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Trata-se de um passo muito importante para o sucesso.  
 
Hoje, é quase impossível falar de educação sem abordar os impactos tecnológicos que vêm 
modificando o ensino, forçando tanto as bases quanto os profissionais e estudantes a 
acompanharem seu avanço extremamente veloz. Mais do que nunca, ela se apóia nos recursos 
oferecidos pela tecnologia para desempenhar um papel de agente de transformação e formação.  
 
A nova realidade traz uma nova formação. A alta demanda das corporações por sistemas de 
tecnologia que otimizem seus processos de trabalho é nitidamente visível. Isso traz outra forma 
de educação. A geração atual precisa estar preparada para atender às necessidades das 
companhias.  
 
Segundo pesquisas do IBM Business Consulting, 75% dos executivos financeiros no mundo 
apontam a falta de treinamento e de candidatos qualificados como os problemas que terão maior 
impacto sobre os negócios na área de TI nos próximos anos.  
 
Com isso, as instituições de ensino aprimoram seus formatos educacionais através de parcerias 
com centros especializados para estabelecer métodos de aprendizagem que correspondam às 
expectativas do presente e do futuro.  
 
A educação em TI é um passo muito importante para o sucesso. É clichê dizer que o mercado de 
trabalho é competitivo, mas nunca é demais frisar que um diferencial é indispensável para se 
destacar dos demais.  
 
O analista de sistemas e os profissionais de informática precisam ser tão mutáveis quanto a área 
em que atuam. Todo dia novos conceitos e temas são apontados e absorvidos pelo mercado de 
trabalho. Estar atualizado sobre as novas tendências requer conhecimento que pode ser adquirido 
com leitura ou cursos específicos. Na corrida contra o tempo, as empresas procuram profissionais 
que estejam em perfeita sintonia com as tendências e acontecimentos da área.  
 
Os dados de crescimento das novas tecnologias traduzem a ligação educação/TI. Com base em 
estudos realizados sobre o uso da internet, constatou-se que 39% dos acessos eram direcionados 
para conteúdos relacionados a educação e carreira. Isso demonstra claramente a preocupação dos 
jovens colaboradores com o seu futuro.  
 
Só no Brasil o setor de serviços associados à TI cresceu cerca de 11% em 2005 (fonte: Associação 
Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação). Os destaques ficam por conta do VoIP, 
wireless, outsourcing, gerenciamento de infra-estrutura e help desk.  
 
O Brasil conta hoje com uma gama de cursos especializados ministrados através de centros de 
treinamentos voltados para atender esse setor. Nesses cursos há forte aprendizado e programas 
de certificação que resultam em créditos, comprovando que os alunos apresentam as habilidades 
e o embasamento teórico necessários para implementar e administrar soluções.  
 
De acordo com os dados do IDC, profissionais certificados aumentam suas chances de conseguir 
uma posição melhor em 53%. Portanto, investir esforços em educação continuada é decisivo tanto 
para a empresa quanto para o profissional. Afinal, ao admitir colaboradores qualificados em sua 
equipe, as empresas aumentam a empregabilidade com qualidade, reduzem falhas, geram 
reconhecimento diferenciado e ampliam seus negócios.  
 



Em 2010, segundo o Gartner, o conhecimento do profissional em tecnologia será dividido em 
quatro linhas de atuação: tecnologia, gestão da informação, gestão de processos e gestão de 
relacionamentos.  
 
Levará maior vantagem quem se tornar especialista, mas, acima de tudo, quem souber trabalhar 
com versatilidade. A presença de um profissional versátil enriquecerá o time das companhias, 
trazendo mais facilidade em inovação de produtos, processos e serviços baseados em tecnologia 
da informação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 


