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OPINIÃO
O que esperar

de 2020?
Um novo ano se 

aproxima e a dúvida é a 

mesma: que áreas mais 

contratarão em 2020? 

O país continua em bus-
ca da recuperação da 
economia, da credibi-

lidade no mercado externo e 
da redução da taxa de desem-
prego. O que muita gente não 
sabe é que, com crise ou sem 
crise, as empresas continuam 
a contratar. 

Difícil acreditar, mas todas 
têm pelo menos três posições 
em aberto há meses e não 
conseguem preencher essas 
vagas. Isso quer dizer que há 
um apagão da mão de obra no 
Brasil mesmo com 13 milhões 
de desempregados? A resposta 
é sim.

Com esse cenário, inde-
pendentemente do setor de 
atuação, as empresas que 
mais contratarão em 2020 se-
rão aquelas que encontrarem 
profissionais criativos, que 
estejam realmente atualizados 
em relação às novas tendên-
cias, dispostos a entregar bons 
resultados e ir além.

Quem deseja conquistar uma 
dessas vagas e se diferenciar 
no mercado de trabalho pre-
cisa fortalecer competências 
e reduzir os gaps. O primeiro 
passo para esses profi ssionais 
é fazer uma retrospectiva de 
2019 a fi m de descobrir se 
estão acompanhado a revo-
lução tecnológica e as novas 
metodologias para discutir 
sobre esses temas.

Algumas desculpas não são 
mais aceitas. Um exemplo 
simples é o domínio do idio-
ma inglês, que continua a ser 
um diferencial nos processos 
seletivos. A falta de recursos 
fi nanceiros para fazer um curso 
ainda é a justifi cativa mais uti-
lizada por quem não conseguiu 
o emprego por não preencher 
esse requisito. 

Entretanto, com a revolução 
tecnológica e o surgimento de 
novas mídias, como YouTube, 
Instagram e Facebook, isso 
deixou de ser um álibi.

Hoje, o acesso à internet é 
muito mais fácil. Quem inten-
ciona ser absorvido pelo mer-
cado de trabalho deve lançar 

mão dessas ferramentas não 
apenas para entretenimento, 
mas também para ampliar 
seus conhecimentos. Hoje, há 
aplicativos, sites e até tutoriais 
nas redes sociais que oferecem 
cursos gratuitos de inglês. 
Basta uma busca no Google 
para encontrá-los.

Networking também é fun-
damental para esses candi-
datos. 

Participar de congressos, 
feiras, palestras e seminários 
sobre temas variados é uma 
boa forma de ampliar os co-
nhecimentos e, também, os 
relacionamentos. Mais uma 
vez, não é preciso desembolsar 
nenhuma fortuna para isso. 
Atualmente, há eventos gra-
tuitos sobre temas variados, 
onde é possível fazer novos 
contatos, que podem ser uma 
ponte para preencher vagas 
que estão em aberto.

Autoconhecimento é outra 
vantagem competitiva impor-
tante. Quem conhece suas 
competências, habilidades 
e pontos a desenvolver tem 
muito mais chance de ser 
contratado. Com o avanço da 
Inteligência Artifi cial em todo 
o mundo, saber aproveitar a 
capacidade máxima do ser 
humano é um desafi o. Vai se 
destacar aquele que se dire-
cionar para onde a máquina 
não vai ocupar espaço.

As empresas também bus-
cam profi ssionais com mais 
agilidade, maturidade emo-
cional e assertividade nas 
decisões. Ainda são requisitos 
importantes a empatia, saber 
ouvir e fazer o que os outros 
não fazem. Somente dessa 
forma, o candidato conseguirá 
se sobressair nos processos 
seletivos, ainda que as pers-
pectivas econômicas não sejam 
as melhores.

Enfi m, não adianta tercei-
rizar os problemas para o go-
verno ou para as empresas. É 
preciso planejar e agir para que 
2020 seja o ano da retomada 
do crescimento econômico, 
da redução do desemprego 
e do recomeço para muitos 
brasileiros.

(*) - David Braga é CEO, Board 
Advisor e Headhunter da Prime 

Talent.

David Braga (*)
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News@TI
CT Log Monitoring

@A DigiCert, Inc., líder mundial de soluções TLS /SSL, IoT e PKI, 
lançou hoje um novo serviço de monitoramento de registros CT 

para proteção avançada da marca. O serviço está disponível no DigiCert 
Secure Site Pro, o primeiro produto TLS que oferece monitoramento de 
registros por tomografi a computadorizada junto com outros recursos 
líderes do setor, como o kit de teste de computação pós-quantum (PQC) 
recentemente introduzido pela DigiCert. O serviço de monitoramento 
de registros Secure Site Pro CT ajudará as empresas a proteger suas 
marcas contra fraudes on-line. O registro e o monitoramento da emissão 
de certifi cados TLS por meio do monitoramento dos registros de CT 
estão se tornando rapidamente obrigatórios para proteger agências 
governamentais e grandes organizações, disse Jeremy Rowley, gerente 
de produtos da DigiCert (digicert.com).

Think IT anuncia nova divisão de Healthcare

@A Think IT, empresa brasileira de produtos e soluções em out-
sourcing de TI, anuncia o lançamento da Divisão de Healthcare, 

unidade de negócios dedicada ao atendimento de clientes da área 
de saúde, como operadoras de planos e hospitais. O “embrião” da 
nova unidade começou a ser gerado em 2012, quando a Think foi 
contratada para atender uma das unidades do Grupo Unimed, com a 
venda de infraestrutura de TI. O trabalho cresceu e exigiu a presença 
de uma equipe dedicada in house. No ano passado, a companhia fez 
a consolidação do projeto, para um ambiente totalmente otimizado, 
com gerenciamento online e 100% de disponibilidade. 

Squadra e Arkhi anunciam parceria para agilizar 
projetos de transformação digital

@A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada na 
oferta de serviços e soluções de tecnologia da informação e 

comunicação, e a Arkhi, consultoria especialista em transformação 
ágil de processos e negócios, anunciam acordo para a criação de uma 
oferta exclusiva, que permitirá agilidade e efi ciência às jornadas de 
transformação digital de seus clientes empresariais. Em conjunto com 
a Wblio, as companhias do Grupo Squadra trabalharão em conjunto 
durante todas as etapas de entrega dos projetos, que terão como 
diferencial a aplicação dos mais modernos métodos ágeis do mercado, 
em uma abordagem elaborada para gerar experiências mais práticas 
e rápidas aos clientes (www.squadra.com.br.).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Profi ssão TI: corrida contra o tempo

É um tanto paradoxal: enquanto 
11,8 milhões de pessoas procuram 
emprego no Brasil (IBGE – 3.º tri-

mestre de 2019), a área de Tecnologia da 
Informação (TI) deverá ter, até o ano de 
2024, 290 mil vagas em aberto (estudo 
da Brasscom), com falta de profi ssionais 
qualifi cados para preenchê-las. O salário 
médio desses trabalhadores é de R$ 4 mil 
(um gerente pode ganhar mais que o triplo), 
além de ser uma área que não sofreu com a 
crise. Continuou ampliando e contratando. 
Mas se é uma área tão promissora, por que 
não há profi ssionais sufi cientes para as 
vagas em aberto? Esse foi um dos temas 
discutidos no Hackathon de Carreiras da 
Universidade Positivo (UP) – versão TI, 
realizado no último dia 30 de novembro, 
em Curitiba.

Adriano Krzyuy, presidente da Associa-
ção das Empresas Brasileiras de Tecnologia 
da Informação (Assespro-PR), explica que 
a maioria dos profi ssionais disponíveis 
acha que está bem qualifi cada. No entan-
to, ele adverte que a área de tecnologia 
vem mudando numa velocidade alta e os 
profi ssionais não têm acompanhado as atu-
alizações. "Neste momento, eu estou aqui 
conversando com você, mas não sei o que 
os chineses estão inventando ou que sof-
tware os americanos estão desenvolvendo. 
O grande desafi o é manter-se em constante 
atualização e se qualifi cando", diagnostica.

Conforme Krzyuy, há demanda para mais 
eventos como o Hackathon de Carreiras da 
UP, especifi camente na área de TI, como 
foi o último, que colocou frente a frente 
profi ssionais em busca de recolocação e em-
presas que necessitam desses especialistas. 
Com a inteligência artifi cial, a internet das 
coisas e a massifi cação dos aplicativos para 
celular, ou a transformação digital como 
um todo, a demanda por profi ssionais de 
TI também deu um salto e necessita das 
mais variadas especializações. "Há vagas 
para desenvolvedores de software, suporte 
técnico, infraestrutura, analista de siste-
mas, entre muitos outros", analisa Krzyuy.

Concorrência

Kristian Capeline, coordenador-geral do 
Centro de Tecnologia da Informação (CTI), 
da Universidade Positivo, conta que a uni-
versidade recebeu perto de 2.200 inscrições 
para o Hackathon, bem acima da expectati-
va. Dessas, 600 pessoas foram selecionadas 
para o evento, a partir de testes que fi zeram 
em casa e pitchs em áudios que mandaram. 
O material foi analisado e selecionado por 
psicólogos e profi ssionais de TI.

O estudante universitário Matheus de 
Lara Raimundo, 23 anos, foi um dos par-
ticipantes do Hackathon. Ele conta que 
se inscreveu mais pela curiosidade de ver 

como funcionava a dinâmica do evento. 
Mas a participação lhe rendeu vários 
contatos e o estudante do penúltimo ano 
de Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) saiu de lá com 
uma oportunidade de emprego. "Foi um 
dia de muito aprendizado. Valeu muito a 
pena. Já em seguida ao evento recebi o 
telefonema de uma empresa, me pedindo 
mais detalhes do meu currículo. Estou 
aguardando um posicionamento", diz ele.

Apesar da graduação de Matheus não 
ser exatamente na área de informática, 
ele já entendeu que o seu curso tem várias 
ramifi cações que levam à Tecnologia da 
Informação - e as duas áreas serão cada 
vez mais correlatas no futuro. "Esse gati-
lho foi o que me fez pensar nesta área e 
participar do evento", diz o estudante, que 
já pensa em fazer alguma pós-graduação 
ou mestrado na área de TI, assim que se 
formar na Engenharia.

"Em todo o Paraná, contando todos os 
cursos de TI, cerca de dois mil alunos se 
formam por ano. Entre os alunos do CTI, 
a taxa de empregabilidade está em 92%. 
Atualmente, só o CTI, em Curitiba, possui 
cerca de 2 mil alunos. Então, não faria sen-
tido fazermos um evento voltado apenas 
para alunos ou profi ssionais daqui. Seria 
chover no molhado. Por isso, priorizamos 
quem não é da área e quem é de fora do 
Paraná. E vieram pessoas bem qualifi cadas. 
Um terço delas não era da área de TI", 
analisou Kristian. A Universidade ainda deu 
uma ajuda de custo de R$ 150 para pessoas 
que moram a mais de 150 quilômetros de 
Curitiba. O número de empresas interes-
sadas em participar do Hackathon também 
foi alto e não foi possível absorver todas.

Qual a formação?

O Paraná possui 15 mil vagas de tra-
balho em aberto na área de TI - somente 
em Curitiba são cerca de 6 mil. O levan-

FONTE Universidade Positivo

tamento é da Assespro. Já o Brasil, até o 
ano de 2024, terá 420 mil vagas à espera 
de profi ssionais qualifi cados e será difícil 
encontrá-los. Porém, apenas 46 mil pessoas 
se formam por ano (ensino superior) com o 
perfi l necessário para atender a demanda. 
Existem atualmente 845 mil empregos no 
setor, no Brasil. A maioria (42,9%) está 
concentrada em São Paulo. O estudo é da 
Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom), divulgado na metade do ano.

O coordenador do CTI da UP ressalta 
que, para trabalhar na área, o profi ssional 
não precisa ser necessariamente formado 
em informática - que possui dezenas de 
cursos diferentes -, mas um curso de 
pós-graduação na área é importante. Há 
setores que demandam, por exemplo, enge-
nheiros, jornalistas, advogados, psicólogos 
etc, mas que entendam de TI.

"A pessoa pode ter outra formação e fazer 
uma pós-graduação em TI. Mas também 
há áreas de trabalho que estão surgindo, 
como a Inteligência Artifi cial e a Ciência 
de Dados, que daqui dois ou três anos 
demandarão muita mão de obra. A gradu-
ação na área também será fundamental. 
Já chegamos no momento que, com seis 
meses de bacharelado, os alunos começam 
a ser contratados, tamanha a demanda. 
Sairá na frente quem começar a estudar 
agora", analisa Kristian.

A demanda por estes profi ssionais de 
TI está fi cando tão alta que, conforme o 
coordenador, no Hackathon anterior, já 
na semana depois do evento, as empre-
sas começaram a entrar em contato com 
os candidatos. Nesta última edição, que 
ocorreu num sábado, os recrutadores já 
começaram a entrar em contato com os 
candidatos participantes no domingo, com 
receio de chegar a segunda-feira e perder 
o candidato para outra empresa.

Universidade Positivo diagnostica por que faltam tantos profi ssionais de Tecnologia da Informação (TI) 
no mercado de trabalho

Como descartar corretamente aparelhos 
eletrônicos substituídos

O aparelho celular, o liquidifi cador, a 
caixa de som e outros aparelhos que foram 
substituídos por modelos mais novos no 
Natal, todos estes contam com circuitos 
eletrônicos que não podem ser descartados 
no lixo comum. Por isso, a cooperativa es-
pecializada em reciclagem de eletrônicos, 
Coopermiti, faz o alerta: os eletroeletrônicos 
usados ou quebrados precisam ser entre-
gues em postos de coleta especializados.

A boa notícia é que em São Paulo são 
mais de 70 endereços espalhados por 
todas as regiões da cidade que recebem 
este tipo de material. Componentes ele-
trônicos expostos em aterros sanitários 
ou mesmo em pontos de descarte irre-
gular podem liberar substâncias tóxicas 
como Mercúrio, Cobre, Cádmio e, além 
disso, impedir que outros componentes 
sejam reaproveitados pela indústria, 
diminuindo o impacto ambiental. Por 
isso, é importante se atentar ao local do 
descarte.

De acordo com o relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), o mundo 
produzirá 120 milhões de toneladas de lixo 
eletrônico por ano até 2050. Em 10 anos de 
funcionamento a Coopermiti já reciclou 2 

Para descobrir o endereço de descarte 
de lixo eletrônico mais próximo, basta 
acessar o site da Coopermiti e verifi car 
os pontos de coleta na Capital e Grande 
São Paulo - que vão continuar em fun-
cionamento também em 2020. Acesse: 
http://bit.ly/LixoEletronicoSP.

mil toneladas de resíduos eletrônicos, mas 
o número poderia ser ainda maior. Apesar 
do crescente engajamento dos paulistanos, 
a cooperativa trabalha com apenas 30% da 
capacidade de reciclagem devido a falta de 
destinação adequada de aparelhos eletrô-
nicos quebrados ou sem uso.
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