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O apagão da mão de obra de TI

� Em 2012, o segmento já apresentava um déficit de 50 mil
profissionais no Brasil, número que deve superar a marca de
400 mil até o ano de 2022 (Softex).

� Pior, apenas 15% dos alunos que iniciam cursos de
tecnologia da informação terminam suas graduações
(Fundação Getúlio Vargas).



A Formação de Pessoal para o Setor de TI

Empresas 

x 

MEC

Pública 

x 

Privada

Mercado 

x 

Academia



A Formação de Pessoal para o Setor de TI



A Formação de Pessoal para o Setor de TI

Percentual de alunos em Computação na UCLA 
(1971-2007)

Relação candidato/vaga (FUVEST, 2009)



Por que não atraímos tantos talentos? 
�Percepção errada da sociedade sobre o que, de fato, seja a 
computação;

�Perda de terreno da área para outros segmentos das engenharias;

�Declínio do interesse dos alunos no vestibular em Ciência da 
Computação; 

�Interesse decrescente das mulheres no segmento;

�Alta taxa de evasão dos alunos da graduação.

�"A maioria nasceu e o computador já estava em casa. E ninguém 
tem muito fascínio por um eletrodoméstico. Ninguém aqui pensaria 
em fazer uma graduação em liquidificador. Enfim, acho que o 

fascínio acabou“ (Prof. Carlos Eduardo Ferreira – USP).



É preciso regulamentar a área de TI?  
�A SBC propõe a constituição de um Conselho Nacional de Auto-Regulação, a ser formado 
por um conjunto de entidades representativas da Sociedade Civil com a finalidade de definir, 
manter um Código de ética e aplicá-lo no setor de Informática, visando a proteção da 
Sociedade e defesa da Área do ponto de vista ético e político.

�O cenário idealizado pela SBC :

1. regime de liberdade ao trabalho na profissão de Informática em todo o País;
2. competência profissional e posse do conhecimento como principais diferenciais a serem utilizados pela 

Sociedade e pelas empresas na contratação de serviços profissionais;
3. valorização do diploma de cursos superior como instrumento diferenciador de capacidade tecno-

científica e indicador de elevado potencial de competência profissional;
4. uso do controle de qualidade de produto para garantia da satisfação do consumidor;
5. uso da legislação pertinente (Cível, Penal, Comercial, Código do Consumidor, etc) para resolver 

divergências, punir irregularidades e promover a defesa de direitos;
6. sindicatos atuantes para defender os interesses legítimos direitos da categoria profissional;
7. conselho de Autorregulação atuante para a defesa da Sociedade por meio da vigilância do 

cumprimento da ética e de defesa da área do ponto de vista político.



Por que trabalhar na TI?  

�O trabalho na TI é complexo, arriscado e muda o tempo todo.

�Risco decorrente da complexidade de uma infraestrutura cuja 
tecnologia é atualizada constantemente.

�No entanto, esta mudança contínua cria um incontável número de 
oportunidades para os profissionais de TI.

�O mercado de trabalho de TI é um dos que mais cresce em 
número de vagas e profissões novas.

�A TI é hoje a espinha dorsal de quase todas as empresas.



Computação em Nuvem



Big Data



Mapa da Web (Barabasi) 

Quem conhece esta imagem?



Na era das Múltiplas Telas



Internet das Coisas



Vamos fazer uma pequena pesquisa!

Acessem o link: https://kahoot.it



Como vencer os desafios da TI?



Como vencer os desafios da TI?

�Incentivos econômicos e sociais.

�Difusão de modelos de sucesso na área - pessoas que podem servir de 
exemplos para os jovens - e de reconfiguração da imagem desse ramo do 
saber.

�Redefinir os perfis dos cursos e implantar a formação multidisciplinar, a 
criação de carreiras híbridas e a injeção do pensamento empreendedor.

�Levar a computação às escolas e contribuir com a educação dos alunos 
antes que eles decidam para qual curso farão vestibular. Levar o 
"computacional thinking" ou pensamento computacional para o ensino 
fundamental.
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Como vencer os desafios da TI?



Outra Proposição
Prof. Gilberto Câmara



Paradoxo da Computação Universal

Computação está em todos os lugares e 
sistemas…

...exceto nos departamentos de Computação
das universidades!



Porque caiu o interesse em Computação?

Porque nossos cursos formam gente em
Computação Comercial (que é muito chata!)

Vamos também formar gente em Computação Universal 
(que é muito mais inspiradora!)



Como fazer parte da Computação Universal?
É preciso ampliar os horizontes da Computação

Onde há fluxo de informação, existe espaço
para pesquisa em Computação



O que ensinamos e o que precisamos...

Computação comercial Computação universal

Teoria de computação Teoria da Computação 

Análise de Algoritmos Análise de algoritmos

Programação orientada-a-objetos Programação funcional

Software como serviço Design de sistemas complexos

Workflows e XML (uugh!) Sistemas dinâmicos

Bancos de dados relacionais Bancos de dados não-estruturados

Compiladores Cibernética e Vida Artificial

Interfaces WIMP Jogos e Simulação



Lua and the Web

Where is Lua?

• Inside Brazil
• Petrobras, the Brazilian Oil Company

• Embratel (the main telecommunication company in Brazil)

• many other companies

• Outside Brazil
• Lua is used in hundreds of projects, both commercial and academic

• CGILua still in restricted use
• until recently all documentation was in Portuguese

Vamos ensinar jogos em lugar de ensinar interfaces!

[Ierusalimschy et al, 1996]source: the LUA team



Fazer a Computação mais próxima da vida

Só 50% dos modelos propostos em
Computação são testados

90% dos modelos propostos nas Ciências
Naturais são testados

Large Hadron Collider

W. Tichy, “Should Computer Scientists Experiment More?”, IEEE Computer, 1998 



O dilema atual da Computação é mundial...

Tem mais gente em busca de novos
caminhos…

(Julho 2009)

“the curriculum lacks fundamental components that are essential in the construction of large 

systems”  (R. Dewar, CACM, Julho 2009)



Qual o futuro da Computação?
Podemos fazer e valorizar a pesquisa interdisciplinar…

…ou correr o risco de 
extinção (ou pior, da

irrelevância) 



Obrigado pela atenção!
rober@edu.faesa.br

Unidade de Computação e Sistemas - FAESA


