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Há muito tempo se diz que o Brasil vive um momento especial na sua história. Grandes
investimentos aportam no país, acompanhados de grandes projetos de desenvolvimento de
infra-estrutura nacional e economia em franco desenvolvimento. Terreno vasto, de solo fértil.
Preparar-se para o desafio de crescer junto com o país virou o mantra das organizações.
Metas de produção foram revistas, processos estão em constante melhoria, mas é o capital
humano das empresas que tem ganhado especial atenção. O motivo dessa valorização é óbvio e
simples: uma empresa não existe sem pessoas. Converteam, Vale e Usiminas são alguns
exemplos de empresas que decidiram capacitar seus profissionais de olho no futuro.
Por se tratar de uma área cada vez mais estratégica para estas organizações, profissionais
envolvidos com a Gestão de Projetos estão gradativamente voltando para às salas de aula. O curso
de pós-graduação em Gestão de Projetos do Ietec foi o escolhido para a capacitação profissional.
&ldquo;Quando tomamos a decisão de contratar a especialização do Ietec, nosso objetivo era
disseminar e equalizar os conceitos de Gestão de Projetos para os principais profissionais
envolvidos com o gerenciamento e coordenação de equipes&rdquo;, explica o Diretor de
Operações da Converteam, Alex Alvarenga.
No caso da Vale, que tinha a necessidade de implantar um Project Management Office &ndash;
PMO, a especialização in company tinha como objetivo promover um alinhamento entre os
profissionais. &ldquo;Estávamos em uma época de mudança, de admissão de novos profissionais
e era necessário colocar todos 'na mesma pagina' para que o trabalho de implantação do PMO
fosse executado com sucesso&rdquo;, lembra o gerente de projetos da Vale Vitória, Marcelo
Borges.
Resultados
Para o gerente de projetos da Usiminas, Alex Terra, o principal ganho obtido pela multinacional,
após a realização da especialização in company em Gestão de Projetos, foi a disseminação da
informação entre os profissionais, o que garantiu um trabalho de alto nível e assertivo à equipe:
&ldquo;Todo ensinamento bem absorvido contribui de forma ampla no desenvolvimento
profissional. A especialização do Ietec ofereceu a oportunidade de crescimento da nossa equipe
através da transformação da teoria em informações práticas, o que contribuiu para o crescimento
do setor e da empresa&rdquo;.
Na avaliação do Diretor de Operações da Converteam, Alex Alvarenga, a oportunidade de
reavaliação das práticas e rotinas da equipe oferecidas durante a especialização repercutiram de
forma positiva para a empresa: &ldquo;Os funcionários discutiram, avaliaram e definiram as
melhorias a serem implementadas, de forma prática e real, nos procedimentos da empresa. Com
foco voltado na realização de projetos, essa ação contribuiu de forma direta para melhores
resultados da companhia&rdquo;.
Um dos grandes diferenciais dos cursos in company oferecidos pelo Ietec é justamente oferecer às
empresas um amplo ambiente de debates e reavaliações onde o foco das aulas é a realidade das
organizações. &ldquo;Com este curso, os conceitos e práticas de Gestão de Projetos são
explorados em um bom nível de detalhe, promovendo um maior desempenho profissional dos
gerentes de projetos&rdquo;, acrescenta Alvarenga.
Opinião semelhante a do gerente de projetos da Vale &ndash; Vitória, Marcelo Borges:
&ldquo;Todas as discussões em sala de aula tinham sempre como tema o nosso dia a dia. O

resultado desta iniciativa foi um trabalho mais organizado, produtivo e focado em resultados, além
de alavancar o PMO&rdquo;, explica Marcelo Borges, gerente de projetos da Vale &ndash; Vitória.

