
Oferta ou formação 
de profissionais quali f icados 
para o mundo de Tl? 

" por Mauricio Pimentel e 
Wilson Aparecido Costa de Amorim 

á mais de 15 anos que o Brasil vem discutindo 
a necessidade de uma revolução na educação 
que ataque a crise de qualificação profissional 
e a falta de investimento no ensino profissio-

nalizante de alta qualidade. Nesta revolução o papel da 
Tecnologia da Informação é relevante. 

Também não é nova a discussão sobre o baixo nível 
da adequação da formação técnica ou superior nas áreas 
de Tecnologia da Informação e Computação aos perfis e 
competências demandados pelas empresas e pelo merca-
do.Tão batidas quanto estes temas são as conversas sobre 
a entrada definitiva do Brasil no circuito da inovação e da 
revolução tecnológica, e sobre os entraves impostos pela 
deficiência de infraestrutura, o custo Brasil e a ineficiência 
trazida pela nossa enorme e pouco inteligente burocracia. 
O fato é que o propalado no passado como uma cena que 
viria a acontecer tornou-se uma notória e inquestionável 
realidade nesse momento. 
As oportunidades criadas e trazidas pelos próximos 

grandes eventos internacio-
nais que se realizarão no Brasil 
— Encontro Internacional da 
Juventude, Copa das Confe-
derações, Copa do Mundo, 
Olimpíada, entre outros — e 
as exigências de capacidade 
de comunicação e de tecno-
logia que demandarão serão 
muitas. Entretanto, se consi-
derarmos apenas questões 
como a disponibilidade e 
qualificação de mão de obra 
para aquilo que devemos 
dar conta no cotidiano, já te-A ut
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ríamos grandes problemas relevantes para a nossa vida 
comum. 

Por outro lado, o superaquecimento na área de Tl 
tem proporcionado altíssimas taxas de ocupação, o 
que eleva os salários, benefícios e o custo em geral 
dessa mão de obra, mesmo para os trabalhadores me-
nos experientes. Parece claro que esperar que a oferta 
da mão de obra qualificada promova disponibilização 
de pessoal em volume necessário para o equilíbrio 
do mercado e do cenário de empregos em Tl não é o 
mais razoável. É uma falsa esperança. 
O que se apresenta normalmente é a eterna reclamação 

de que os jovens formandos nas faculdades e universida-
des estão distantes do que é esperado pelo mercado, em 
qualidade, perfil e quantidade. Por conta disso,as empresas 
têm de realizar um retrabalho na formação dos jovens saí-
dos da graduação ou—ainda pior—convencer os egres-
sos da pós-graduação de que os"teorismos" não resolvem 
problemas reais do dia a dia. 

Entre as escolas superiores,a reclamação é de que as em-
presas não estão olhando para o futuro e estão amarradas 
às práticas já adobadas, incapazes de tirar proveito das no-
vas ideias que a academia produz. 

Uma "questão de ouro" surge, então: Como resolver 
em curto ou médio prazo a falta de profissionais capa-
zes de darem conta dos novos desafios,da continuada 

mudança no ambiente tecnológico e das demandas 
por tecnologia da informação do mercado produtivo? 
A questão é claramente complexa e abrangente. Por isso, 

nos concentraremos na visão da formação de novos pro-
fissionais para o mundo da Tl e especialmente na relação 
"Academia x Empresas" 

Parte da resposta encontra-se na transferência de tec-
nologia ou na política de licenciamento já amplamente 
praticadas por grandes fabricantes de nível global. Essas 
iniciativas são importantes, mas insuficientes, pois quase 
sempre estão focadas em ações estratégicas voltadas ape-
nas a produtos ou marcas. O mercado mundial — o que 
dizer do brasileiro — precisa de mais sinergia e colabora-
ção entre as escolas (técnicas ou superiores) e as empresas, 
cujo corebusiness seja produção de tecnologia, ou para as 
quais o ferramental de tecnologia seja necessário para a 
produção de outros bens e serviços. 

Nos países com economias baseadas em conhecimen-
to, esta sinergia, somada às conexões com as iniciativas de 
políticas públicas, é fundamental para a constituição de 
sistemas nacionais de inovação. 

Para lançar luzes sobre como realizar a integração 
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e maior sinergia entre escolas e empresas, elenca-
mos a seguir alguns pontos: 

1. Um filtro verdadeiro sobre o que tem ou não 
qualidade 
Um dos problemas reconhecidamente importantes na 
nossa educação é a questão da qualidade dos nossos 
estudantes e,a partir daí, do seu nível de desempenho 
e aproveitamento. A capacidade de ensino da estrutura 
educacional pública ou privada é uma variável chave 
neste aspecto. 
As provas nacionais de desempenho, realizadas ano após 
ano, produziram novos indicadores sobre essa questão. 
Os alunos de melhor qualidade são logo reconhecidos 
pelo mercado. Porém, da parte dos alunos, percebe-se 
pouca preocupação em fazer a separação entre "o joio e 
o trigo"entre as escolas. Desta forma, os critérios dos alu-

nos para escolha dos cursos ainda não levam em conta a 
qualidade do que é oferecido pelas escolas. 
O aluno menos avisado tende a tratar a oferta de cur-
sos no ensino superior como se as escolas fossem to-
das iguais. Conforme indicam as estatísticas das provas 
nacionais de desempenho, as escolas diferem entre si 
pela qualidade do ensino que oferecem. 
2. Colaboração na formação profissional 
e tecnológica 
As experiências de aplicação de programas e projetos 
de educação tecnológica desenvolvidos por meio da 
colaboração concreta entre as faculdades ou univer-
sidades, as empresas e o governo local ou federal são 
raríssimas. No entanto,todas elas são bem sucedidas. 
As oportunidades de atualização tecnológica, refor-
ma dos programas, influência e inovação nos mé-

todos, capacitação dos professores e melhoria da 
infraestrutura,suas salas e laboratórios, advindas des-
sa colaboração são diversas. Um trabalho conjunto 
entre escolas e empresas poderia ser traduzido em 
cases e conteúdos das disciplinas e ações de ensino 
que levassem em consideração a experiência e a de-
manda das organizações.Todavia, escola e empresas 
têm se constituído em mundos separados, aparta-
dos,sem conexão e por isso,o valor da ação conjunta 
é desperdiçado. 
3. Uso de infraestrutura e serviços já conhecidos 
pelos estudantes 
Do debate sobre colaboração surge outra questão, 
bem mais específica: o desenvolvimento e a ampla 
distribuição de conteúdo técnico de qualidade, que 
possa ser usado nas salas de aula, nos laboratórios, nos 
centros de treinamento ou nos dispositivos móveis, isto 

promoveria uma nova forma de estudo, 
capacitação ou preparação para os desa-
fios tecnológicos. 
A infraestrutura e os serviços — como os 
portais, redes sociais entre outros — já 
normalmente utilizados e conhecidos 
pelos jovens, poderiam ser empregados 
no esforço de formação de mão de obra 
nova. Tais conteúdos devem apoiar-se 
nas novas técnicas e métodos de ensino 
e serem preparados para atenderem à 
formação de vários níveis — técnica, ex-

tensão, superior ou de especialistas. 
4. Encontro entre profissionais e estudantes 
Um dos melhores caminhos para o incremento da 
formação técnica de qualidade é a promoção do en-
contro produtivo e direcionado entre profissionais ex-
perientes e competentes e jovens curiosos e talentosos. 
Entretanto, há aí uma dificuldade estrutural que é resul-
tante das exigências legais para o exercício da docên-
cia e o apoio das empresas para que seus profissionais 
mais experientes lecionem. 
A grande maioria dos profissionais está com a agen-
da tão tomada, não lhes restando tempo ou interesse 
para a docência. Com isto, torna-se raro o profissional 
que consegue congregar as exigências de produção 
científica, vivência em pesquisa, pós-graduação, en-
tre outras, e ainda a experiência em projetos empre-

"Um dos caminhos para o incremento da 
formação técnica de qualidade é o 
encontro produtivo entre profissionais 
experientes e jovens curiosos e talentosos" 
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sariais, na construção e entrega de soluções reais e 
no convívio com o mundo de negócios. 
Tais profissionais, no entanto,são imprescindíveis para a 
construção de valor que ocorre na troca de experiência 
e motivação para o estudo que isso traz. As empresas e 
escolas devem procurar formas de também valorizá-los 
neste sentido. 
5.Compartilhamento de esforços e recursos 
Há a necessidade de esforços e recursos compartilha-
dos que financiem e viabilizem ações e projetos de ino-
vação nas faculdades ou universidades, especialmente 
nos cursos da área da Tecnologia da Informação. 
Os erros e falhas,quando ocorridos,nos laboratórios esco-
lares,em geral ambientes isolados e protegidos,têm bai-
xo impacto. As ações colaboradas com as escolas pode 
riam agregar este baixo impacto à dinâmica e exigências 
do mercado empresarial.Com isso, seria possível oferecer 
aos alunos expostos a esse ambiente de 
convívio e inovação a possibilidade de 
criar visões mais amplas, contextualiza-
das e voltadas aos resultados realmente 
desejados nas experimentações de ino-
vação,algo difícil de ser materializado nos 
projetos e ações individuais. 

Essas são algumas das iniciativas de fácil 
implantação que poderiam criar expecta-
tivas de melhoria na retenção dos alunos 
e trazer resultados mais interessantes na 
formação dos novos profissionais de Tl. 

As razões para isso são várias. Entre elas, a contextualiza-
ção dos saberes, a antecipação do contato com as aplica-
ções práticas e reais dos conceitos e conhecimentos ad-
quiridos e a possibilidade de conversas sobre uma maior 
gama de experiências e casos já vividos. Desta forma, seria 
possível criar e reforçar a motivação dos estudantes para a 
finalização dos estudos e para o investimento de esforço e 
tempo em prol da realização profissional. Para a sociedade 
como um todo,o resultado seria o melhor aproveitamento 
na formação profissional. 

Porém, há um desafio que é ainda o maior de todos: a 
formação do ser humano, dos seus valores e condutas. É o 
desafio da preparação dos seres humanos para ou na Tec-
nologia da Informação, mas ainda,e sempre,seres humanos. 

Em 2003, num artigo publicado na Harvard Business Re-

view (maio/2003), o professor e pesquisador Nicholas Carr 
afirmou que a Tl não tem mais importância ("IT doesn't 
matter!"). Carr argumentou que os recursos de Tecnologia 
da Informação (hardware, software e comunicação) seriam 
cada vez mais commoditizantes e equalizadores. Ou seja, 
estes recursos se tornariam tão comuns e de fácil acesso 
que as empresas e organizações diversas teriam condições 
amplas de aquisição. Por conta disso, a produção de tais re-
cursos seria acelerada e os produtos distribuídos de modo 
ágil e barato como nunca antes. Os processos, controles e 
tarefas das mais variadas empresas se tornariam sempre 
iguais,já que partiam de softwares semelhantes. 
Onde estariam, então, as diferenciações estratégicas, de 

política ou projetos empresariais? 
Na capacidade de uso dos recursos comuns e ordinários 

disponíveis no mercado, ou seja, na competência das pes-
soas usuárias dos recursos.Tais pessoas — colaboradores, 

empreendedores, dirigentes ou proprietários das organi-
zações empresariais — é que deveriam estar prontas para 
usos e aplicações novas, demandas novas, questões novas. 

Esse, portanto, é o mais refinado dos desafios na formação 
da mão de obra: a junção da formação acelerada e efetiva 
de profissionais capazes de lidar com os recursos compu-
tacionais disponíveis e a responsabilidade, a capacidade de 
inovação,de empreender e de criar e desenvolver novos ne-
gócios em quaisquer áreas que exijam a tecnologia da infor-
mação como suporte. Superar este desafio é fundamental 
para o crescimento econômico e tecnológico do Brasil. 
A oportunidade e as demandas de formação não são — 

como se pode ver — triviais ou fundamentalmente sim-
ples, mas podem ser mais bem atendidas se a Academia 
e o Mercado conseguirem colaborar e orientar esforços 
conjuntos no atendimento dessas necessidades. • 

"Entre as escolas superiores, a reclamação 
é de que as empresas estão amarradas às 
práticas já adotadas, incapazes de tirar 
proveito das ideias que a academia produz" 
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Text Box
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