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Trabalho Programa Mais TI vai unir ofertas de vagas e cursos num mesmo ambiente, com apoio de empresas

Governo quer formar jovens programadores
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A possibilidade de obter certi-
ficações de empresas como
To t v s , Microsoft e Motorola e de
institutos federais é um dos
avanços inseridos na segunda
fase do programa Brasil Mais TI,
criado em 2012 pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção em parceria com a Associa-
ção Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Co-
municação (Brasscom) como
parte do programa TI Maior.

A base da iniciativa, cujo obje-
tivo é unir as ofertas de oportuni-
dades de trabalho e de formação
profissional em um mesmo am-
biente, é uma plataforma Mooc
(cursos online massivos e aber-
tos, na sigla em inglês) turbinada
por todas as inovações tecnológi-
cas disponíveis no campo da for-
mação, incluindo redes sociais,
games, vídeo, big data e mobili-
dade. “Para formar gente em TI
temos de ter plataformas inova-
doras”, apontou o ministro Mar-
co Antonio Raupp.

Em um ano, o programa con-
tabilizou mais de 104 mil cursos
concluídos, dos quais 24 mil se
referem a programas com carga
entre 200 e 380 horas. Os inves-
timentos iniciais ficaram em
R$ 2 milhões — para a segunda
fase, que inclui os programas
mais parrudos, serão R$ 12 mi-
lhões, dos quais R$ 8 milhões vi-
rão do Ministério da Educação,
disse o ministro durante o lan-
çamento da segunda fase do
programa, no último dia 12.

O Brasil Mais TI nasceu depois
de uma pesquisa realizada em
2010 para formar um retrato do
mercado de trabalho de TI no
país, com dados de 11 Estados.

O estudo apontou as 20 áreas e
14 subfunções mais demanda-
das pelo setor e identificou o dé-
ficit educacional que se delinea-
va a partir de dados como a que-
da na procura por cursos for-
mais de graduação em tecnolo-
gia de nível superior — a relação
de interessados por vagas pas-
sou de 2,81 em 2002 para 1,73
em 2010. Em paralelo, outra
pesquisa indicou que o descasa-
mento entre universidade e
mercado de trabalho estava na
raiz do desinteresse dos jovens
que veem a TI como hobby e têm
menos interesse em ciência da
computação do que, digamos,
programação web.

A possibilidade de treinar um
imenso número de pessoas ao
mesmo tempo com cursos que
têm níveis distintos de conheci-
mento dirigidos levou à opção
pelo Mooc. “A demanda por mão
de obra não seria suprida por
alunos da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo”,

compara Rafael Moreira, diretor
de políticas de TIC do MCTI.

Para despertar o interesse de
jovens das classes BCD, o progra-
ma foi criado com base em edu-
cação a distância orientada por
demanda do mercado, uso in-
tenso de mídias sociais e inter-
mediação de vagas.

Os cursos são gratuitos e distri-
buídos em três camadas. Na base
estão 14 programas introdutó-
rios com carga horária entre 16 e
80 horas de disciplinas como pro-
gramação web, algoritmos, pro-
gramação estruturada, matemá-
tica e inglês. A segunda camada
exige provas para ingressar em
cursos como programação Co-
bol, com carga de 140 a 380 ho-
ras, distribuídos em trilhas de
formação como banco de dados,
cloud computing, webdesign,
aplicações, segurança e mobili-
dade. Na terceira camada, recém
lançada, conteúdos mais robus-
tos renderão vouchers para os
melhores alunos fazerem provas
das tecnologias proprietárias. A
partir de outubro estarão dispo-
níveis cursos da To t v s e da Micro -
soft (.NET) e até o fim do ano, o de
mobilidade, que inclui as lingua-
gens Java para Android e objecti-
ve-C para iOS.

Até agora, os cursos mais procu-
rados são os de algoritmo, progra-
mação básica e programação web
– e tem crescido a procura pelas au-
las de inglês. Segundo o secretário
de Política de Informática do MC-
TI, Virgilio Almeida, os cursos fo-
ram acessados de mais de 80 paí-
ses. A plataforma contabiliza qua-
se 20 mil currículos cadastrados,
cerca de 70 mil seguidores no Face -
book, mais de 262 mil visitas em
agosto e mais de 170 mil seguido-
res no Tw i t t e r, onde diariamente
são postadas vagas decorrentes de

parceria com o site Curricu-
lum.com — só as oportunidades
cadastradas diretamente pelas
empresas ofertantes no portal Bra-
sil Mais TI já passam de 2,6 mil.

Segundo o diretor de recursos
humanos da entidade, Sergio
Sgarbi, empresas como Totvs, As -
sist, Cast e Stefanini já contrata-
ram profissionais oriundos do
programa. “Hoje o Brasil tem 2,5
milhões de pessoas envolvidas
em TI. Vai precisar de mais 300
mil até 2022”, antecipou o presi-
dente da Brasscom, Antonio Gil.

“Não sabemos quais tecnologias
vão direcionar o mundo, mas
certamente entre elas estarão
inovações como redes sociais,
big data e cloud computing.”

Todas estão sendo usadas pelo
próprio programa. Para engajar
o público de 16 a 25 anos, a plata-
forma soma uso intenso de redes
sociais e está lançando novida-
des como séries de vídeos como
Traduz para Mim, que decifra te-
mas técnicos, ou Vida de TI, com
orientações sobre a carreira na
área, além de games em formatos

como cartas e RPG, como Heróis
da TI e Minha Carreira.

Os conteúdos estão sendo dis-
ponibilizados também em apare-
lhos móveis — o próximo passo é
incluir no cardápio a TV Digital,
com interatividade por meio da
plataforma Ginga. W3C, Accentu -
re, Totvs, Microsoft, Motorola, Bri-
tish Council e +Unidos são as mar-
cas responsáveis pelas novas tri-
lhas de conteúdo e a rede Certific
responderá pelos certificados emi-
tidos pelos institutos federais de
formação tecnológica.
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Ministro da Ciência e Tecnologia Marco Antonio Raupp: “Para formar gente em TI temos de ter plataformas inovadoras”

Fonte: MCTI

Escassez de pessoal
Destaques do Brasil Mais TI

104 mil cursos completados, 24 
mil deles com carga horária superior 
a 200 horas

Acessos de mais de 80 países

20 mil currículos cadastrados

70 mil seguidores no Facebook

170 mil seguidores no Twitter

262 mil visitas à página do 
programa em agosto

Investimentos iniciais de R$ 2
milhões  – serão R$ 12 milhões na 
segunda fase do programa
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2013, Especial: Inovação, p. F9.




