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RESUMO 

Os cursos de tecnólogos têm como missão formar os alunos em áreas 

especializadas para serem absorvidos pelo mercado de trabalho num prazo menor 

que os cursos de graduação (licenciatura ou bacharel). A FATEC é uma instituição 

do governo do estado de São Paulo que em suas diversas unidades espalhadas no 

estado procura atender demandas específicas regionais. Um dos cursos oferecidos 

é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e uma das áreas específicas de 

formação que o mercado necessita é o Mainframe ou plataforma alta. Por não haver 

pesquisas neste sentido, fez-se um estudo de caso exploratório para investigar a 

falta de interesse em ingressar no mercado para trabalhar com Mainframe. Partiu-se 

do pressuposto que a falta de conhecimento em Mainframe nos cursos tecnólogos 

não favorecem a inclusão de disciplinas para capacitar os alunos para este tipo de 

mercado. Foi aplicado um questionário eletrônico em uma unidade da Fatec onde os 

alunos responderam voluntariamente. Os resultados revelaram que a falta de 

interesse e a falta de conhecimento em Mainframe favorece o desinteresse em 

ingressar no mercado de trabalho. Outras variáveis analisadas nesta pesquisa 

também revelaram que sugere novas pesquisas a serem feitas na área para analisar 

em outras unidades da Fatec que oferecem o mesmo curso e analisar as demandas 

regionais específicas para serem oferecidas as disciplinas em Mainframe. 

  

INTRODUÇÃO 

As instituições de ensino pública e privada têm como missão promover o 

desenvolvimento, disseminação e capacitação de conhecimentos em diversas áreas 

através de cursos especializados por área para a sociedade.  Além do 

desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos para serem aplicados nos 

diversos setores da economia, as instituições devem promover a capacitação aos 

seus alunos conhecimentos específicos para suprir a demanda de profissionais para 

as empresas. 

Para formar os alunos em áreas de conhecimentos aplicáveis ao mercado 

de trabalho, desenvolve-se nos projetos pedagógicos dos cursos, um conjunto de 

disciplinas específicas e genéricas para atender um perfil de conhecimentos 

observando as exigências do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para a 

formação dos cursos superiores e de tecnologia. 



 

Os cursos de tecnologia, ou tecnólogos, possui uma formação específica 

para atender demandas específicas de mercado formando o aluno num prazo 

inferior aos cursos superiores para que rapidamente possam ser absorvidos no 

mercado de trabalho. 

Uma destas áreas que exigem formações específicas e tem uma alta 

representatividade econômica é a área da Tecnologia da Informação (TI), onde as 

empresas em seus diversos setores econômicos exigem cada vez mais demandas 

de profissionais nesta área. 

O uso da TI nas empresas vem sendo aplicada no início da década de 1950 

e vem promovendo saltos tecnológicos onde a disseminação de novas tecnologias 

em software, hardware e serviços vêm crescendo a níveis assustadores. Uma área 

que continua sólida são os computadores de grande porte utilizado em grandes 

corporações denominadas de Mainframe, também denominado de plataforma alta. 

Os computadores de baixa plataforma são computadores de pequeno porte sendo 

utilizadas nas residências e largamente utilizadas nas empresas em seus 

departamentos. 

Os Mainframes, apesar de diminuírem na quantidade de instalações, mas 

em termos de capacidade, potência de processamento e desempenho, multiplicou 

diversas vezes onde ainda exige grande número de profissionais. Este tipo de 

ambiente tecnológico requer conhecimentos específicos e, no passado, foi 

amplamente difundido. Com a popularização da microinformática e a facilidade de se 

ter nas escolas e residências, houve uma migração de conhecimentos nas 

disciplinas voltadas à baixa plataforma, o mesmo não ocorrendo com as disciplinas 

para alta plataforma. 

O mercado de Mainframe ainda é vigoroso. De acordo com Valor Econômico 

(2013), o mercado de Mainframe no Brasil, em seu segmento, respondeu por 30% 

do dos investimentos em TI no país, representando aproximadamente US$ 420 

milhões de dólares. Ainda assim, há pouco interesse dos alunos em ingressar nesse 

mercado, provocando a falta de profissionais especializados nessa área. Quais são 

os motivos que podem gerar essa lacuna?  

A revisão da literatura revelou que não foi encontrada pesquisas que 

abordam o tema proposto, o que torna relevante, e, para compreender esse 

fenômeno, será feito um estudo de caso exploratório qualitativo para identificar 

variáveis que possam explicar esse fenômeno, partindo-se do pressuposto que a 



 

falta de conhecimento em Mainframe nos cursos tecnólogos não favorecem a 

inclusão de disciplinas para capacitar os alunos para este tipo de mercado. 

Foi aplicado um questionário em uma unidade de ensino público que oferece 

o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e os dados coletados 

serão analisados sob a ótica do discente e das perspectivas de mercado, uma vez 

que o curso de tecnólogos pressupõe formar alunos com perfil técnico para suprir 

este tipo de mercado. 

 

OBJETIVOS 

Tendo como pressuposto que a falta de conhecimento em Mainframe nos 

cursos de tecnologia não favorece a inclusão de disciplinas para capacitar os alunos, 

esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as razões pelos quais as 

disciplinas focadas em Mainframe não são contempladas nos currículos de ensino 

Como objetivo específico, este estudo pretende analisar as matrizes 

curriculares dos cursos de tecnologia em desenvolvimento de sistemas e cursos 

correlatos. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo teve como ponto de partida, a análise em um site especializado 

em oportunidades de emprego na área de TI, reportagens especializadas no setor e 

depoimentos voluntários de alunos do curso de ADS em uma instituição de ensino 

tecnológico de uma instituição de ensino público, revelando que as empresas estão 

tendo dificuldades para recrutar alunos que conheçam Mainframe. 

Foi realizado um estudo de caso exploratório para compreender o fenômeno 

em questão por estar mais apropriado a que se propõe. Miguel (2007) contextualiza: 

“O estudo de caso é um estudo de natureza empírica que investiga um determinado 

fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida, quando 

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são 

claramente definidas”. 

Yin (1981) define que o estudo de caso permite o uso de diversos 

instrumentos de coleta de dados tais como documentos, entrevistas, questionários e 

observações diretas para ter um melhor entendimento e compreensão da proposta 

da pesquisa, familiarizar e aprofundar o tema, permitindo uma visão e análise mais 

qualitativa para o estudo deste fenômeno (GABLE, 1994). Esta análise qualitativa 



 

permite é adequada quando os métodos quantitativos não são utilizados e fatores 

subjetivos são utilizados uma vez que os dados não são facilmente mensuráveis 

(FIDEL, 1993). 

Nesta pesquisa foi utilizado o método de estudo de caso exploratório e para a 

coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado respondidos 

espontânea e voluntariamente por alunos do curso de ADS e análise de documentos 

eletrônicos dos programas pedagógicos dos cursos de tecnologia disponíveis 

publicamente nos sites eletrônicos das unidades de ensino que possuem o curso de 

ADS. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A educação no país é gerida pelo Ministério de Educação (MEC) onde a 

evolução do ensino se dá em três níveis: fundamental, médio e superior podendo ser 

ministrada por instituições privadas ou públicas.  No curso superior há três tipos, a 

saber: Bacharelado; Licenciatura e Curso superior de Tecnologia (ou tecnólogos), e 

pode ser feito na forma presencial ou na modalidade à distância, cuja regulação 

deve atender o decreto federal nº 5.773, de 09/05/ 2006 (MEC, 2016). 

Neste estudo, será abordado o curso superior de tecnologia do estado de São Paulo 

voltado para o ensino na área de TI, especificamente em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), 

também chamado de Centro Paula Souza (CPS), oferece cursos de nível técnico 

(conhecido como ETEC) e cursos superiores de tecnologia (conhecido como 

FATEC) no estado de São Paulo. 

A FATEC foi criada pelo governo do Estado de São Paulo através do Decreto 

de Nº 50.573 de 02 de março de 2006 (CEETEPS – 118-2006) com a finalidade de 

formar profissionais com competência, habilidade e desenvolvimento profissional 

para atuarem no mercado de trabalho nas diversas áreas de conhecimento. 

Atualmente a Fatec conta com sessenta e seis unidades de ensino espalhadas pelo 

estado de São Paulo e em sessenta diferentes municípios. 

Nos cursos de TI oferecido pela Fatec, há o curso de ADS para suprir o 

mercado na área de desenvolvimento de sistemas. O quadro 1 resume o propósito e 

para que tipo de mercado de trabalho o curso procura atender a demanda. 

 



 

Quadro 1 – resumo da proposta do curso de ADS 

O que o aluno estuda Raciocínio lógico, cálculo, banco de dados, linguagem de 
programação. 

O que o profissional faz Cria, projeta, desenvolve e configura programas,  
softwares e sistemas para inúmeras empresas. 

Onde trabalhar Basicamente em todas as áreas, com destaque em: empresas de 
desenvolvimento de software, 
bancos, logística. 

Fonte: Guia das Profissões Tecnológicas (FATEC - 2015) 

 

Nota-se que a proposta do curso tem formação generalista, não sendo 

aplicado a um mercado específico o que torna interessante ao aluno ter abertura a 

desenvolver em uma área que tenha mais afinidade. 

De acordo com o projeto pedagógico curricular da FATEC Carapicuíba, o 

objetivo geral do curso de ADS é: formar profissionais que projetem, implementem e 

coordenem infraestruturas de tecnologia da informação, atendendo a necessidade 

de mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas nas empresas. 

O curso é ministrado em 6 semestres letivos, totalizando duas mil e oitocentas 

horas/aula e está dividido em disciplinas básicas (28%) e disciplinas profissionais 

(72%), onde estão inclusos o Estágio Supervisionado e o Trabalho de Graduação 

(TG). As disciplinas básicas envolvem conhecimentos iniciais de informática em 

geral (lógica, programação básica, hardware e arquitetura e organização de 

computadores) e disciplinas como administração geral, matemática discreta e inglês. 

 A partir do segundo semestre as matérias profissionais são aprofundamento 

de conhecimentos técnicos e de gestão de TI, havendo disciplinas obrigatórias e 

eletivas. As disciplinas eletivas são ofertadas de acordo com a demanda dos alunos 

e disponibilidade de docente para ministrar as disciplinas e direcionadas para 

alguma especialização, podendo o aluno escolher a disciplina de acordo com a sua 

afinidade. 

 Segundo consta no projeto pedagógico do curso de ADS na Fatec 

Carapicuíba, há a disciplina eletiva denominada ILP-507, cuja ementa consta a 

introdução e operação do ambiente computacional de grande porte (Mainframe) e 

programação em linguagem COBOL. 

 Os computadores de grande porte, plataforma alta ou Mainframe surgiu em 

meados de 1960 onde a empresa multinacional IBM produz desde essa época. 

Ainda há e houve outros fornecedores de computadores de grande porte, mas a 

única empresa que ainda se mantém sólida no mercado é a IBM, que será a 

referência para a presente pesquisa. 



 

Os computadores de grande porte foram comercializados no mercado através 

de seus diversos modelos que a IBM disponibilizou no mercado. Do início quando os 

computadores tinham como entrada de dados através de consoles e cartões ou fitas 

de papel aos modernos sistemas atuais, a IBM criou uma série de linhas de 

computadores que ficaram consagrados no mercado comercial mundial. 

Uma desta linha foi o /360 e seguido pelo /370, lançado no início de 1960 e 

1970 respectivamente. Os sistemas operacionais que gerenciavam os recursos 

destes computadores eram os DOS, DOS/VS, DOS/VSE e OS/VS. Na década de 

1980 surgiu a linha 4331,4341, 4381 e em seguida a linha 3080, 3090 que foram os 

precursores do atual sistema operacional z/OS (IBM, 2016).  

Se no passado esses equipamentos eram considerados enormes, pesados e 

monolíticos, atualmente com o avanço da tecnologia eletrônica e digital, os 

equipamentos diminuíram consideravelmente no tamanho, mas aumentando 

exponencialmente o poder de desempenho. 

Segundo a IBM (2010), a forma de analisar o poder desempenho dos 

computadores de grande porte é por milhões de instruções de segundo (MIPS) que 

a memória pode processar. Se na década de 1970 não ultrapassava 0,5 MIPS, 

atualmente há instalações que ultrapassam mais de 200.000 MIPS. 

Estes computadores são utilizados por grandes instituições financeiras 

(bancos, cartões de crédito, bolsa de valores, entre outros), grandes empresas em 

diversos segmentos e órgãos públicos como Banco Central, Receita Federal, 

PRODESP, entre outros. São empresas onde os sistemas são críticos e ficam ativos 

durante 24 horas e 365 dias por ano (também chamados de sistemas críticos de alta 

disponibilidade). 

Esse ambiente operacional destes equipamentos exige conhecimentos 

específicos do sistema operacional como um todo e a linguagem de programação 

utilizada é o COBOL. 

A linguagem COBOL é a referência para analisar os projetos pedagógicos se 

os cursos oferecem disciplinas de mainframe e nos documentos analisados, 

somente duas unidades da Fatec mencionam: Carapicuíba e Santos. 

 

RESULTADOS 



 

O curso de ADS é oferecido por 33 unidades da Fatec em todo o estado de 

São Paulo. Por ser um curso abrangente, seus alunos obtêm com relativa facilidade 

oportunidades de trabalho. 

Os cursos de ADS seguem um programa pedagógico aprovado pelo CPS e 

de acordo com a característica regional, é adaptada para atender demanda local. 

Ainda que os polos de demandas para este tipo de profissional se concentre na 

capital do estado, as empresas têm criados unidades de desenvolvimento e suporte 

em algumas cidades, como por exemplo, a IBM possui um datacenter para atender 

projetos nacionais e internacionais em Hortolândia, de acordo com o depoimento de 

um docente da unidade de Carapicuíba que conhece este datacenter. 

Observando os projetos pedagógicos e as grades de disciplinas disponíveis 

dentre as unidades que ofertam o curso, somente três unidades oferecem a 

disciplina que inclui o conhecimento em Mainframe, sendo duas delas as unidades 

Tiradentes (capital de São Paulo) e Santos. A unidade Carapicuíba oferece como 

eletiva, porém não é oferecido por não haver infraestrutura necessária para ministrar 

a disciplina, apesar de estar próximo geograficamente a um polo de empresas de TI 

que absorveriam este tipo de profissional. 

A pesquisa foi realizada na Fatec Carapicuíba por estar próximo 

geograficamente a um dos grandes polos de empresas de TI, logística, financeiro e 

comercial no município de São Paulo, que é Alphaville. A região de Alphaville 

pertence ao município de Barueri e o seu crescimento fez com que diversas 

empresas de TI sediassem neste local e geograficamente próximo à capital. 

Os cursos oferecidos desta unidade atende demandas regionais, 

principalmente os cursos de ADS e Logística. Em Alphaville há diversas empresas 

de TI que vão desde fornecedores multinacionais até pequenas empresas de 

consultoria de TI atuando tanto na comercialização e distribuição de softwares e ou 

atuando em diversos segmentos de serviços de consultoria, entre elas no segmento 

de Mainframe. 

A popularização do uso da microinformática nas empresas e nas residências 

mudou o perfil dos cursos de TI. Se no passado a alta plataforma era o tema 

obrigatório, hoje as diversas ferramentas e linguagens se concentram na baixa 

plataforma dada a facilidade de acesso. 



 

Para compreender melhor este fenômeno, foi realizado uma pesquisa 

utilizando um questionário eletrônico com perguntas semi estruturada para identificar 

variáveis que possam ser analisadas dentro do contexto da pesquisa. 

O questionário foi desenvolvido na plataforma SurveyMonkey onde pode ser 

elaborado e aplicado gratuitamente. O convite foi realizado através de e-mails de 

alunos, representantes de classe e redes sociais e o respondente foram informados 

que o questionário seria respondido por voluntariedade e espontaneidade. O 

questionário ficou disponibilizado entre os períodos de agosto a dezembro de 2015. 

De um total aproximado de 400 alunos do curso de ADS, 86 responderam 

voluntariamente o questionário cujos resultados serão apresentados a seguir. 

Os respondentes tiveram um perfil numa faixa jovem, sendo 67,4% entre 18 e 

25 anos e 32,6% entre 26 e 31 anos, revelando que os jovens buscam na unidade 

conhecimentos para a sua formação técnica e serem inseridos ao mercado de 

trabalho. Outro item interessante é a aderência do curso com o desejo pessoal do 

aluno em fazer o curso, que representou 65,1% dos respondentes, 45,3% desejam 

adquirir novos conhecimentos e 55,8% responderam que o nome da instituição dá 

credibilidade no mercado de trabalho. 

Os respondentes informaram que 68,6% disseram que trabalham ou conhece 

alguém que trabalha com Mainframe. Por outro lado, 44,2% responderam que não 

tem interesse em trabalhar com Mainframe. Apesar da plataforma não ser tão 

desconhecida entre os respondentes, boa parte não tem interesse em atuar neste 

tipo de plataforma. A tabela 1 apresenta as respostas sobre o conhecimento do 

aluno em Mainframe. 

Tabela 1 – Conhecimento de Mainframe pelo aluno 

Questão  % 

Não faço ideia do que seja  3,5% 

Já ouvi falar  24,4% 

Conheço, mas não me interesso  41,8% 

Conheço e tenho interesse  19,8% 

Conheço e trabalho com Mainframe  10,5% 

Total 100% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

De acordo com os resultados, nota-se o desinteresse e o desconhecimento 

pelos alunos são percentuais representativos, porém o interesse em conhecer e ter 

interesse em aprender é um percentual significativo. Isto representa que a cada 5 

alunos, um tem interesse e se projetarmos numa turma de 50 alunos, 10 poderiam 

ser formados em Mainframe. 



 

Os resultados obtidos corroboram o pressuposto desta pesquisa onde o curso 

por não oferecer, de fato, as disciplinas de Mainframe, além de não favorecer a 

disseminação do conhecimento nesta plataforma, não provoca o interesse do aluno 

em se desenvolver neste tipo de ambiente. 

Outra questão importante foi investigar a percepção do aluno sobre o 

mercado de trabalho em Mainframe. A tabela 2 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 2 – Conhecimento de Mainframe pelo aluno 

Questão  % 

Acredito que existe muito trabalho, mas poucas vagas  23,3% 

Acredito que existe muito trabalho e muitas vagas  17,4% 

Acredito que não existe trabalho  1,2% 

Acredito que existe pouco trabalho e poucas vagas  15,1% 

Acredito que existe pouco trabalho e muitas vagas  2,3% 

Acredito que é um mercado estável  16,3% 

Não faço ideia  24,4% 

Total 100% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se que os respondentes não têm uma visão clara do mercado de 

Mainframe, havendo um confronto de situações das respostas e uma parcela 

significativa não soube responder o potencial de mercado de trabalho em 

Mainframe. 

Diante dos resultados obtidos pode-se inferir que o pressuposto desta 

pesquisa acabou se confirmando, onde os resultados que indicam o 

desconhecimento da disciplina e do mercado e a falta de interesse foram relevantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa revelou que o tema proposto pode ser evoluído com outros vieses 

de pesquisas. As respostas suscitam novas questões envolvendo outros 

questionamentos que não foi possível de ser feito nesta pesquisa. Um exemplo seria 

traçar um perfil dos ingressantes para incentivar o aprendizado em Mainframe. Outro 

exemplo seria analisar a demanda de mercado do município e áreas circunvizinhas 

para determinar o oferecimento de formação técnicas mais dirigidas, uma vez o 

princípio da Fatec é formar profissionais que atendam demandas regionais. 

Ainda não é possível estabelecer uma correlação mais assertiva do problema 

de pesquisa apresentado, uma vez que a amostra coletada poderia ser maior e 

pode-se avaliar em aplicar o mesmo questionário em outras unidades que possuem 

o curso de ADS. 



 

O curso tem apresentado nas diversas unidades, grande procura pelos 

candidatos e o Mainframe ainda é um ambiente desconhecido pelos alunos. Se a 

pesquisa revelou que o aluno procura a instituição pela credibilidade e que vem para 

obter novos aprendizados, seria válido rever a grade das disciplinas e oferecer a 

disciplina. 

Outro ponto a considerar é a capacitação dos docentes em Mainframe para 

serem os multiplicadores de conhecimento, não se restringindo somente à disciplina, 

garantindo, assim, a continuidade do interesse das disciplinas pelos alunos. 
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