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s certificações estão
se tornando cada vez
mais importantes
para os profissionais

brasileiros de tecnologia.
Além de serem o primeiro
filtro de muitas das
organizações contratantes,
elas podem garantir postos
melhores e prestígio no
mercado de trabalho. No
entanto, não é qualquer tipo
de certificado que garante tais
predicados, mas aqueles que
exigem bastante do candidato
e que realmente atestam a
sua capacidade profissional.

Segundo Roberr Andrade,
especialista em recrutamento
da Robert Half, quanto
mais difícil e restrita for
a certificação, no que diz
respeito à exigência de
experiência profissional,
mais alto será seu padrão e
reconhecimento. "Muitas
pessoas nem terminaram
a faculdade, mas tiveram
uma trajetória profissional
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e assumem bons postos por
conta dessas certificações", diz.

Para Nilson Ramalho,
gerente de tecnologia da
informação da Impacta
Tecnologia, as certificações
de alto nível, como as da
linha Master da Microsoft
e as principais da Cisco,
são muito importantes para
quem já tem certa trajetória
profissional. "Muitas delas
mostram que os candidatos

estão prontos para os
melhores cargos», afirma.

Os especialistas alertam, no
entanto, que as certificações
do topo da pirâmide,
tanto as técnicas quanto as
voltadas para gestores, não
são obtidas simplesmente
com treinamento e prova. A
maioria delas demanda grande
experiência de mercado, com
provas que exigem vivência
em situações reais. Por conta

disso, o profissional que
planeja procurar certificações
deve estudar bem o mercado e
verificar o que está ao
seu alcance para não
desperdiçar esforço.

Parceria
A busca autônoma por
certificações, no entanto, não
é o único caminho. Na hora
de escolher o lugar onde
quer trabalhar, o profissional



pode priorizar os locais que
oferecem treinamentos e
certificações como benefício.
Fazer um curso e obter
uma certificação individual
custa caro (em média, 5
mil reais por treinamento,
mais 150 dólares para fazer
a prova), mas as empresas
costumam firmar parcerias
com fabricantes e conseguem
preços menores.

É o caso da IP
Connection, que tem uma
política de formação de
força de trabalho para
certificá-la nos principais
níveis da Cisco. "Como
a empresa é integradora,
consegue subsídios e tem
melhores condições para
formar os profissionais",
afirma Alexandre Otto,
CEO da organização.
Como contrapartida, os
profissionais assinam um
acordo de permanência,
no qual têm de reembolsar
a companhia caso a
deixem antes de um
determinado prazo.

Segundo Otto, a exigência
contratual justifica-se
pelo investimento que
a companhia faz em
estrutura de treinamento,
que inclui laboratório
interno, equipamentos
do fabricante, sistemas,
módulos de softwares, entre
outros. "Tudo isso para que
os funcionários tenham
treinamento prático, que é o
que importa na habilidade do
profissional", ressalta.

A escolha do profissional
que vai se certificar, no
entanto, é baseada na
competência, no seu
desempenho e na avaliação '
de metas atingidas. "Cada
treinamento custa em torno
de 5 mil reais e são muitos
para se chegar ao nível ideal.
Temos de realizar uma
escolha adequada».

A FDM, consultoria em
redes, também aposta na
qualificação dos profissionais
para se tornar uma empresa
com diferencial no mercado.
É a Systimax Tier 2, que

habilita para a instalação de
produtos Avaya. "São apenas
dez empresas no mercado
que possuem pessoas
com essa certificação. Os
profissionais que estão aqui e
as obtêm com certeza ganham
muitos diferenciais, ainda que
não continuem aqui", atesta
Fábio Sidney, CEO da FDM,

Dependendo da
certificação, a empresa não
chega a assinar contratos
de permanência. Segundo
Otto, sua proteção é o plano
de carreira. O valor do
treinamento entra no valor
total do investimento no
profissional, que se soma
ao seu salário. "Todos aqui

Além do
aprendizado,
conquistei uma
exposição que
fez valer a pena
o investimento
e que pode
abrir diversas
oportunidades

César Gabardo, engerneiro da Solhar

têm consciência de que
especializações obtidas vão
se reverter em aumento
de remuneração, o que
estimula a qualificação dos
profissionais e estimula
o cálculo da empresa
do retorno sobre o
investimento", diz Sidney,

César Gabardo,
engenheiro da Sofhar,
resolveu investir os próprios
recursos para obter a
certificação MCM (Microsoft
Certified Master) em
Exchange 2007 e tornou-se o
único profissional brasileiro
a obter tal título. O intuito de
Gabardo não foi o benefício
financeiro imediato, mas as
vantagens de longo prazo. "O
mercado brasileiro ainda não
absorve profissionais com
esse certificado e acredito
que vou demorar mais
ou menos dois anos para
recuperar o que foi investido
no treinamento", diz.

O processo para obter um
destes certificados não é fácil:
além de pagar perto de 20 mil
dólares, o profissional deve
passar por um treinamento
de três semanas, realizar
três provas teóricas e um
laboratório no final, com
vários problemas complexos
de um ambiente real para
serem resolvidos.

Apesar do investimento, das
dificuldades e de estar em um
mercado não muito maduro
para seu título, Gabardo não
se arrepende, pois percebeu
que ganhou uma grande
valorização na área e dentro
da própria empresa. "Além do
aprendizado, conquistei uma
exposição que fez valer a
pena o investimento e
que pode abrir diversas
oportunidades", comemora. •
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