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Participei do programa de treinamento “Strategic Port Administration and Management”, no período
de 15 de janeiro a 02 de março de 2017, oferecido pela JICA em parceria com a OCDI.
Para mim a participação no programa foi muito enriquecedora, profissional e culturalmente. Nesta
edição havia 18 pessoas, representando 14 países diferentes, sendo eu a única representante
brasileira. Conviver com culturas tão distintas e de maneira tão intensa certamente foi o primeiro
diferencial desta experiência.
Ao longo do programa tivemos acesso diversos aspectos ligados à gestão portuária, desde a concepção
da política pública japonesa voltada à logística portuária nos últimos anos até aspectos práticos de
cada um dos sete portos que tivemos oportunidade de visitar, através de profissionais com larga
experiência em suas áreas de atuação. Com as apresentações feitas por todos os participantes,
pudemos conhecer a realidade de outros portos e países, o que dificilmente teria se não fosse por esta
ocasião.
A equipe da JICA foi sempre muito atenciosa receptiva. O alojamento da JICA Yokohama - onde
tivemos aulas de língua e cultura japonesa – conta com diversas áreas de convivência, o que ajudam na
integração com pessoas que participam de outros treinamentos. Tivemos ainda a oportunidade de
visitar uma escola fundamental local, onde fomos recebidos por uma turma de alunos que prepararam
uma programação especialmente para nós. Esta foi uma surpresa muito gratificante e emocionante
para todos os participantes! Nestes quase dois meses no Japão, percebi que a receptividade é uma
característica não só dos membros da JICA, mas um marco da cultura japonesa.
Nosso treinamento ainda estava previa uma visita à Tailândia, para que conhecêssemos um projeto em
logística portuária executado em parceria entre entidades japonesas e o governo de um terceiro país.
Considero que este foi outro marco fundamental para que pudéssemos compreender como
implementar mudanças em nossos próprios países a partir dos conhecimentos obtidos com este
programa.
Agradeço imensamente à JICA e a minha instituição que por esta oportunidade ímpar, que em diversos
aspectos expandiu meus horizontes. Domo arigato gozaimasu!

