
A lexandra Reis
acaba de ocupar
uma das vagas
recém-abertas no

mercado de tecnologia.
Há um mês, a profissional
é gerente para a área
de indústria da Everis

Consultoria, onde conduz
projetos de tecnologia e
negócios para empresas do
setor. Alexandra é a típica
profissional que iniciou sua
carreira na área tecnológica,
mas teve sucesso ao buscar
formação específica para

ingressar e focar sua
trajetória em gestão.

Sua formação inicial foi
puramente tecnológica.
Cursou Engenharia
da Computação na
Universidade Metodista
de São Paulo e Tecnologia

em Processamento de
dados pela Faculdade
de Tecnologia de SP
(Fatec). Enquanto assumia
papéis mais gerenciais
em empresas como IDC
e Accenture, aproveitou
para alavancar outras



competências: estudou
gestão de serviços,
estratégias de negócios e
completou um MBA em
Gestão do Projetos, além de
obter a certificação PMI.

Além de trabalhar na
Everis, Alexandra leciona
disciplinas relacionadas
à área de tecnologia da
informação e tem uma
posição bem formada a
respeito do cenário brasileiro 
do setor: existe um mercado
muito aquecido para
profissionais com o mesmo 
perfil que o seu. "Não é fácil
encontrar quem consiga sair
da área puramente técnica
para ganhar visão geral
dos negócios da empresa e
do impacto da tecnologia
nesses resultados. Quem tem 
certificação na área, MBA,
domina outros idiomas
e demonstra capacidade
de gestão tem muitas
oportunidades", opina.

Cassiano Ribeiro,
também profissional de
tecnologia, está em outro
patamar da carreira. Ele

acaba de terminar o curso
de Análise de Sistemas
pela PUC de São Paulo.
Durante sua formação,
teve uma experiência de
estágio muito importante:
trabalhou intensamente com
desenvolvimento de banco
de dados para soluções ERP.

Depois de formado,
chegou o momento de
buscar uma posição no
mercado. E ela veio sem
dificuldades. Ribeiro acaba
de conquistar uma vaga de
analista de desenvolvimento
na Totvs, onde aproveita
a especialização que
acabou adquirindo em
sua experiência como
estagiário. Cassiano pôde até
escolher para qual empresa
trabalharia. "Logo que
me coloquei à disposição,
realizei muitas entrevistas,
havia muitas empresas
interessadas no meu
trabalho. A experiência que
eu já havia adquirido chamou
muito a atenção", orgulha-se.

O interesse das empresas
se deu também devido à

2009: ano para a capacitação
dos recursos humanos
Se os profissionais qualificados encontram boas perspectivas no mercado,
as empresas de tecnologia têm, em 2009, uma grande oportunidade para
capacitar seus recursos humanos.
Segundo Pedro Bicudo, nos últimos anos os CIOs pecaram ao contratar
empresas para implementar ferramentas sem ter, na sua forca de
trabalho, profissionais com qualificação suficiente para cuidar da
execução.

"A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é um exemplo de abordagem
que ganhou maturidade sem que os profissionais estivessem aptos a
trabalhar com ela. No momento atual, em que o mercado mundial busca
consolidar mais do que inovar, as empresas terão a grande chance de
capacitar seus profissionais", comenta.

grande demanda existente
no mercado, acrescenta
o analista. "Dentre meus
colegas de faculdade,
não tenho notícia de
ninguém desempregado.
Quem trabalhou duro
pela qualificação está bem
colocado", relata.

Para completar o perfil
desejado pelas corporações,
Cassiano conta que tem
um bom nível de inglês, o
que também fez bastante
diferença durante os
processos de seleção do qual
participou.

Cassiano e Alexandra
representam dois tipos de
perfis profissionais que o
mercado de trabalho busca
arduamente. A demanda das
empresas para esses perfis
é maior que a oferta e esse
desequilíbrio mostra que
o mercado de tecnologia
continua em alta no País,
apesar da desaceleração

econômica.
De acordo com

analistas de recursos
humanos, a explicação é
bastante simples: o setor
de tecnologia no Brasil
observou um crescimento
sem precedentes em 2007
e 2008, antes de a crise
estourar mundialmente. O
segmento cresceu a taxas
bem acima da média em
relação a outras áreas da
economia. Desde então, o
número de vagas começou
a subir, o que não foi
acompanhado pelo total
de profissionais aptos a
assumirem essas posições.
O resultado é um déficit de
gente qualificada.

Para Pedro Bicudo,
analista da TGT Consulting,
a turbulência financeira não
eliminou esse desequilíbrio,
ainda mais se for levado
em consideração que ela
não atingiu o Brasil como



afetou a outros mercados.
Por isso, ele assegura que
as contratações vão seguir
com força total pelo menos
até o final do ano. "O
profissional que se preparar
de forma adequada não terá
problemas para conquistar
seu espaço", garante.

Como um diamante
A área de tecnologia da
informação não se destaca
somente pela alta oferta de
empregos, contrastando com
o atual quadro de outros
setores. Suas peculiaridades
também se estendem à
forma como essa demanda
está distribuída.

Sérgio Sgobbi, diretor-
executivo da Associação
Brasileira de Empresas de
Tecnologia da Informação
e Comunicação (Brasscom)
utiliza como símbolo um
diamante para ilustrar
o comportamento do
mercado. A base bem
estreita representa a oferta
de profissionais recém-
formados com perfil técnico
aptos a enfrentar o mercado,
corno é caso de Cassiano
Ribeiro. A força de trabalho

existente e muito pequena
para atender às necessidades
das empresas.

Essa oferta de mão-de-
obra aumenta à medida
que o diamante se alarga,
até chegar aos cargos de
coordenação, onde a relação
oferta-demanda é mais
equilibrada. São aquelas
pessoas que já passaram
por diversas etapas de
formação e têm experiência.
Mesmo assim, a busca ainda
é ligeiramente superior ao
número de profissionais.

No topo do diamante,
onde ele se estreita
novamente, está a oferta
de gestores de projetos,
profissionais que englobam
uma grande qualificação
em tecnologia e uma visão
melhor ainda dos negócios
da companhia, caso de
Alexandra Reis. São pessoas
com bons conhecimentos
de implantação de melhores
práticas e, de preferência,
com certificações.

Apesar disso, ainda há
muitos profissionais que se
queixam de desemprego,
ou de não ter uma boa
vaga. Mas essas pessoas
são justamente aquelas
que carecem de maior

qualificação. E não se
trata somente de formação
técnica imediata. Cada
vez mais, o mercado exige
flexibilidade para absorver
novas tecnologias, além
de competências ligadas a
relacionamento pessoal e
visão de negócios.

Um dos problemas está
na educação. As instituições
de ensino não dão conta
de formar o profissional
na mesma medida que
os avanços tecnológicos
ocorrem. A indústria
trabalha com tecnologias
mais avançadas em relação
àquela que é ensinada nas
escolas. "É daí que vem a
tendência cada vez maior
de assinatura de convênios
entre instituições de ensino
e empresas no sentido
de amar diretamente na
formação de profissionais
para determinadas áreas",
ressalta Sgobbi.

Enquanto a oferta de
ensino não resolve essa
questão, o profissional tem
que correr atrás do prejuízo,
buscando cursos paralelos,
formação oferecida
pelas empresas, além do
desenvolvimento de outras
competências que podem ser

decisivas na hora da disputa
por uma vaga.

"As grandes companhias
de recrutamento avaliam
capacidade de adaptação,
habilidades de negociação,
enfim, o jogo de cintura dos
profissionais que entram no
mercado", comenta lone de
Almeida Coco, analista do
Gartner. "A parte técnica
o profissional sempre



pode desenvolver sem
maiores problemas, mas
as habilidades paralelas
precisam ser evidenciadas
para o empregador",
completa.

Outro ponto fundamental
para o candidato às novas
vagas é ter fluência em
inglês. É notório que
as empresas brasileiras
buscam competitividade
internacional no
fornecimento de produtos
e serviços de tecnologia. E
para chegar a esse patamar,
as companhias precisam
de profissionais com bom
domínio do idioma. A
qualificação em massa de
profissionais nessa língua é
uma questão que o governo
deve resolver em associação
com empresas e instituições
de ensino, mas, enquanto
isso, é fundamental que
cada profissional busque
suprir suas deficiências.

Elas contratam
As companhias que
contratam se mostram
otimistas com relação às
condições do mercado e
são quase unânimes em
afirmar que a crise trouxe
mais oportunidades do que
problemas.

A subsidiária da Everis é
um exemplo disso. Com 50
contratações anunciadas no
começo do ano, a empresa
pretende expandir seu
quadro de profissionais
dos atuais 400 para 1000
até 2010. A meta ambiciosa
é embasada na média de
crescimento da companhia,
que está na faixa dos 50%
ao ano.

"Além de privilegiarmos
contratos de longo prazo,
atuamos em setores que
precisam de nós mais do que
nunca em um ambiente de
crise", justifica Jorge Nájera,
presidente da Everis Brasil,
cujos principais clientes
são alguns dos maiores
bancos do País e empresas
de telecomunicações. Nájera
destaca que corporações
do setor financeiro sempre
vão precisar de tecnologia
para não terem prejuízos,
ao passo que uma grande
demanda surgiu no setor
de telecomunicações, com a
portabilidade numérica.

Sabendo da pouca oferta

de profissionais, a Everis
investe na formação de seu
quadro funcional. Segundo
Nájera, os recursos para
esse fim chegam a 6%
do faturamento anual da
companhia. "É uma das
formas de qualificarmos
a força de trabalho e
mantermos os colaboradores
conosco", argumenta.

Luís Roberto Mulla,
diretor de serviços da Totvs,
diz que as exigências legais
para novas práticas fiscais
nas empresas e no governo
foi um fator que motivou o
anúncio de 50 contratações
para as unidades do estado
de São Paulo. Além disso,
o histórico de fusões
da empresa levou a um
crescimento inorgânico
em um prazo muito curto.
"Em vez de demissões,
como muitos supõem que
pode ocorrer em transações
como essas, tivemos que
abrir postos de trabalho
para integrar o portfólio de
projetos", descreve.

A Cipher, que atua na área
de segurança de informação,
contratou 15 funcionários
somente em janeiro,
número significativo se for
levado em consideração o
que isso representou em
termos percentuais: a força
de trabalho aumentou
em quase 20%. Segundo

Eduardo Bouças, sócio-
fundador, a companhia
se estruturou em áreas
que são essenciais para o
cliente e que não sofrem
cortes mesmo em épocas
de crise. "Na verdade,
os investimentos até
aumentam, pois este é um
momento em que ninguém
quer ver vulneráveis suas
informações estratégicas",
assinala.

Um número bastante
expressivo de contratações
vem de empresas que
prestam serviços que
clientes corporativos têm
de contratar. É o caso da
South Consulting Signature,
da área de assinaturas
eletrônicas. "Temos um
calendário apertado
exigido pelo governo para a
implantação de documentos
eletrônicos e nossa empresa
está bem posicionada nesse
setor", conta o presidente da
companhia Alberto Freitas.
A empresa anunciou a
contratação de 325 pessoas
em 2009, distribuídas
na sede e nos canais de
distribuição.

Para a Simpress,
com 100 contratações,
os ciclos longos de
negociações abriram
essas oportunidades.
"Como trabalhamos com
outsourcing de impressão,
os projetos duram muito
tempo. As contratações são
decorrentes de contratos
em fase avançada e do
aquecimento econômico
do passado. Mas acredito
que a rápida recuperação
do mercado vai manter a
empresa em crescimento",
torce o diretor-presidente,
Vittorio Danesi.
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