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Salários da área, que passa por
mudanças profundas, já voltaram
ao patamar do início de 2008

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

O anúncio da morte do depar-
tamento de tecnologia da infor-
mação soa no mínimo estranho
no atual cenário, mas o autor da
frase, Mauricio Fernandes, tem
autoridade para fazê-lo. Presi-
dente da Dedalus, o executivo
se refere às profundas transfor-
mações em curso na carreira
dos profissionais da área. Com o
avanço do fenômeno da inter-
net, eles interagem cada vez
mais com outras áreas dentro
das empresas e precisam ter
uma formação ampla. “Sempre
tem espaço para o menino que

fica no canto. Mas isso é exce-
ção. As equipes são cada vez
mais multidisciplinares”.

Quais as mudanças nos
departamentos de TI?
Há 10 anos, cada empresa atua-
va com seus departamentos não
apenas isolados do resto do
mundo, pois internet era algo
secundário, mas também de
outras áreas da companhia. Era
uma área puramente de suporte
à operação. As empresas desco-
briram que a área não é só de
tecnologia, mas também onde
você administra processos, in-
formações, comunicação e a in-
teligência da empresa. Com o
avanço da internet, a área se
misturou ainda mais com o res-
tante da companhia. Em muitos
casos, ela é a companhia.

Como está a preocupação com
o gargalo de mão de obra?
É um problemão. Sofremos com
isso diariamente, e temos bus-
cado pessoas que têm formação
fora da área e que se especializa
para entrar. Essa, aliás, é uma
tendência. Buscar gente que te-
nha duas ou três formas de co-
nhecimento, que tenha forma-
ção mais ampla. Eu sempre
digo: se você é bom em TI, faça
um curso de marketing, por
exemplo. O nível de especiali-
zação buscado hoje é outro.

Os salários vêm crescendo?
Há dois anos houve uma queda
forte, de 20%, 30% em média,
por causa da crise econômica
internacional. Agora está cres-
cendo, e a remuneração voltou
aos níveis do início de 2008.

Essa grande procura por profis-
sionais da área, é claro, provoca
uma briga na hora de contratar
gente. É comum fechar com
um profissional em um dia, e
quando você vai falar com ele
no dia seguinte já fechou com
outra empresa.

Quanto vocês esperam
faturar neste ano?
Devemos atingir R$ 17 milhões
em vendas, um crescimento de
35% em relação ao ano passado.
Como nos dedicamos à cloud
computing, que é uma tendên-
cia, acreditamos que isso é só o
começo. Hoje quem se interessa
por essa área são as empresas
inovadoras e as mais tradicionais
que têm um problema grande
para resolver. A partir do ano
que vem, vai ser todo mundo. ■

“O velho departamento de TI morreu”
ENTREVISTA MAURICIO FERNANDES Presidente da Dedalus, empresa de consultoria estratégica, gestão de TI e suporte
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O presidente americano, Barack Obama, chegou ontem a Nova Orleans, acompanhado da primeira-dama Michelle Obama e das filhas
Maila e Sasha, para visitar moradores e comerciantes da cidade. Participou das cerimônias pelo aniversário de cinco anos da passagem
do furacão Katrina, que arrasou a cidade. Obama interrompeu suas férias em Massachusetts para visitar a cidade. “Nova Orleans está
se recuperando, mas ainda há trabalho a fazer”, disse o porta-voz da Casa Branca, Bill Burton.
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“Sofremos com
mão de obra. É
comum acertar
com alguém e,
no dia seguinte,
a pessoa
fechar com
outra empresa”

Andre Penner

Rosa-choque por € 1,6 mil a noite
Tudo em cor-de-rosa, dos tecidos da decoração aos móveis. O que para
alguns pode parecer um pesadelo é o grande sonho de muitas garotas
de 3 a 16 anos, que podem enfim realizar o desejo de dormir no quarto
da Barbie. O hotel de alto luxo Plaza Athénée, que fica em Paris, na
França, criou duas suítes dedicadas à boneca, desenvolvidas em parceria
com a fabricante do brinquedo, a Mattel. Para que suas filhas passem
apenas uma noite no quarto, endinheirados desembolsarão 1,6 mil euros.
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