


Investir em certificação não deixa 
de ser um modelo de atualização. 
"Mas não precisa sair feito louco atrás 
de qualquer uma. Recomendamos fa
zer um mapeamento das opções, do 
mercado e de sua área de atuação", 
afirma Milena Andrade, gerente-
-geral do EXIN Brasil - instituto ho
landês independente de certificações 
voltadas a TI. Para ela, além de pro
curar melhor posicionamento no 
mercado de trabalho, o profissional 
deve pensar em sua organização e na 
qualidade do serviço para o usuário. 

Diante de um amplo leque de op
ções disponíveis, a fórmula "gosto 
pessoal + necessidade atual + olho 
no futuro" parece ser um bom cami
nho a seguir. Leonardo Drummond 
Abdala, da empresa de outsourcing 
de desenvolvimento e manutenção 
de aplicações CI&T, afirma que es
colheu suas certificações em função 
do trabalho que desempenhava em 
cada momento, além do interesse 
em atuar com determinada tecnolo
gia ou metodologia. "Seleciono por 
curiosidade profissional e para ter 
respaldo comprovado dentro da mi
nha área de atuação, por necessida
de de empresa", detalha. 

Outro fator importante é conside
rar o longo prazo. "Quando pesquiso, 
vejo quais certificações têm peso no 
meu leque de responsabilidades atu
ais, além do que seria bom ter dentro 
de seis meses ou um ano", pondera. 
Mesmo porque algumas certificações 
levam tempo para serem obtidas, seja 
estudando por conta própria, seja fa
zendo cursos preparatórios. 



Abdala atua em projetos internacionais pela CI&T há dois anos, em New 
Jersey, nos Estados Unidos, como Scrum Master - o equivalente a geren
tes de projetos nesta metodologia ágil. Ele possui oito certificações, sendo 
seis técnicas e duas gerenciais ( H T M L / X H T M L / CSS Developer, da Refsnes 
Data; C S M - Certified Scrum Master e CSP - Certified Scrum Professional, da 
Scrum Alliance; mais cinco da Microsoft). Está na companhia desde o segun
do semestre de 2008, inicialmente contratado como arquiteto de software. 

O administrador de sistemas Juliano Muniz, da empresa de helpdesk Asyst 
International, diz que buscou se certificar para ter um "cartão de visitas" que 
consolidasse os conhecimentos que possui. A iniciativa partiu de sua análise 

r 

de mercado. "Trabalhei bastante tempo em consultoria, em implementação 
de ERP. Fazia muitas viagens, mantinha diferentes contatos. Vi casos de pes
soas que deixaram de ser convidadas para um projeto pelo fato de não ter 
certificação, mesmo tendo conhecimento", conta. 

Com 12 anos de carreira, aos 35 anos de idade, Muniz reúne oito certificações 
- V C P certified, Itil-F, MCP, MCDST, MCITIP, MCTS, M C S A e MCSE. Para não 
ficar defasado, ele conta que se planeja para tirá-las. "Cada vez que sai uma nova 
da Microsoft, por exemplo, vou lá e me atualizo". E o relato de quem assume o 
gosto pelos estudos e aderência à dinâmica inovadora do mercado de TI " U m 
dos motivos de gostar de informática é que, a cada seis meses, sou obrigado a 
estudar e aprender coisas novas. Como gosto, é uma vantagem". 



A perspectiva futura também 
norteia o planejamento de Muniz 
para investir em certificações. "Pro-
curo me antecipar às necessidades. 
Com a busca de redução de custos 
pelas empresas, vi oportunidades 
na virtualização. Quando me certi
fiquei [referindo-se à VCP certified, da 
WMware], apareceram vários pro
jetos nos quais consegui fazer bom 
trabalho, como um site na Venezue
la inteira", conta. Para conseguir esta 
visão apurada, o administrador bus
ca ficar antenado. "Conforme vou 
ouvindo, se tenho um pouco de fee-
ling, percebo os rumos do mercado". 
Questionado sobre o risco de uma 
aposta deste tipo a longo prazo, sua 
resposta só aumenta a pavimentação 
da carreira: "todo conhecimento é 
válido e se aparece uma oportunida
de, o diferencial é seu". 

Para quem está começando ou 
tem mais dificuldades de fazer o ga
rimpo, o departamento de recursos 
humanos pode orientar os profissio
nais na escolha da certificação ade
quada a seu perfil, principalmente 
quando existe plano de carreira de
finido. " E m geral, pessoas em car
gos mais altos sabem onde querem 
chegar. Para aqueles que gostam de 
tudo, ajudamos a escolher", afirma 
Victor Arnaud, diretor de R H , pro
cessos e marketing da Alog Data 
Center. Pela sua função mista e his
tórico - possui certificações técnicas 
(Microsoft e Cisco) e gerenciais (Itil 
e PMP) -, o executivo sente-se em 
posição favorável a ajudar os cola
boradores nesta tarefa. 

"Trabalhamos para certificar nos-

sos profissionais. Tínhamos um número mínimo e em vez de contratar, 
optamos por investir no público interno", afirma Fabíola Oliveira, dire
tora de RH da empresa de outsourcing TCIBPO. Segundo ela, a escolha 
costuma ser feita pelo profissional em conjunto com a companhia, de 
acordo com o job description de cada um. 

CENÁRIO NACIONAL 
Segundo Milena, da EXIN Brasil, a busca de certificação em Itil no 
Brasil teve início entre 2002 e 2003, com aumento entre 2004 e 2007. 
"A partir daí a curva ficou mais estável, o que não significa que hou
ve declínio. Muitas empresas acabaram fazendo uma forte rodada de 
treinamentos de base", explica. Entre 2004 e 2010, a companhia onde 
atua registrou mais de 40 mil profissionais certificados na biblioteca 
de melhores práticas, a maioria (90%) em fundamentos, no primeiro 
nível. O que sugere a existência de um vasto universo a ser explorado 
em patamares mais elevados. 

A executiva relaciona o crescimento na demanda por certificação em 
Itil a uma mudança no mercado, mais precisamente à forma como as 
empresas passaram a prestar serviços. "Há 20 anos, quase tudo era feito 
internamente pela TI. Agora, existe muita terceirização. Daí a neces
sidade de ampliar a visão técnica para o relacionamento com cliente, 
qualidade do serviço, escopo do projeto", afirma. Trata-se de um ce-



nário altamente competitivo e dinâmico, em que os profissionais precisam 
estar qualificados para atender aos padrões e normas, segundo ela. Isso tudo, 
além das rápidas mudanças características do mundo da tecnologia. 

Para Rafael Sampaio, CEO da Future Security, o fato da tecnologia mu
dar muito pode levar o profissional a acumular certificações antigas e obso
letas, que acabam não sendo mais diferencial para o mercado. Daí a impor
tância de atrelar cada passo a um plano de carreira, pois o que o mercado 
mostra é que não dá pra prescindir das certificações. "Algumas se tornam 
comuns, não são diferencial. Mas isto não quer dizer que não são importan
tes, algumas vagas requerem". 

" N o caso do Itil, em 2004, muitas empresas colocavam a certificação como 
diferencial, no processo de contratação. Hoje parece que as companhias bus
cam profissionais que, minimamente, tenham este conhecimento", diz Milena. 

EXPERIÊNCIA E PRÁTICA 
Apesar da crescente importância e da corrida, o fato do profissional não ser 
certificado não o desqualifica. "Tenho um colega aqui nos E U A que não tem 
certificação e é muito bom no serviço, uma referência. E também tem gente 
certificada que não desempenha tão bem", afirma Abdala, da CI&T. Afinal, 
certificar-se prova, sobretudo, que a pessoa passou em um exame, ressal
vando aquelas que exigem experiência e participação em projetos. "Nada 
substitui o conhecimento prático", acrescenta. 

Arnaud, da Alog, encara a certificação como uma parte do conhecimento, 
mas não é tudo. "Passar em uma prova não tem o mesmo valor que partici
par de um projeto que usou determinada tecnologia. Algumas parecem ves
tibular e na hora em que a pessoa tem de colocar em prática, trava", afirma. 
Acaba sendo mais importante o caminho que o profissional percorreu para 
obter suas certificações, segundo ele. 

Neste percurso, Sampaio, da Future Security, recomenda procurar balan
cear selos técnicos e gerenciais. " N o começo, quando era 'escovador de bits', 
foi natural tirar certificações técnicas. À medida que se cresce na carreira, 
existe uma demanda para que você se qualifique gerencialmente", completa 
Abdala, observando um prazo de validade menor dos conhecimentos mais 
técnicos, mais comumente ligados a um produto ou tecnologia específica, 
enquanto aquelas voltadas a gestão estão relacionadas a um framework - que 
é atualizado com menos frequência. 

Segundo Sampaio, a certificação não substitui o processo de educação. 
"Se não está satisfeito com a faculdade, procure pós-graduação. É impor
tante saber balancear o seu perfil na carreira. O mundo muda, o merca
do também. Se você tem boa bagagem educacional, tem capacidade de 
migrar para outra tecnologia, estar atualizado com o estado da arte do 
mercado e fazer a transição com segurança". 

Text Box
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