Momentos instáveis geram contratações na área de gestão de Projetos
Comunicação Ietec
Momentos instáveis exigem que as empresas sejam ainda mais eficazes em sua estratégia
organizacional. A necessidade de se estabelecer no mercado primeiramente acontece com ações
direcionadas a redução de custos. Segundo Soraya Gervásio, instrutora do Ietec,
&ldquo;coach&rdquo; e consultora, os profissionais de Gestão de Projetos são os mais indicados
para enfrentar situações de riscos capazes de propiciar soluções no que diz respeito a prazos,
custos e recursos reduzidos estipulados pela empresa. Para Gervásio, esses profissionais serão
mais valorizados no mercado porque foram preparados para gerenciar com competência os
projetos, gerir contratos sejam eles financeiros, jurídicos, técnicos e também pela capacitação em
mostrar resultados a todos os envolvidos dentro do contexto de uma empresa sejam eles
acionistas, clientes, fornecedores, funcionários e a comunidade de um modo geral. Fabrizzio Nardi
Neiva Machado, publicitário e pós-graduado em Gestão de Projetos pelo Ietec, trabalhava em uma
equipe de projetos da Fiat e procurou se capacitar em GP pela necessidade de conhecimentos de
gestão que seu trabalho exigia. &ldquo;Com os conhecimentos em GP aumentei minha
produtividade e a qualidade na gestão dos projetos foram perceptíveis dentro da empresa.
Atualmente sou coordenador de projetos em uma empresa de soluções web e utilizo os
conhecimentos de Gestão de Projetos e a metodologia PMI no gerenciamento da minha equipe e
de todos os processos&rdquo;, comemora Machado Daniel Zampier Burchardt, analista de
Suprimentos de Investimentos da Votorantim Metais também pós-graduado em Gestão de Projetos,
afirma que o curso possibilitou-lhe ter uma visão sistêmica do processo, auxiliando-o nos projetos
de investimento. O conhecimento que adquiri foi fundamental para implementar ou propor melhorias
nos processos da minha empresa. &ldquo;Hoje estou apto a fazer uma análise critica dos projetos,
com base no conhecimento técnico que adquiri&rdquo;, acrescenta Burchardt. Gervásio lembra que
em momentos de crise existe uma procura considerável de profissionais estratégicos independente
do ramo de atuação uma vez que a busca de um resultado positivo e consistente passa a ser uma
necessidade constante. &ldquo;Seja para uma pequena ou grande empresa, sempre haverá a
necessidade de projetos para sua sobrevivência&rdquo;. A instrutora explica que mesmo um
pequeno restaurante que não possui intenção de expandir, mas deseja aumentar seu faturamento,
deve possuir um projeto apontando o interesse em questão. &ldquo;Um prestador de serviços de
mineração que teve uma baixa de faturamento em seus contratos também precisará de um projeto
para planejar como alocar seus recursos humanos em outros projetos&rdquo;, completa a
instrutora. Por se tratar de uma tendência e mudanças no mercado no que se refere a ajustes na
legislação e novos produtos e serviços, a instrutora acredita que nos próximos anos áreas como
Tecnologia, Meio Ambiente e Saúde estarão cada vez mais necessitando de profissionais da área
de GP. Finalizando, Soraya aponta também como tendência de mercado a procura por gestores de
projetos que possuam a capacidade em trabalhar em equipe, prevenir e resolver conflitos, saber
icentivar enfim, certas habilidades técnicas da área de humanas,serão cada vez mais valorizadas
em profissionais de GP&rdquo;, sentencia a instrutora.

