao contrário, para fazer carreira em Tecnologia da Informação são
exigidas qualidades além dos sólidos conhecimentos técnicos. É neces-
sário dominar administração e economia, ter excelente capacidade de
comunicação interpessoal e também potencial para liderar equipes. É jus-
tamente essa mudança de paradigma que vem determinando a ascensão
cada vez mais intensa de mulheres a cargos de destaque no segmento.



O que não significa que o setor, agora,
dispense os técnicos. Mas sim que para
os postos de liderança executiva "as
empresas estão em busca de alguém
que domine mais do que minúcias de
softwares e detalhes tecnológicos de
um sistema", atesta Saulo Lerner, di-
retor da divisão de Key Executives da
Right Management, consultoria orga-
nizacional que presta apoio a profis-
sionais em transições de carreira.

Bom para as empresas que passam
a ter profissionais com perfis mais
completos, melhor para as mulheres
que saem na frente, pois graças às
carcaterísticas tipicamente femini-
nas, como a capacidade de comuni-
cação interpessoal, é que elas estão
invadindo cada vez mais a área de TI.

Portanto, as profissionais que tive-
rem uma abordagem mais holística
da função do colaborador dentro da

corporação, com certeza leva van-
tagem. É que, segundo apontam es-
pecialistas nesse mercado, dentre os
fatores que vêm abrindo as portas
das gerências para as mulheres está
a procura de uma pessoa com uma
postura menos tecnicista, que tenha
uma visão global da área de TI, ou
seja, que a veja como parte do todo.

Mas além dessa alteração há outras
tendências agindo no mesmo sentido.
A maior quantidade de jovens mulhe-
res nas escolas do setor é uma delas.

A lógica do mercado diz que quanto
maior a oferta, maior é a demanda. É
isso o que está acontecendo no Brasil.
As escolas de TI estão gerando uma
maior oferta de profissionais prepa-
radas para disputarem o mercado de
igual para igual com os homens, ou até
com nível de instrução mais elevado.

Há dois meses, por exemplo, foi
inaugurada em São Paulo a primeira
unidade brasileira da New Horizons,
maior ernpresa de treinamento em TI
do mundo. Com cerca de 2,5 milhões
de estudantes/ano em seus centros es-
palhados pelo planeta, ela atua há mais
de duas décadas neste ramo e planeja
ter 20 escolas no Brasil em cinco anos.

Esse tipo de empreendimento indica
que há de fato um crescimento gradati-
vo do interesse nos diversos cursos de

TI. "Embora a porcentagem de alunas
em relação à de alunos ainda seja pe-
quena, podemos afirmar que elas são
de forma geral mais dedicadas e disci-
plinadas que os homens nos estudos e
que está aumentando a presença de-
las", diz Marina Silami, gerente de ope-
rações da New Horizons do Brasil.

Além de ainda existir desigualdade na
proporção de alunos, é possível notar
diferenças também nas áreas que ho-
mens e mulheres optam por dedicar-
se. "Eles preferem os cursos relaciona-
dos à infra-estrutura, elas, porém, bus-
cam aqueles voltados para a gestão de
projetos no setor", revela Marina. Isso é
mais um indício da inclinação femini-
na para a administração da tecnologia
da informação de forma harmônica
com a estrutura das empresas.

O que todos esperam é que a maior
presença de mulheres nas escolas de
TI se reflita em trajetórias de sucesso,
como é o caso de Delia Zefiro, execu-
tiva da B2Br, empresa integradora de
soluções de TI. No momento, Delia é a
responsável pelos negócios que envol-
vem aplicativos Microsoft para o go-
verno estadual de São Paulo.

É com o conhecimento de quem já
está há 12 anos no setor que Delia fala
entusiasmada sobre o aumento da pre-
sença delas no mercado. "Desde a uni-



versidade sempre convivi com um nú-
mero muito maior de homens do que
de mulheres nesse campo. Hoje, porém,
já temos executivas competentes em
posições de destaque no mercado de
TI, principalmente na área comercial,
onde a arte de se relacionar bem com as
pessoas e a aptidão para criar colabora-
ções construtivas são alguns dos princi-
pais fatores de sucesso".

É nessa onda de otimismo que pipo-
cam boas notícias para quem atua em
TI ou tem interesse em fazer parte des-

As áreas de desenvolvimento,
gestão de projetos e suporte técnico
oferecerão mais vagas entre o
último trimestre de 2006 e o primeiro
semestre de 2007 no segmento de
TI, indica levantamento feito pela
Conquest One, empresa de consultoria
de informática e treinamento
customizado, de São Paulo.
De acordo com a pesquisa, os setores
financeiro e de telecomunicações
são apontados como os que mais
absorverão profissionais de TI. No
entanto, é preciso estar bem preparado
para conquistar uma vaga. E isso inclui
especializações técnicas e sintonia com
as evoluções do mercado.
Quanto a faixa salarial, a média
varia de 5 a 8 mil reais/mês. Mas,
dependendo da vaga, como as que
exigem mais do que conhecimento
técnico, esse valor pode ser superior.
Veja o que as empresas pesquisadas
buscam num profissional:

se universo. Em outubro passado, por
exemplo, o mundo da tecnologia da in-
formação foi agitado com a notícia de
que a SAP, gigante alemã da fabricação
de softwares e líder mundial em pro-
gramas de gestão empresarial (conhe-
cidos como ERPs, sigla para a expres-
são em inglês enterprise resource plan-
ning), resolveu ampliar seu quadro de
consultores na América Latina.

O objetivo da companhia é formar
num curto prazo 10 mil novos espe-
cialistas em sua tecnologia e reciclar
os conhecimentos de outros 10 mil.
Destes 20 mil profissionais que serão
trabalhados pela SAP em todo o conti-
nente, metade será de brasileiros.

Como os bons ventos beneficiam toda
uma cadeia, a notícia também é pro-
missora para as pequenas e médias
empresas que atuam no apoio à im-
plementação dos programas da mul-
tinacional por aqui, como é o caso da
Assurance IT, localizada no bairro pau-
listano de Vila Olímpia.

Fundada em 2005 pelos três sócios
RobsonVieira, Rodrigo Grodzicki e Raul
Hallak, a Assurance IT é uma consulto-
ria brasileira focada na implementação
de soluções SAR Com cerca de 130 fun-
cionários, dos quais mais de 30% são
mulheres, a empresa vem sendo teste-
munha e protagonista da escalada fe-
mininanos cargos de chefiaemTI.

Naquelas que trabalham com con-
sultoria para ERPs, diz Raul Hallak,
aquele perfil antigo não tem mais vez.

"Precisamos no setor de conhecedores
de TI, mas que tenham também inti-
midade com os processos de negócios,
uma postura proativa, que saibam dia-
logar com suas equipes, com clientes e
usuários de tecnologia. É uma caracte-
rística nova, talvez mais feminina, exi-
gida para esta atividade".

No entanto, Rodrigo Grodzicki, tam-
bém sócio da Assurance, adverte que
os preconceitos que um dia excluí-
ram as mulheres devem ser deixados
de lado, e não invertidos. "Creio que
as peculiaridades pessoais acabam
sendo determinadas muito mais

pela personalidade de cada indi-
víduo do que por seu sexo. Embora
uma visão mais abrangente do papel
do profissional de TI (normalmente
associada às mulheres) esteja de fato
em alta no setor, não é incomum en-
contrar uma mulher extremamente
técnica ou, ainda, um homem com
uma abordagem multidisciplinar e
ampla. Todos os estereótipos nesse
campo de trabalho estão caindo por
terra, o que é bom para homens e
mulheres, sem distinção".

A gerente de RH Márcia Bonamico,
da Assurance, compartilha dessa vi-
são: "Quando comecei, em 1995, este
meio era mais masculino. Creio que
a própria evolução tecnológica - ao
criar máquinas e linguagens de pro-
gramação mais amigáveis e interativas
- facilitou a nossa entrada na área".



As boas novas para os profissionais que
apostam no aquecimento do setor não
param por aí. No Rio de Janeiro tam-
bém está em andamento um projeto
grandioso na área de TI: a criação do
novo Centro Integrado de Processa-
mento de Dados da Petrobras. A obra
contará com investimentos de R$ 300
milhões só para a parte física e infra-es-
trutura de informática.

O Centro, quando terminado (previs-
to para 2008) será um dos cem maiores
do planeta em processamento paralelo
(técnica que possibilita 'quebrar' ocor-

rências complexas de informática em
pequenos módulos e distribuí-las entre
vários computadores).

Em função desse grande projeto há
um exército de consultores apoiando a
iniciativa da Petrobras. Uma das profis-
sionais que faz parte é CarmelaTartarel,
funcionária daAssurancelT.

Hoje, Carmela, que já possui oito
anos de experiência, é coordenadora
SAP R/3 (um tipo de software de ges-
tão) do setor de compras de materiais
de TI da Petrobras. Mas até chegar aí,
o caminho foi longo. "Como a com-
petição na área é feroz, freqüentei

vários cursos e me especializei em
gerenciamento de materiais para di-
ferenciar-me neste meio", conta ela.

Embora afirme que jamais tenha
sido vítima de preconceito por ser mu-
lher, Carmela diz que o sonho de ter um
filho em alguns casos pode se transfor-
mar em motivo de conflito no ambien-
te de trabalho. "A gravidez ainda traz
preocupações, não só para as mulhe-
res como também para os superiores.
Principalmente quando a pessoa ocu-
pa algum cargo de nível gerencial. Já
presenciei vários comentários em rela-
ção a essa questão. Como se este dom
fosse um empecilho ao crescimento
profissional da mulher", alfineta.

Quem também fica indignada com
essa postura preconceituosa é lone de
Almeida Coco, vice-presidente-gerente
dosprogramasexecutivosparaaAméri-



para focar em prioridades; ela quer fa-
zer um pouco de tudo ao mesmo tem-
po, o que gera no final soluções melho-
res, porém mais demoradas. Por isso,
um pouco de disciplina é necessária".

Para Alessandra Martins, que ocupa o
cargo de general manager no Brasil da
Forrester Research, empresa de con-
sultoria estratégica para todo o setor
de tecnologia, o segmento de TI é fun-
damentalmente prestação de serviços,
e, assim, a empatia é imprescindível.

"Essa é uma qualidade mais fre-

qüente nas mulheres, o que l
pode se mostrar um diferencial l
a nosso favor. Ao mesmo tem-
po, trata-se de uma área muito
competitiva, onde você tem de se
manter atualizada sempre". Além
disso, a maioria das funções em TI
exigem horas extras e trabalho aos
finais de semana. Se somar a isso as
responsabilidades domésticas, pode
ficar difícil a inserção plena delas".

De qualquer maneira, tecnologia
ainda é uma mercado muito novo,
se compararmos com finanças, ma-
nufatura, saúde ou educação. São

somente 60 anos. Afora isso, a en-
trada maciça da mulher no merca-
do de trabalho também é recente.
Isso mostra que há um espaço mui-
to grande a ser preenchido, uma
vez que a dependência dos negó-
cios em relação à tecnologia é cada
vez maior. "O que tenho visto é que a
grande maioria das que vem se dedi-
cando ao segmento tem conseguido
êxito", diz com orgulho Alessandra.a. •
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