
A
quantidade de
vagas disponíveis
no mercado de
Tecnologia da

Informação é invejável.
Segundo a consultoria IDC,
de 2006 a 2009 serão gerados
na América Latina mais de
600 mil empregos. Quase
metade deles no Brasil.

Ou seja, não está muito
difícil trabalhar para quem
é da área. De qualquer
forma, os profissionais
devem ficar atentos a
algumas qualificações
exigidas pelas empresas.
Atender ou não a essas
demandas pode ser o elo
perdido entre o emprego dos
sonhos e a dura realidade
dos trabalhos burocráticos.

Preencher os requisitos,
na verdade, começa com
questões mais simples
do que se pode imaginar.
"O primeiro ponto a ser
destacado é a fluência em
inglês", afirma Ricardo
Basaglia, gerente da divisão
de TI da Michael Page,
consultoria de recursos
humanos.

"Não é difícil encontrar
profissionais que se
preocupam antes em ter um
MBA do que uma segunda

língua", alerta Basaglia.
Não que ter um bom
currículo acadêmico não seja
importante, mas, de acordo
com o gerente, o inglês hoje
é obrigatório. Já o MBA
ainda representa um
diferencial no mercado.

Nas contas do executivo,
o salário de um profissional,
no mesmo cargo, com
inglês fluente, varia entre
20% a 30% positivamente
em comparação a outro
que apenas fale português.
Um dos motivos para
isso, segundo Basaglia,
está no crescimento do
mercado de offshore no
Brasil, principalmente
com a chegada de diversas
empresas indianas.

Partindo do fato que o
profissional já tem uma
segunda língua, em uma
seleção sai na frente aquele
que consegue aliar boa
formação à experiência. Isso
significa ser um profissional
certificado na área em que
trabalha. Ter um vasto
conhecimento técnico
adquirido em cursos diversos
não é ruim, mas o ideal
é escolher uma área
específica para buscar
projetos e novos desafios.



Os cursos são uma boa porta
de entrada para o mercado
e as certificações estão se
tornando uma exigência das
empresas, mas precisam vir
acompanhadas de experiência

"Os cursos são uma boa
porta de entrada para o
mercado e as certificações
estão se tornando uma
exigência, mas precisam
vir acompanhadas de
experiência", destaca
Basaglia. Para o gerente,
participar de comunidades
e fóruns na Internet é outro
ponto a ser destacado. "As
empresas sempre estão
olhando para os profissionais

que mais participam
e compartilham

conhecimentos
e experiências",
relata.

Ricardo Bevilacqua,
diretor da Robert Half,
empresa de recrutamento
executivo, afirma que, para
se destacar da multidão, o
profissional precisa não só
falar inglês, mas também
ler e escrever. "As
certificações são
importantíssimas, com
experiência comprovada'',
diz Bevilacqua.

Conhecimentos gerais
Ao participar de um processo
de seleção, o postulante
a uma vaga passa por
diversas avaliações. Em

última análise, apesar de
se tratar de uma profissão
estritamente técnica, o
conhecimento do profissional
em tecnologia pode acabar
não tendo o maior peso
na hora da contratação. As
habilidades de comunicação e
a capacidade de trabalhar
em equipe estão, no
mercado atual, cada vez mais
valorizadas.

"Existem muitas
empresas que têm uma
cultura organizacional
extremamente forte. Ter
afinidade com este tipo de
cultura é mais importante
do que demonstrar
conhecimento técnico»,
destaca Francine Mazzafero
Graci, diretora da Fesa,
empresa especializada em
recrutamento executivo.
"Toda companhia procura
profissionais maduros,
que saibam delegar e
tenham formas de controle
do trabalho claras»,
diz Francine.

Jairo Okret, sócio-diretor
da Korn/Ferry, consultoria
especializada em Recursos
Humanos, explica que a
avaliação de um profissional
ocorre em três etapas. A
primeira é a análise técnica,
na qual o objetivo é saber se o
candidato possui experiência
e o conhecimento necessário
para exercer a função. Na
segunda etapa, é feita uma
avaliação comportamental.
Nesse momento, o que conta
é a capacidade de liderança,
de trabalhar em equipe e,
principalmente, na opinião
de Okret, compostura. Na
última fase, são checadas as
referências do profissional.

Basaglia chama a atenção
para o fato de, cada vez

mais, o profissional técnico
precisar conhecer negócios.
Isso ocorre por conta da
importância estratégica que
o setor de TI vem ganhando
dentro das corporações. "A
habilidade de comunicação
é muito importante. O
profissional precisa saber
adequar a linguagem técnica
à de negócios. O cliente ou
usuário deve entender o que
se está falando", determina o
executivo.

Quem já está no mercado
também tem percebido
essas mudanças. Marcelo
Thalenberg, profissional da
área de consultoria em São
Paulo e participante da CW
Connect, alerta em discussão
na rede social que o
problema com a mão-de-obra
em TI é mais humano do que
relacionado à parte técnica.
Segundo ele, o conhecimento
técnico representa só 20%
do resultado final e os
outros 80% são habilidades
de como liderar as pessoas.
Para Basaglia, a relação
entre a importância do
conhecimento técnico e do
conhecimento de negócios já
está em 50%.

Outro participante da
rede social criada pelo
COMPUTERWORLD,
Ricardo Fernando Santos de
Almeida, conta que quando
sua empresa percebeu que
os processos dependiam
da TI, as carreiras
técnicas passaram a exigir
competências de gestão do
profissional. "Acredito que
hoje a carreira de
TI exige um percentual
quase igual de ciências
humanas e técnicas para
seguir o caminho certo do
mercado'', defende. (RC)
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