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A dificuldade para recrutar talentos para novas áreas de TI tira
o sono dos gestores das empresas. “Há posições tão novas quanto o próprio mercado”, diz Paulo
Henrique Pichini, CEO da
Go2neXt, que fez contratações
importantes em novembro de
2011 e fevereiro de 2012. “Foi
muito difícil encontrar candidatos com o perfil correto para
atuar com computação em nuvem. A função exigia um profissional aberto ao novo, mas com
um ‘background’ de conhecimentos em ambientes de TI tradicionais”, explica.
Segundo Pichini, é fácil avaliar
a experiência técnica de um candidato, mas a prova de fogo é feita no dia a dia. “Ele precisa entender o problema do cliente e desenhar uma solução. Se mostrar desenvoltura, contrate-o”. Para o
CEO, com mais de 25 anos de experiência, as posições na indústria de TI já passaram por grandes mudanças, mas os últimos
dez anos obrigaram as corporações a reestruturar funções e minimizar a duplicidade de atividades. A divisão entre TI e telecomunicações deixou de existir nos
organogramas e as empresas não
têm mais um gerente focado em
dados, outro em voz e um terceiro para serviços. “Existe uma única liderança de serviços, voltada
para o gerenciamento de contratos de outsourcing”, explica.
Nesse cenário, as corporações
especializadas prestam serviços
operacionais e o setor de TI passa
a gerir contratos, garantir disponibilidade de sistemas, segurança e custos adequados ao crescimento dos negócios. “Os profissionais foram obrigados a conhecer o ‘core business’ das organizações e saber como a tecnologia
pode aumentar a eficiência e ajudar a ganhar mais clientes”, diz.
Os executivos também tiveram
de se familiarizar com aspectos
jurídicos, que recheiam os contratos de outsourcing, e com as
particularidades de mercados como finanças e varejo. “A mudança
do perfil é profunda e a experiência é adquirida no dia a dia”
De acordo com Yim King Po,
presidente da YKP, que implementa pacotes de gestão empresarial, o desafio é formar pessoal
para atender às demandas internas e dos clientes. Uma das estratégias da empresa, com mais
de 300 funcionários, é selecionar jovens em universidades de
primeira linha e envolvê-los em
projetos novos e desafiadores.
Há pelo menos quatro vagas à
espera de gerentes para as áreas
de mobilidade e computação
em nuvem. (J.S)
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Fabiana Batistela, gerente da Resource IT Solutions, empresa de outsourcing e fabricante de softwares, diz que está com 30 vagas abertas para as áreas de mobilidade e computação em nuvem
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Novos negócios aquecem área de TI
Disputa por talentos atinge setores como o de computação em nuvem. Por Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo
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avançado no segmento”. Em seu
período inicial na companhia, o
executivo se dedicou à leitura de
‘papers’ técnicos, participação
em palestras e workshops. Segundo Tavares, da Search, o aumento
na busca por especialistas, associado à carência de certificações
em novas tecnologias, deve fermentar os salários de profissionais especializados. “As empresas
também estão desenvolvendo
treinamentos internos a fim de
capacitar seus quadros”, afirma.
É o caso da Resource IT Solutions, que atua com outsourcing
e desenvolvimento de software.
A companhia, que investe em
capacitação, tem 30 vagas livres
nos setores de mobilidade e
computação em nuvem, criados
no ano passado. “O número de
vagas cresce conforme os pedidos dos clientes”, explica Fabiana Batistela, gerente responsável
pela área de recrutamento e seleção. “São perfis profissionais
escassos no mercado e, por isso,
trabalhamos com formação em
operações e gerência.”
A empresa, que tem mais de
2,5 mil funcionários em oito escritórios no Brasil, além de subsidiárias na Argentina, Estados
Unidos e Chile, também usa colaboradores mais experientes para
treinar pessoas em novas áreas.
Hoje, o objetivo é selecionar talentos para o desenvolvimento
de software, com experiência em
linguagens de programação para dispositivos como BlackBerry
e iPhone. “Graduados em enge-
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está contratando profissionais
com experiência em computação
em nuvem e mobilidade, departamentos estruturados há pouco
mais de um ano na empresa. “Os
cargos são para todos os níveis, de
analista a gerente”, explica José
Roberto Haddad, diretor de RH
da companhia, dona de uma receita de R$ 350 milhões no ano
passado. Os executivos mais disputados são aqueles capazes de
vender soluções em todo o Brasil,
com contratos de qualquer porte,
além de oferecer produtos e serviços que aumentem a produtividade dos clientes e reduzam custos com tecnologia.
O executivo Fernando Mantovani, de 30 anos, assumiu há quatro meses a área de soluções de
segurança da Go2neXt, especializada em computação em nuvem.
O processo de contratação começou a partir de uma conversa informal pelas redes sociais com o
Chief Operating Officer (COO) da
companhia. “Tenho formação
em ciências da computação, mas
boa parte dos conhecimentos
que o cargo exige vem de cursos
que continuo fazendo”, diz Mantovani, que acumula certificações de fornecedores como Microsoft, Cisco e McAfee.
Para ele, um dos maiores desafios de ocupar um cargo em uma
área recém-nascida é apresentar
aos clientes vantagens que não
existiam no mercado. “Tenho de
compartilhar o que sei com as
empresas, além de me manter
atualizado com o que há de mais
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Frentes de negócios no mercado de tecnologia da informação
(TI) forçam a abertura de vagas e
criam novas carreiras em áreas
como computação em nuvem,
programação em linguagem
web, business analytics (BA), desenvolvimento de aplicativos
para dispositivos móveis e mídias sociais. Um estudo da consultoria IDC indica que somente
o setor de computação em nuvem deve gerar 14 milhões de
empregos em todo o mundo até
2015. No Brasil, empresas de TI
têm posições abertas para média
gerência ou superior em unidades de negócios criadas há pouco mais de um ano.
Para Gustavo Tavares, da consultoria Search RH, a velocidade
de inovação no mercado acelera
a demanda por profissionais
com conhecimentos em tecnologias específicas. “Espera-se que
esses talentos estejam familiarizados com as novas ferramentas
e ajudem seus clientes a antecipar movimentos de melhoria de
performance e de substituição de
processos antigos”. De acordo
com Rodrigo Souto, gerente de
recrutamento da IBM Brasil, há
posições abertas para gerentes e
profissionais seniores como consultores e arquitetos de sistemas
em diretorias recém-criadas como a de BA. Nela, trabalha-se
com análise de mercado a partir
de dados compartilhados por
usuários de redes sociais.
A BRQ , companhia de serviços
de TI com 2,9 mil funcionários,

nharia e ciência da computação
têm uma ótima base”, diz.
Depois de trabalhar como
consultora para a Millennium
Network, de software de gestão,
Vivien Barna foi efetivada em novembro de 2011 como gerente
de produtos da solução PLM
SaaS, ainda em fase de “evangelização” no mercado brasileiro.
Com passagens em empresas como AT&T, Algar Tecnologia e Telefônica, ela é responsável pelo
desenvolvimento de mercado e
difusão do produto na indústria
de moda. O PLM é um sistema
on-line que gerencia o ciclo de vida de um produto desde o desenho de criação, ajustes e envio
para a linha de fabricação. “Existe um potencial de crescimento
muito grande no Brasil”, diz.
Na Gonow Tecnologia, de consultoria e outsourcing, o diretor de
recursos humanos Benedito Pontes está à procura de gestores de
equipes de linguagem Ruby. Há
três vagas abertas. A linguagem
Ruby é conhecida pela velocidade
de desenvolvimento de aplicações
e normalmente precisa de menos
linhas de códigos do que similares
do mercado para a criação de uma
mesma função. “É uma ferramenta
que está sendo amplamente adotada por startups de serviços web,
em todo o mundo”, explica.
Segundo Milena Andrade, gerente regional do Examination
Institute for Information Science
(Exin Brasil), instituto de certificação internacional com mais de
25 anos de atuação, produtos re-

cém-lançados no Brasil deverão
ampliar as opções de capacitação
em 2012 com cursos em Green IT
(TI verde) e TMap ou qualidade
em teste de software. No Brasil, o
Exin certifica 700 alunos ao mês,
a maioria em Information Technology Infrastructure Library
(ITIL). Depois, a maior procura é
por áreas como gerenciamento
de serviços em ISO 20000 e segurança da informação com base na
ISO 27002. De acordo com Milena, tecnologias ensinadas no começo de uma graduação já estão
ultrapassadas quando o aluno finaliza o curso. “Os treinamentos
complementares ajudam a acelerar os processos de capacitação.”
Graduado em processamento
de dados e com MBA em gestão
de vendas de serviços, George
Dagher também colecionou certificações técnicas e diplomas em
cursos de pré-vendas. A bagagem
acumulada o ajudou a ser contratado, em outubro de 2011 como
gerente de operações de computação em nuvem da Globalweb
nos Estados Unidos. “Sou responsável pelos serviços para clientes
em todo o mundo”, diz.
Por meio da filial americana, a
empresa já atende 34 contratos.
Para quem deseja aproveitar as
oportunidades no segmento, a dica de Dagher é estudar para adquirir conhecimentos técnicos em segurança, sistemas e infraestrutura.
“O profissional precisa entender o
negócio dos clientes e, ao mesmo
tempo, ter uma visão completa da
solução que vai oferecer.”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar, 1 e 2 abr. 2012, Eu&Investimento, p. D3.

O mundo on-line pode ensinar muito sobre os escritórios
Banda executiva
Lucy Kellaway

S

empre pensei que
toda nova geração
de trabalhadores é
muito parecida com
a anterior, pelo
menos nas coisas importantes.
Todos queremos mais dinheiro,
mais elogios, mais trabalho
interessante e colegas que
sejam agradáveis o suficiente
para que possamos nos
sentar para um sanduíche ou
um almoço. Mesmo assim,
comecei a imaginar se os jovens
de 20 anos de hoje não são
completamente diferentes.
Tive uma conversa com um
jovem que não compartilha

sanduíches com os colegas. Na
verdade, ele nunca os encontra.
Ele também não conversa
com eles pelo telefone. Em vez
disso, Jamie Holmes passou os
últimos dois anos interagindo
com seus chefes e com as
pessoas que recruta e treina via
mensagens de texto e e-mails.
O mais peculiar é que nem
passa por sua cabeça que esse
sistema possa ser estranho. Sua
descrição de como ele e sua
equipe se relacionam soa ainda
melhor. Eles confiam uns nos
outros. Acreditam piamente
em seu projeto compartilhado
e sentem que devem lealdade
ao seu empregador, uma
empresa online que desenvolve
estratégias para videogames.
Eles trocam comentários e
fofocas. Ele diz que os conhece
bem e se dá melhor com alguns
do que com outros. Mesmo
assim, não tem vontade de se
encontrar pessoalmente com
nenhum deles. Holmes não é
um esquisitão ou um recluso.
É um jovem esperto e sociável
que está cursando a Durham
University e passa muito tempo
com humanos de verdade.
Mesmo assim, ele seria capaz

de passar sua vida útil inteira
sem entrar em um escritório ou
ver algum colega de trabalho.
Quando protestei que não
conseguia conceber a condução
de nenhum negócio se não
conseguisse ver os olhos das
outras pessoas envolvidas, ele
pareceu perplexo. Foi difícil
dizer qual de nós ficou mais
desconcertado pelo outro.
Se Holmes for levemente
representativo de sua geração,
essa é uma mudança poderosa.
Significa que o trabalho
virtual — algo com que as
pessoas ficavam extremamente
animadas há cerca de dez
anos, mas que ocorreu
apenas marginalmente —
poderá algum dia ser feito de
maneira apropriada. Isso
significa que os
locais de trabalho vão
realmente desaparecer, assim
como as viagens de negócio.
A novidade com a geração
de Holmes não é que ela cresceu
diante das mensagens de texto
e do Facebook. A verdadeira
diferença vem do fato de eles
jogarem videogame, período
durante o qual as pessoas se
ligam alegremente com

estranhos sem rosto por horas a
fio. Fiquei assustada ao assistir
uma conferência dada por
uma projetista de videogames
da Califórnia chamada Jane
McGonigal. Ela diz que um
jogador dedicado terá passado
10 mil horas jogando quando
tiver 21 anos — exatamente a
quantidade de tempo que eles
terão passado no ensino formal.
Enquanto estão em suas
telas, coisas miraculosas
acontecem com os jogadores,
que não acontecem quando eles
estão se arrastando pelo mundo
real. Primeiro, eles se tornam
peremptoriamente otimistas,
assaltados pelo desejo de vencer.
Segundo, eles têm uma ligação
forte, uma vez que aqueles
que jogam juntos estão mais
inclinados a gostar e confiar
um no outro. Terceiro, o jogo
os transforma em Stakhanovitas
felizes, sentados diante de
suas telas por horas em um
estado de êxtase concentrado.
E finalmente, o jogo fornece a
eles um tipo de propósito
épico, algo bastante estranho
para as pessoas da minha idade.
O que me interessa nesses
quatro estados é que eles são

precisamente as coisas que
fazem um empregado
modelo — um trabalhador
em equipe otimista, idealista,
maravilhosamente feliz em
trabalhar como um escravo
dia e noite. Na verdade, se
apenas uma maneira puder
ser encontrada para tornar o
mundo do trabalho um pouco
mais parecido com o “World of
Warcraft”, os escritórios não
só vão desaparecer, como
também todos os problemas de
moral, desafeição e negligência.
A ideia do trabalho enquanto
videogame pode
não estar tão distante quanto
você imagina. Na verdade,
várias companhias grandes
já estão se interessando por
eles na tentativa de injetar
um pouco mais de energia
em seus funcionários. IBM,
Deloitte e SAS já fizeram seus
próprios jogos eletrônicos
de treinamento, e algumas
estão registrando grandes
melhorias de produtividade.
Mas antes que eu começasse
a exagerar com esta história
de utopia high-tech, duas
outras coisas me ocorreram.
Ao observar a jogatina excessiva

que ocorre sob meu próprio teto,
não posso deixar de perceber que
os videogames também deixam
as pessoas preguiçosas, irritadas,
agressivas e viciadas na satisfação
instantânea. Eles também o
deixam desgraçadamente
ineficiente: você se sente
produtivo enquanto persegue
exatamente nada. E o maior
perigo de todos é que com eles
você acaba pensando que pode
fazer coisas que não pode, como
ser um governante global ou
marcar gols como Robin van
Persie, quando na verdade
você não tem competência nem
para administrar o quarteirão.
Mas agora que estou
pensando nisso, vejo que
esses traços — agressão,
ineficiência, preguiça e excesso
de confiança — não são
totalmente estranhos no
mundo do trabalho. Portanto,
talvez a nova versão do local de
trabalho administrado pela
geração do videogame não vá
ser tão diferente assim. Será
bom e ruim. Assim como hoje.
Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Times”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

