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Curso rápido ou 
faculdade: qual o melhor 

caminho para ser um 
programador mobile?

Com o crescimento 

do mercado mobile, 

muitas pessoas têm 

sonhado em ganhar 

a vida programando 

aplicativos para 

Android ou iOS. 

Este realmente é um 

mercado em ascensão, 

não é um “bicho de sete 

cabeças”, mas precisa 

de dedicação e algumas 

horas de estudo

Para conseguir desenvol-
ver um aplicativo, é pre-
ciso ter conhecimentos 

de lógica, especializar-se em 
uma linguagem de progra-
mação e conhecer todos os 
detalhes da plataforma para 
a qual pretende desenvolver. 
São necessárias algumas ho-
ras de estudo, treino e muita 
dedicação. Para isso, existem 
dois caminhos diferentes: 
optar por uma faculdade na 
área de TI (como Sistemas 
da Informação, Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação) ou escolher 
cursos livres, que podem ser 
on-lines ou presenciais.

E qual a melhor escolha para 
você? A resposta é: depende. 
Existem vários fatores que 
infl uenciam nessa resposta. 
É preciso pensar no seu mo-
mento profi ssional, quais são 
seus objetivos para o futuro, 
se você está disposto a gastar 
um pouco mais e até mesmo em 
quanta pressa você tem para 
entrar neste mercado. 

Analisando todos os aspec-
tos, o curso superior e os cursos 
livres possuem pontos positi-
vos e negativos. Enquanto um 
curso livre ensina de maneira 
mais rápida e prática, com um 
curso superior no currículo 
você pode ter mais prestígio 
no mercado de trabalho. Mas a 
verdade é que um programador 
pode escolher qualquer um 
destes caminhos para desen-
volver a sua carreira. Não é 
obrigatório ter uma faculdade 
para ser um programador, da 
mesma forma que é impossível 
exigir que todo profi ssional 
faça cursos livres.

Antes de optar por uma 
dessas rotas, minha principal 
dica é: tenha uma meta e faça 
o planejamento da sua carreira. 
Se você é um jovem que pode 
contar com certo apoio fi nan-
ceiro e não tem tanta pressa 
para entrar no mercado de 
trabalho, a faculdade pode ser 
uma boa pedida. Mas se você 
já tem uma carreira em alguma 
outra área e deseja entrar de 
cabeça no mundo dos aplica-
tivos, você certamente está 
com pressa e deseja aprender 
o mais rápido possível. Nesse 
caso, eu recomendo que você 
se especialize com os cursos 
livres.

Uma faculdade apresenta 

um ambiente de conhecimento 
sem igual. Nela você conhece 
pessoas e compartilha conhe-
cimento com profissionais 
em diferentes momentos da 
carreira. Mas tem uma dura-
ção muito mais longa. Muitos 
acabam sendo voltados mais 
para profi ssionais que desejam 
trabalhar na área acadêmica. 
A forma de ensinar foca nos 
conhecimentos teóricos, que 
são importantes para formar 
um bom profi ssional, mas que 
acabam diminuindo o tempo do 
conhecimento prático.

Outro ponto que precisa ser 
levado em conta é a velocidade 
com que as coisas mudam no 
mercado digital. Este é uma 
área extremamente inovado-
ra, com novidades surgindo a 
cada instante. E, infelizmente, 
o conteúdo programático das 
faculdades não conseguem 
acompanhar esse mesmo rit-
mo. O meio acadêmico é bem 
mais burocrático, precisando 
de tempo para conseguir ab-
sorver as novidades.

Os cursos rápidos já possuem 
mais agilidade, conseguindo se 
atualizar com mais facilidade. 
Existem cursos de especiali-
zação em diversas áreas, po-
dendo ser mais abrangentes 
ou específi cos. Isso garante 
que existe um treinamento 
ideal para cada uma de suas 
necessidades.

Com foco maior na prática, 
um curso rápido consegue en-
sinar mais em menos tempo. O 
aluno fi xa melhor o conteúdo 
por aprender com a mão na 
massa e consegue começar 
a desenvolver seus aplicati-
vos em um espaço de tempo 
menor. O valor também acaba 
sendo muito mais atrativo.

Uma tendência que vem 
ganhando força são os boot-
camps. Esse modelo de trei-
namento tem como principal 
vantagem ter uma duração 
mais enxuta com uma aplica-
ção quase que exclusivamente 
prática. Para quem quer entrar 
logo no mercado de trabalho 
mobile, esse acaba sendo um 
dos melhores caminhos.

O mercado mobile apre-
senta oportunidades para 
profi ssionais com diferentes 
perfi s. Isso permite que cada 
desenvolvedor consiga traçar a 
sua própria trajetória, podendo 
escolher entre a faculdade ou 
o curso de curta duração sem 
prejuízo para seu futuro no se-
tor. A escolha depende mais do 
perfi l de cada profi ssional e de 
quais são as suas expectativas. 
Por isso pesquise, conheça di-
ferentes instituições e escolha 
aquela que mais se adapte ao 
seu objetivo.

(*) É S&M Manager da Quaddro - 
Centro de treinamento focado no 

universo mobile, sendo seus carros-
chefe cursos de desenvolvimento 

de aplicativos em sistemas iOS 
e Android. Além desses, oferece 

outros cursos como Design Mobile, 
desenvolvimento de web services 

para aplicativos, games para apps e 
design para interfaces mobile

(www.quaddro.com.br).

Gustavo Torrente (*)

News@TI
Transforma servidores de placas de vídeo 
Tesla em estações de trabalho avançadas

@A NVIDIA anuncia novos recursos de software de virtualização que 
transformam servidores acelerados por placa de vídeo NVIDIA® 

Tesla® em estações de trabalho avançadas e fornecem aos departa-
mentos de TI os recursos de que precisam para atender às demandas 
de um espaço de trabalho virtual em toda a empresa. Certifi cado com 
centenas de aplicativos de estação de trabalho profi ssional, a NVIDIA 
Quadro® é o padrão do setor para visualização profi ssional corporativa 
há muito tempo. Agora, a  NVIDIA Quadro Virtual Data Center Works-
tation Software (Quadro vDWS) oferece uma experiência sem paralelo 
executando gráfi cos virtualizados e cargas de trabalho de computação 
em qualquer estação de trabalho virtual ou laptop dos data centers 
acelerados por NVIDIA Tesla (www.nvidia.com.br).

Conectar para Transformar

@A BASF lançou a edição 2018 do edital Conectar para Transfor-
mar. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades em que atua, a empresa está em busca de novos pro-
jetos de impacto social nas áreas de educação científi ca e ambiental; 
empregabilidade; e proteção dos recursos naturais e biodiversidade. 
Podem participar entidades com ou sem fi ns lucrativos, ONGs, OS-
CIPs e empreendedores individuais de qualquer região do Brasil, 
Argentina e Chile. No Brasil,  a BASF investirá até R$ 80 mil em cada 
projeto selecionado. As inscrições vão até 28 de setembro por meio 
do website https://prosas.com.br/editais/2824-basf-conectar-para-
-transformar-2018. Confi ra mais informações no release abaixo. Em 
caso de dúvidas, estamos à disposição.

A cada momento aparecem 
tecnologias, que trazem inova-
ções para o mundo corporativo 
e de TI, e a hiperconvergência 
é um exemplo. O objetivo fi nal 
é aprimorar o data center, 
hardwares e softwares que 
processam e armazenam as 
informações que circulam 
pelos computadores, sites, 
e-mails, etc. Nos últimos 15 
anos se acostumou a pensar 
em infraestrutura e dados 
transacionais, sistemas de 
registro e aplicações con-
vencionais, utilizando o data 
center como o foco destes 
equipamentos. Na próxima década, a expectativa é que a TI 
deixe de pensar apenas em si própria e observe tudo como 
negócio, abrangendo sistemas integrados, informações valiosas, 
aplicações nativas em nuvem, análise de dados e internet das 
coisas. Isso é a hiperconvergência.

De acordo com a CEO e diretora geral, Sylvia Bellio, da It Line, 
maior revenda da Dell Inc., a forma antiga SAN (Storge Area 
Network), cara e complexa, com alto custo de infraestrutura 
e pessoal capacitado, passará a ser uma infraestrutura mais 
integrada e facilmente gerenciada de forma elástica, ou em 
muitos casos automaticamente para aumentar em escala com 
velocidade, conforme a demanda (scale out).

“As novas empresas não se preocupam mais com a infraestrutu-
ra, porque faz parte do seu negócio e o crescimento é simultâneo. 
Muitas empresas nasceram nesse mundo mais recente e novas 
empresas surgirão no ambiente. Assim os empreendimentos 
atuais precisam inovar e promover a transformação digital 
para acompanhar negócios inovadores que surgiram com suas 
aplicações na nuvem, como no caso das grandes empresas de 
tecnologia do Vale do Silício”, analisa Sylvia.

TI agora faz parte do business
Para a executiva Sylvia Bellio, a modernização, automação 

e transformação são palavras chaves neste processo. A virtu-
alização, segundo ela, é algo presente nas empresas, e neste 
mundo novo, a hiperconvergência vem para facilitar o processo 
e transformar os data centers. “As empresas que trabalham com 
tecnologia, infraestrutura e software, como a nossa, precisam 
mudar o foco das conversas”, avisa.

De acordo com ela, até agora 
apresentavam-se as propostas 
e as soluções para as equipes 
de TI, e muitas vezes também 
se buscava o departamento de 
compras, que procurava sem-
pre a melhor solução dentro 
do custo estimado. Mas, em 
sua opinião, hoje é preciso 
também ir atrás dos respon-
sáveis pelo negócio. “Grandes 
empresas têm isto muito claro 
e defi nido, mas o mercado de 
pequenas e médias empresas, 
muitas vezes, enfrenta ainda o 
desafi o de conhecer, aprender 
e modernizar seu negócio 

sem ter pessoas ou cargos diferenciados para ajudá-los neste 
processo”, avalia.

O grande diferencial da hiperconvergência é a agilidade
A agilidade é o foco para crescer, e no entender de Sylvia, é 

preciso rapidez para mudar e transformar, diminuindo o ciclo 
para aplicações e serviços, o chamado Data Center in box. “O 
segredo da hiperconvergência está na virtualização, isto é, na 
migração das funções que eram exercidas por diversas máquinas 
para o ambiente virtual”, explica.

Para a especialista em TI, não é só espaço que a empresa 
ganhará com a hiperconvergência, e com hardwares, softwares 
e nuvem, que passam a interagir entre si, mas também pela 
mudança do processo de “decodifi car” e “guardar” os dados 
de todo o sistema de tecnologia da organização de forma mais 
simples, ágil e efi ciente. “Isto signifi ca que a infraestrutura tec-
nológica da empresa fi cará mais compacta e que as máquinas 
interligadas funcionarão de maneira mais rápida, terão maior 
capacidade de armazenamento e, ainda, haverá redução de 
profi ssionais especializados para operá-la, tornando possível 
para funcionários de outros setores lidar com a tecnologia”, 
ressalta Sylvia Bellio.

Conforme a especialista em infraestrutura de TI da It Line, 
ao optar por soluções de  hiperconvergência, as vantagens são 
imediatas. “Grandes marcas, como a Dell, possuem um portfó-
lio de soluções hiperconvergentes para auxiliar as empresas e 
aplicar todo o potencial desse recurso. Podemos oferecer estas 
soluções, produtos e serviços para viabilizar seu uso plenamen-
te”, informa Bellio.

Como fazer up-grade e reduzir a infraestrutura 
de tecnologia com a hiperconvergência

Eduardo Borba (*)

Em outras palavras, a dinâmica, que antes conduzida com 
entregas de longo prazo, hoje precisa dar lugar a entregas 
ágeis e que atendam rapidamente a demanda de inovação 

do mercado. E como o profi ssional deve se preparar para atender 
este novo perfi l de consumo?

Neste primeiro artigo da série, a proposta é mostrar que o 
cenário está mudando ano a ano e com certa difi culdade de pre-
visibilidade, pois a inovação tem a característica de círculos mais 
curtos. Levando em consideração este estigma, os profi ssionais 
devem buscar especialização de curta duração que abordem 
novas capacidades e tecnologias. É diferente da formação que 
estávamos acostumados no século XX. Hoje, uma especialização 
de dois anos já corre o risco de se tornar obsoleta antes mesmo 
de sua conclusão, impedindo o profi ssional de testá-la no mer-
cado de trabalho.

A exemplo das metodologias de desenvolvimento atuais, como o 
Ágile, no qual o desenvolvimento é realizado por etapas e testado 
constantemente, o profi ssional também deve buscar qualifi cações 
curtas e constantes para atender rapidamente a demanda vigente 
no momento, ou seja, é preciso estar adaptado ao mercado de 
trabalho e preparado para atender a demanda do cliente.

Ou seja, não é preciso deixar de lado seu conhecimento adquirido 
ao longo dos anos, mas somar a essa bagagem as necessidades 
do negócio atendido. Por exemplo, um arquiteto deve unir sua 
experiência na criação de uma maquete física para transformá-la 
numa versão virtual.

O impacto da transformação digital 
na carreira dos profi ssionais de TI

A adoção da transformação digital pelas empresas, baseada na melhor experiência do cliente, trouxe 
um impacto na carreira dos profi ssionais de Tecnologia da Informação. A tendência do digital veio para 
atender um novo perfi l de cliente, mais imediatista e dinâmico e que, portanto, exige um atendimento 
mais ágil e customizado, impactando inclusive naquele que o atende

E o profi ssional de TI? Esse deve se inteirar das demandas 
dos segmentos em que atua para buscar a especialização rapi-
damente. Quem não se requalifi car, não conseguirá se manter no 
mercado. E, qual a responsabilidade das empresas nessa jornada 
de transformação em ritmo acelerado?

A maioria das empresas toma decisões com base no ROI, mas 
no caso da inovação, fi ca difícil quantifi car o retorno sobre o 
investimento e, por isso, acabam deixando o tema apenas na 
agenda. Porém, uma boa saída é criar grupos de discussão para 
promover programas de transformação digital e, posteriormente, 
colocá-los em prática.

Quando se fala em transformação digital, todos pensam na 
tecnologia em si, mas se esquecem do impacto que ela traz na 
vida das pessoas. Mais do que nunca, estamos vendo um cenário 
de humanização e customização da tecnologia, no qual o usuário 
pode se sentir único. A experiência do usuário mudou e isso exige 
novos perfi s profi ssionais de atendimento.

A academia ainda tem seu papel nas especializações, mas as 
circunstâncias exigem que elas sejam aprimoradas constante e 
rapidamente, enquanto as empresas discutem e as testam para 
melhorar a experiência do usuário. Quem vem nessa jornada? 
Juntos, academia, empresas e profi ssionais podem construir e 
prover uma experiência única para essa geração tão exigente e 
sob demanda. O tema é complexo e merece novas discussões que 
serão abordadas em outros artigos que tratam do tema. Até lá!

(*) É presidente da SONDA, maior companhia latino-americana de soluções e 
serviços de tecnologia.

Compaq lança notebook mais fi no do Brasil  
        com leitor biométrico

A Compaq lançou sua nova linha de produtos e 
dentre os modelos de notebooks, está o Presario 
CQ-17. Com design moderno e discreto, o notebook 
traz recursos inovadores, como o leitor biométrico, 
que permite o desbloqueio do Windows em apenas 1 
toque e a tecnologia Sleep & Charge, que possibilita 
ao usuário carregar equipamentos via USB mesmo 
com o notebook desligado. Com 17mm de espessura 
e fabricado no Brasil, o modelo tem preço a partir 
de R$ 1.299 e pode ser encontrado nos principais 
varejistas do país, seja lojas físicas ou e-commerce, 
a partir de setembro. 

Preparado para desempenhar todas as atividades 
diárias do consumidor doméstico e do usuário corpo-

rativo, o Presario CQ-17 conta com porta USB tipo-C, 
com dimensões reduzidas e novo formato simétrico 
que aceita a conexão de qualquer um dos lados do 
conector. Isto signifi ca que não é mais necessário 
perder tempo procurando o lado correto para conectar 
um dispositivo. Além disso, esta nova porta possibilita 
cargas mais rápidas e longa duração. 

Na cor prata e com tela de 14' HD, ou seja, de alta 
defi nição, para reprodução de conteúdo e vídeos, o 
notebook soma ao novo portfólio da Compaq confi -
gurado com processador Intel Dual Core, memória 
de 4GB, sistema operacional Windows 10 e com 
duas opções de tecnologia de armazenamento: HD 
de 500GB e/ou SSD de 32GB.www.compaq.com.br


