
CARREIRA

QUALIDADE GARANTIDA
OU SEU DIPLOMA DE VOLTA
Empresas de TI unem-se com universidades do Brasil inteiro para certificar alunos de graduação
e pós-graduação em suas soluções. Conheça a visão de companhias que optaram pelo formato

ão é novo o discurso de
que faltam profissionais
em tecnologia da infor-

mação. Um dos setores que mais
cresce na economia tem uma de-
manda cada vez maior por recur-
sos humanos. Para ter uma idéia,
representantes da Brasscom (As-
sociação Brasileira das Empresas
de Software e Serviços para Ex-
portação) afirmaram recentemen-
te que, para atender à meta de ex-
portar 5 bilhões de dólares em
software até 2010 o País precisa de
mais 100 mil profissionais de vá-
rias especialidades em tecnologia
da informação.

O problema, no entanto, é mun-
dial. Dados da IDC apontam que
os Estados Unidos, a maior econo-
mia em tecnologia, vão sentir falta
de 3 milhões de profissionais de TI
até 2016. Já para a índia, segundo
informações do mesmo instituto, a
conta é menor: o mercado vai pre-
cisar de 450 mil novos especialistas
no setor até 2010. Na América La-
tina, TI vai gerar 630 mil novas va-
gas entre 2006 e 2009.

Mas como formar tantos profis-
sionais? No Brasil, o caminho tra-
dicional está na atuação do gover-
no, com as universidades públicas
oferecendo formação superior no
tema e as escolas técnicas proven-
do cursos de especialização, de

menor duração. Além disso, há as
instituições privadas de ensino,
que oferecem cursos de graduação
e pós-graduação em tecnologia da
informação, cientes do potencial
de atração de novos alunos. Da-
dos do Ministério da Educação, de
2005, dão conta de que existem
atualmente 1.516 cursos relacio-
nados a tecnologia.

Ainda assim, essas estratégias
estão longe de atender à deman-
da de um segmento com lança-
mentos incessantes e pequenas
revoluções por minuto, caracterís-
ticas diametralmente opostas ao
mundo acadêmico. Assim, os for-
necedores do setor encontraram
outro caminho para aumentar a
quantidade e a velocidade na cer-
tificação de profissionais em TI,
além de garantir que os alunos te-
nham um grau maior de especia-
lização nas soluções: criaram
áreas internas ou buscaram par-
ceiros para cuidar do treinamento
e certificar eles mesmos os profis-
sionais recém-formados.

Ao aumentar a oferta de profis-
sionais, a indústria garante que
mais pessoas atuem em suas solu-
ções. Mas não se trata apenas des-
sa aritmética óbvia: quando os for-
necedores assumem o papel de
educadores, eles também estão fo-
mentando o segmento de tecnolo-

gia como um todo, garantindo que
o mercado tenha uma entrada
constante de mão-de-obra para
manter o setor aquecido.

Na prática, contudo, a iniciativa
também não resolveu o problema.
Apesar dos milhares de dólares de
investimento, está claro que edu-
cação não é o núcleo do negócio
das empresas de tecnologia. Qual
seria o próximo caminho a seguir
para ter condições de criar um con-
tingente significativo de profissio-
nais em TI? A resposta encontrada
foi fechar parcerias com diversas
universidades. Os níveis da aliança
são, em geral, três: fornecer os pro-
dutos para utilização nas salas de
aula; educar ou enviar professores
que ensinem o aluno a trabalhar
em determinada solução; e criar
módulos preparatórios para certifi-
cações em certas linhas de equipa-
mentos ou sistemas.

MAIOR COMPETITIVIDADE

Descoberto o filão, o que se viu foi
uma correria no mercado, com di-
versos fornecedores anunciando
acordos e ressaltando a importân-
cia do trabalho conjunto. Do outro
lado, as universidades aproveita-
vam o chamariz de poder dizer,
num setor no qual a novidade con-
ta muito, que eram capazes de cer-
tificar nas mais novas soluções da

empresa X ou que o aluno iria po-
der se especializar nas últimas tec-
nologias do conglomerado Y.
"Abriu-se um novo front de com-
petição", diz Ligia de Oliveira, ge-
rente do Cisco Networking Aca-
demy no Brasil.

"Com as parcerias, temos mais
um diferencial. Isso significa para
os nossos alunos que, ao entrar no
mercado de trabalho, têm o emba-
samento teórico, mas também es-
tão mais preparados para atuar na
rotina da empresa", acredita
Ozeas Vieira Santana Filho, asses-
sor de gerência de desenvolvi-
mento do Senac São Paulo. Atual-
mente, a instituição conta com
alianças educacionais para certifi-
cação em Cisco (redes), Microsoft
e Oracle (banco de dados, entre
outras tecnologias), além de ter
parceria para o uso de produtos
em sala de aula com a IBM.

O educador destaca que, assim
como acontece com os títulos de or-
ganizações de mercado, como
CISM (Certified Information Secu-
rity Manager), as certificações de
fornecedores também elevam os
salários. "Isso é muito interessante
para os alunos. Temos casos de em-
presas que nos procuraram buscan-
do um determinado tipo de profis-
sional com certificação", garante.

A estratégia dos fornecedores es-

tá em diversificar as parcerias. A
Cisco, por exemplo, possui a inicia-
tiva Cisco Network Academy em
cerca de 30 universidades de todo o
País. "É evidente que a nossa certi-
ficação ensina a atuar em soluções
Cisco, mas o estudante aprende di-
versos conceitos de rede, hardware
e software. Não preparamos o pro-
fissional para atuar apenas com
nossa tecnologia", afirma Ligia.

"Não é segredo: todos querem
inserir seus produtos na gradua-
ção ou pós-graduação. As univer-
sidades trabalham para impedir a
exclusividade de um fornecedor e
também para manter a visão do
aluno mais aberta", analisa Mau-
ro Assano, gerente de relaciona-
mento com universidades da IBM
Brasil. O executivo destaca que as
certificações são fundamentais
para um dos segmentos da Big
Blue que mais cresce: o setor de
serviços. "Com a certificação, te-
mos a garantia de que o profissio-
nal tem o nível de especialização
de que precisamos", resume.

Além da parceria com universi-
dades, a Microsoft contabiliza mais
de 60 alianças com entidades de
ensino. De acordo com Rogério Pa-
nigassi, gerente de programas aca-
dêmicos da subsidiária brasileira, a
empresa está investindo em um
projeto diferente em educação. "Te-



mos, hoje, 20 centros de inovação
em seis estados e no Distrito Fede-
ral. O foco do projeto está em trazer
o mercado para a iniciativa", conta.
Ele acrescenta: "Ao investir em cri-
ar competências, a Microsoft prepa-
ra os alunos para cuidar de proble-
mas reais de empresas".

Para Debora Farlemo, gerente do
Sun Learning Services, e Eduardo
Lima, coordenador do projeto de
embaixadores da Sun, o trabalho
com as universidades é um dos
pontos fundamentais para a estra-
tégia da companhia. "Nossas tecno-
logias vão se massificar também pe-
lo trabalho que as entidades de en-
sino superior fazem", afirma Débo-
ra. Já Eduardo destaca a presença
dos embaixadores nos campus, pro-
jeto em que a Sun contrata alunos
como estagiários para atuar como
evangelizadores das tecnologias da
empresa, além de incentivar a for-
mação de comunidades. "Atual-
mente, as universidades formam
profissionais com pouquíssima ex-
periência prática. E é nesse nicho
que entra a certificação", acredita.

Na Oracle, segundo Silvana
Marrone, gerente de educação pa-
ra a América do Sul, a preocupação
está em preparar os estudantes pa-
ra atuar no mundo real. "Muitos
estudantes vêem na Oracle a
oportunidade de se iniciar no mer-
cado de trabalho. A certificação
pode ser o início de uma carreira
utilizando soluções da compa-
nhia", defende. A gerente destaca
que a empresa tem parcerias com
quatro universidades e a referên-
cia no setor é a Argentina. "Temos
naquele país 30 universidades par-
ceiras e 3,5 mil alunos para inserir
no mercado", complementa.

Apesar do crescimento das parce-
rias e da multiplicidade de fornece-
dores atuando em conjunto com a
universidade, Ozeas, do Senac,
acredita que a proximidade entre es-
sas duas esferas poderia ser mais
proveitosa. "Os fornecedores po-
dem envolver, cada vez mais, as uni-
versidades brasileiras em pesquisa e
desenvolvimento. Já existem casos
de sucesso, mas todos precisam en-
tender os benefícios da pesquisa
aplicada - se existe um problema na
companhia, vá para a universidade
achar solução", completa.(VC)
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