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» BIANCA MELLO

A s  informações são
uma espécie de te-
souro valioso para
empresas e essa r i-

queza tem como guardiões
os analistas de banco de da-
dos. Com o acirramento da
competição no mercado bra-
sileiro, este profissional ga-
nhou importância ainda
maior para empresas de to-
dos os portes e  setores da
economia. Valorizado, um
analista sênior  ganha,  em
média,  R$ 10 mil  mensais.
Segundo especialistas, os in-
teressados em se especializar
neste segmento da área de
Tecnologia da Informação
( TI) precisam de dedicação,
pois o trabalho guarda mui-
tas particularidades técnicas.

Hoje, é quase um consen-
so que o segmento de TI vive
na zona de escassez de talen-
tos. Estudo anual sobre o te-
ma da consultoria de gestão
e contratação de pessoas
ManpowerGroup,  atestou
que o Brasil é o segundo em
um ranking mundial de falta
de profissionais na área. A di-
retora de Recursos Humanos
(RH) da consultoria, Marcia
Almström, explica que as em-
presas têm dif iculdade de
encontrar pessoas capacita-
das, já que muitas das vagas
em aberto são para funções
que exigem habilidades cada
vez mais complexas. 

De acordo com Marcia, a
dinâmica dos negócios faz
com que o profissional que
hoje  possui  habi l idades e
conhecimentos básicos não
seja mais elegível para um
posto de trabalho. Pegando
como exemplo o  cargo de
secretárias executivas, ela
cita que, no passado, basta-
va saber servir café e aten-
der a ligações. "Hoje, o mer-
cado exige que estas profis-
sionais tenham curso de se-
cretariado, conheçam ferra-
mentas tecnológicas,  sai-
bam responder em nome da
empresa, entre outras coi-
sas. Na área de TI é a mesma
coisa", ilustra.

Demanda em alta

Segundo consultores de
RH, a tendência é que a de-
manda por analistas siga au-
mentando, pois o volume de
informações gerido nas em-
presas é crescente. Além dis-
so, grandes corporações pos-
suem bancos de dados de di-
ferentes fabricantes. “Quan-
to mais complexo for o am-
biente de trabalho, mais va-
lorizado será o profissional
que estiver capacitado”, res-
salta Daniel Garbuglio, dire-

tor  executivo responsável
pela Experis no Brasil, subsi-
diária do grupo Manpower-
Group especializada em TI.
"É uma função crítica, sem
ela a organização não fun-
ciona", opina.

Fabricantes de uma ampla
linha de softwares e hardwa-
res, a gigante norte-america-
na Oracle criou a Universi-
dade Oracle do Brasil,  que
oferece oficinas de capacita-
ção e treinamentos para os
clientes de todos os produ-
tos do portfólio da compa-
nhia. Segundo a gerente sê-
nior da instituição, Débora
Palermo, o trabalho do ana-
lista de dados é basicamente
zelar  pelo bom funciona-
mento do banco. 

"A demanda é generaliza-
da. Todas as empresas, inde-
pendente do segmento, pre-

Guardiões de um tesouro 
cada vez mais valorizado

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LEITOR PERGUNTA

Senão ou se não? O som é o mesmo. Mas a grafia varia.
Ora aparece em uma só palavra. Ora, em duas. Escolher
entre uma e outra é baita dor de cabeça. Basta um cochilo
pra que as bolas sejam trocadas. Estudantes, advogados,
jornalistas, todos vacilam. Que tal jogar luz sobre o assun-
to? Dominado, fica uma certeza: o tema não é tão difícil
quanto parece.Vamos lá? 

Se não 
Use o separadinho quando: 

a. puder substituí-lo por caso não: Se não chover (caso
não), vamos viajar de carro. Levará falta se não (caso não)
for à aula. A declaração deve dizer tudo. Se não (caso
não), precisa ser revista. 

b. equivaler a quando não: Pareciam amigos, se não
(quando não) bons companheiros. O desafio é, se não
(quando não) de solução impossível, pelo menos muito
difícil. Se lhe convém, leva o trabalho a sério; se não
(quando não), leva-o na brincadeira. A empresa vai de-
mitir quatro empregados, se não (quando não) cinco. 

c. for conjunção integrante. Aí, é moleza. Ninguém erra:
O pai quer saber se não é melhor o filho estudar de ma-
nhã. O governador perguntou se não era possível adiar a
votação do projeto. Ele se questionou se não era preferí-
vel viajar de carro. 

Senão 
Use o coladinho nos demais casos: Nada lhe restava se-
não (a não ser) a aposentadoria. O deputado não é se-
não (mais do que) um representante do povo. Não fazia
nada senão (a não ser) chorar. Isto não compete à Câ-
mara, senão (mas) ao governador. Não há beleza sem
senão (defeito).

Resumo da ópera
O senão rouba pontos, promoções e prestígio. Olho vivo!
Entenda as manhas do danadinho. Se não, você engorda-
rá as estatísticas de vítimas. Valha-nos, Deus!

Tatu-bola
Ops! Saiu o mascote da Copa do Mundo de 2014. É o tatu-
bola. Ao ser anunciado, sobraram polêmicas. Alguns
aplaudiram, outros criticaram. Só houve uma unanimi-
dade. Trata-se da grafia da criaturinha que trará sorte à
seleção verde-amarela. Eis a questão: a reforma ortográ-
fica lhe cassou o hífen? Não. 

A reforma não mexeu na composição de duas palavras.
Se o vocábulo tinha hífen, mantém o tracinho. É o ca-
so de arco-íris, guarda-roupa, vale-tudo, porta-retra-
to, para-choque. E tatu-bola, claro. Há exceção? Como
hífen é castigo de Deus, há uma. Paraqueda e família.
No mais,  f ica  tudo como dantes  no quar tel  de
Abrantes. Que o tatu-bola traga sorte pra seleção. Tor-
cida não falta.

Por falar em mascote…
Eta responsabilidade! Mascote é criatura pra lá de
especial. A ela se atribui o dom de dar sorte, de trazer
felicidade. Times de futebol não abrem mão do sor-
tilégio. Alguns o adotam como apelido. O Corinthi-
ans ficou com o mosqueteiro. O Palmeiras, o periq-
uito e o porco. O Flamengo, o urubu. O Fluminense,
o cartola. O Grêmio, o mosqueteiro. O inter, o saci-
pererê. O Sport Recife, o leão. O Atlético, o galo. O
Cruzeiro, a raposa.

De onde vem a palavra mágica? Não se sabe ao certo.
Especialistas se inclinam pela versão de que teria
surgido da opereta Mascotte. O autor: o francês Ed-
mond Audran. A obra, pra lá de bem-humorada, es-
treou em 1880. 

Leio e ouço a expressão sessões extras, ocorridas no âmbito do
Supremo Tribunal Federal. Minha dúvida é saber se o correto é sessões
extras ou sessões extra?
ALEXANDRE REIS, LUGAR INCERTO

Extra, Alexandre, joga em dois times. Pode ser adjetivo ou prefixo. No
primeiro caso, flexiona-se em número: sessão extra, sessões extras,
ônibus extra, ônibus extras, hora extra, horas extras.
No segundo, ao formar palavras, pede hífen quando seguido de h ou a
(extra-alcance, extra-humano). No mais é tudo coladinho da silva:
extraclasse, extraordinário, extraliterário. 

Os senões do senão
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"O poema é um mistério cuja chave
deve ser procurada pelo leitor."
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cisam ter  um profissional
desse", afirma a executiva,
acrescentando que, nos últi-
mos dez anos,  houve um
boom de investimentos tec-
nológicos  que ampliaram
ainda mais esta procura.

Para ter sucesso profissio-
nal, Garbuglio, que já traba-
lhou como analista de da-
dos, considera fundamental
ter disponibilidade de tem-
po para atender às deman-
das dos clientes a qualquer
momento. "Já tive que correr
muitas vezes para socorrer
clientes. A recompensa era o
salário no final do mês", con-
ta o consultor,  lembrando
que existem atualmente fer-
ramentas de monitoramento
à distância. “No entanto, elas
ainda não são 100% segu-
ras”, completa.

Empregabilidade

No setor de TI é muito co-
mum os profissionais busca-
rem especializações, mas is-
so não restringe suas chan-
ces de empregabilidade, afir-
ma Débora.  Ela cita  que o
profissional de TI precisa pri-
meiro escolher se quer atuar
em administração de siste-
mas operacionais, de banco
de dados ou no desenvolvi-
mento de softwares e aplica-
tivos. A partir da escolha, de-
ve buscar as certificações,
pois isso aumenta suas chan-
ces de sucesso. 

Para se tornar analista de
dados, o profissional precisa
ter graduação em ciência da
computação, engenharia ele-
trônica com ênfase em com-
putação, processamento de
dados, análise de sistemas ou
engenharia de software. Dé-
bora chama atenção para o
fato de que é preciso escolher

uma vertente e se especializar
nela. "Existem cursos de ca-
pacitação e as certificações
específicas para cada tipo de
banco são essenciais", ressal-
ta Débora. 

O professor do Instituto
Infnet e coordenador de pós-
graduação em gestão de ban-
co de dados, Eduardo More-
lli, recomenda a seus alunos
bastante curiosidade e dedi-
cação para ter  sucesso na
carreira. “É como na medici-
na, ou seja quanto mais ex-
periente, melhor desempe-
nhará a função. O estudo de-
ve ser um hábito. Não pode
terminar o dia sem aprender
algo novo", enfatiza. 

Segundo ele,  as  compa-
nhias exigem as certi f ica-
ções, pois estas servem como
comprovantes de proficiên-
cia no assunto.  As espe-
cializações variam de acordo
com o fabricante do banco
de dados, explica o Morelli.
“Os principais fornecedores
na atualidade são a Oracle,
Microsoft e IBM e cada uma
tem um conjunto de ferra-
mentas específico", diz o pro-
fessor, acrescentando que o
trabalho em si depende mui-
to da cultura operacional do
cliente. “Se não exigir que ele
coloque muito a mão na mas-
sa, existem ferramentas mais
superficiais que servem para
todos", conta.

Afinidade

Analista de sistemas ple-
no da  DBA Engenhar ia  de
Software,  Rafael  Moreira
conta que viu os primeiros
ensinamentos sobre banco
de dados ainda na faculda-
de. Ele conta que se interes-
sou pela área por conta das
boas oportunidades de tra-
balho, além de perceber que
tinha afinidade com as fer-
ramentas de mercado. "De-
pendendo do estado, da em-
presa e até mesmo da pes-
soa, os salários ficam em tor-
no de R$ 4 mil para o júnior
e R$ 15 mil o especialista",
explica Moreira, acrescen-
tando que a carga horária é
de 40 horas semanais.

Segundo Moreira,  qual-
quer que seja o tipo de ban-
co de dados, é preciso cum-
prir requisitos mínimos que
são identificados pela sigla
ACID – atomicidade, consis-
tência, integridade e durabi-
lidade das transações. O ana-
lista acrescenta que os da-
dos também devem ser con-
sistentes, caso contrário a
base estará em risco e toda a
regra do negócio estará em
xeque. "Vejo o banco de da-
dos como o local onde são
ar mazenadas as  infor ma-
ções  de  v i ta l  impor tância
para a empresa e seus clien-
tes. Portanto, deve existir se-
gurança contra acessos in-
devidos ou vazamento de in-
formações", diz.

Na avaliação do engenhei-
ro de software da Sankhya,
Jorge Simim, o cotidiano dos
analistas é bastante agitado,
principalmente devido ao
volume de projetos. Apesar
disso, ele defende que se tra-
ta de um ambiente de traba-
lho agradável e com ótimas
expectativas de crescimento. 

Atuando no mercado de
tecnologia há dez anos, Si-
mim conta que sempre foi
muito preocupado com re-
sultados e informações con-
f iáveis.  "Enxerguei  uma
oportunidade de conciliar
ambiente de trabalho com
realização profissional", afir-
ma o executivo da Sankhya,
especializada em produtos
de gestão de negócios.

DIVULGAÇÃO

A demanda é generalizada. Todas as
empresas, independente do segmento,
precisam ter um profissional desse.”

Débora Palermo
Gerente sênior da Universidade Oracle do Brasil

Escassez de talentos no mercado de TI tornou analistas de banco de dados profissionais
vitais em empresas de todos os portes. Remuneração média é de R$ 10 mil 
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