Ietec realiza curso para empregados da Vale no Pará
Comunicação Ietec
Do atendimento aos clientes à criação de produtos, a implantação de métodos de gerenciamento
de projetos tem conquistado empresas dos mais diferentes segmentos. Ao adotá-los, além de
reduzir custos &ndash; fator que reflete diretamente no lucro &ndash;, as corporações intensificam
o valor futuro interno, conforme afirmou o professor do Ietec, Arnaldo Souza. O resultado da
aplicação dos métodos, segundo com ele, varia de acordo com o objetivo proposto. &ldquo;Os
projetos contribuem para a concretização de metas, que podem ser aumento da produtividade,
conquista de nichos de mercado, melhora da receita, dos níveis de redução de custos, entre
outros&rdquo;, afirmou. Os 42 procedimentos corretos do gerenciamento de projetos foram
apresentados por Souza a empregados da Mina de Ferro de Carajás (Parauapebas &ndash; PA),
controlada pela Vale S/A, em outubro. Embora o treinamento tenha sido geral, algumas questões
foram discutidas com mais ênfase. Entre elas, o professor destacou as quatro dimensões de
entrega dos produtos e bens do projeto: escopo, cronograma, custo e qualidade. &ldquo;A Vale
adota várias práticas associadas à gestão de risco, tema que também foi abordado durante o
treinamento&rdquo;, afirmou. Para Souza, no atual cenário econômico, implantar a metodologia da
gestão de projetos é fundamental tanto para as grandes empresas quanto para as pequenas. Em
ambos os casos, conforme analisou, o objetivo é o mesmo: garantir a sobrevivência ou o destaque
da corporação frente à concorrência, seja pela manutenção do porte do empreendimento, pela
necessidade de ampliá-lo, ou pela vontade de conquistar novos mercados. Pesquisa Ietec Segundo pesquisa realizada pelo Ietec, a adesão das corporações à metodologia gerencial é
expressiva. Das 97 empresas que participaram do estudo, 58% possuem gerentes e 49%
coordenadores de projetos. Ainda de acordo com o documento, para 61% das empresas
(localizadas em Minas Gerais, Pará, Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro) o principal
benefício gerado pela gestão de projetos é o comprometimento com objetivos e resultados. A
melhoria da qualidade no gerenciamento (51%) aparece em segundo lugar. Na avaliação do Diretor
Executivo do Ietec, Ronaldo Gusmão, a eficiência que as empresas buscam por meio da
metodologia está diretamente relacionada à capacitação de seus colaboradores. &ldquo;As
empresas que atingem bons resultados em projetos possuem como diferencial o seu
profissional&rdquo;, comentou. Cadeia produtiva - Além de investir no treinamento dos funcionários,
a Vale realiza cursos de qualificação para pequenos e médios fornecedores via Internet. A ação faz
parte do Inove, programa criado pela mineradora para fortalecer a cadeia produtiva e incentivar a
economia local. A previsão é de que, em 2009, 1 mil pessoas participem dos cursos. "A Vale está
investindo e subsidiando a disponibilização dos conteúdos. A grande vantagem para os
fornecedores, além da flexibilidade que os cursos online oferecem, é o baixíssimo custo que estas
empresas terão na capacitação e qualificação de seu pessoal", afirmou o Gerente Geral de
Suprimentos da Vale, Daniel Saldanha. De acordo com a Gerente Geral de Educação Vale, Cíntia
Magno, toda a trilha de desenvolvimento foi concebida com o objetivo de tornar os fornecedores
mais preparados para o mercado em geral.

