
m 2007, os investimentos em tecnologia da
informação somaram US$ 44 bilhões nos diversos
segmentos de economia e negócios. Mas um dos
grandes desafios na área é treinar os profissionais
para que possam desenvolver uma carreira

promissora dentro da empresa.
A pesquisa Perspectiva do Investimento no Profissional

de TI, encomendada pelo instituto holandês Exin, sob a
coordenação da MBI, empresa especializada em pesquisa
da tecnologia de informação e comunicação, fez um
mapeamento da capacitação dos funcionários que atuam
nesta área.

A principal conclusão do estudo: falta planejamento de
carreira definido para os profissionais nas empresas
brasileiras. Os dados apontam que boa parte dos
investimentos é destinada a treinamentos técnicos para
preencher necessidades imediatas, não estimulando a
preparação de carreiras.

A MBI, responsável pelo estudo, tem sede em São Paulo
e atuação nos mercados que envolvem a cadeia de
tecnologia da informação, incluindo fornecedores globais e
seus distribuidores, empresas de todos os portes e
consumidores finais. Para Roberto Carlos Mayer, presidente
da MBI, o principal diferencial da empresa, como

fornecedora de informação, é a informatização total dos
processos internos. Segundo ele, todas as informações
coletadas desde 1990 estão armazenadas numa única e
gigantesca base de dados. Atualmente esta base acumula
informações sobre mais de 30 milhões de consumidores e
mais de 5 milhões de empresas. A quantidade de
informação, administrada por funcionários na MBI, é maior
que a de qualquer banco comercial de grande porte.

Atuando no Brasil há 18 anos, a MBI oferece estudos
sobre o mercado de tecnologia para diversos países.
Segundo Mayer, não há globalmente nenhuma empresa de
grande porte prestadora de serviços de pesquisa em
tecnologia da informação e, no Brasil, a MBI, apesar de
pequena, já ocupou o seu espaço. Faz pesquisas para
clientes em toda a América Latina, Estados Unidos e
outros países.

Mayer acredita que os profissionais estão interessados
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em conhecer a realidade do setor no qual atuam, o que fez
com que liberassem informações para o estudo, que
apresenta um tema carente de relatórios periódicos.

Mapear a qualificação do profissional do setor não é
tarefa fácil e o estudo apontou, como principal conclusão,
que 58,9% dos entrevistados não têm plano de carreira
definido. "Estes dados confirmaram minha percepção de
que a área de TI não se preocupa em definir uma estratégia
de desenvolvimento profissional, como acontece com outras
áreas dentro das organizações", afirma Luciana Abreu,
gerente regional da Exin no Brasil.

Apesar da crise financeira mundial, a
tendência para o mercado brasileiro de TI
é de ampliar os investimentos no decorrer
do ano de 2009, embora num ritmo menos mer
acelerado. "Como o crescimento do setor
está alinhado com a evolução da economia

" de cada país,
os chamados

emergentes
terão um

crescimento mais forte do
que os demais países",
avalia Moacyr Gomes,
diretor do Programa
Executivos da Gartner.

O mercado de
tecnologia da informação
cresce e se transforma
diariamente. Tanto a
empresa quanto o
profissional precisam
estar atentos para
acompanhar estas
inovações. As estimativas
da Gartner para 2008
indicam um aumento por
volta de 6%, para quase

US$ 780 bilhões, nos gastos com serviços de TI no mundo.
Ainda pensando na crise mundial, a International Data

Corporation (IDC), empresa de consultoria e conferências
nos segmentos de tecnologia da informação e
telecomunicações, fez novas projeções: os investimentos
globais em tecnologia da informação devem ter neste ano
um crescimento de 2,6%. As estimativas diferem porque,
segundo as próprias empresas, o cenário de crise ainda é
instável.

No mundo das tecnologias da informação, os
investimentos anuais são altos. De acordo com o estudo da



42

MDI, 16,1% das empresas investem de R$ 10 milhões a R$
100 milhões por ano. Neste panorama, as empresas
multinacionais de tecnologia alcançaram receitas que
ultrapassaram R$ l bilhão ao longo do ano de 2007.

Os estudos feitos pela MBI são reconhecidos no
mercado. A Associação das Empresas de Tecnologia da
Informação, Software e Internet (Assespro), uma entidade
com atuação em 14 estados, atendendo aproximadamente
1.400 empresas privadas nacionais e estrangeiras em
atividade no Brasil, reitera a importância de estudos nessa
área para melhorar a atuação do profissional no mercado.

Para o presidente nacional da Assespro, Ricardo Kurtz, a
falta de qualificação é um dos maiores problemas do
planejamento em carreira no setor de tecnologia da
informação. Para ele, não adianta o profissional entender um
pouquinho de tecnologia para desenvolver a função. Ele
precisa de técnicas e de predisposição para encarar o desafio.

E, nesta batalha, a função da empresa é investir na
qualificação do profissional. Os cursos técnicos formam o
aluno, mas quando ele chega à empresa percebe que o
universo é mais amplo. "O profissional, em muitos casos,
acha que trabalhar em TI é somente utilizar o computador
e, na prática, encontra um ambiente onde é necessário
entender de outras ciências, como matemática", diz Kurtz.
Atualmente o Brasil tem uma carência de 100 mil
profissionais na área de tecnologia da informação. Para
Kurtz, o País precisa entender que a tecnologia vai trazer
crescimento e avanço. "Falta projeto de Estado", observa.

Dentro da área de tecnologia da informação, o
profissional pode atuar em várias frentes, como software
tradicional e software de música, jogos, design gráfico. Essa
realidade requer conhecimento técnico e informações
precisas para que o futuro profissional possa trabalhar em
diferentes áreas de acordo com sua afinidade. Segundo
Kurtz, o profissional de TI deve conhecer todo o leque

disponível na profissão.
A qualificação é também um item que aparece na

pesquisa da MDI. Dentre os profissionais entrevistados,
42,6% informaram que a empresa possui pessoal
qualificado em técnicas de gerenciamento. Os profissionais
que atingiram altos cargos nas empresas, os chamados

CIO's (Chief Information Officer), somam 43,3% do
universo pesquisado, sendo que apenas 22,2% construíram

sua carreira dentro da área de tecnologia
da informação. O que reforça a afirmativa
de que os investimentos dentro da
empresa ainda são pequenos.

Entretanto, o estudo aponta ainda
um alto índice de empresas que não
possuem CIO: 56,7%. "As companhias
brasileiras, principalmente as de pequeno

e médio portes, ainda não entenderam a importância de se
ter um diretor de tecnologia da informação que irá
também olhar para todo o negócio", analisa a gerente
regional da Exin no Brasil.

As empresas de pequeno e médio portes apresentam
dados diferenciados dos apontados pela pesquisa.
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Conforme o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da
Informação e,da Comunicação (Cetic), no grupo das
microempresas, que representam 73% das empresas
formais (1,99 milhão de estabelecimentos em um universo
de 2,72 milhões), apenas 81% tinham computadores em
2007. Entre as grandes empresas, o percentual aumenta
para 95%.

No ângulo da qualificação, o estudo do Cetic aponta
que 13% das microempresas contrataram
especialistas em TI, comparado a 20% das
grandes empresas, o que mostra que a
necessidade de este profissional
especializado cresce conforme aumenta o
porte da empresa. Mas 18% das empresas
indicaram dificuldades na contratação.

A qualificação torna-se a maior dificuldade no momento
de encontrar um profissional para ocupar um cargo na área
de tecnologia da informação: 84% das micro e 79% das
empresas maiores apontam que a falta de qualificação em
TI é um obstáculo no momento da contratação.

Segundo Kurtz, não há pessoal qualificado para atender
à demanda. Assim, as empresas maiores ganham alguma
vantagem e conseguem contratar os melhores profissionais.
"Temos falta de profissional: apesar dos cursinhos
existentes, a universidade, que ainda forma melhor, nunca
terá um currículo tão rápido quanto a tecnologia."

A falta de experiência profissional no ramo de
tecnologia da informação é confirmada por dados do Cetic:
75% das microempresas e 69% das maiores padecem com a
falta de experiência da mão-de-obra. Para o presidente da
Assespro, é uma questão que depende de ações do Estado e
das empresas.

"O Estado brasileiro não define o que é prioridade. São
necessárias iniciativas conjuntas para que resultados sejam
sentidos dentro de cerca de 15 anos", salienta Kurtz. O
Brasil ainda não tem condições de competir com os
grandes mercados tecnológicos mundiais da atualidade,
como a índia e a China, que formam contingentes para
trabalhar com competência e custo baixo.

É tambe'm pela dificuldade de encontrar profissionais
qualificados para atuar na área de tecnologia da informação
(em 2007, segundo o Cetic, 23% de microempresas e 40%
de empresas maiores encontraram impedimentos para a
contratação), que Kurtz insiste na necessidade de o governo
promover projetos e ações que qualifiquem a "grande
massa da pirâmide", formada por analistas e os
programadores - as principais deficiências nas empresas de
tecnologia.

Estes profissionais, quando bem preparados para o

convívio na empresa, podem se destacar e ocupar cargos de
diretoria, evitando outro problema levantado pelo Cetic:
36% das microempresas e 45% das grandes utilizaram em
2007 profissionais terceirizados e fornecedores externos
para desempenhar funções na área de tecnologia da
informação.

Com o advento da tecnologia e a participação cada vez
maior de empresas de TI no Brasil, a Assespro passou a

identificar as necessidades do setor e colocou como uma
das prioridades a formação de profissionais. Para que as
empresas não abandonassem o País pela falta de
qualificação, a associação passou a investir e difundir junto
aos governos as propostas de qualificação dos profissionais
para o mercado.

Desde 2003, com a chegada ao Brasil dos parques
tecnológicos e com a instalação de grandes empresas de TI,
a Assespro prioriza a qualificação. Entre os anos de 2007 e
2008, a associação, em parceria com empresas, prefeituras
e empresas associadas, qualificou 850 profissionais da área
de tecnologia da informação.

No Brasil, o segmento de tecnologia da informação
movimentou em torno de US$ 17,6 bilhões em 2006, cifra
que no ano seguinte chegou a aproximadamente US$ 20
bilhões. De acordo com dados da consultoria IDC, a
América Latina representa 3,8% do gasto mundial em TI. A
Ásia/Pacífico (excluindo Japão) tem a fatia maior de 12,7%,
devido ao peso da China e da índia.

O profissional de tecnologia da informação que quer ser
valorizado pelo mercado precisa estudar sempre e
conhecer, além de software e banco de dados, a empresa
como um todo. Os investimentos em treinamento, técnico e
gerencial, devem ser constantes. Conforme Kurtz, as
empresas e a Assespro têm interesse em qualificar o
profissional e tornar o mercado mais competitivo.

As empresas, segundo pesquisa desenvolvida pelo
grupo IT Mídia, costumam investir 6,7% do orçamento de
tecnologia da informação em treinamento, dos quais 3,9%
são direcionados ao treinamento técnico e 2,8%, ao
treinamento gerencial. Para Kurtz, a preocupação das
empresas em receber certificações é um dos caminhos para
melhorar a geração de negócios, o que passa
necessariamente pela qualificação do profissional. •
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