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O Google anunciou que busca novos talentos no Brasil. A intenção é atrair profissionais 
especializados em desenvolvimento de sistemas. Não há exigência de conhecimento em 
tecnologias específicas, mas os candidatos precisam ser bons comunicadores. Segundo Bruno 
Martins, gerente da Conquest One, empresa especializada na seleção de profissionais de TI, isso 
acontece porque, para as empresas, não adianta ter especialistas tecnicamente perfeitos, que não 
conseguem interagir com outras áreas e com os clientes.  
 
Martins afirma também que a demanda por profissionais da área vem crescendo desde 2005 e 
tende a se consolidar este ano. Prova disso é a criação de uma área dedicada a atender a seleção 
de especialistas em tecnologia na Michael Page, empresa que trabalha com seleção de executivos. 
"Acreditamos que a divisão deva ser uma das maiores da Page no Brasil", diz Marcelo De Lucca, 
diretor da companhia.  
 
A razão para esse volume de vagas está no custo-benefício da mão-de-obra brasileira. "Temos 
profissionais com alto grau de conhecimento técnico, que ainda são bons comunicadores e custam 
menos do que os norte-americanos", afirma Martins, da Conquest One.  
 
TI em busca de bons comunicadores 
   
Google anuncia que procura talentos no País e segue tendência de aposta nos brasileiros.  
 
Se fosse publicado nos classificados de empregos, o anúncio feito pelos diretores de engenharia 
do Google, Craig Nevill Manning, responsável pela área nos Estados Unidos, e Bertier Ribeiro 
Neto, líder da equipe brasileira, seria uma daquelas propostas tão boas, que chega a provocar 
desconfiança. "Estamos procurando por novos talentos", afirma Ribeiro Neto. "Não temos um 
número determinado de vagas, nem uma função específica que queremos preencher", 
complementa o executivo.  
 
Segundo Bruno Martins, gerente da Conquest One, empresa especializada na seleção de 
profissionais de TI, e Marcelo De Lucca, da Michael Page especializada na seleção de executivos, 
não é só o Google que está atrás dos melhores profissionais brasileiros de TI. A demanda por 
especialistas da área de tecnologia vem crescendo desde o ano passado e deve continuar assim 
este ano.  
 
A Michael Page, inclusive, criou uma divisão para atender exclusivamente à seleção desses 
profissionais. "A estimativa é de que se torne uma das maiores divisões da empresa no Brasil", 
conta De Lucca. A Conquest One, por sua vez, espera ser responsável pela colocação de cerca de 
três mil pessoas em 2006, o que representaria um crescimento de 56% em relação a 2005.  
 
A razão para esse volume de vagas está no custo-benefício da mão-de-obra brasileira. "Temos 
profissionais com alto grau de conhecimento técnico, que ainda são bons comunicadores e custam 
menos do que os americanos", lembra Martins. Além disso, De Lucca afirma que, em relação à 
Índia, outro pólo de desenvolvimento de tecnologia, temos a nosso favor o fuso horário, que é 
mais próximo ao dos EUA.  
 
Para o diretor da Michael Page, outro fator de crescimento do mercado de trabalho para 
especialistas em tecnologia é a visão por parte das organizações, de que a TI suporta e agrega 
valor ao negócio. "Quase todas as empresas estão implementando sistemas de gestão", conta. "A 
necessidade é tão grande, que um braço de nossa divisão é voltado apenas para a busca de 
profissionais capacitados a atuar em sistemas ERP, da SAP e da Oracle."  
 



A facilidade para se comunicar é uma característica muito valorizada nas atuais seleções de 
desenvolvedores, analistas, gerentes de projeto e gerentes de TI. O Google, por exemplo, não faz 
exigências relacionadas à formação, experiência anterior ou idade dos candidatos, mas quer 
encontrar pessoas que sejam capazes de se comunicar bem com a equipe regional e também com 
a global.  
 
Isso porque, para as empresas, não adianta ter um profissional tecnicamente perfeito, mas que 
não consegue interagir com outras áreas da companhia ou com clientes nos momentos em que 
precisa solucionar problemas e liderar projetos. "O conhecimento de uma tecnologia pode ser 
adquirido em treinamento, mas a aptidão para interagir com os colegas, não", explica Martins.  
 
Apesar de a competência técnica não ser, em muitos casos, o principal quesito de avaliação, nem 
todas as empresas são como o Google, que não estabelece como pré-requisitos o conhecimento 
de uma determinada tecnologia. De acordo com Martins, as ferramentas de destaque para este 
ano são: J2EE, VB.Net, Ajax, Weblogic/BEA, SAP, Oracle e MS-SharePoint. "Os especialistas em 
administração de Linux terão grandes oportunidades no segmento de infra-estrutura."  
 
Nos cargos executivos, os mais procurados são os gerentes de projeto. "As empresas têm 
terceirizado muitos projetos, mas contratam profissionais para gerenciar o trabalho 
internamente", conta De Lucca, da Michael Page. Há até novas posições, além, é claro, das 
tradicio-nais gerência e diretoria de TI, como gerência de governança.  
 
A iniciativa também é característica fundamental para o Google. "Nossos funcionários têm a 
característica de identificar o problema, propor soluções e resolvê-lo", afirma Craig Nevill 
Manning, responsável pela área nos EUA. O trabalho no site de busca é atraente para quem fica à 
vontade para tomar decisões.  
 
"Acreditamos no bom senso dos nossos profissionais para a tomada de decisões", diz Manning. 
"Quando surge uma dificuldade, é possível consultar um colega do lado para avaliar qual a melhor 
solução, se ela for encontrada, não é preciso pedir permissão o tempo todo para fazer as coisas. 
Dessa maneira, a informação flui com rapidez", complementa.  
 
Quem tem ambição de ocupar cargos altos pode se decepcionar. "Nosso organograma é bem 
horizontalizado", explica Ribeiro Neto, diretor de engenharia no Brasil. Segundo ele, a liderança 
não é imposta pela companhia, mas é bem recebida quando exercida com naturalidade. "Quando 
as pessoas gostam do que fazem, sentem paixão pelo trabalho, realizarão grandes coisas, sem a 
necessidade de seguir regras."  
 
Ele afirma que serão selecionados profissionais inteligentes, que sintam motivação com a idéia de 
que estão trabalhando para oferecer ferramentas que atendam as necessidades de milhares de 
pessoas no mundo. "Trabalhamos em coisas que têm interesse global para a companhia. Melhorar 
a qualidade da busca no Brasil. Descobrir o que pode ser aprimorado", complementa.  
 
Manning cita o Google News como exemplo de serviço que é oferecido como forma de tornar o 
site mais atraente para a busca de informações e que não oferece nenhum rendimento.  
 
Se você tem o perfil procurado e é mulher, tem mais chances ainda. Hoje, a equipe brasileira tem 
apenas uma representante do sexo feminino. E, segundo Manning, a intenção é tornar o ambiente 
de trabalho mais homogêneo. "As mulheres são boas comunicadoras e sabem trabalhar em 
grupo", lembra.  
 
Quem for contratado pelo Google deve estar preparado para participar de treinamentos 
internacionais e para atuar em projetos que podem atender a qualquer região do mundo. Os que 
forem escolhidos serão alocados de acordo com suas expectativas e habilidades.  



"Apresentamos a empresa, os candidatos se apresentam e chegamos a um acordo a respeito da 
área em que ele se sinta melhor e tenha mais aptidão para trabalhar", diz Manning.  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-12. 

 


