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Estamos vivendo em uma época de marcas. Aos olhos dos consumidores, certos rótulos e logos têm maior valor que diversos outros
aspectos dos produtos.
Quando fazemos compras no mercado, muitas vezes já sabemos
o que esperar de vários produtos, pois conhecemos suas marcas e,
independentemente da imagem apresentada na embalagem ou do
preço do produto, atribuímos a eles um determinado grau de qualidade. Isso ocorre com os mais diversos produtos, desde refrigerantes
até softwares, passando por eletrodomésticos, automóveis e ração para
animais de estimação.
Na realidade, atualmente esse “julgamento” pela marca vai além:
um diploma universitário de instituições de renome internacional dos
EUA e Europa, por exemplo, confere a seu portador maior prestígio –
e exigência, por conseguinte – do que um equivalente nacional. Da
mesma forma, ex-alunos de universidades públicas ainda são vistos
pelos empregadores, ocasionalmente, com outros olhos em comparação aos de faculdades privadas.
No campo de TI, onde constantemente surgem novas áreas de atuação profissional, é impossível esperar que um diploma universitário
comprove conhecimento e competência prática em determinadas
áreas. É aí que entram as certificações profissionais.
Para atestar sua competência em áreas importantes à sua atuação
profissional, seu currículo pode ser incrivelmente claro. Porém, com
certificações profissionais, existe uma marca, seja de um fabricante
ou de uma instituição com esse único fim, que comprova seus conhecimentos, sua experiência e seu grau de excelência em diversos
aspectos da sua atuação profissional.
É evidente que um profissional sem certificação pode ser tão bom
quanto alguém certificado, ou até melhor – da mesma forma como
um sorvete de uma marca desconhecida, distribuída a somente um
supermercado, pode ser melhor que as marcas já estabelecidas. Porém, é preciso grande esforço para convencer o consumidor de que
o sorvete – ou o seu currículo, no caso – de fato tem essa qualidade.
A boa notícia é que, diferentemente de um produto, você pode se
associar a várias “marcas” – LPI, RHCE, ITIL, CobiT, PMP, CISSP
– de forma a atrair os olhos dos “consumidores” de todas elas e, com
isso, o sucesso.
Muito sucesso! n
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Lidere sua carreira ao sucesso.
Certifique-se.

O (ISC)2® certifica líderes do mundo todo. Um instituto sem
fins lucrativos e ganhador de prêmios de qualidade, que está presente
em 135 países e conta com mais de 60.000 profissionais
certificados no mundo. Tudo isso é fruto de 20 anos de dedicação
e investimentos na área de Segurança da Informação, provendo
certificações rigorosas e atualizadas.
Certifique-se e aprimore sua carreira através de uma das
melhores experiências educacionais disponíveis no mercado.
Visite www.isc2.org/brazil08 ou escreva para contato@isc2.org
para mais informações.

