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Ter capacidade de se expressar bem é um dos atributos mais interessante para profissionais 
da área de TI, apontado por Marcelo Botelho, diretor da Veus Technology, empresa de 
tecnologia que desenvolve soluções em comunicação digital para a área de saúde. Para o 
profissional que irá lidar com inovação no segmento, não basta ser criativo, é preciso ter 
também a habilidade necessária para passar informações a respeito de suas idéias para o 
restante da equipe de desenvolvimento.  
 
Botelho destaca ainda a capacidade de se inserir no contexto dos clientes e de seus 
consumidores como uma virtude do profissional de TI. A Véus trabalha com clínicas, hospitais 
e laboratórios, oferecendo ferramentas que garantam a conveniência dos serviços prestados 
por essas empresas. Entre os produtos já ofertados no mercado estão o acesso a laudos 
médicos pelo celular e o alerta médico, em caso de pacientes cujos resultados de exames 
mereçam atenção imediata. Na semana que vem, a empresa apresentará, durante o congresso 
da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC), um novo serviço de atendimento digital 
via telefonia fixa, com disponibilização de laudos por voz digital.  
 
Fabiano Estellita é analista de negócios da Veus e se envolve com a criação de soluções 
inovadoras para a rede D’Or, de hospitais e laboratórios, um dos clientes da empresa. Na 
maior parte do tempo, ele permanece nas dependências do cliente para buscar oportunidades 
de oferta de novas conveniências. Matemático e técnico em informática, o profissional não 
dispensa aprimoramentos acadêmicos, mas acredita que foi a vivência na área que lhe 
permitiu desenvolver habilidades importantes para a atuação.  
 
“Na minha função, a inovação é um processo empírico, resultante das necessidades das 
operações de um negócio. É 100% trabalho de observação”, avalia Estellita. Para ele é 
importante também buscar sempre soluções simples em vez de idéias mirabolantes.  
 
Muitas das oportunidades para profissionais de TI no Brasil estão na região serrena do Rio de 
Janeiro, no pólo Petrópolis-Tecnópolis. O movimento de aglomeração é iniciativa do Sistema 
Firjan e Sebrae-RJ e foi lançado em 1999. Com incentivos tributários, a região atraiu 72 
empresas que captaram R$ 13 milhões em recursos não reembolsáveis através da Finep, em 
2007.  
 
“Isso reflete em aumento de postos de trabalho. Temos atraído profissionais do Rio e de São 
Paulo, mas ainda assim faltam recursos humanos”, afirma Ana Hofmann, gerente do 
movimento Petrópolis-Tecnópolis.  
 
Por isso, o pólo vem estimulando a entrada de agentes qualificadores na região e escolas como 
Senai, Cefet e Faetec já estão com cursos específicos em andamento. A meta do Movimento 
Petrópolis- Tecnópolis é alcançar a marca de 2% da produção de software em 2010 e fazer 
com que o desenvolvimento econômico da cidade seja lastreado em tecnologia.  
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