Gestão de Projetos Ambientais é destaque no novo cenário econômico
Comunicação Ietec
Por apresentar metodologia aplicável às mais diversas áreas, a Gestão de Projetos tem se tornado
uma tendência nas organizações. No caso dos projetos ambientais, que compõem grande parte
dos investimentos realizados pelas empresas no novo cenário econômico, a aplicação das
melhores práticas torna-se ainda mais importante.
&ldquo;A gestão de projetos possibilita que as organizações promovam a otimização de recursos.
Além disso, a GP permite repostas mais rápidas às mudanças do mercado e sua aplicação reduz
as perdas financeiras por meio de monitoramento e controle&rdquo;, afirma a presidente do
capítulo mineiro do Project Management Institute (PMI), Myrza Chiavegatto.
Ainda segundo ela, a intensificação de projetos de sustentabilidade e energias renováveis &ndash;
como a eólica, solar, geotérmica e hidroelétrica &ndash; será realidade no curto prazo. Como
reflexo, haverá aumento da demanda por gerentes especializados em Gestão de Projetos
Ambientais.
Pensar no longo prazo ao desenvolver os projetos, de acordo com o superintende de Engenharia
da Copasa, Rodrigo Varella Bastos, também é importante. &ldquo;Um projeto é finalizado em
alguns meses ou anos, por exemplo. Porém, é necessário estimar os impactos daquele
empreendimento na sociedade em 30 anos ou mais. Posso dizer que a Gestão de Projetos não é
importante. É essencial&rdquo;, diz.
Seminário &ndash; As melhores práticas da GP serão discutidas durante o 13º. Seminário
Nacional de Gestão de Projetos, realizado pelo Ietec entre 22 e 23 de junho, no Centro de
Convenções do Hotel Mercure &ndash; Lourdes, em Belo Horizonte. Com o tema &ldquo;Novos
Investimentos, Muitos Projetos&rdquo;, o evento será composto por 10 painéis, divididos em
palestras de 28 renomados profissionais.
Na avaliação da presidente do PMI-MG, que apresentará &rdquo;A visão do PMI de Gestão de
Projetos&rdquo; no seminário, os profissionais de meio ambiente que participarem do evento terão
a oportunidade de se atualizar com relação a metodologias capazes de reduzir o tempo de
execução e adicionar eficiência aos projetos ambientais.
A ampliação do networking foi outro ponto citado como benefício pelo gerente de Engenharia e
Planejamento da Ferrous Resources do Brasil, Muriel Danilo de Mello Innocentini.
&ldquo;Durante o Seminário os participantes terão contato com diversos profissionais e suas
experiências. Assim, podem identificar práticas mais eficazes de gerenciamento e aplicá-las no dia
a dia&rdquo;, afirma Innocentini, que irá realizar a palestra &ldquo;Janelas estratégicas: desafios
atuais à gestão de programas e portifolios&rdquo;.
Temas - Também integram a programação as palestras Implantação e Gerenciamento de PMO,
Portfolio de Projetos, Métodos de Seleção e Priorização de Projetos, Gerenciamento da Mudança,
Gestão de Projetos de Inovação, Simulação em Gestão de Projetos, Mapeamento de
Competências como Gerenciamento de Crises e Conflitos e Conhecendo o Perfil da Equipe através
do MBTI, além de diversos outros.
Palestrantes - Para abordar os temas, nomes de peso foram convidados. No primeiro dia, 22 de
junho, realizam palestras o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), Olavo Machado Júnior; o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), Paulo Safady Simão; o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT),

Aguinaldo Diniz Filho; o diretor de Engenharia de Produto da FPT Powertrain Technologies na
América Latina, João Irineu Medeiros e o gerente de Planejamento e Controle da Diretoria de
Empreendimentos da Braskem, Carlos Eduardo Pereira, além de vários outros.
No dia 23, o Seminário Nacional de Gestão de Projetos recebe a diretora de recursos humanos da
Iveco Latin America, Ionara Pontes Domingues; a presidente do PMI-MG, Myrza Vasques
Chiavegatto; o superintendente de Engenharia da Copasa, Rodrigo Varella Bastos; o gerente de
Engenharia e Planejamento da Ferrous Resources do Brasil, Muriel Daniel de Mello Innocentini; o
gerente de PMO Solution Center da Unisys/Datamec, Fabrício de Souza Campos e o Project
Manager Latin América da Alert, Vinícius Debian Braichi Guimarães, entre outros.
A programação completa do 13º Seminário Nacional de Gestão de Projetos está disponível no site
do Seminário. Inscrições realizadas com antecedência têm descontos.

