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Empresas de TI estão mais exigentes na formação dos funcionários. 
 
Foi-se o tempo em que habilidade técnica bastava para o sucesso do profissional na área de 
tecnologia de informação. Diante da competitividade do mercado, as companhias adotam modelos 
de gestão que demandam de seus funcionários visão geral da organização, sensibilidade para 
prever impactos das mudanças de cenário para a empresa e o cliente, e capacidade de gerir 
equipes.  
 
- Não há espaço para os tímidos, que escolhiam que escolhiam a profissão para não interagir com 
o grupo. Além disso, a formação acadêmica deve ser genérica e não direcionada apenas para um 
assunto - diz Jacqueline Resch, diretora da Resch Consultoria em Recursos Humanos (RH). O 
profissional precisa ainda entender com clareza o impacto que as soluções apresentadas por ele 
terão para o cliente.  
 
Isso porque torna-se cada vez mais comum empresas de TI que usam o sistema de projetos, 
alocando o funcionário por alguns meses na mesma empresa. "Qualquer comentário errado 
podem causar mal-entendido com o cliente. É preciso ainda manter os valores da companhia de 
origem", afirma Patrícia Molino, diretora de assessoria e gestão de RH da KPMG, afirmando ser 
freqüente a contratação desta mão-de-obra pelos clientes.  
 
O sucesso depende ainda de formação diversificada. Gerente de central de recursos e 
atendimento da Microsiga, Álvaro Cysneiros é graduado em Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicações, com pós-graduação em Análise de Sistemas, Gestão da Qualidade e da 
Produtividade e Gerenciamento de Projetos e grande habilidade de comunicação.  
 
- As competências foram adquiridas de acordo com a demanda do mercado. Não basta ser um 
bom técnico ou especialista. É preciso enxergar soluções adequadas para cada cliente - reforça 
Cysneiros.  
 
Saber administrar equipes é outro ponto fundamental segundo Alcides Soares Filho, diretor de 
marketing da Opus Software. Depois de quase dez anos na rede de ensino de idiomas Yázigi 
Internexus, o executivo foi convidado para a área justamente porque as empresas de tecnologia 
da informação estão valorizando este tipo de experiência.  
 
- A tecnologia está cada vez mais perecível, sendo inviável trocar de profissional a cada nova 
ferramenta. A solução é contratar os que são facilmente adaptáveis a novos cenários - resume 
Soares Filho, que é formado em Administração de Empresas e se especializou em Análise de 
Sistemas.  
 
A migração do executivo começou há cinco anos, ao mesmo tempo que a Internet despontou no 
País. "Me aprofundando em tecnologia para suprir uma deficiência profissional, mas não tinha a 
intenção de um dia seguir nesta direção. Mas a oportunidade surgiu e resolvi enfrentá-la", diz o 
diretor de marketing da Opus Software.  
 
A tendência de mercado não significa, no entanto, que os especialistas no assunto não tenham 
mais vez. Ao contrário. "Eles têm, sim", garante Ruth Muraro, gerente de relacionamento com o 
mercado do Grupo Foco. "Mas ficam no operacional e não no comando das equipes. O gestor pode 
dominar a tecnologia, mas não colocar a mão na massa. Isso só em emergência", completa.  
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