
O Programa Minha Chance e suas vantagens 
 

As empresas de consultoria e desenvolvimento de software para Gestão Integrada           
ou os SIG/ERP enfrentam uma dificuldade considerável na hora de contratar           
profissionais para seus quadros: muitos são formados nas tecnologias de          
desenvolvimento, em lógica de programação e em suas linguagens, mas não           
conhecem e não compreendem as necessidades dos sistemas sob o ponto de vista             
do negócio. Qual o motivo do funcionamento do sistema ser esse? Não poderia ser              
diferente? 
Compreender os motivos de um lançamento contábil ser efetuado de uma           
determinada forma, de um registro de nota fiscal ter determinados requisitos ou de             
uma devolução de produto ter de ser registrada após um conjunto de passos, para              
alguns desenvolvedores, simplesmente não faz sentido porque não conhecem as          
restrições legais e dos negócios que exigem essas sequências e a maior dificuldade             
das empresas é na contratação de profissionais que não sejam “apenas           
programadores”. Ter conhecimento de negócios é uma exigência do mercado e é            
onde a formação dos profissionais tem deixado a desejar. 
O programa Minha Chance, ao trazer a possibilidade de conhecer a fundo como             
funciona um dos sistemas, líder de mercado de softwares de gestão ERP, permite             
que os participantes tomem conhecimento dos componentes de um sistema desse           
tipo, suas interfaces, seus parâmetros de customização e os requisitos dos negócios            
que os criam. 
De posse desse conhecimento, os profissionais de desenvolvimento e programação          
podem fazer um uso melhor dos SDK e dos kits de desenvolvimento para as              
diversas plataformas de ERP, do mesmo fornecedor ou de seus concorrentes, em            
DOTNet, Java e outras linguagens e que estão disponíveis para integração e            
desenvolvimento de novos componentes em um mercado estimado em déficit de           
300 mil vagas até 2024. 
Já, os profissionais de gestão, ao conhecerem as funções do sistema podem            
compreender melhor as funcionalidades que fazem parte desses sistemas e como           
podem fazer uso para ganhos de vantagens competitivas, otimizações de rotinas ou            
melhoria de processos nas diversas modalidades de negócios, utilizados como          
cenários no treinamento. 
 


