
Falta de especialização é conflito na área de TI 
Bruno de Oliveira 
 
A falta de pessoal especializado para trabalhar na área de tecnologia da informação (TI) tem 
criado um cenário complexo para as empresas do ramo no Brasil. Enquanto na construção civil 
o drama envolve basicamente os funcionários à frente das obras propriamente ditas, na área 
de pesquisa e tecnologia a dificuldade maior é preencher vagas de primeiro escalão, ou seja, 
de cargos de chefia e liderança aos especializados em desenvolvimento de soluções de alta 
performance e inovação.  
 
Para muitas empresas de TI, a questão é ainda mais latente na decisão sobre o que seria 
menos complicado: capacitar um funcionário com treinamentos, cursos e afins, ou investir na 
contratação de estrangeiros de alto gabarito, e já formados na área. Em ambos os casos há 
complicadores: o primeiro envolve a questão financeira, devido ao aumento da concorrência 
que canibaliza o segmento. Há perigo de, depois de anos de cursos de aperfeiçoamento 
oferecidos ao contratado pela empresa, ver a expertise proporcionada ao funcionário dobrar o 
seu "passe" no mercado de TI. Desta maneira, o risco de a contratante perdê-lo para a 
concorrência é alto.  
 
Já na outra ponta, mesmo que a crise econômica internacional coloque à disposição para os 
países emergentes uma grande quantidade de mão de obra qualificada, já que as empresas 
fora do País têm enxugado seus quadros e uma série de executivos poderiam vir para o Brasil 
preencher essas lacunas, a burocracia da contratação pode durar de quatro a até seis meses, e 
se torna mais um empecilho.  
 
De acordo com Juliana Zuccarello, especialista que atua na área de TI da Havik, consultoria de 
recrutamento e desenvolvimento de profissionais, uma solução é começar a haver uma 
repatriação de brasileiros que estão fora do País, e hoje têm toda condição de voltar já que os 
salários no setor estão inflacionados, por conta da alta demanda. "Então as empresas já 
pagam aqui valores similares às empresas no exterior." 
 
Fora isso, a executiva acredita que o mercado deverá ficar mais atento a questões como a da 
flexibilização de perfil. "Uma questão importante é como olhar para um candidato quase sem 
experiência, por outro lado com sólida formação acadêmica. É preciso ver se ele tem número 
grande de cursos, se é fluente em outros idiomas, se tem perfil autodidata e inovador. Isso 
deve ser relevante."  
 
Juliana lembra também que muitas empresas acabam buscando profissionais ainda na 
faculdade, e acabam por finalizar a capacitação do profissional. Aí entra a questão da retenção 
do talento. Segundo Cristian Vidigal, sócio diretor da Vertis, especializada em soluções de 
negócios baseadas em tecnologia de Web, adotar mimos como games, fones modernos e 
outros aparelhos de ponta pode ser algo atrativo. 
 
"Diferentemente de áreas como a de publicidade, em que as agências colocam salas com 
mesas de sinuca e criam espaços lúdicos para o pessoal de criação, na área de TI o pessoal 
está mais interessado mesmo em experimentar novos produtos, aqueles que acabaram de 
entrar no mercado. Oferecer o que há de mais high- tech é o que deixa qualquer profissional 
da área com um sorriso no rosto", brinca Vidigal. 
 
Centros de pesquisa 
 
A competência da mão de obra local e as particularidades do mercado nacional despontam 
como diferencial para as demais filiais da Avaya, empresa fornecedora de serviços de telefonia 
integrada. Para Carlos Bertholdi, diretor de Serviços da Avaya Brasil, isso justificaria a escolha 
da Avaya em adotar a estratégia de centralizar sua produção na China, porém manter centros 
de desenvolvimento - chamados lab (laboratório, em inglês) - nos demais países onde atua, 
como no Brasil.  
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Na América do Sul, a empresa tem labs também na Argentina. Por aqui, e no território dos 
hermanos argentinos, a empresa desenvolve softwares para projetos nos setores financeiro e 
também na área de contact center. Segundo Bertholdi, o centro de desenvolvimento brasileiro 
da empresa se destacou em 2011 a ponto de exportar seus serviços para o exterior.  
 
"Existem necessidades de nossos clientes no campo do software, por exemplo, que a operação 
global da empresa só consegue achar a solução aqui no laboratório brasileiro. Muitos dos 
problemas que tivemos que resolver no setor bancário daqui, os quais conseguimos atender na 
maioria, apareceram tempos depois em países da Europa e nos EUA. Como já tínhamos 
passado por isso, delegaram que o centro brasileiro os resolvesse", conta.  
 
O executivo diz, ainda, que o nível de exigência e complexidade do setor financeiro nacional é 
muito mais alto do que os de outros países. "Apesar de serem conservadores na adoção de 
novas tecnologias, os bancos de varejo que atuam no Brasil costumam adquirir soluções 
avançadas e que demandam de muita segurança e escala. Muitas vezes são sistemas e 
necessidades que encontramos aqui no País primeiro do que em outros mercados", diz. Por 
conta disso, construir estratégias que retenham essa mão de obra especializada é uma das 
metas da Avaya para 2012.  
 
Parque Tecnológico 
 
Líder mundial em equipamentos e sistemas para armazenamento de dados, presente em mais 
de 80 países, a subsidiária brasileira da EMC, fundada nos Estados Unidos, lançou há alguns 
dias a pedra fundamental do centro de pesquisa e desenvolvimento que irá construir no Parque 
Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, na capital 
fluminense. O presidente da EMC, Carlos Cunha, em evento em São Paulo, explicou que a 
principal atividade do centro serão a pesquisa e o desenvolvimento aplicados nas áreas para 
grandes dados (big data) e óleo e gás, e que a empresa deve investir nos próximos cinco anos 
algo em torno de R$ 100 milhões, em projetos em todo o Brasil.  
 
Para o diretor de Vvendas da EMC Brasil, Luis Henrique Pessanha, a dificuldade para o setor de 
TI justamente da questão de mão de obra é alarmante. Para ele, ao montar um centro de 
pesquisas big data, principalmente de olho no segmento de off shore no Brasil, demonstra 
como a EMC dá um salto e quão interessada e envolvida está com sua atuação no mercado 
brasileiro. "Mas realmente a questão de profissionais para o segmento é um assunto que 
preocupa", destaca. Ele ressalta que, no Rio, a ideia é investir em tecnologias para armazenar 
e processar grandes volumes de informações, logo a procura por desenvolvimento de pesquisa 
e inovação vai ser mais acirrada. 
 
Fonte: Computerworld [Portal].   Disponível em: <http:// www.dci.com.br/>Acesso 
em 14 dez. 2011. 
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