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Numa operação audaciosa para o Brasil, a IBM pretende contratar até o fim do ano 2 mil 
profissionais para integrar sua equipe, que hoje conta com 9 mil pessoas (entre efetivos, 
temporários e estagiários). A intenção é chegar a 2008 com um quadro de 20 mil funcionários 
no país. Essa aposta da gigante americana é um exemplo de como o país está se tornando 
uma opção para as grandes empresas da área de tecnologia interessadas em formar talentos 
para prestar serviços aos seus clientes globais.  
 
A exemplo da Índia, que viu a economia crescer 9,3% nos três primeiros meses deste ano, 
impulsionada em parte pelo aumento do emprego na área de computação, a aposta é que o 
Brasil possa gerar uma mão-de-obra qualificada e igualmente barata, podendo contribuir para 
as operações internacionais dessas empresas. Com a vantagem de estar mais próximo da 
Europa e dos Estados Unidos, o que ajuda na questão do fuso horário. "A área de tecnologia 
oferece hoje uma oportunidade enorme para os brasileiros", diz o diretor de recursos humanos 
da IBM, Alessandro Rosa Bonorino.  
 
Outras fabricantes de peso como a SAP e Microsoft acabam de criar centros para o 
desenvolvimento de softwares no país, com a intenção de treinar técnicos para atender 
demandas de outros países. O SAP Global Service Center, que começa a funcionar hoje em 
São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, será um dos nove laboratórios criados pela companhia no 
mundo para desenvolver aplicações em plataformas SAP. Ele é fruto de uma parceria com a 
Universidade Vale dos Sinos (Unisinos) e pretende também fomentar o conhecimento no pólo 
de informática da região.  
 
O Instituto Brasileiro de Convergência Digital calcula que todo ano cerca de 40 mil pessoas se 
formam em cursos voltados para a área de tecnologia no país. Mas para atender à demanda do 
mercado o ideal seria ter o dobro de formandos. Para suprir esta defasagem na área de TI, as 
empresas de tecnologia vêm investindo tanto na formação dos próprios profissionais quanto 
em parcerias para desenvolver seu efetivo.  
 
A IBM, por exemplo, este ano quer concentrar seus esforços na formação de seu pessoal, não 
só da área técnica. O objetivo é desenvolver competências e fortalecer o crescimento almejado 
para os próximos anos. "Existe um déficit mundial de mão-de-obra, o governo do Brasil 
enxerga que isso é importante, mas a velocidade usada para criar mecanismos de incentivo 
ainda é baixa", diz o diretor de RH. A companhia investiu US$ 5,5 milhões em treinamento em 
2005 (sem considerar os mais técnicos), formou 100 novos gerentes e 200 funcionários foram 
selecionados como potenciais líderes. Só no mês passado, 98% dos funcionários discutiram 
seu plano de carreira na empresa. "Esse ano nosso objetivo é treinar 300 pessoas no 
programa de desenvolvimento gerencial", diz Bonorino.  
 
Como a estratégia da companhia é focar na formação de talentos, a área de recursos humanos 
recebeu em 2006 um aumento de 20% em seu orçamento, não revelado. Trinta executivos, 
inclusive, estão trabalhando na elaboração de uma proposta, com alternativas para a 
companhia aumentar seu foco na área de desenvolvimento de talentos, para poder continuar 
crescendo no país. A IBM, segundo Bonorino, cresceu 27% nos últimos dois anos.  
 
"As corporações estão buscando profissionais técnicos mas com conhecimento do negócio", diz 
Ione Coco, vice-presidente da Gartner, consultoria especializada em tecnologia. "As 
universidades formam hoje pessoas da mesma forma como faziam na década de 90. Não há 
uma abordagem sobre trabalho em equipe, gestão de relacionamento e conhecimento 
financeiro, habilidades importantes para o profissional de TI hoje". Ela acredita que esse "gap" 
dos recém-formados é sentido nos grandes provedores de serviço, onde até um analista júnior 
agora precisa ter conhecimento do negócio.  
 
O diretor-executivo de recursos humanos da Xerox, Márcio Lassance, diz que a maior 
dificuldade da companhia no país hoje não é encontrar técnicos, mas profissionais que tenham 
também outras habilidades gerenciais.  



"Procuramos pessoas que saibam atuar em um mercado dinâmico e sob pressão", diz. 
"Tentamos compensar isso com os nossos treinamentos internos".  
 
Em muitos casos, os profissionais um pouco mais experientes, apesar de terem um bom 
conhecimento técnico, também não possuem o perfil desejado pelas grandes companhias de 
tecnologia no Brasil. Na hora de recrutar talentos para trabalhar no novo centro de global de 
serviços em São Leopoldo, a SAP enfrentou dificuldades. A única exigência era que os 
candidatos tivessem ao menos três anos de experiência na área e fluência no inglês. Dos 400 
interessados, a companhia aproveitou apenas 25. "A parte técnica não foi um empecilho, o 
problema ficou na deficiência no idioma", diz Paula Jácomo, gerente de RH. "Para nossa 
surpresa eram pessoas com idades entre 22 e 30 anos".  
 
O diretor de TI do centro de desenvolvimento de software da Dell no Brasil, Jairo Avritchir, diz 
que tem dificuldade em encontrar profissionais mais maduros, com dez anos de atuação que 
tenham fluência no inglês. "Estamos nos unindo a outras empresas do setor para buscar 
parcerias com o governo com o objetivo de incluir nos programas de requalificação dos mais 
experientes o ensino do inglês", diz. A companhia possui fábrica em Porto Alegre voltada para 
o atendimento do mercado interno e externo.  
 
No quesito conhecimento do idioma inglês, a língua mundial dos "bits e bytes", os brasileiros 
ficam atrás dos indianos. Mas, também nessa questão oferecemos alguma vantagem. "Nosso 
sotaque é muito melhor que o deles e é mais fácil de ser entendido em todo o mundo", 
acredita o diretor de recursos humanos da Oracle, Alberto Brisola. "Nas conference calls é 
muito difícil compreender o que os indianos estão falando". O fato de nossos técnicos ainda 
não dominarem o idioma, para ele, é um limitador momentâneo. Brisola acredita que os 
profissionais brasileiros vem se destacando internacionalmente por terem um bom nível de 
formação em comparação a outros países. "Com certeza somos um dos melhores na formação 
de pessoas na América Latina", acredita.  
 
Pensando nesse potencial dos brasileiros, a Microsoft há três semanas inaugurou seu primeiro 
centro de desenvolvimento de softwares no país, em São Paulo. O objetivo é criar 
competências para que eles possam atender demandas de qualquer parte do mundo. 
"Também mandamos este ano 22 técnicos daqui para os nossos centros mundiais de 
desenvolvimento nos EUA e Europa", conta Christian Dainville, gerente de recrutamento da 
Microsoft. " E, a partir do dia 12, inclusive, a Microsoft também estará oferecendo em parceria 
com o Senac, um programa gratuito de capacitação na área de computação, com 500 vagas, 
voltado para universitários, alunos do ensino médio e para quem está saindo de cursos de 
áreas afins à TI. "Queremos treinar estudantes para atender as nossas demandas 
profissionais, qualificando-os junto às empresas parceiras", explica Dainville. "Os talentos 
existem, precisamos encontrá-los".  
 
Leia mais 
 
Indianos também apostam no Brasil  
Andrea Giardino 
 
Principal competidor do Brasil entre os países emergentes na briga pelo mercado de 
exportação de software, a Índia, apesar de forte rival, curiosamente nos vê como aliados na 
busca pelo modelo off-shore - projetos desenvolvidos localmente para atender outras regiões. 
Prova disso foi a entrada da Tata Consultancy Service (TCS), braço de tecnologia do bilionário 
grupo indiano Tata, há quase quatro anos. Entre os fatores de atração estão: fuso horário 
similar ao dos principais clientes, mão-de-obra qualificada e estilo de gestão parecido com o 
dos americanos e europeus.  
 
"Não poderíamos ignorar o mercado brasileiro, que é um dos mais importantes na área de 
tecnologia", afirma Sérgio Rodrigues, presidente da subsidiária da TCS . "Hoje, 90% das 500 
maiores empresas globais estão presentes no país", diz.  



A aposta foi tão acertada que, de acordo com o executivo, hoje a filial é a que mais cresce 
dentro da companhia, ultrapassando os escritórios da China, Indonésia e Hungria. "Só no 
último ano triplicamos de tamanho e a previsão é dobrar a receita em 2006", diz.  
 
O ritmo acelerado tem feito a empresa abrir um volume significativo de vagas desde que 
desembarcou no Brasil. Para este ano, a meta é contratar 800 pessoas, chegando a 1,5 mil 
funcionários até 2007. Rodrigues, alerta, no entanto, que a alta demanda interna e agora 
externa vem provocando um déficit de profissionais preparados no setor. "É imprescindível 
investir na formação de técnicos especializados no país se quisermos competir lá fora", 
ressalta. Na Índia, por exemplo, cerca de 500 mil engenheiros saem das faculdades de ciências 
da computação todos os ano. Quatro vezes mais do que o número de graduados no Brasil.  
 
Ainda como forma de melhorar o nível de qualificação dos profissionais que atuam nos três 
centros de desenvolvimento instalados no país - dois em São Paulo e um Brasília , a TCS 
finaliza um programa de formação, que deve funcionar com as principais instituições de ensino 
do país. "Mas ainda precisamos estimular a formação de técnicos para atender essa nova 
demanda", defende. 
 
Leia mais 
 
Aumentam as contratações em TI  
Andrea Giardino 
 
Após um desaquecimento de quase dois anos, o mercado de tecnologia volta a ganhar fôlego, 
com a retomada de contratações no Brasil. Dados do Gartner mostram que a previsão para 
este ano é de um aumento de 4% no orçamento de TI das organizações, recursos que acabam 
gerando demanda por novos profissionais. Pesquisa da empresa de recolocação 
RightSaadFellipelli mostra que em abril, os setores de tecnologia e telecomunicações, juntos, 
responderam por 19% do total das contratações feitas pelo escritório de São Paulo, somando 
101,65 postos.  
 
Para Matilde Berna, gerente de transição de carreira da consultoria, esse cenário é reflexo do 
bom desempenho da economia. "As empresas precisam continuar investindo em novas 
tecnologias para manter a competitividade". A maior procura, de acordo com ela, é por 
técnicos com visão estratégica, assim como já acontece com os executivos que trabalham na 
área. "Há demanda tanto para o mercado interno quanto externo. E temos uma enorme 
carência".  
 
O novo "boom" de vagas, inclusive, fez com que a empresa de seleção de profissionais, 
Michael Page, criasse no início do ano uma divisão voltada exclusivamente para o 
recrutamento em TI. Hoje, a média de entrevistados nessa área gira em torno de 70 
candidatos por semana, número quatro vezes maior do que o contabilizado há cinco meses. 
Segundo Marcelo de Lucca, diretor da empresa, parte desse movimento é originado pelo 
mercado offshore - exportação de serviços para o exterior.  
 
"Existem oportunidades para desenvolvedores de software, técnicos, analistas e consultores", 
explica. Valorizados pelo mercado, muitos talentos são disputados a peso de ouro, 
principalmente os mais experientes e que dominam tecnologias mais específicas. "Em alguns 
casos, os salários podem chegar a R$ 14 mil", diz  
 
Atualmente, a remuneração para cargos técnicos varia entre R$ 8 e R$ 10 mil. Retrato de um 
volume maior da oferta de vagas no mercado, em comparação aos profissionais qualificados 
disponíveis. "Aliado a isso, existe a barreira da fluência no inglês entre os mais experientes", 
diz Lucca. Problema que só contribui para a escassez de talentos na área. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2006, Eu & Carreira, p. D8. 


