Gestão de Projetos em alta: demanda por profissionais capacitados está aquecida
Comunicação Ietec
Cerca de 1,2 mil pessoas de todos os estados do país se reuniram no IV Congresso Brasileiro de
Gerenciamento de Projetos, realizado entre 11 e 13 de novembro, em Belo Horizonte, com o apoio
do Ietec. O número é expressivo. O evento foi classificado como o segundo maior do mundo em
número de participantes, perdendo apenas para o encontro realizado nos Estados Unidos. No
Brasil, de acordo com o presidente do Project Management Institute em Minas Gerais (PMI-MG),
Márcio Tibo, são aproximadamente sete mil profissionais certificados. A alta taxa de adesão ao
congresso, portanto, foi uma comprovação de que a demanda pelo profissional especialista na
gestão de projetos está aquecida. A representatividade do IV Congresso Brasileiro de
Gerenciamento de Projetos no cenário internacional foi outro ponto destacado pelo presidente da
entidade. A quantidade de pessoas que participaram do evento em 2009 foi 50% maior na
comparação com a edição de 2008, quando 800 profissionais se inscreveram. &ldquo;No mundo
todo são aproximadamente 300 mil pessoas certificadas. A América Latina representa apenas 4%
deste montante e o Brasil, 2,3%. Promover o maior evento da área do mundo em número de
participantes fora do eixo EUA-Canadá comprova que o mercado está em alta&rdquo;, enfatizou.
Na avaliação do ex-aluno de pós-graduação em Gestão de Projetos e MBA em Gestão de
Negócios do Ietec, responsável pelo PMO da Comau e vice-presidente de Educação do PMI-MG,
Leonardo Fabel, o aumento da participação é reflexo de que as empresas estão mais atentas aos
benefícios gerados pelos projetos corretamente gerenciados: produtos com menor custo e
qualidade superior, dentro do cronograma estabelecido. &ldquo;Além de o número de participantes
ter sido alto, a quantidade de livros especializados vendidos durante o congresso foi prova de que
os profissionais estão em busca de informação para competir no mercado&rdquo;, disse. Novo
cenário - Os impactos da crise financeira internacional &ndash; desencadeada em setembro de
2008 com término oficial anunciado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em outubro deste ano
&ndash; contribuíram para que o mercado de gerenciamento de projetos abrisse as portas para
novos profissionais. Para que estas vagas sejam ocupadas, a capacitação é fundamental, conforme
afirmou o professor de pós-graduação em Gestão de Projetos do Ietec e participante do IV
Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, Pedro Paulo de Oliveira Melo. &ldquo;O
mercado é dinâmico e exigente. A necessidade por profissionais que acrescentem competências e
possuam capacidade de expandir a competitividade das organizações, sejam elas públicas ou
privadas, é crescente&rdquo;, concluiu. Além de destacar a capacitação, o professor enfatizou que
participar de cursos e eventos da área contribui para que o profissional amplie o networking,
fomentando a troca de experiências em gestão de projetos.
Participe do principal evento de Gerenciamento de Projetos do Brasil, onde profissionais de
diferentes áreas estarão reunidos para disseminar as melhores práticas, ampliar seu network e
fomentar a troca de experiências em gerenciamento de projetos.

