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P R O F E S S O R E S

M as há um grande
problema: a ca-
rência profissio-
nal.  Estima-se

que, se até 2020, o setor
continuar com déficit de
profissionais, os prejuízos
chegarão aos R$ 115 bi-
lhões, segundo a publica-
ção Software e Serviços de
TI. Nesse cenário, a neces-
sidade por profissionais
chegaria a 750 mil. Atual-
mente, TI possui remune-
rações na média de R$ 3
mil mensais para desen-
volvedores, salário consi-
derado elevado para os pa-
drões brasileiros. O presi-
dente da Associação das
Empresas de Tecnologia
da Informação, Software e
Internet (Assespro-RJ),
Ilan Goldman, é otimista.
Ele acredita que esse pro-
blema é momentâneo e
deve se normalizar com a
maior visibilidade do se-
tor. E afirma: "A informáti-
ca inventou uma série de
termos e é responsável por
várias inovações que acon-
tecem no mundo. A tecno-
logia está sempre procu-
rando melhorar, está sem-
pre em evolução contínua.
O problema da mão de
obra é consequência desse
processo. É um momento,
um período, que por outro
lado gera uma melhoria na
remuneração para o setor,
porque menos gente está
competindo." 

Para o gestor Estevão Vi-
las Boas, o mais importante
para quem busca espaço
nesse mercado são as espe-
cializações: "Quem quer se
destacar em TI precisa se
especializar em alguma coi-
sa. Na faculdade de compu-
tação ou análise de siste-
mas, a formação é bem ge-
neralista. Aprende-se um
pouco de tudo, mas para
conseguir espaço no mer-
cado é importante conhe-
cer profundamente alguma
tecnologia. Entenda por tec-
nologia não somente a lin-
guagem ou uma ferramenta
de um fabricante específi-
co, mas sim as melhores fer-
ramentas para desenvolver
uma tecnologia, como por
exemplo, Business Intelli-
gence, mobilidade, e-com-
merce. No começo da car-
reira, conhecer bem alguma
linguagem de programação
já abre portas para os pri-
meiros empregos."

Pós-graduado em Co-
municação Interna, Este-
vão trabalha há quatro
anos na BRQ IT Services,
uma das maiores empre-
sas brasileiras do setor, na
qual é responsável pela
estratégia e comunicação.

Na opinião dele, a facul-
dade de TI é um diferen-
cial  para quem visa um
cargo gerencial. E explica:
"A faculdade não tem mui-
to peso para o desempe-
nho de funções mais téc-
nicas, talvez para uma po-
sição gerencial  em uma
multinacional, agregando
um MBA, mas o que vale
mesmo é a experiência,
embora as certificações
técnicas sempre valori-
zem o currículo de um es-
pecialista." Segundo Este-
vão, as oportunidades em
TI são grandes e estão dis-
poníveis nas mais diversas
áreas.: "TI é muito abran-
gente e há carência de pro-
fissionais para todas as
tecnologias. Vale a pena o
profissional entender o
que ele gosta mais de fazer
e se dedicar a aprender
aquilo." Na opinião do
gestor,  também são en-
contradas muitas oportu-
nidades para quem conhe-
ce antigas linguagens de
programação, como Co-
bol, Natural, Java e .net.

As oportunidades na área
satisfazem os profissionais

Há 25 anos atuando em
TI, o gerente de projetos
Fernando Cunha é um
exemplo de profissional
satisfeito com as oportu-
nidades da área. Ele traba-
lha para um grande banco
americano, no qual geren-
cia uma equipe de suporte
a projetos e processos da
área de aquisições da em-
presa. Mas ele faz um aler-
ta para quem deseja in-
gressar na carreira: "É pre-
ciso estar sempre se reno-
vando. As oportunidades
profissionais na área são
enormes, com demanda
sempre crescente. Como
tecnologia é um artigo que
perece com muita veloci-
dade, é necessário estar
sempre acompanhando as
novidades e tendências de

mercado, e, sobretudo, po-
sicionar-se de forma favo-
rável à demanda."

Para se preparar para o
mercado, Fernando ini-
ciou a carreira com apenas
14 anos de idade, quando
optou por cursar um se-
gundo grau profissionali-
zante, especializando-se
em processamento de da-
dos e realizando os pri-
meiros cursos de forma-
ção. Concluiu o ensino téc-
nico, faculdade e pós-gra-
duação na mesma área em
que começou, a de proces-
samento de dados: "Fiz vá-
rios cursos livres para cer-
tificação e formação em
Gerenciamento de Proje-
tos e possuo certificação
como Project Manage-
ment Professional (PMP)."
A experiência acumulada
em projetos diversos tam-
bém o ajudou a alcançar
uma boa posição em TI.
Ele já trabalhou como con-
sultor para diferentes seto-
res, em empresas de dife-
rentes portes, como side-
rurgia, banco, seguradora,
petróleo, telefonia móvel,
telefonia fixa e energia.

Assim como Fernando,
Daniel Scianni, que atua
com TI desde 1999, é outro
exemplo de profissional
contente com as chances
da profissão: "Com a ex-
pansão sem limites da in-
ternet, oportunidades de
todos os tipos vêm surgin-
do a cada momento, seja
no desenvolvimento de
aplicativos ou na febre dos
e-commerce, entre outros." 

Jovens como Daniel Bis-
po, de 22 anos, estão bus-
cando cada vez mais a car-
reira. Estudante de Ciência
da Computação, ele desis-
tiu da Faculdade de Econo-
mia para tentar a carreira
em TI, uma antiga voca-
ção: "Comecei dando su-
porte técnico para amigos
e familiares. Não era for-
mal, mas desde essa época
gostei muito da ideia de fa-
zer o computador funcio-
nar e entender como fun-
cionava. Passei a gostar de
programação e sempre tive
interesse nessa área." Alu-
no do 5º período, ele tam-
bém precisou tomar mais
uma decisão após ingres-
sar na área: escolher entre
a Faculdade de Tecnologia
da Informação ou de Ciên-
cia da Computação: "As
duas tratam basicamente
de tecnologia em geral,
mas Ciência da Computa-
ção é mais voltada para
programação, execução e
operação dos sistemas, en-
quanto TI é mais focada na
área administrativa. Como
já havia começado a Facul-
dade de Economia e sabia

que não gostava muito de
administração, resolvi fa-
zer ciência da computa-
ção, porque prefiro ser
mais operacional."

Daniel é estagiário nu-
ma multinacional de tele-
comunicações e acredita
que dois fatores foram de-
cisivos para conseguir a
vaga: ter experiência ante-
rior em suporte e possuir
certificações de conheci-
mento: "O suporte é uma
ótima porta de entrada pa-
ra o mercado. Você tem que

entrar de alguma forma, e
a forma infinitamente mais
fácil é essa. Já a certifica-
ção na área de TI é basica-
mente um atestado de que
você sabe usar aquela tec-
nologia dada pela própria
empresa que fez o softwa-
re. Resumindo, é a empre-
sa dizendo que você sabe
utilizar o software. Certifi-
cações contam muito para
o currículo, pois são um re-
conhecimento por parte
de uma corporação con-
ceituada de que você do-

mina aquela matéria."
O futuro é promissor pa-

ra a área. Com o constante
aperfeiçoamento de tecno-
logias e a popularização
das mesmas, calcula-se que
até 2020 o mundo tenha 2,6
bilhões de celulares e mais
25 bilhões de aparelhos
modernos que facilitam o
dia a dia das pessoas. Nú-
meros como esse fazem
Ilan Goldman ser taxativo
sobre o futuro: "Todos os
mercados vão precisar de
TI nos próximos anos."

O futuro é agora 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conversa rápida com Ilan Goldman, presidente da Assespro-RJ

Para o gestor Estevão Vilas Boas, há espaço no mercado de
TI para profissionais com as mais diversas especialidades

JC - O Sr. acredita que novas tecnologias vão
continuar impulsionando o setor de TI?
Ilan – A informática inventou uma série de
termos e é responsável por uma série de coi-
sas que acontecem no mundo. As pessoas
costumam dizer que a informática é a fonte
da felicidade, porque ela só lida com coisas
positivas. A tecnologia está sempre procu-
rando melhorar, em evolução contínua. So-
mos responsáveis por grandes quedas de pa-
radigmas, de momentos em que se caminha-
va de um jeito e de repente tudo mudou para
outro jeito.

Faltam iniciativas por parte do governo para
o setor?

– Acho que governo algum deve tomar ini-
ciativa alguma. Acredito que as iniciativas de-
vem ser sempre de quem vive a situação. O que
o governo tem que fazer é estar disposto a ouvir
a sociedade e agir conforme ela clama. Tem que
ser reativo a uma demanda, e o que eu enxergo
é que os grandes erros do governo acontecem
quando ele acha que sabe o que o setor quer.
Quando acha, nunca acha certo. Mas quando
ele reage e trabalha em conjunto, temos um re-
sultado muito positivo.

O que falta para o Brasil aumentar a ofer-
ta de TI?

Falta ao País acreditar em si próprio, na sua
mão de obra e nas coisas que produz. Com pou-
cas exceções não acreditamos em nosso poten-
cial, preferimos o desconhecido porque tem a
marca, do que apostar na nossa própria mão

de obra. Um exemplo clássico é a área de petró-
leo e gás, no pré-sal. O pré-sal é algo novo para
todos no mundo, há pouco conhecimento de
como se tratar essa questão. Há muita inovação
e novidade, muita coisa a ser feita. Por que não
temos um programa sério de apostar na indús-
tria nacional? Estamos dizendo isso ao gover-
no, aos grandes participantes do mercado e o
processo não acontece.

Quais os mercados que vão mais precisar de
TI nos próximos anos?

– Todos. Todos aqueles que conhecemos e
mais os que ainda não conhecemos. Não há li-
mites para TI. Tecnologia da Informação está
em tudo, na medicina, nas ciências huma-
nas...quem não precisa de TI hoje?

Quem não precisa de TI?

Na contramão da queda no ritmo de crescimento do PIB brasileiro, o setor de TecnoIogia da

Informação (TI) afunda o pé no acelerador. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas

de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o segmento deve registrar este ano

crescimento de 12%, o 3º maior do mundo e o maior do Brasil, superando a agropecuária, indús-

tria e construção civil. A expectativa de faturamento supera a casa dos R$ 100 bilhões.

Bispo optou pelo mercado de TI e diz ter feito a escolha certa
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A-14.




