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Estar preparado para mudanças e se antecipar a elas é um diferencial importante. O profissional do
mercado de hoje não deve esperar passivo por oportunidades, mas ter uma postura proativa a fim
de adquirir mais conhecimento e habilidades necessárias para que sua atuação seja mais eficiente.
Mauro Correa percebeu isso e não perdeu tempo. Engenheiro Eletricista, Mauro foi deslocado para
a área de suprimentos da Orteng Equipamentos e Sistemas S.A, empresa do ramo elétrico e de
automação, e decidiu buscar especialização com a pós-graduação em Administração de Compras
no IETEC para introduzir técnicas e conhecimentos específicos da área. De acordo com Mauro, as
técnicas e exercícios de negociação foram muito importantes para sua carreira, assim como a
ampliação do seu networking. De acordo com ele, que disse ainda estar na fase de estruturação do
setor, a chance de demonstrar seu conhecimento aplicado à sua área de trabalho é questão de
tempo: &ldquo;ainda não tive oportunidade de aplicar integralmente ferramentas aprendidas no
curso, porém certamente haverá oportunidade.&rdquo; Atualmente Mauro Correa é diretor da área
de Suprimentos da Orteng, e de acordo com ele é necessário acompanhar as mudanças no
mercado de trabalho &ldquo;o mercado exige organização, conhecimento do mercado específico e
adaptação rápida às diversas situações nas negociações.&rdquo; Além disso, Mauro afirma que
para ter sucesso na carreira é preciso aprendizado constante: &ldquo;como o mundo dos negócios
está sempre em evolução, aprender novas técnicas e conceitos é essencial&rdquo;. O engenheiro
mecânico Artur Filho também está atento às rápidas mudanças do mercado de trabalho: &ldquo;no
ambiente corporativo em que vivemos hoje, o desenvolvimento profissional não é mais um
interesse de alguns, mas a necessidade de todos.&rdquo; Artur se especializou em diversas áreas
com cursos de aperfeiçoamento e MBA no IETEC. Entre eles, os MBAs em Gestão Avançada de
Projetos e Gestão de Negócios. Sobre a decisão de se formar em várias especialidades, Artur
afirma tudo foi feito com foco: &ldquo;todos os cursos que fiz junto com o Ietec foi com um
propósito e um objetivo, para tanto todo o conteúdo de cada um deles era previamente observado e
é identificada sua aplicabilidade no meu ambiente de trabalho&rdquo;. Além disso, Mauro afirma
que &ldquo;foi uma decisão consciente e ponderada dentro dos meus objetivos profissionais na
busca por aperfeiçoamento profissional. No Ietec tive contato com pessoas de diferentes setores da
economia e formação profissional me dando uma grande experiência de integração e trabalho em
equipe, me proporcionando um grande avanço no meu ambiente de trabalho onde aplico até hoje
tudo aquilo que aprendi.&rdquo; Todo esse esforço refletiu numa de forma positiva na vida
profissional de Mauro &ldquo;tive uma preparação adequada as minhas necessidade de carreira e
me tornei um multiespecialista podendo assim suportar toda a necessidade e demanda do meu
ambiente de trabalho orientando e direcionando minha equipe com máxima eficiência, trazendo
melhores resultados, competitividade e expansão dos negócios da empresa.&rdquo;

