Certifique-se em Gerenciamento de Projetos
Comunicação Ietec
US$ 46,5 bilhões. Este será o valor do investimento na área de TI na América Latina em 2008,
segundo dados da International Data Corporation (IDC). O montante mostra de forma a não deixar
dúvidas de que o setor de TI é um dos mais competitivos da atualidade. De forma contraditória,
podemos afirmar que ele é também um dos que mais sofrem com a escassez profissional. Nos
próximos dois anos, o Brasil necessitará de mais de 100 mil novos profissionais na área. Mas
apenas 40 mil se formam anualmente.
A obtenção de um diploma não é a única garantia de aumento na mão-de-obra. Empresas
necessitam de profissionais altamente capacitados, tendo em vista a forte concorrência no mercado
de TI. Daí as inúmeras certificações que o profissional de TI precisa obter se quiser um lugar de
destaque nas organizações. ITIL, MCTS, CDIA, MIT são algumas das mais solicitadas pelas
empresas. Mas uma certificação vem chamando a atenção dos profissionais nos últimos anos,
tendo em vista seu alto diferencial no momento da contratação: o Project Management
Professional, mais conhecido como PMP. A certificação é concedida pelo Project Management
Institute (PMI), a mais conceituada instituição de metodologia em gerenciamento de projetos.
Para o especialista em Engenharia Econômica e Marketing, e instrutor do Ietec, Arnaldo Souza, a
busca por profissionais PMPs no setor de TI cresce por uma única razão: &ldquo;Na gestão de
projetos, profissionais trabalham com prazos curtos e grandes investimentos. Precisam atuar dentro
da estratégia da empresa, conhecendo o método que a organização utiliza na condução de seus
projetos&rdquo;.
O uso de metodologias de Gestão de Projetos no setor de TI é uma realidade. O 5º Estudo de
Benchmarking Gerenciamento de Projetos, realizado pelo Project Management Institute &ndash;
Brasil (PMI), mostra que o setor de TI é a área que mais utiliza metodologias de gerenciamento de
projetos em seus negócios, seguida pelas áreas de Produção e Engenharia.
Outra pesquisa, desta vez elaborada pela Dynamic Markets, em parceria com a Tata Consultancy
Services (TCS), afirma que 69% das 800 maiores empresas de TI da Europa e Ásia continuarão a
investir em gerenciamento de projetos. A busca pela certificação PMP tornou-se, portanto, meta
primordial para muitos profissionais da área de TI. Ione Romualdo Silva, consultora da área de TI
da Datamec, é exemplo de profissional que se prepara para a obtenção da certificação.
&ldquo;Garantir a certificação PMP é se credenciar como profissional preparado para desenvolver
as melhores práticas de gerenciamento na empresa&rdquo;, explica a consultora que já possui no
currículo a certificação ITIL.
Ainda de acordo com Ione Silva, no setor de TI, não bastam as certificações técnicas. Empresas
que possuem profissionais PMPs garantem um forte diferencial no mercado: &ldquo;É importante
que as organizações disponham de colaboradores capazes de se orientar para os melhores
resultados e que desenvolvam projetos com segurança&rdquo;.
Para o gerente de projetos e instrutor do Ietec, Ivo Michalick, do ponto de vista da evolução
profissional, os profissionais começam a ser exigidos em relação a conhecimentos gerenciais,
como escopo e gerenciamento de tempo: &ldquo;A certificação PMP é uma tendência tanto para
empresas como para colaboradores que desejam aliar qualidade à área de gerenciamento de
projetos&rdquo;.
Michalick é também coordenador do curso preparatório para a certificação PMP oferecido pelo
Ietec. A instituição é reconhecida pelo PMI como provedor de treinamento em gerenciamento de

projetos &ndash; REP Registered Education Provider.

