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Executivos voltam a discustir a importância de se formar profissionais competentes para que o 
setor ganhe competitividade. 

Com o intuito de discutir o que muda nas corporações ao longo dos próximos anos, o painel "A 
evolução das comunicações, os negócios globalizados e o futuro das corporações", realizado 
nesta quinta-feira (30/10), na Futurecom, não chegou muito perto de seu objetivo. Envolvidos 
pelo clima da crise econômica mundial, os executivos presentes acabaram restringindo a 
conversa às questões que impactam as corporações no curto prazo. 

Antônio Gil, da Brasscom, avalia que as últimas semanas deixaram claro que o País não está 
blindado aos problemas da recessão global e fez um alerta: "A boa notícia é que as empresas 
precisam de TI nos momentos de crise. A má é que o Brasil não é competitivo o suficiente para 
prover os serviços que serão demandados." A justificativa para a falta de competitividade 
recai, mais uma vez, sobre as questões da falta de mão-de-obra especializada, barreira da 
língua inglesa, alta incidência de impostos e questões regulatórias. "Para ganhar mercado 
internacional, o Brasil precisa melhorar o sistema fiscal, investir na formação de profissionais e 
em infra-estrutura", concorda Maurício Botelho, ex-presidente da Embraer e atual sócio da 
Mogno Consultoria. 

Otávio Azevedo, da AG Telecom, braço de telecomunicações do grupo Andrade Gutierrez, 
também vê os profissionais como peças-chave para o sucesso das prestadoras de serviços de 
TI. "O diferencial competitivo vem das pessoas, porque são elas que fazem a ligação entre a 
empresa e a sociedade", pontuou . Humberto Cagno, da Siemens, acredita no potencial das 
tecnologias convergentes para estimular a atuação dos profissionais, especialmente os mais 
jovens. "O avanço tecnológico cria novos hábitos ou é o contrário?", questiona Cagno. "As 
empresas estão contratando pessoas da geração Y e precisam descobrir como a evolução 
tecnológica vai fazer com que esses profissionais trabalhem mais felizes e sejam mais 
produtivos." 

Futurologia 

Um dos poucos presentes a opinar sobre as mudanças proporcionadas pelas novas tecnologias, 
Alessandro Raposo, da Redecard, prevê aumento significativo da comodidade para os clientes. 
"Estamos trabalhando há um ano no uso do celular como meio de pagamento, substituindo os 
cartões plásticos", exemplificou o CIO. Em sua opinião, a massificação da TV Digital também 
proporcionará novas formas de transações nos próximos anos. 
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