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Os 8 Niveis de Analista&nbsp;

Â Quer fazer carreira na Ã¡rea de tecnologia?Vejam este artigo que mostra a realidade
corporativa atual. Veja os requisitos exigidos dos cargos (principalmente da Ã¡rea tÃ©cnica) e pense
novamente se quer ingressar nesta Ã¡rea Â
â€œNas grandes empresas ou qualquer empresa que tenha um grande nÃºmero de pessoal de
tecnologia rola o que eles chamam de carreira em Y. Essa denominaÃ§Ã£o foi criada para que os
profissionais que nÃ£o quiserem passar para a Ã¡rea administrativa possam continuar subindo na
empresa na Ã¡rea tÃ©cnica, e ganhando melhores salÃ¡rios.
PorÃ©m, todo mundo reclama que Ã© dificÃ-limo ser promovido. EntÃ£o alguÃ©m criou o guia de
como ser promovido na carreira em Y.Â Â Analista 1
O indivÃ-duo comeÃ§a como Analista 1 e pode chegar a ser Analista 8.
Os Analistas 1 sÃ£o comumente conhecidos como Analistas baby, ou seja, um pouco mais que
estagiÃ¡rios.CondiÃ§Ãµes necessÃ¡rias para vocÃªs virarem Analistas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
Analistas 2 e 3
FaÃ§a o seu dever, cumpra seus prazos, fique algumas vezes depois do horÃ¡rio, faÃ§a cursos de
aperfeiÃ§oamento, seja sociÃ¡vel e trabalhe em equipe. Ã‰ necessÃ¡rio destruir plantaÃ§Ãµes de
pepinos (pepino = problema).
NoÃ§Ãµes de InglÃªs TÃ©cnico
Exemplo: Humanos normais.
Analista 4
Idem ao anterior + Matar um leÃ£o por dia (leÃ£o = um grande problema),
Com uma carga horÃ¡ria de 12 horas diÃ¡rias. Ser responsÃ¡vel por 30% da administraÃ§Ã£o de
uma rede pequena de 700 usuÃ¡rios. InglÃªs, espanhol e Visual Basic obrigatÃ³rios + 1 linguagem
desejÃ¡vel.
Exemplo: FodÃµes
Analista 5
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Idem ao anterior + Um dragÃ£o por semana (dragÃ£o = Ã© uma problema enorme),com uma carga
horÃ¡ria diÃ¡ria de 16 horas sem feriados. Ser responsÃ¡vel por 40% da administraÃ§Ã£o de uma
rede do tipo 1.000 usuÃ¡rios. InglÃªs, francÃªs, japonÃªs, espanhol, VB e C++ obrigatÃ³rios.
Exemplo: Mister M, David Coperfield, Padre Quevedo.
Analista 6
Idem aos anteriores, sÃ³ que, mata-se 1 leÃ£o por hora, um dragÃ£o por dia, um ALIEN por semana
(ALIEN = Ã© um problema do outro mundo) e mais uma Ã¡rea equivalente a meio globo terrestre em
plantaÃ§Ãµes de pepino. Carga horÃ¡ria diÃ¡ria de 20 horas. Ser responsÃ¡vel por 75% da
administraÃ§Ã£o de uma
rede de 2.500 usuÃ¡rios e 30% de todos os projetos internos de tecnologia.
InglÃªs, francÃªs, alemÃ£o, japonÃªs, espanhol, aramaico, latim, mandarim, vietnamita, VB, C++,
ASP, DHTML, Cobol obrigatÃ³rios.
Exemplo: Criaturas MitolÃ³gicas, Gnomos, NINJAS com o poder dos 9 cortes.OBS: Assim
como os NINJAS, somente um Analista 6 pode matar um Analista 6.
Analista 7
Idem aos anteriores, sÃ³ que, os leÃµes e dragÃµes fogem de vocÃª. VocÃª TerÃ¡ que caÃ§Ã¡-los
em outras dimensÃµes e planetas. Uma Ã¡rea equivalente a uma estrela classe 5 (Sol) em
plantaÃ§Ãµes de pepino e trÃªs ALIENS e um PREDADOR por dia (PREDADOR = Ã© um problema
impossÃ-vel de ser resolvido, exemplo, fazer um corpo com massa m viajar com velocidade acima
da velocidade da luz). Carga horÃ¡ria diÃ¡ria de 25 horas. Ser responsÃ¡vel por 100% da
administraÃ§Ã£o de uma rede de 6.000 usuÃ¡rios e 60% de todos os projetos internos de
tecnologia. InglÃªs, francÃªs, alemÃ£o, japonÃªs, italiano, espanhol, aramaico, latim, mandarim,
vietnamita, BORG, Taelon, Klingon, Volcano, pascal, fortran, C++, ASP, JAVA, XML, EasyTrieve,
IMS/DC e Todas as 13.500 lÃ-nguas e dialetos que o C3PO fala no filme Star Wars, obrigatÃ³rios.
Exemplo: Mago Merlin, JEDIs como Luck Skywalker e Obi-Wan Kenobi, Mestre Yoda (daÃ- o
nome de carreira em Y), Darth Maul, SPECTROMAN.
NÃ£o desanime, conseguir vocÃª irÃ¡, um analista 7 vocÃª serÃ¡. Grande poder tem o lado negro
ADMINISTRATIVO da FORÃ‡A. VocÃª tambÃ©m terÃ¡ que ser um HIGHLANDER, pois sÃ³ com
uma vida eterna vocÃª terÃ¡ tempo para atingir Este cargo, mas nÃ£o se esqueÃ§a que sÃ³ pode
haver um e nÃ£o deixe que nenhum outro analista 7, corte sua cabeÃ§a.
Analista 8
Ã‰ o cargo mÃ¡ximo no UNIVERSO e vocÃª serÃ¡ considerado como o mestre dos elementos.
VocÃª terÃ¡ o poder sobre a vida e a morte dos seres, logo vocÃª nÃ£o precisa mais matÃ¡-los,
vocÃª apenas deseja que os problemas se resolvam ou cria novas leis fÃ-sicas no universo para que
isso aconteÃ§a. E vocÃª irÃ¡ perdoar a todos. VocÃª serÃ¡ onisciente, onipresente e onipotente.
Carga horÃ¡ria diÃ¡ria indefinida, para vocÃª o tempo e o espaÃ§o jÃ¡ nÃ£o existem.
Ser responsÃ¡vel por 100% dos projetos e 100% da Ã¡rea de tecnologia de uma empresa de 30.000
usuÃ¡rios, em 7 dias.Exemplo: DEUS, BUDA, ALÃ•, ZEUS, ODIN, A FORÃ‡A.
CONCLUSÃƒO
Perceberam como Ã© simples desenvolver carreira tÃ©cnica???Â Fonte: Durval RafaelÂ Â
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