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atual cenário de rá-
pidas e grandes mu-
danças tem gerado
demanda por profis-
sionais específicos

para atender às diversas inova-
ções que aparecem diariamen-
teí/Seja numa empresa presta-
dora de serviços, como uma con-
sultoria, ou numa corporação
que desenvolve seus próprios
consultores internos não é fácil
encontrar profissionais que
comprovadamente tenham as
qualificações e experiências ne-
cessárias para as novas ativida-
des.

Para agravar a situação, se,
por um lado as empresas não
conseguem avaliar adequada-
mente a existência das compe-
tências requeridas, por outro,
muitos profissionais também
não conseguem comprovar se-
guramente o que realmente sa-
bem. Essas dificuldades levam
a contratações equivocadas,
atrasos e falhas na implementa-
ção de projetos, sem falar em
profissionais desgastados e tan-
tas outras conseqüências inde-
sejadas e custosas.

Por isso, se vem consolidan-
do no mercado uma nova ten-
dência: os programas de certifi-
cação, seja para dominar corre-
tamente o uso de um software
ou de uma metodologia, seja pa-
ra adquirir um conhecimento
profissional específico.

Por exemplo, na área çle ges-
tão de projetos, o Project Mana-
gement Professional (PMP);
em gestão eletrônica de docu-
mentos, o Certified Document
Imaging Architect (CDIA+);
em softwares, o Microsoft Certi-
fied Professional e Programa-

dores PHP; em tecnologia da in-
formação, o Cobit Foundation;
para funcionários de institui-
ções financeiras, as certifica-
ções ANDIMA e Certified Fi-
nancial Planer (CFP).

POR QUE FICAR DE OLHO?
Para o executivo, essa ferra-
menta comprova sua compe-
tência técnica por meio de ins-
tituições de ensino de renome
nacional e internacional. Para
as empresas, poupa os recur-
sos em testes, avaliações e en-
trevistas que seriam necessá-

rios para a comprovação des-
tas competências.

Por isso, os profissionais de-
vem ficar de olho nos progra-
mas de certificação que come-
çam a surgir, pois tende a se tor-
nar ferramenta obrigatória pa-
ra a comprovação de competên-
cias. Ou seja, deve-se olhar para
os programas de certificação
como um investimento pessoal
e profissional que amplia as pos-
sibilidades de trabalho e, conse-
qüentemente, de melhor remu-
neração.

Às empresas, cabe acompa-

nhar o desenvolvimento desses
programas de certificação, vali-
dando-os ou sugerindo modifi-
cações mais adequadas ao dia-a-
dia corporativo. Além das ques-
tões técnicas, os programas de
certificação mais modernos
têm incorporado também ava-
liações comportamentais, espe-
cialmente quando a dimensão
'gestão de pessoas' está presen-
te.

CUIDADOS IMPORTANTES
É importante observar nos pro-
gramas de certificação se as ins-

tituições certificadoras não são
as mesmas que treinam ou for-
mam, pois isso assegura a ido-
neidade do processo. Garante-
se, assim, que o processo de cer-
tificação do profissional seja
bastante semelhante àquele
por que passam as empresas
quando buscam alguma certifi-
cação, como a ISO.

É preciso ainda que as certifi-
cações tenham "validade" e se-
jam renovadas periodicamen-
te, já que, sem a prática profis-
sional constante, perde-se uma
boa parte da habilidade da apli-
cação dos conhecimentos ad-
quiridos. Recomenda-se ainda
o uso de níveis diferentes de cer-
tificação, estimulando assim a
melhoria contínua das compe-
tências desenvolvidas.

A certificação profissional é
um grande instrumento para
identificar e comprovar os co-
nhecimentos associados às ex-
periências práticas adquiridas
pelas pessoas. Alcançá-la colo-
ca os indivíduos num patamar
em que as empresas começam
a "separar o joio do trigo". Você
já está buscando a sua?
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