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CENTER CURSOS  9 anosCENTER CURSOS  9 anos

•• CertificaçõesCertificações
* Microsoft Gold Certified Partner Learning Solution* Microsoft Gold Certified Partner Learning Solution
* Authorized * Authorized PrometricPrometric Testing CenterTesting Center
* Centro * Centro AutorizadoAutorizado de de ExamesExames FGV FGV 

PremiaçõesPremiações::
* * TroféuTroféu EvidênciaEvidência--20032003

•• * Master Cana/2005* Master Cana/2005
* * ExcelênciaExcelência emem QualidadeQualidade//GrupoGrupo EvidênciaEvidência--20052005
* 4o.Visão * 4o.Visão AgroindústriaAgroindústria/2006/2006

•• * * DestaqueDestaque emem EvidênciaEvidência--2006/072006/07
* Top Of Business * Top Of Business EvidênciaEvidência 20082008

•• AssociaçõesAssociações::
* IAMCP * IAMCP -- InternacionalInternacional Association Microsoft Certified PartnersAssociation Microsoft Certified Partners
* Centro * Centro AssociadoAssociado aoao GrupoGrupo UNINTER (UNINTER (FatecFatec//FacinterFacinter/IBPEX)/IBPEX)



















Agenda  Agenda  

• Mercado de TI no Brasil;
• Tecnologias;
• Posicionamento da Microsoft

Mercado

• Novos cargos e oportunidades 

Carreira

• Nova geração de certificação Microsoft.

Treinamento e Certificação



62%

38%

20 a 29 anos

54%46%

40 anos ou mais

Investimento em educação

Fonte: Você S/A – H2R

58%

42%

30 a 39 anos
54%

Não é suficiente

É suficiente



93%

7%

20 a 29 anos

30 a 39 anos 54%

14%

40 anos ou mais

Competição nos próximos 10 anos

Fonte: Você S/A – H2R

89%

11% 
30 a 39 anos 54%

Não é suficiente
É suficiente



Você considera sua formação

suficiente para competir nosuficiente para competir no

mercado de trabalho atual?



Déficit de milhares de profissionais 
qualificados para trabalhar na área de TI. 

Empresas de TI apontam forte carência 
de trabalhadores qualificados, o que de trabalhadores qualificados, o que 

restringe o crescimento da indústria de 
tecnologia no país. 

Fonte: Assespro



MÍDIAMÍDIA



DesafiosDesafios de TI das de TI das EmpresasEmpresas

Simplificar a infra-
estrutura e o 

gerenciamento

Reduzir custos e 
complexidade

Melhorar a segurança



O carinha da TI – O que que é isso? - LOCAWEB



As Pessoas Geram os As Pessoas Geram os 
Resultados da EmpresaResultados da Empresa



Pau no computador – O que que é isso? - LOCAWEB



Posicionamento da MicrosoftPosicionamento da Microsoft

Mais de 80% vêem 
na marca MS 

aspectos positivos

tecnologia 
avançada

Cenário de 
Desktops

96% dos sistemas 
operacionais são 

Windows

Cenário de 
Servidores

uma potência

Segurança

92% utilizam MS-
Office

85% utilizam 
Outlook para 

acesso a e-mail e 
agenda

77% Windows



PlataformaPlataforma Microsoft Microsoft -- ServiçosServiços

$326 $326 BilhõesBilhões
$389 $389 BilhõesBilhões

Microsoft Microsoft 
ServiçosServiços via via 

ParceirosParceiros

ServiçosServiços
de de outrasoutras

plataformasplataformas

Microsoft Microsoft 
ServiçosServiços via via 

parceirosparceiros

ServiçosServiços
de de outrasoutras

plataformasplataformas
ParceirosParceiros plataformasplataformas

ServiçosServiços via via 
Microsoft Microsoft 

2.4Bi2.4Bi

ServiçosServiços via via 
MicrosoftMicrosoft

4Bi4Bi

Source: Gartner Group, June 2007



Grande Desafio Grande Desafio da Tecnologiada Tecnologia

NãoNão faltam 

novas idéias

Não Não falta 

capacidade 

de produção, 

hardware 

nem software

Não faltam 

esforços de 

Marketing 

nem novos 

projetos

Falta Falta 
Profissional Profissional 
QualificadoQualificado



País mantém milhares de vagas
abertas na área de software

Para suprir essa demanda, a 
Microsoft intensifica treinamento 

Fonte:  Computerworld

Microsoft intensifica treinamento 
de parceiros e aposta em 
alianças com entidades 

educacionais.



Certificações Microsoft



A Center Cursos é um “CPLS” O Centro de  A Center Cursos é um “CPLS” O Centro de  
Treinamento Oficial MicrosoftTreinamento Oficial Microsoft

Utiliza material 

oficial – MOC 

Utiliza instrutores

certificados – MCTs
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Qualidade nos

treinamentos e 

salas de aulas

Utiliza ferramenta

de avaliação do 

curso – MTM



CARREIRACARREIRA



1. Supervisor de informação

2. Gerente de entrega de serviços

Carreira e MercadoCarreira e Mercado
Novos cargosNovos cargos

3. Gerente de relações tecnologia-negócio

4. Gerente de relações de outsourcing

5. Desenvolvedor de aplicativos móveis

Fonte: Computerworld 04/07/2007



TREINAMENTO E TREINAMENTO E 
CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO



PorquePorque CertificaçãoCertificação??



Áreas de atuaçãoÁreas de atuação

Tecnologia da Informação

InfraInfra --estruturaestrutura DesenvolvimentoDesenvolvimentoInfraInfra --estruturaestrutura

RedesRedes SuporteSuporte ComunicaçãoComunicação

DesenvolvimentoDesenvolvimento

Banco de Banco de 
DadosDados

Sistemas e Sistemas e 
InternetInternet OfficeOffice



RedesRedes
• Configuração do 

ambiente de redes
• Planos de 

contingência

SuporteSuporte
• Configuração das 

estações de trabalho
• Atendimento de 

ocorrências

ComunicaçãoComunicação
• Configuração 

ambiente Mobile
• Integração com 

Active Directory e 

InfraInfra--estruturaestrutura

Áreas de Atuação

contingência
• Administração das 

contas e acessos dos 
usuários 

• Administração do 
correio eletrônico

• Acesso à Internet e 
segurança do 
ambiente

• Interligação entre 
escritórios e filiais

ocorrências
• Esclarecimento de 

dúvidas

Active Directory e 
servidores

• Administração de 
dispositivos móveis



DesenvolvimentoDesenvolvimento

Banco de DadosBanco de Dados

• Definição dos 
padrões de 

Sistemas e Sistemas e 
InternetInternet

• Padrões de 
comunicação e 

OfficeOffice

• Levantamento 
das 

Áreas de Atuação

padrões de 
dados da 
empresa

• Modelagem de 
dados

• Relacionamento 
entre as 
diversas áreas

comunicação e 
design

• Soluções em 
HTML, ASP, C#, 
etc.

• Codificação de 
programas

das 
necessidades 
com o usuário

• Desenho da 
solução

• Modelagem de 
processos



RedesRedes SuporteSuporte ComunicaçãoComunicação

InfraInfra--estruturaestrutura

Tecnologia



DesenvolvimentoDesenvolvimento

Banco de Banco de 
DadosDados

Sistemas e Sistemas e 
Internet Internet OfficeOffice

Tecnologia







+ o nome de suas competências 
comprovadas, adquiridas através
dos exames de certificação 



MICROSOFT EMICROSOFT E--LEARNINGLEARNING

MAIS BARATO, ONDE E QUANDO VOCÊ 
QUISER!

Indicado especialmente para:

.: Quem tem algum tipo de dificuldade de ir em 
um Centro Oficial Presencial.

.: Pessoas que precisam o mais breve possível 
de cursos de versões novas e cursos que ainda de cursos de versões novas e cursos que ainda 
não se encontram disponíveis na modalidade 
presencial ou que haja algum tipo de
incompatibilidade de agenda.

.: Técnicos já experientes que precisam de 
atualizações rápidas.        

Comprando direto* com  Center Cursos, 
você tem descontos e benefícios especiais!



Perfil dos Perfil dos profissionais de profissionais de TITI

Redes e Redes e 
infrainfra--estrutura estrutura 

Introspectivo

Desenvolvimento Desenvolvimento 
de soluções de soluções 

Investigação

Bancos Bancos 
de dados de dados 

Visão global

Designer Designer 

Facilidade de 
criação

Não precisa ser 
Criativo

Facilidade de 
seguir regras e 
procedimentos

Boa comunicação

Referência 
externa

Facilidade de 
enxergar o 
contexto

Foco nos negócios 
da empresa

Fluência em 
comunicação

Diversidade de 
estilos

Abertura às 
críticas e 

sugestões



ResistênciasResistências

Certificação é cara

Vale a pena certificar?

Não preciso de treinamento para certificar

Certificação desatualizada

No concorrente me ofereceram...



Valor Valor aoao profissionalprofissional
• Cada Certificação Microsoft obtida 

permite que você seja mais 
reconhecido profissionalmente e 
obtenha melhores salários

ReconhecimentoReconhecimento

• Uma credencial da Microsoft representa uma 
comprovação de suas habilidades em tecnologia 
reais e específicas pelas quais os empregadores 
procuram

ConhecimentoConhecimento

• Os profissionais certificados ajudam a aumentar a 
satisfação do cliente, reduzir o tempo de inatividade 
de rede e encaminham o serviço para um nível 
superior,  auxiliando dessa forma para que as 
empresas tenham vantagens competitivas

QualidadeQualidade

• A Certificação Microsoft agrega credibilidade e 
diferenciação aos currículos e propostas, ampliando 
os seus negócios ou alavancando a sua carreira

CredibilidadeCredibilidade



Valor Valor parapara a a empresaempresa

• A certificação Microsoft simplifica o 
processo de recrutamento / 
contratação, aumenta a produtividade 
da equipe de TI e consolida a 
retenção de funcionários

CredibilidadeCredibilidade

• A contratação de profissionais certificados promove a 
adoção mais rápida e efetiva das novas tecnologias adoção mais rápida e efetiva das novas tecnologias 
com custos reduzidos; além disso, fornece 
comprovação mensurável da eficácia dos 
investimentos do treinamento

InvestimentoInvestimento

• Os profissionais certificados ajudam a aumentar a 
satisfação do funcionário, reduzir  o tempo de 
inatividade de rede e encaminhar  o serviço para um 
nível superior, auxiliando  dessa forma para que as 
empresas tenham vantagens competitivas

QualidadeQualidade
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Exercício
SWOT Analysis – fazer X não fazer
Fortes Fracos
Gosto de TI

Tenho trabalho  garantido 

O mundo todo usa produtos da 
Microsoft

Minha cidade não oferece 
suporte para que eu cresça

Não tenho condições de pagar o 
curso 

Oportunidades Ameaças
Fazer uma certificação  Oficial 
Microsoft  que me abrirá portas 
para o mundo

Crescer na carreira

Ficar  desatualizado

Perder oportunidades

A Microsoft  falir



Alexandre Borges em 1999
WOT Analysis – abrir X não abrir Center Cursos
Fortes Fracos
Tenho grande  disposição para o 
trabalho

Ouço mais do que falo e com 
isso descubro o que as pessoas 
querem  e valorizam

Sabia que a qualidade  seria  o 

Falta de experiência em ADM

Falta de recursos financeiros

Falta de contatos no mercado

Falta de estrutura física
Sabia que a qualidade  seria  o 
ponto chave  para obter retorno  Escola sem reconhe cimento

Oportunidades Ameaças

Só existiam  escolas de 
informática de nível básico em 
Ribeirão Preto

Pessimismo
Desistência
Sustentabilidade
Público restrito e exigente
Estimular empresas fortes a 
serem concorrentes



•• HÁ 9 ANOS ATRÁS…HÁ 9 ANOS ATRÁS…



CENTER CURSOS CENTER CURSOS ontemontem...... CENTER CURSOS em breve… 

CENTER CURSOS hoje…CENTER CURSOS hoje…



Quanto custa?Quanto custa?

•• 10 x R$110,00 para estudante, um MCTS de Windows Vista 10 x R$110,00 para estudante, um MCTS de Windows Vista 
por exemplo (2 cursos, com certificados assinados por Bill por exemplo (2 cursos, com certificados assinados por Bill 
Gates, reconhecido no mundo todo)Gates, reconhecido no mundo todo)

•• Um MCTS Windows Server 2008, 10 x R$ 160,00, para Um MCTS Windows Server 2008, 10 x R$ 160,00, para 
estudante (2 cursos, com certificados assinados por Bill estudante (2 cursos, com certificados assinados por Bill estudante (2 cursos, com certificados assinados por Bill estudante (2 cursos, com certificados assinados por Bill 
Gates, reconhecido no mundo todo)Gates, reconhecido no mundo todo)

•• Opções de cursos e agenda, disponíveis no site. Opções de cursos e agenda, disponíveis no site. 

Comparação:Comparação:
•• Cursos para WEB Design:  10 x R$ 115,00 Cursos para WEB Design:  10 x R$ 115,00 



Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?



SorteioSorteioSorteioSorteio



Mantenha o hábito Mantenha o hábito 
de aprender semprede aprender sempre
e conte conosco!e conte conosco!

Grato pela atençãoGrato pela atenção


