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A importância da 
certificação para os 
profissionais de TI

O profissional que atua 
na área de TI precisa ser 
dinâmico e estar sempre 
atualizado com as 
novidades do mercado

Para isso, um grande 
diferencial na carreira 
de quem busca as me-

lhores oportunidades são as 
certificações. Com testes 
teóricos e/ou práticos, as 
certificações têm como ob-
jetivo reconhecer e validar 
as habilidades que o profis-
sional possui para atuação 
em determinada área e vão 
desde o nível básico até o 
mais avançado.

Por esse motivo, obter 
uma certificação requer 
grande investimento de 
tempo e dinheiro, além de 
ser uma forma de desen-
volvimento da carreira e 
ter destaque no mercado 
de trabalho. Os programas 
de certificações contêm um 
ciclo específico de treina-
mento, que visam instruir 
os alunos para o progresso 
das competências exigidas 
pela profissão. 

Para muitas empresas 
de TI, as certificações são 
mais importantes que uma 
graduação, por exemplo, já 
que tem como objetivo dei-
xar o profissional preparado 
para desempenhar papéis 
específicos em determina-
das áreas. Acredito que por 
mais completa e atualizada 
que sejam as grades curri-
culares das faculdades, é 
quase impossível se manter 
em dia com as práticas do 
mercado de trabalho, já 
que as estratégias estão 
em constante atualização 
dentro das organizações. 

Portanto, uma certifica-
ção é uma excelente forma 
de atestar o conhecimento 
do profissional. Segundo 
a Associação das Empre-
sas de TI e Comunicação 
(Brasscom), no Brasil, serão 
criados quase 800 mil postos 
de trabalho no mercado de 
TI até 2025. Porém, mesmo 
com muitas vagas disponí-

veis na área, ter graduação e 
o inglês fluente não garante 
vantagem na hora das entre-
vistas de empregos. 

As empresas exigem cada 
vez mais conhecimento 
prático das tecnologias que 
serão usadas e um profissio-
nal credenciado é a garantia 
que ele domina a atividade 
proposta para aquela fun-
ção específica. Os conhe-
cimentos adquiridos nos 
programas de certificações 
fazem com que empresas e 
profissionais saiam da zona 
de conforto, além de esti-
mular novos aprendizados 
dentro da companhia, já que 
é possível gerar resultados 
práticos à curto prazo. 

Vale mencionar que algu-
mas certificações exigem 
renovação periódica e são 
condições para manter 
as credenciais do profis-
sional com atualizações e 
melhorias em tecnologias, 
plataformas e ferramentas. 
Portanto, as certificações 
podem ajudar os profissio-
nais a se tornarem espe-
cialistas em determinado 
assunto. Ela ajuda no apren-
dizado de novas tecnologias 
e habilidades para uma 
possível promoção dentro 
da empresa, por exemplo. 

Assim sendo, obter uma 
nova certificação ou uma 
certificação avançada em 
uma área específica pode 
ajudar no avanço da carreira 
profissional. Vale ressaltar 
ainda, que a certificação 
profissional por si só não 
garante um bom cargo e 
nem um salário elevado. 
Vantagens como essas são 
consequências de todo um 
planejamento ao decorrer 
da carreira. 

O ideal é tirar uma certifi-
cação básica para ingressar 
no mercado de trabalho 
para depois avançar nos 
níveis, se tornar especialista 
e alcançar as melhores colo-
cações dentro da empresa.
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Quando as entregas no 
final do dia “falam mais alto”, 
não há imposição que fique 
“de pé”. Híbrido, remoto ou 
100% presencial? Eis a po-
lêmica generalizada entre as 
empresas, que transcendeu 
as conversas internas. As de-
cisões estão declaradas, jul-
gadas e subjugadas por toda 
parte. Isso porque não existe 
uma regra que funcione para 
todas as empresas, áreas e 
funcionários. Apenas um 
fato é comum entre todos: 
o que importa é o resultado. 

O “xis” da questão é a 
postura adotada por cada 
empresa, ou seja, o “olho 
no olho” ou do outro lado 
da tela. É ingenuidade 
achar que um único regime 
de trabalho atende a todos 
os departamentos de uma 
empresa. Ao mesmo tempo 
é míope o olhar que não 
reconhece que a presença 
física nem sempre é reque-
rida por todos. Para uma 
série de empresas bem-estar 
é sinônimo de resultado, 
e, fazer com que um pro-
fissional se desloque sem 
necessidade, preferência 
de gestão ou sensação de 
controle, não dialoga com 
a cultura que uma empresa 
deve sustentar.

Por outro lado, aquele 

profissional que se sente 
mais bem acompanhado, 
que precisa de melhor in-
fraestrutura, interação e até 
mais conforto psicológico em 
uma unidade empresarial, 
também legitima a presença 
pessoal. O fato é que não 
dá para fixar uma regra e 
achar que servirá para todo 
mundo. Há posições em 
que o trabalho remoto se 
torna viável, mas outras que 
a ausência física deixa de 
fazer sentido para a própria 
existência da função.

O ponto é: declarar um 
formato de trabalho em que 
o resultado esteja aliado ao 
bem-estar como uma en-
trega em sua completude, 
considerada em todas as 
esferas, indica maturidade 
em relação à organização 
dos times para um formato 
mais perene e alinhado com 
as expectativas da empresa 
e necessidades pessoais de 
cada indivíduo. Mas é notó-
rio que ainda há um longo 
caminho pela frente para 
avaliar os resultados que 
cada formato de trabalho 
é capaz de gerar, mas, sem 
dúvida, quando as entregas 
no final do dia “falam mais 
alto”, não há imposição que 
fique “de pé”.

(*) - É CEO da One7 
(https://one7.com.vc/).

Um dos exemplos mais 
recentes é da Lojas 
Renner, anunciando 

criação de fundo de R$ 155 
milhões para investimento 
em startups. O foco das 
iniciativas está nas startups 
localizadas nos Estados 
Unidos com operação no 
mercado norte-americano, 
no Brasil e no mundo. São 
empresas com alto potencial 
de crescimento e que podem 
oferecer soluções nas áreas 
de inovação e tecnologia, 
demandas centrais para as 
companhias latino-ameri-
canas. 

“É uma tendência que 
ganhou tração nos Estados 
Unidos há uma década e 
que agora acelera entre 
empresas brasileiras e lati-
no-americanas”, diz Carlos 
Lobo, sócio do Hughes 
Hubbard & Reed LLP. “São 
grandes empresas nacionais 
e multinacionais, de diversos 
segmentos, como varejo, 
tecnologia, educação, indús-
tria e bebidas, por exemplo. 
Os bancos já possuem suas 
corporate ventures e agora 
temos as grandes empresas 
como as candidatas naturais 
desse mercado”, explica. 

Investimentos buscam oportunidades para reforçar a participação no mercado internacional.

O nível de felicidade 
da população brasileira 
está pior após o início 
da pandemia. De acordo 
com a pesquisa Bem-Estar 
Trabalhista, Felicidade e 
Pandemia, realizada pelo 
centro de políticas sociais 
da FGV Social, a satisfação 
dos brasileiros com a vida 
em 2020, em uma escala 
de zero a dez, chegou a 
6,1 pontos - uma queda 
de 0,4 em relação ao ano 
anterior. 

E um dos principais 
fatores que impactam 
nesse resultado é o lado 
financeiro. O que nos leva 
a pensar sobre um termo 
ainda pouco abordado 
no dia a dia: a felicidade 
financeira. Afinal, o que é 
isso? E como o RH pode 
ajudar seus colaboradores 
a atingirem esse grau de 
satisfação? 
	 •	O que significa feli-

cidade financeira? 
- Esse termo está re-
lacionado à realização 
de um desejo financei-
ro, que se diferencia 
entre cada indivíduo. 
Pode ser desde conse-
guir pagar os boletos 
em dia, conquistar o 
imóvel próprio ou mes-
mo comprar qualquer 
coisa que desperte o 
sentimento de prazer, 
satisfação.

.   Por que ajudar o time 
nessa conquista? - De 
acordo com dados da 

Em conjunto à orientação financeira, há a possibilidade de 
oferecer crédito consignado privado. Foto: 

Corporate ventures brasileiras 
movimentam o mercado dos EUA
Embora a guerra na Ucrânia, a inflação e uma iminente alta na taxa de juros causem apreensão nas 
economias norte-americana e global, empresas brasileiras têm intensificado suas ações no mercado 
dos Estados Unidos por meio das corporate ventures, estruturas independentes de investimento 
vinculadas às organizações

inicial, com rápido po-
tencial de crescimento, 
norteadas por tecnologia 
e operação em diferentes 
países;

	 •	Objetivo	das	corporate	
ventures não é aquisi-
ção de 100% das empre-
sas, mas investimento 
para fortalecer partici-
pação no mercado inter-
nacional e acompanhar 
tendências de inovação 
e tecnologia, além de 
aplicar soluções e ga-
nhar competitividade. 
- Fonte e mais informa-
ções: (hugheshubbard.
com).
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Lobo enfatiza que o ob-

jetivo das companhias não 
é a aquisição completa 
das companhias, não nes-
te momento, pelo menos. 
“Estamos falando de in-
vestimentos, minoritários 
ou majoritários, em busca 
dessas oportunidades para 
reforçar a participação no 
mercado internacional e 
acompanhar tendências”. 
Em relatório divulgado pela 
CB Insights sobre o fluxo 
global dessas operações, 
no ano passado foram movi-
mentados US$ 169 bilhões 
em transações de corporate 
venture, representando 

crescimento de 124% em 
relação a 2020.

Entenda o movimento:
	 •	Fluxo	 crescente	 de	 ca-

pital entre companhias 
americanas, brasileiras 
e latino-americanas;

	 •	Fenômeno	das	corporate	
ventures se popularizou 
há cerca de 10 anos nos 
EUA e está em alta no 
Brasil e na América La-
tina;

	 •	Perfil	de	empresas	é	o	de	
grandes nacionais e mul-
tinacionais que buscam 
inovação e soluções por 
meio do investimento 
em companhias em fase 

A relação entre RH 
e felicidade financeira

ferramentas que facilitem 
o controle de gastos, po-
dem ser disponibilizados 
tanto presencialmente 
como online, por meio das 
mais variadas formas de 
comunicação - workshops, 
palestras, podcasts, webi-
nars, blog e canais de rela-
cionamento. Em conjunto 
à orientação financeira, 
há a possibilidade de ofe-
recer crédito consignado 
privado. 

Esse tipo de empréstimo 
é rápido, descomplicado, 
contém taxas de juros mais 
baixas que outras linhas de 
crédito, desconto direto 
na folha de pagamento - 
gerando menos preocupa-
ções com esquecimentos 
e imprevistos -, além de 
disponibilizar prazos mais 
longos para quitação e 
organização.

“Facilitar o acesso dos 
trabalhadores a essa mo-
dalidade de empréstimo 
proporciona inúmeras 
vantagens para sua saúde 
financeira e mental, o que 
se reflete no ambiente 
profissional. Sem a opção 
de crédito consignado, 
muitas pessoas perdem o 
controle de suas dívidas 
e enfrentam dificuldades 
constantes para realizar 
seus objetivos, sentindo-
se cada vez mais distantes 
da felicidade financeira”, 
finaliza. - Fonte e outras 
informações: (www.con-
sigamais.com.br).
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Serasa, o número de 
brasileiros endividados 
cresceu. Em dezembro 
de 2020, 61,3 milhões 
de pessoas tinham dívi-
das. No mesmo período 
do ano posterior, essa 
quantidade subiu para 
64 milhões. Segundo a 
CNC, o país encerrou 
2021 com uma quan-
tidade recorde de en-
dividados, chegando a 
uma média de 70,9% das 
famílias.

  A partir do momento 
em que a saúde finan-
ceira do colaborador é 
afetada, há um aumento 
em sua distração no 
trabalho e uma redução 
notável na produtivida-
de. Por isso, auxiliar a 
sua equipe em todos os 
processos necessários 
para a conquista da 
felicidade financeira faz 
toda a diferença, tanto 

para o funcionário como 
para a empresa. 

	 •	De que forma aju-
dar? - Segundo a sócia 
da Neon ConsigaMais, 
Camilla Clemente, há 
algumas medidas que o 
RH pode adotar. Entre 
elas, destaca-se a edu-
cação financeira. “Além 
de viabilizar um apoio 
emocional, quando você 
leva a sua equipe con-
teúdos que ensinam 
sobre finanças - desde 
o significado de termos 
financeiros até dicas 
de como se organizar e 
realizar o planejamento 
adequado -, oferece uma 
ferramenta valiosa para 
a obtenção da felicidade 
financeira e colabora 
também com a retenção 
e desenvolvimento de 
talentos”, afirma.

Esses conteúdos, juntos a 

Regras de lado. O que 
importa é resultado
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