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Há mães e mães. Algumas jovens, outras maduras. Exis-
tem as moderninhas e as tradicionais. Muitas disputam
palmo a palmo posições no mercado de trabalho. Outras
tantas adoram ser donas de casa. Não faltam as que
fazem a festa de joalherias e butiques. Tampouco as
adeptas da calça jeans e camiseta. Submissas circulam
por aí com discrição ou escancaradas em burcas. Femi-
nistas pisam duro, falam alto, impõem direitos.
Mas, como diz o outro, mãe é mãe. No mar de diversi-
dade, sobressaem unidades. Três denominadores co-
muns saltam aos olhos. Um: a corujice. Para ela urubu é
branco. O outro: a proteção. Para a criatura que doa vi-
da, o filho é sempre criança. O último: a posse. Ela dá
asas ao pássaro, mas não admite que voe para longe.
A ficção criou personagens que simbolizam as marcas
universais das senhoras do mundo. Fábulas mostram
animais com as qualidades e defeitos humanos. A mi-
tologia conta histórias que resgatam os arquétipos de to-
dos nós. Os tempos passam, mas dona Coruja, Tétis e
Demeter continuam presentes. Elas povoaram a imagi-
nação da nossa mãe, da mãe da nossa mãe, da mãe da
mãe da nossa mãe. E a nossa.

A coruja
Dona Coruja e dona Águia viviam se estranhando. A ra-
zão: dona Águia devorava os filhotes de dona Coruja dia
sim e outro também. Com pena do sofrimento da mãe, a
bicharada intermediou o conflito. Afinal, havia tanto ali-
mento na floresta que a comilona podia variar o ban-
quete. A rainha das aves aceitou buscar outras iguarias.
Mas como reconhecer as corujinhas? Filhotes são tão
parecidos… Dona Coruja dirimiu a dúvida:
— Ora, os meus pequenos são os mais lindos do planeta.
A penugem deles brilha. Os olhos faíscam. O corpo é
cheio de graça. Ah, uma beleza só.
Um mês depois, dona Águia voava meio sem rumo. Mor-
ta de fome, encontrou três filhotes num ninho. Eram
feios, cinzentos e desengonçados. Devorou-os com pra-
zer. Quando dona Coruja voltou pra casa, ops! Cadê? Fu-
riosa, procurou dona Coruja:
— Traidora. Você não cumpriu a palavra. Comeu meus
lindinhos!
— O quê? Aqueles monstros eram os seus filhotes? Sinto
muito. De lindos eles não tinham nada. 

A protetora
Quando Aquiles nasceu, a mãe quis torná-lo imortal. Mer-
gulhou-o nas águas do Estige, o rio dos Infernos. Para o ga-
roto não se afogar, segurou-o pelo pé. Não deu outra: sem
se molhar, o calcanhar virou o ponto fraco do menino.
Um dia, Tétis visitou um adivinho. O sábio lhe disse que
Aquiles morreria na Guerra de Troia. Como evitar a tragé-
dia? Ela disfarçou o filho de mulher e levou-o pra outra ci-
dade. Quando cresceu, o rapaz, apaixonado, contou a ver-
dade pra amada. A notícia se espalhou. Ele foi convocado
pros campos de batalha. 
Tétis, desesperada, contou ao filho que ele morreria em
combate. "Prefiro uma vida curta mas gloriosa", respondeu
o futuro herói, "a uma vida longa e sem graça." No meio de
uma luta, uma flecha lhe atingiu o calcanhar. Ele morreu.

A possessiva
Quando o mundo nasceu, há muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitos e
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitos anos, os poderosos o dividi-
ram em três reinos. O primeiro era o Olimpo. Ali vi-
viam os deuses e heróis. Zeus mandava por lá. O se-
gundo eram os oceanos. Nos mares, rios, lagos e fon-
tes, reinava Posêidon. Ele dominava peixes, jacarés,
tubarões, lobos-marinhos. O último era o Inferno. Ha-
des governava o pedaço. Todas as pessoas que mor-
riam iam para aquele lugar.
Um dia Hades veio dar uma voltinha na Terra. Viu Per-

séfone. Apaixonou-se. Ela vivia no Olimpo. A mãe, De-
méter, não a deixava sozinha nem um minuto. Sem de-
sanimar, Hades ficou de olho na moça. Uma tarde, as
duas foram passear no jardim. A jovem decidiu colher
flores. Aí, ops! O chão se abriu e a devorou. 
Deméter procurou a bela durante nove dias e nove noi-
tes. Não a encontrou. Inconformada, consultou Hélio, o
sol, que tudo vê. Ele sentiu muita pena da mãe. Falou-
lhe do rapto. A deusa da agricultura disse que não volta-
ria ao Olimpo sem a filha. Deixou de cumprir os deve-
res. Faltou comida. Os humanos passaram fome. Her-
mes, mensageiro de Zeus, prometeu trazer Perséfone de
volta. Com uma condição: que ela não tivesse provado
alimento dos mortos. 
A moça voltou. Mas ficou pouco tempo. Havia comido
sementes de romã. Hades a levou de volta. Zeus, então,
arranjou uma saída. Todos os anos, Perséfone fica com
a mãe durante nove meses. A Terra festeja com a prima-
vera, o verão e o outono. Nos outros três, a bela fica com
o marido. Nesse período, a Terra se cobre de gelo. Os
grãos não crescem. É o inverno.
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A certificação em geren-
ciamento de projetos
vem se tornando cada
vez mais valorizada

por executivos de diversas
áreas no Brasil. Diferentemen-
te de um curso de MBA (Mas-
ter of Business Administra-
tion) ou de uma pós-gradua-
ção, a qualificação confere um
valor internacional à forma-
ção do profissional, atestando
ainda que “ele” está atualizado
em relação às principais práti-
cas de gestão. A mais reconhe-
cida no mercado é a Project
Management Professional
(PMP), concedida pelo institu-
to americano Project Manage-
ment Institute (PMI). Embora
ainda não seja considerado
um requisito obrigatório para
gestores, consultores veem o
PMP como um importante di-
ferencial para a carreira.

Dados do PMI apontam que
o Brasil possui atualmente 11,7
mil profissionais certificados –
no mundo são 472 mil. A pro-
cura pela certificação, no en-
tanto, aumenta a cada dia no
País. Um bom termômetro des-
sa demanda é observada na
consultoria carioca Disnmore
Associates, que oferece cursos
preparatórios para quem dese-
ja concorrer à certificação do
PMI. Só no ano passado, 245
profissionais participaram dos
módulos de ensino da empre-
sa, alta de 20% em relação ao
ano anterior. “De janeiro a abril
de 2012, a tendência de cresci-
mento se mantém na casa de
20% frente igual período do
ano passado”, revela o consul-
tor associado da Dinsmore,
Alessandro Prudêncio.

Para Prudêncio, mais do que
um investimento na formação
acadêmica de cada profissio-
nal, a certificação do PMI é uma
espécie de coroamento para
quem possui experiência em
gestão de projetos. “O retorno
para quem se certifica é prati-
camente imediato: reconheci-
mento internacional; compro-
vação de experiência; aumento
da empregabilidade e valoriza-
ção profissional”, avalia.

O gerenciamento de proje-
tos aplica-se a vários setores
da economia, mas, segundo
Prudêncio, existem alguns on-
de a certificação é quase um
pré-requisito nos processos de
seleção. Ainda assim, o con-
sultor explica que o público
que participa dos cursos da
Dinsmore está se tornando ca-
da vez mais heterogêneo. “En-
genharia, tecnologia da infor-
mação (TI) e arquitetura são
áreas que têm uma apreciação
muito grande pela certifica-
ção, mas a procura aumenta
também entre administrado-
res e executivos de marketing

e da indústria do entreteni-
mento”, revela. 

Requisitos

O caminho para a quem de-
seja se certificar não é simples.
Os profissionais com forma-
ção superior devem compro-
var 4,5 mil horas de trabalho
em gerenciamento de proje-
tos, número que aumenta pa-
ra 7,5 mil horas para quem não
tem nível universitário. O se-
gundo critério é não estar en-
volvido em vários projetos si-
multâneos. “Para quem tem
curso superior, dá aproxima-
damente 36 meses em oito
anos. Para quem não tem, são
60 meses em oito anos. Há ain-
da outra questão importante:
o profissional não precisa ter
coordenado todo o projeto.
Apenas uma parte já basta pa-
ra a comprovação”, explica
Prudêncio. 

O terceiro requisito são 35
horas de educação formal, que
pode incluir cursos de exten-
são, formações de curta dura-
ção, MBAs e até aulas prepara-
tórias. “O essencial é que o
conteúdo seja relacionado ao
tema gerenciamento de proje-
tos. O último critério é concor-
dar com o código de conduta
profissional do PMI, que é me-
dido por meio de uma prova”,
explica o consultor da Dins-
more, acrescentando que,
após a retirada da certificação,
o profissional precisa apresen-
tar comprovações de que está
atuando na área ao PMI para
mantê-lo. 

O superintendente da Fun-
dação Brasileira de Tecnologia
em Soldagem (FBTS), Marcelo
Pereira, está fazendo o curso
preparatório. “Trabalho com

gestão e já fiz alguns cursos na
área e, agora, meu objetivo é
me certificar com o PMP. Na
minha situação profissional
atual, a certificação não deve-
rá representar uma valoriza-
ção salarial no curto prazo,
nem mesmo uma promoção.
Na verdade, meu foco é ter
uma qualificação maior e
aperfeiçoar meus conheci-
mentos”, explica.

Pereira acredita que a área
está em franco desenvolvimen-
to e a aplicação dos conheci-
mentos é muito ampla. No en-
tanto, nada se faz sem conheci-
mento de mercado. “A certifica-
ção te dá ferramentas e ensina
boas práticas, mas a pessoa
precisa ter noção do seu mer-
cado de atuação para questio-
nar e dialogar com a equipe. Is-
so serve até para o executivo
ganhar o respeito dos demais
profissionais”, avalia.

Mas, na prática, o que mu-
da para quem tem o PMP? O
engenheiro Marcelo Viola, só-
cio da consultoria Develop-
ment, possui a certificação do
PMI desde 2005. Segundo Vio-
la, o retorno profissional da
certificação foi quase imedia-
to. “Trabalhava como repre-
sentante comercial em uma
empresa de gerenciamento,
ou seja, vendia projetos para
empresas. Depois que me tor-
nei PMP, passei a ser um con-
sultor de projetos”, conta.

Viola conta que a certifica-
ção também lhe trouxe outros
benefícios, como, por exem-
plo, dar aulas. “Não tenho mes-
trado (pré-requisito em mui-
tas instituições de ensino),
mas, por ser notório especia-
lista na área, fui convidado pa-
ra dar aula de gestão de proje-
tos em cursos de pós-gradua-

ção e MBA”, disse. 
O consultor também conta

que manter a certificação se
tornou mais fácil com as aulas,
já que os pontos dependem da
participação em eventos, de
trabalho em gerenciamento,
da produção de artigos e li-
vros, bem como da quantida-
des de horas/aula ministra-
das. “Tenho 16 horas de aula
semanais e trabalho direta-
mente com gerenciamento de
projetos. Poderia até vender
minha pontuação”, brinca.

Benefícios 

Alessandro Prudêncio res-
salta que os benefícios de uma
certificação se estendem tam-
bém para as organizações, já
que ela passa a contar em sua
equipe com profissionais com
reconhecimento internacio-
nal, o que amplia inclusive a
suas chances de participação
em licitações no exterior. 

Como dicas para aqueles
que estejam interessados em
obter a certificação, Marcelo
Pereira, do FBTS, cita que o
processo de certificação deve
ser levado a sério. Para Pereira,
o curso preparatório é uma
boa opção quem diminuir os
vícios do cotidiano de traba-
lho, bem como atualizar os co-
nhecimentos e conceitos que
são cobrados na prova.

Já Marcelo Viola diz que o
gestor deve desenvolver sua
capacidade de interação com
o mercado. “Quando eu entro
em um projeto de uma indús-
tria específica, a primeira coi-
sa que faço é estudar a parte
técnica do setor. Isso é impor-
tante até para ter respeito da
equipe e saber me comunicar
com ela”, diz Viola.

Passaporte para crescer
no mercado de trabalho
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Executivos de todas as áreas buscam se certificar, diz Alessandro Prudêncio, da Dinsmore Associates

Procura por certificações de gestão de projetos, como a do Project Management
Institute, cresce no País. Valorização profissional é quase imediata, dizem especialistas

PRATELEIRA

Em As 10 questões essenciais da era digital, Douglas
Rushkoff mostra que a internet é muito mais do que
se imagina e apresenta as principais tendências da
web atual. Autor de diversos livros sobre mídia e so-
ciedade, o autor explica como a mídia digital está
mudando nossas vidas, mas deixa claro que é preci-
so entendê-la ou o risco de se deixar se influenciar
por quem a programa é grande. Autor de diversos li-
vros sobre mídia e sociedade, Rushkoff é também
documentarista e vencedor do primeiro prêmio Neill
Postman por Career  Achievement in Public Activity.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 maio 2012. Seudinheiro, p. B-12.




