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Nos próximos seis anos, um milhão de empregos serão criados no setor de tecnologia da 
informação no mundo. A maioria demandará algum conhecimento sobre a área de 
armazenamento de dados ("storage"), que representa hoje 40% dos gastos com tecnologia. A 
importância do profissional ligado a esse segmento é proporcional ao crescimento avassalador 
do universo digital. Para se ter uma idéia, apenas em 2007, foram produzidos 281 bilhões de 
gygabites de informações- o equivalente a 21 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Com 
uma taxa de crescimento próxima a 60% ao ano, o mundo digital deverá aumentar dez vezes 
até 2011. E, para gerenciar tantos dados, as empresas precisarão ter em seus quadros 
profissionais especializados.   
 
A grande questão é que não existe um número suficiente de profissionais sendo preparados 
para assumir esses postos. Calcula-se que, apenas no Brasil, até 2012, serão criadas entre 25 
e 50 mil vagas na área de TI, que demandarão algum conhecimento em "storage". Para ajudar 
a minimizar o impacto que essa escassez de pessoas provocará nos negócios num futuro 
próximo, a EMC, líder no fornecimento de software e hardware para empresas que precisam 
gerenciar informações digitais- documentos, e-mails, fotos, planilhas, vídeos, etc- , decidiu 
investir na formação desses especialistas pelo mundo.   
 
Com a criação da Academic Alliance em 2006, que agora amplia sua atuação no Brasil, a 
companhia firmou parcerias com centenas de universidades para compartilhar os cursos de 
formação disponibilizados aos seus 37 mil funcionários pelo mundo. "Nós sentimos a 
responsabilidade de ensinar e suprir essa carência do mercado", disse ao Valor Tom Clancy, 
vice-presidente de educação da EMC, em recente visita ao Brasil. "As universidades não 
treinaram e os consumidores confiaram apenas na experiência de seus empregados ou no 
próprio conhecimento e isso não está funcionando mais", diz.   
 
A EMC decidiu iniciar o projeto após realizar uma pesquisa pelo mundo e constatar que 
existiam apenas cinco universidades oferecendo cursos para formar especialistas no assunto. 
"Quando se ensina ciência da computação fala-se de data-base, tecnologia de serviços, 
networking e nada de 'storage' e esta é uma área que está mudando muito e se tornando mais 
profunda de um ponto de vista tecnológico", explica Clancy.   
 
As alianças acadêmicas vêm crescendo rapidamente. Atualmente, 175 universidades ministram 
cursos elaborados pela EMC. O programa já chegou aos Estados Unidos, China, Irlanda, México 
e Rússia. "Na Índia, assinamos acordos com 125 universidades e já formamos 4 mil pessoas", 
diz Clancy. O foco inicial é investir nos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Sua 
vinda ao Brasil faz parte deste empenho da companhia para aumentar o número de parceiros 
locais.   
 
Em 2009, a EMC quer atingir a meta de 500 alunos formados ao ano no Brasil com 
conhecimento de "storage" . As primeiras escolas a firmar acordo com a companhia, em julho 
do ano passado, foram as pertencentes à Fundação Bradesco. Elas já formaram 40 alunos. A 
Universidade Católica de Brasília formou 20 em 2007 e deve formar mais 20 este ano. A Fatep 
(Faculdade de Tecnologia Paulo Freire) de Brasília, 15.   
 
Este ano, a EMC incluiu entre os novos parceiros no país a Ulbra (Universidade Luterana do 
Brasil) do Rio Grande Sul e a Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, que aderiu ao 
programa em maio. "A Estácio possui 32 campi espalhados pelo país com cursos de TI, ciência 
da computação e sistemas e, a partir do segundo semestre, deverá replicar nossos cursos em 
todos eles", diz Clancy.   
 
No momento, tanto a Ulbra como a Estácio de Sá estão treinando seus professores com a EMC. 
"O treinamento e a certificação de quem ensina fica por nossa conta", explica Clancy. No 
Brasil, o vice-presidente diz que os cursos foram traduzidos para o português para facilitar sua 
implementação. "Estamos cientes que o inglês ainda é uma barreira para os brasileiros na área 
de tecnologia", diz.   



 
No Brasil, o curso sobre armazenamento de dados é oferecido como uma extensão ou matéria 
eletiva nos cursos de graduação. Uma mudança na grade curricular implicaria na aprovação do 
MEC, o que poderia retardar sua implementação nas escolas, diz Clancy. Em todos os países, o 
treinamento de professores acontece localmente. "Mandamos nossos instrutores, oferecemos 
complementos em e-learning e suporte", diz Clancy. "Também disponibilizamos papers e 
fazemos palestras de esclarecimento". As universidades não pagam para adquirir o conteúdo. 
"Queremos estabelecer um laço para o futuro", diz.   
 
Clancy explica que o custo da EMC com o programa acaba diluído. "Utilizamos o conteúdo dos 
cursos que já desenvolvemos para nossos empregados, parceiros e clientes", explica. Ele diz 
seguir um modelo de alavancagem. "O investimento já foi feito no momento da concepção do 
material". Por ano, a EMC destina US$ 100 milhões de seu orçamento para a área de 
educação. Tanto esforço tem uma finalidade: formar uma nova geração para preencher as 
vagas abertas no mercado e na própria empresa. No ano passado, a companhia contratou 
7000 pessoas, boa parte tecnólogos. No Brasil, até o início do mês existiam sete vagas 
abertas. "Está difícil encontrar gente no mercado", diz. No futuro, com tanto empenho na 
formação de talentos, ele espera encontrar mais opções na hora de contratar.   
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