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RH A indianaTata vai treinar profissionais
de todas as áreas para atuar em tecnologia

POR ANDRÉ SIQUEIRA

F
ormada em comunicação e pós-
graduada em marketing, a uru-
guaia Verônica Lozano só en-
controu trabalho na área de re-
cursos humanos de uma peque-

na empresa, onde não via chances de
crescer. Eis que um anúncio no jornal,
que oferecia emprego para profissionais
que desejassem ser "convertidos" para a
área de tecnologia, mudou sua vida. Ela
espantou-se, mas foi ver do que se trata-
va. Passados dois anos, chegou à gerên-
cia de treinamento da filial uruguaia da
TCS, braço de terceirização de serviços
de informática do grupo indiano Tata.

Verônica foi uma das primeiras pro-
fissionais a participar de uma experiên-
cia piloto da empresa. Preocupados em
atender à crescente demanda nos países
em desenvolvimento, os indianos come-
çavam a empregar uma metodologia de
formação de pessoal para ampliar rapi-
damente as operações em regiões caren-
tes de mão-de-obra qualificada. "Fiz dois
meses de curso e, depois de aprovada,
passei por uma entrevista para ser enca-
minhada a um departamento", afirma
Verônica. "Em pouco tempo consegui
galgar posições na empresa, e sei que
ainda posso crescer mais por aqui."

O modelo de treinamento criado no
Uruguai começará a ser replicado, ain-
da no primeiro semestre de 2008, nas
subsidiárias da TCS em países emer-
gentes, entre elas a unidade brasileira.
A estratégia pode transformar o que
era um dilema para governos e empre-
sas em uma luz no fim do túnel para
trabalhadores com boa formação que
não encontram vagas em suas áreas. Só
no Brasil, entidades da área de Tecno-
logia da Informação (TI) calculam que
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teriam de ser formados 100 mil profis-
sionais até 2010 para dar conta das ne-
cessidades do setor.

"Verificamos que há todo um merca-
do a ser explorado no mundo em desen-
volvimento, mas é grande a carência de
mão-de-obra especializada. Por isso, de-
cidimos oferecer treinamento acelera-
do em tecnologia pura para profissio-
nais com uma base universitária, ou que
conheçam bem um determinado setor",
conta o uruguaio Gabriel Rozman, que
assumiu a recém-criada vice-presidên-
cia de mercados emergentes da TCS.

A idéia de habilitar profissionais de
outras áreas para trabalhar com TI não é
privilégio da TCS. Tem sido utili-
zada também por fornecedores de
softwares e equipamentos, que
não exigem formação especializa-
da para os interessados em fazer
cursos de certificação. Quando a
iniciativa se torna diretriz global
de uma empresa do porte da TCS,
porém, é sinal de que a tendência
veio para ficar.

A empresa indiana tem 110
mil funcionários em 47 países e
faturamento na casa dos 5 bi-
lhões de dólares anuais. Foi uma
das pioneiras na oferta de servi-
ços de informática a distância
para clientes instalados em ou-
tras regiões. O mundo desenvol-
vido responde por três quartos
do mercado mundial de terceiri-
zação de serviços de TI, estima-
do em mais de 700 bilhões de dó-
lares. Mas a demanda cresce
mais nas economias emergentes
- a taxas de 8% ao ano, ante 6%
nas nações mais ricas.

Na América Latina, onde a
TCS chegou em 2002, foram re-
crutados 5,5 mil especialistas em

tecnologia, mais da metade deles con-
tratados nos últimos dois anos. Por en-
quanto, a receita na região corresponde
a 5% do faturamento global, mas Roz-
man pretende elevar essa participação
para 15% nos próximos três anos. "Des-
cobrimos que o potencial latino é mui-
to grande, mas é preciso estar nos luga-
res certos para encontrar os melhores
trabalhos", diz Rozman. Ele cita o con-
trato de 200 milhões de dólares que a
empresa acaba de fechar com o institu-
to de previdência social do México e o
de 140 milhões de dólares assinado, em
2007, com um banco equatoriano. As
próximas apostas da empresa são as
operações recentemente iniciadas em
Israel, na África do Sul e na Turquia.

"O mundo está olhando para a grande
concentração do mercado de TI na ín-
dia e busca alternativas", diz o presiden-
te da Associação Brasileira das Empre-
sas de Software e Serviços para Expor-
tação (Brasscom), Antônio Carlos Gil.
"É uma janela de oportunidades única
para países como o Brasil."

Gil explica que o temido apagão de
mão-de-obra na área tecnológica depen-
de não só da criação de mais vagas nos



cursos existentes, mas do correto
direcionamento do currículo das
escolas para as necessidades da in-
dústria. "O mundo passa por um
processo de reescritura de tudo o
que foi informatizado no passado.
Precisamos de gente que conheça
as linguagens de programação
mais antigas, como o Cobol, para
fazer esse trabalho, mas as escolas
formam todos em tecnologias
mais recentes", explica o presi-
dente da Brasscom.

A estratégia da TCS do Brasil
tem sido treinar novamente os
profissionais recém-saídos da fa-
culdade antes de colocá-los em
campo. "Há um distanciamento
entre o que o'setor acadêmico en-
sina e as nossas necessidades", afir-
ma o diretor de relacionamento da
empresa, Fernando Graton. O
executivo acrescenta que, de acor-
do com a natureza dos serviços
prestados, é cada vez mais neces-
sário ter nos quadros da companhia pro-
fissionais que conheçam os processos de
negócios dos clientes. "Para desenvolver
ou implantar um sistema contábil, é pre-
ciso que o técnico tenha conhecimentos
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nessa área. Então, pensamos, por que
não contratar um contador e dar a ele co-
nhecimentos tecnológicos?"

Gil, da Brasscom, explica que a ini-
ciativa de buscar profissionais em ou-

tros segmentos para os novos
postos da área tecnológica é viá-
vel em razão do grande leque de
processos "terceirizáveis". "Um
médico brasileiro pode interpre-
tar exames enviados do Japão
por meio eletrônico, desde que
ele seja capaz de utilizar as fer-
ramentas tecnológicas", expli-
ca ele. "No fim das contas, é o
custo da mão-de-obra que faz a
diferença na competição inter-
nacional pelo emprego, por isso
defendemos a redução dos en-
cargos trabalhistas no País."

Para Ricardo Santos, coorde-
nador do núcleo de estudos de
marketing para mer-
cados de alta tecno-
logia da Escola Supe-
rior de Propaganda e
Marketing (ESPM),
a carência de profis-
sionais na área de TI
é tão grande que a
inclusão digital se
torna sinônimo de
inclusão social. "Na-
da impede que um

trabalhador simples faça uma sé-
rie de cursos, obtenha as certifi-
cações necessárias e trabalhe la-
do a lado com profissionais de al-
to nível", diz. Ele lembra uma sé-
rie de experiências bem-sucedi-
das nesse sentido, como a Net-
working Academy, da Cisco Sys-
tems, que também oferece cursos
a alunos de escolas públicas e da
Fundação Bradesco.

Santos ressalta também que o fa-
to de a maioria das atividades de
TI poder ser oferecida a distância
pode evitar que os profissionais
tenham de se mudar dos locais
onde moram. "As empresas vão

= para onde sabem que podem en-
1 contrar bons profissionais, e de
*j quebra evitam o alto custo das
| grandes capitais", diz. É o caso da
^ Atos Origin, que montou em Curi-

tiba um centro de offshore, expor-
tação de serviços tecnológicos.

Segundo o professor, a unidade tem
atraído de volta para a capital paranaen-
se técnicos que haviam se mudado para
São Paulo em busca de emprego. "Além
de reduzir o desemprego, a tecnologia
pode contribuir para diminuir o êxodo
de trabalhadores", afirma Santos.

Ainda é cedo para avaliar se os expor-
tadores de serviços de TI terão fôlego
para fazer diferença sobre os indicado-
res de emprego brasileiros. Mas, para
quem já passou pela experiência da TCS
no Uruguai, trata-se de uma oportuni-
dade de ouro, como atesta a arquiteta
Gabriela Mailan, de 37 anos.

Ela ingressou na empresa há dois
anos, quando estava desempregada e
sem perspectivas de conseguir trabalho
na área. Depois de responder a um
anúncio da empresa indiana, partici-
pou de um treinamento com um grupo
de 20 trabalhadores, que incluía advo-

gados, economistas
e jornalistas. Depois
de seis meses, foi
admitida como pro-
gramadora. "Rece-
bo um salário me-
lhor do que a média
paga aos arquitetos
e creio que ainda
posso crescer mais.
Estou satisfeita com

diz. •a troca.

O Brasil precisa
formar 100 mil
especialistas
até 2O10,
para dar conta
da demanda
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 14, n. 482, p. 44-45, 13 fev. 2008.




