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O curso de Engenharia de Computação tem por objetivo 
“formar um profissional capaz de encontrar soluções inte-
grando hardware e software, bem como seus mecanismos 
de comunicação em redes e de interfaces com outras má-
quinas, podendo fazer desde o projeto até a sua implemen-
tação”, de acordo com o portal da renomada Universidade 
de São Carlos (UFSCar).
Ainda segundo a UFSCar, o curso engloba as áreas da 
computação e da eletrônica, mas enquanto o Cientista da 
Computação se volta para o desenvolvimento de softwares 
comerciais e o Engenheiro Eletrônico para o planejamento, 
coordenação e implementação de sistemas eletrônicos, o 
Engenheiro de Computação aplica os conhecimentos de 
ambas as áreas para o desenvolvimento de equipamentos 
computacionais. Outra diferença em tais cursos está no 
tempo de duração de cada bacharelado: a ciência da com-
putação costuma durar quatro anos, já a engenharia, tem 
previsão de conclusão em cinco anos. “Não se deve pensar, 
entretanto, que a engenharia de computação está somente 
ligada a computadores; por exemplo, estima-se, atualmen-
te, que 98% dos processadores não estão em computadores convencionais, e sim numa gama de 
outros equipamentos, possibilitando ao egresso atuar no desenvolvimento de sistemas embarcados 
diversos”, ressalta o portal da UFSCar.
Segundo Renato Ribas, coordenador do curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), o curso segue, nos primeiros anos, o padrão de todas as engenharias: muita física e 
matemática. Isso vem acompanhado da base da computação, com linguagens de programação, co-
nhecimentos de estrutura de dados e de algoritmos. Com o passar dos anos, ocorre um aprofunda-
mento nas disciplinas de eletrônica e de computação. Conforme a instituição, pode ser necessário 
fazer trabalho de conclusão de curso e estágio.

Fábio Martinazzo, gerente de uma empresa que fornece equipamentos para o setor de telecomunicações. 
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MELHORES CURSOS

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Universidade de São Paulo (USP)

Fonte: Guia do Estudante Profissões Vestibular 2011.

Fábio Martinazzo, gerente de uma empresa que fornece equipamentos para o setor de telecomunicações. 

O coordenador do curso da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Akebo Yamakami, afirma 
que a formação oferece trabalho em diversos ramos 
nas áreas de tecnologia da informação, desen-
volvimento de produtos, aplicações e serviços de 
indústrias e empresas, em centros de pesquisa, em 
universidades e no setor estatal. O portal do Guia 
do Estudante diz que ao se formar, este profissional 
não costuma ter dificuldade para entrar no merca-
do de trabalho, por causa da expansão do parque 

industrial brasileiro – muitas das máquinas são auto-
matizadas e operadas por sistemas computacionais. Além disso, o engenheiro pode trabalhar projetan-
do robôs, criando programas de computador, planejando e coordenando ações para a comercialização 
de equipamentos de informática e gerenciando redes de computadores em grandes empresas.
Um exemplo de quem se deu bem na área é o gaúcho Fábio Martinazzo, hoje com 26 anos que sonhava 
com o curso de engenharia da computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Dez anos se passaram e hoje o jovem já é gerente de uma empresa que fornece equipamentos para o 
setor de telecomunicações. Ele coordena 17 profissionais, trabalha pela melhoria da qualidade e dá 
dicas para quem quer seguir seus passos: “É preciso ser persistente, pois haverá situações difíceis e des-
motivadoras no curso, mas é necessário encontrar forças para continuar”.  Quanto ao salátio, Fábio diz 
que “a profissão é satisfatória financeiramente, principalmente neste momento em que o mercado está 
bastante aquecido, não só no Brasil, como em vários outros países” .
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ENTREVISTATecnomob
 Entrevistamos Otávio Abreu Pedroso de 
18 anos formado pela ETEC Professor Basili-
des de Godoy em Mecatrônica no ano de 2011. 
Segundo o Entrevistado, o curso atendeu as suas 
expectativas, já que ele desejava descobrir exata-
mente em qual área ele gostaria mais de trabalhar, 
e esse é um dos benefícios que a mecatrônica trás 
aos seus alunos, aos que não tem certeza de qual 
área pretende seguir, dentre mecânica, eletrônica 
ou informática, com o curso de mecatrônica se 
descobre em qual área você se sai melhor, segundo 
Otávio.
  Otávio também não teve muitos proble-
mas na hora de procurar um emprego na área 
de mecatrônica, já que o mercado da mesma 
é abrangente, e mesmo podendo trabalhar em 

diversas áreas, dentre elas, mecânica, eletrônica, 
e programação, recebe-se uma boa remuneração 
já em estágios, sem contar que um profissional, 
formado por uma faculdade pode chegar a ganhar 
em media de quatro mil a cinco mil reais.
 É também uma área muito atrativa para as 
empresas já que normalmente em uma empresa 

não se procura um candidato bom somente em 
uma coisa, mas sim um profissional que saiba “de 
tudo um pouco”, pois, ao invés de contratar um 
engenheiro em mecânica, outro em eletrônica, e 
outro técnico de computação, a empresa contrata 
apenas um funcionário que resolverá o seu pro-
blema muitas vezes mais rapidamente do que os 
três juntos, pois não haverá discordância entre 
termos técnicos como poderia ocorrer entre os 
engenheiros.
 Concluindo a entrevista, Otávio diz que a 
mecatrônica é um ótimo ponto de partida como 
também um ótimo ramo a ser seguido, de qual-
quer forma, mecatrônica abrirá diversas portas 
aos indecisos e também a quem pretende segui-la 
como carreira profissional.

“É também uma área muito atrativa para 
as empresas já que normalmente em uma 
empresa não se procura um candidato bom 
somente em uma coisa,”
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Essa previsão é resultado do IBCD (Índice Brass-
com de Convergência Digital), publicado pela 
Brasscom no dia 4 de maio de 2012. O estudo 
aponta que a falta de profissionais é crescente: em 
2010 o déficit foi de 75 mil profissionais e, até o 
final deste ano, deve chegar a 92 mil profissionais. 
Os motivos para a escassez de mão de obra  estão 
ligados à má formação e à ausência de vocação. 
“Existe um descompasso entre as universidades 
e os cursos técnicos, de um lado, e o mercado, de 
outro. As instituições de ensino não estão conse-
guindo formar profissionais bons o suficiente para 
atender as demandas corporativas”, diz Mauro Pe-
res, presidente da divisão brasileira da consultoria 
IDC. Entre os 65 países avaliados pelo Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), o 
Brasil é classificado abaixo da média mundial no 
desempenho em matemática e ciências, respecti-
vamente nas posições 57º e 53º. 
Ainda de acordo com o estudo, o número de 
cursos voltados a TI cresceram sete vezes em 
relação ao número em 2002. Contudo, o número 
de inscritos nestes cursos cresceu apenas quatro 
vezes no mesmo período. “Hoje as universidades 
oferecem praticamente uma vaga por candidato. 
Quem prestar, passa”, afirma o executivo Nelson 
Wortsman, diretor de infraestrutura e convergên-
cia digital da Brasscom. Ainda assim, o percentual 
de evasão destes cursos gira hoje em torno de 
80%.
Wortsman lembra também que muitos cursos, 
incluindo os técnicos, são criados em áreas onde 

o mercado não tem demanda para profissionais 
de TI, o que acaba os esvaziando. “Fizemos um 
trabalho junto ao governo do Estado de São Paulo 
que corrigiu a criação dos cursos de algumas 
Fatecs e Etecs”, diz. 
Mas o resultado do IBCD aponta que o proble-
ma pode ser ainda mais profundo. O percentual 
de evasão indica que muitos dos alunos que se 
matriculam nos cursos de tecnologia chegam ao 
nível superior despreparados. De acordo com a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a média global de investi-
mento em educação por estudante é hoje de US$ 
5,2 mil no pré-primário, US$ 6,4 mil no primário, 
US$ 8 mil no ensino secundário e US$ 8,4 mil no 
ensino superior. 
No Brasil este investimento é de US$ 1,3 mil no 
pré-primário, US$ 1,5 mil no primário, US$ 1,5 
mil no ensino secundário e US$ 10 mil no ensi-
no superior. “Por aqui se investe acima da média 
global no ensino superior, mas muito abaixo da 
média nos demais. Os alunos chegam desprepara-
dos à universidade”, afirma.
É um problema para a competitividade do País, 
que hoje tem apenas 10% de sua população entre 
25 e 34 anos com educação superior, contra a mé-
dia mundial de 34%. Na área de ciências e enge-
nharia, os formandos por ano representam apenas 
11% do total. “Não faltam cursos, mas precisamos 
avaliar com urgência onde eles estão e quais as 
razões da evasão”, diz Wortsman.

FALTAM PROFISSIONAIS 
NA ÁREA DE TI
O Brasil deverá chegar ao ano de 2020 com 750 mil vagas para profissionais de tec-

nologia da informação e comunicação.
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 Segundo um levantamento feito pela as-
sessoria do PT no Senado, o Brasil já é o quinto 
maior país do mundo em tecnologia. Estima-se 
que até o ano de 2020 o Brasil irá subir duas po-
sições no ranking mudial. E as vagas para a área 
aumentam junto com o crescimento do merca-
do. “Contamos com 120 mil vagas abertas na 
área de tecnologia. Para o ano que vem estima-
se 200 mil vagas disponíveis no mercado”, diz 
Reinaldo Belizario, professor da faculdade FIAP, 
“Disponíveis para quem? Para gente boa.”  
 O país está tendo o crescimento superior 
que à média dos outros países. Estamos com o 
desenvolvimento quase igual ao da Ásia. O Bra-
sil já é um centro de tecnologia. E temos muitos 
profissionais competentes aqui no Brasil, que 
vão trabalhar no exterior. “Aqui está faltando 
gente, e os bons ainda vão para o exterior. Poxa 
vida, poderiam ficar aqui para trabalhar com a 
gente, né?” completa o  professor.
 A área de TI é extremamente complexa. 
Uma das áreas mais difíceis e densas das ciên-
cias exatas. O profissional deve estar sempre 
estudando para se manter atualizado, pois novos 
recursos e tecnologias surgem à todo momen-
to. Por isso, existem diversas ramificações no 
mundo da tecnologia. A seguir um breve resu-
mo sobre as possibilidades de carreira na área. 
Os salários apresentados são resultados de uma 
pesquisa salarial da Desix Software Solutions.

CARREIRAS NA ÁREA DE TI
REDES DE COMPUTADORES
O profissional de segurança é muito procurado e 
valorizado no mercado. É uma área que exije muito 
do profissional. “Eu costumo falar que esse pessoal 
que trabalha com redes não tem final de semana, 
porque tudo que acontece nas organizações é de 
final de semana. Férias coletiva? Esquece.”, alerta 
o professor Reinaldo Belizário. É uma área que dá 
muito trabalho para quem deseja seguir carreira, 
contudo está sendo muito bem remunerado. Se-
gundo pesquisa salarial, o piso  tem uma média de 
R$ 2.100,00. Já o teto salarial de um Administrador 
de Redes é de R$ 6.242,86.

BANCO DE DADOS
Todos os dados das organizações precisam de segu-
rança. Esse profissional tem que dimensionar cor-
retamente o banco, como vai ser o acesso ao banco. 
Trabalha muito com o pessoal de ERP. “Depen-
dendo de como o profissional configura a base de 
dados, vai determinar a velocidade das operações 
de venda e consulta” ressalta Belizário. Um Admi-
nistrador de Banco de Dados tem o piso salarial em 
média de R$ 3.922,33 e o teto de R$ 8.376,33.
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CARREIRAS NA ÁREA DE TI

SISTEMAS PARA INTERNET
A grande sacada das empresas hoje em dia é disponibilizar o acesso para os clientes e consumidores, 
dentro de suas próprias casas. A partir do instante que ele coloca o serviço oferecido dentro da sua 
casa, você passa a trabalhar para eles. Cada transação bancária feita online diminui os gastos com os 
funcionários que estariam lá te atendendo, dentro das agências. “A empresa que não tiver o sistema que 
leva a organização para junto do cliente, está, numa questão de tempo, decididamente falida.”, afirma 
Belizário. “Então esse profissional vai trabalhar a parte de Web, Design e negócio para web. Uma coisa 
é fazer um site simples, outra é colocar a inteligência do negócio dentro do seu site, para cativar o seu 
cliente. Não se trata apenas de saber fazer uma telinha, um site bonito, você tem que saber cativar seus 
clientes, faze-los acreditar que eles jamais viveriam sem aquele produto. “. A média salarial do piso de 
um Analista de Sistemas de Internet  é de R$ 6.875,00, e o teto é de R$ 9.123,00.
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O CURSO QUE VOCÊ FEZ SUPEROU SUAS 
EXPECTATIVAS?
Sim. O curso que fiz foi de Redes de Computado-
res, neste curso você aprende a ligar vários com-
putadores de uma empresa, em uma rede, onde 
você pode transmitir e receber dados de vários 
computadores. Também trabalha na área de moni-
toramento dos computadores da rede, e manuten-
ção da rede, tais como reposição de cabos, geren-
ciamento de softwares e etc. A duração do curso é 
de 3 anos.

COMO A ÁREA DE REDE DE COMPUTADORES 
É ACEITA NO MERCADO DE TRABALHO?
Nos dias de hoje, falta mão de obra especializada, 
e com isso o requisito por profissionais na área 
acaba sendo bem amplo.

Nome: Marcio Baptista
Idade: 35
Área em que Trabalha: Rede de Computadores

ENTREVISTATecnomob

EM QUE TIPOS DE EMPRESAS O PROFISSIO-
NAL DA ÁREA DE REDE DE COMPUTADORES 
TRABALHA? E QUE TIPO DE FUNÇÃO ELE 
EXERCE?
O profissional da área de Rede de Computadores 
é contratado por empresas de tecnologia, e por 
empresas de telefonia (Embratel, Telefônica, Oi...), 
para trabalhar na are de segurança de dados, trafe-
go de informações e criptografia (cifragem desen-
volvida para proteger as informações que circulam 
pela web).

COM O AVANÇO DA TECNOLOGIA, COMO ESSA 
ÁREA TENDE A CRESCER?
Com o uso de banda larga móvel (3g), o uso de 

Wifi (internet sem fio), e o crescimento no 
mercado de Smartphones, a procura por 
Profissionais dessa área é ainda maior. E 
tende a crescer ainda mais.

QUAL O SALÁRIO INICIAL DESTA ÁREA?
O salário inicial depende da experiência 
do Profissional, mas pode variar entre 
R$910,00 – R$1200,00



 A automação surgiu por volta da década de 1960, onde foi inicialmente aplicada em redes au-
tomotivas, em que se utilizava de robôs para fazer movimentos pré-programados de forma continua e 
precisa, podendo também realizar tarefas de grande esforço físico como transporte de matérias pesa-
dos, pintura de veículos ou soldagem.
 Hoje em dia os robôs estão muito mais precisos e eficientes, podem realizar tarefas com extre-
ma precisão mantendo sempre o mesmo padrão de trabalho e além de tudo são muito mais baratos do 
que a mão-de-obra humana, seus custos de manutenção são muito baixos se comparados aos benefícios 
que eles geram.
 
 Hoje em dia, a utilização de robôs em indústrias é vital já que a demanda por produtos é muito 
grande e sem a grande produtividade que eles geram seria quase impossível manter as fabricas traba-
lhando com mão-de-obra humana, sem contar que os preços dos produtos subiriam muito, tornando 
difícil a compra e consequentemente diminuindo o lucro das empresas, o que poderia gerar uma gran-
de crise econômica por tantas falências de empresas. 

AUTOMOMAÇÃO INDUSTRIAL 
E ROBÓTICA
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