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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caro filiado, voluntário, parceiro, amigo.

Preparar profissionais e organizações do Esta-
do do Rio Grande do Sul para terem alta perfor-
mance no Gerenciamento de Projetos é o que 
buscamos. Quando redefinimos nossa missão 
e visão e construímos o planejamento estraté-
gico do PMI-RS da Gestão 2015-2016, segui-
mos tendências e posicionamentos do PMI no 
mundo todo. 

A matéria de capa que trazemos, junto a duas 
importantes pesquisas anuais realizadas pelo 
PMI Global – a Pulse of Profession e a PM Sa-
lary Survey -, justificam essa estratégia, e se-
relacionam fortemente com ações e eventos 
do Capítulo RS, que apresentamos nesta edi-
ção da nossa Revista – Newsletter.

A proposta da programação do 10º Ciclo de 
Palestras da Serra Gaúcha reflete essas ten-
dências, através de temas como o gerencia-
mento ágil, maturidade em gestão de risco, 
planejamento estratégico e desafios do em-
preendedorismo através de startups orientado 
para o GP. As primeiras atrações confirmadas 
para o 12º Seminário de Gerenciamento de 
Projetos, com referências mundialmente re-
conhecidas, como Ricardo Triana, Ricardo Var-
gas, José Finocchio Jr. e Américo Pinto, refor-
çam o esforço que o PMI-RS vem tendo, em 
busca de maiormaturidade e profissionalismo. 
 
Boa Leitura!

Thiago Regal
Presidente do PMI-RS
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Foco nos fundamentos básicos pode sustentar 
diferenciais competitivos

O QUE DIFERENCIA ORGANIZAÇÕES 
COM ALTA PERFORMANCE EM 
GERENCIAR PROJETOS DE OUTRAS 
COM BAIXA PERFORMANCE?

DESDE 2006 O PMI GLOBAL 
BUSCA ESSA RESPOSTA ATRAVÉS 
DA PESQUISA PULSE OF THE 
PROFESSION. DADOS APURADOS 
EM 2014, DIVULGADOS DURANTE 
O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015, 
REVELAM QUE AS EMPRESAS 
QUE SEGUEM PADRÕES GLOBAIS, 
FOCAM EM ALTO TREINAMENTO 
E INVESTEM EM PROFISSIONAIS 
CERTIFICADOS SE DIFERENCIAM  
DAS DEMAIS. 

A constatação do PMI através do levanta-
mento, que é assinado pelo CEO Mark A. 
Langley, é de que é hora das organizações 
revisitarem fundamentos do Gerencia-
mento de Projetos (GP), que definem como 
‘básicos’, que são: entender plenamente o 
valor do GP, ter executivos - ‘patrocinado-
res de projetos’ - ativamente engajados, 
alinhar projetos estrategicamente, de-
senvolver e manter talentos, estabelecer 
um bom alinhamento e efetividade com 
o PMO e usar padrões de GP em práticas 
por toda a organização.

Certos aspectos apurados pela pesqui-
sa, realizada com 2800 organizações no 
mundo todo, justificam a crença do PMI 
de que há oportunidade para elevar a 
atenção a um número de práticas funda-

MATÉRIA DE CAPA

mentais. Entre esses fatores estão o de 
que 83% das organizações consideradas 
de alta performance se disseram mais 
rigorosas em gerenciar riscos, frente a 
49% das empresas consideradas de baixa 
performance. Outro dado observado foi o 
aumento do uso de práticas ágeis e inte-
rativas de gestão de projetos em 38% das 
organizações de alta performance frente a 
8% nas de baixa. Outro exemplo é que em 
90% das organizações de alta performance 
há um direcionamento do gerenciamento 
de projetos para objetivos estratégicos, 
o que acontece em 36% das empresas de 
baixa performance. 

O que é ser de  
alta performance
O estudo também indicou quais são as 
características que significativamente re-
fletem no alto desempenho das organiza-
ções, diante das diferenças de percentuais 
entre as organizações de alta e baixa per-
formance. Segundo o PMI, essas diferen-
ças mostram como, de fato, organizações 
que compartilham as qualidades destacas 
abaixo, na média, alcançam mais sucesso 
nos seus projetos. 

• Entendem plenamente o valor do geren-
ciamento de projeto (80% versus 36%); 

• Têm executivos ativamente engajados 
(81% versus 45%); 
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• Alinham projetos estrategicamente (57% 
versus 29%);

• Têm alta maturidade em GP (38% versus 
9%);

• Têm alta maturidade no gerenciamento 
de programas (40% versus 8%);

• Têm alta maturidade no gerenciamento 
de portfólio (35% versus 8%).

Outro diferencial importante entre organi-
zações com alta performance em geren-
ciamento de projetos está em caracterís-
ticas comuns que, segundo a Pulse of the 
Profession 2015, são decorrentes do uso 
e identificação dos preceitos descritos no 
PMBOK, de como eles refletem na cultura 
e no estilo em gerenciar projetos, além do 
fato de serem ensinados e compartilha-
dos dentro das empresas. 

As características em comum destas em-
presas são:  

• Dividem visões, missões, valores, cren-
ças e expectativas;

• Regulações, políticas, métodos e pro-
cesso;

• Motivações e um sistema de premiação;

• Tolerância ao risco;

• Enxergam a liderança, a hierarquia auto-
ridade nas relações;

• Têm códigos de conduta, ética no traba-
lho e horas de trabalho.

Ao longo dos anos a pesquisa segue mos-
trando que, quando organizações inves-
tem em desenvolvimento e treinamen-
to de profissionais de gerenciamento de 
projetos, elas alcançam uma performan-
ce superior, executam iniciativas estra-
tégicas com maior sucesso e aumentam 
sua performance. Portanto, organizações 
consideradas de alta performances fo-

cam significativamente mais na gestão 
de talento, estabelecendo metas de trei-
namento, no caso de 80% das empresas 
consideradas de alta performance contra 
51% nas de baixa performance, e formas 
efetivas de transferência de conhecimen-
to, de 75% para 35%. As diferenças se-
guem na ordem de cerca de 65% para 35% 
naquelas que tem um processo formal de 
desenvolvimento de talentos e naquelas 
que definem um caminho claro e formal 
para a carreiras dos seus GPs.



6 PMI Rio Grande do Sul Chapter

Outra pesquisa anual, realizada pelo 
PMI com 36 mil gerentes de projetos 
em 33 países, apurou a média sala-
rial do profissional.  A 8ª PMI Salary 
Survey calculou, após entrevistar 
esse universo, que a média anual de 
ganhos em salários, bônus e outros, 
de um profissional da área de geren-
ciamento de projetos é de U$ 88,39 
mil ou cerca de 280 mil reais por ano 
(considerando um dólar a R$3,20). 
Considerando os dados apurados, 
cerca de 75% dos entrevistados 
tem um rendimento anual da or-
dem de U$ 58,25 mil (ou R$186,40 
mil), enquanto outros 25% ganham 
US116,18 (ou R$530 mil). 

PMI Salary Survey 

No ranking dos países, entre os 33 
apurados, o Brasil ocupa a 23ª po-
sição, com uma média salarial anual 
da ordem de U$58,96 mil ou R$188 
mil ou R$15mil ao mês. No Bra-
sil, foram ouvidos 985 profissionais 
para a pesquisa (em um universo de 
mais de 13 mil profissionais filiados 
ao PMI no país). Ele ocupa a melhor 
posição entre países da América do 
Sul. A Colômbia vem logo abaixo. 
As nações onde os profissionais são 
melhor remunerados são Austrália, 
em torno de U$134 mil, a Suíça, em 
média U$133 mil e os Estados Uni-
dos, em média U$108 mil. A remu-
neração mais baixa ficou no Egito, 
com um valor anual de U$24,20mil. 
O PMI alertou, ao divulgar a pesqui-
sa, que esses valores são médias e 
variam conforme diversos fatores.
Entre os principais estão o tempo de 
experiência do profissional, o tipo e 
magnitude dos projetos em que se 
envolve, assim como as organiza-
ções em que trabalham. 
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DESTAQUE

PMI-RS detalha Planejamento Estratégico para 
2015-2016

O desenvolvimento do planejamento 
estratégico do PMI-RS para este bi-
ênio foi mais desafiador em relação 
aos anos anteriores. Através de reu-
niões realizadas durante dois me-
ses, de dezembro a janeiro, a nova 
composição da Diretoria Executiva, 
acompanhada de voluntários e ge-
rentes de projetos atuantes no Capí-
tulo, tinham o propósito de redefinir 
missão, visão e objetivos estratégi-
cos com base em uma trajetória que 
se aproxima dos 15 anos, diante de 
um cenário desafiador e de forma 
mais alinhada a preceitos do PMI 
Global. Segundo o presidente Thiago 
Regal, a visão do Capítulo foi refor-
mulada a fim de gerar maior com-
prometimento de todas as partes 
interessadas com o PMI-RS. 

Nova Visão: 
“Organizações do Rio Grande do 
Sul irão abraçar, valorizar e utilizar 
o Gerenciamento de Projetos, 
atribuindo seu sucesso a ele”. 

Missão: 
“Promover e valorizar o 
Gerenciamento de Projetos, 
apoiando a profissão, a adoção, 
maturidade e excelência no Rio 
Grande do Sul”.
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Desse esforço resultou um docu-
mento que foi apresentado para uma 
plateia diversificada de interessados, 
durante o evento PMI – Uma Nova 
Visão, no dia 26 de março, no audi-
tório da Faculdade de Informática da 
PUCRS. Além disso, foram expostas 
as áreas foco de atuação do PMI no 
mundo, assim como os objetivos de 
cada vice-presidência do PMI-RS, 
que vão citados abaixo:

Expansão e Branches 
• Promover a criação de Núcleos de Ge-
renciamento de forma estruturada - Pro-
jeto Abertura de Branches
• Estender o conhecimento de Gerencia-
mento de projetos ao interior do Estado 
do Rio Grande do Sul
• Disseminar  a gestão do conhecimento 
entre o Capítulo do PMI-RS e Branches

Filiação
• Desenvolver inciativas de atração, re-
tenção e crescimento do Capítulo
• Promover ações de geração de valor 
para os filiados
• Promover os benefícios existentes e as 
formas de filiação

Governança e Finanças 
• Prover conhecimento, ferramentas e 
mentoring para a prática de gerenciamen-
to de projetos 
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• Gestão integrada e eficaz da alta direção 
do PMI RS baseada nas melhores práticas
• PMI RS deverá usar as melhores práti-
cas de negócio incluindo gerenciamento 
de projetos

Relações Institucionais e Marketing
 • Representar institucionalmente o PMI-
-RS junto a empresas público, privadas, 
instituições de ensino e comunidade local
• Desenvolver ações de alianças que agre-
guem valor aos filiados e ao PMI-RS
• Divulgar ações do PMI-RS e do PMI atra-
vés de publicações internas e externas
• Conduzir o processo de marketing e pu-
blicidade do capítulo

Voluntariado 
• Suportar as iniciativas de todas as VPs 
e Presidência – Recrutamento, seleção, 
apoio, estímulo, reconhecimento e valori-
zação
• Valorização: eventos ‘Aprender para 
Crescer’ 

• Reconhecimento: Prêmio Smart 

Desenvolvimento Profissional
• Oportunizar networking e troca de expe-
riências 
• Realizar mais eventos durante o próxi-
mo biênio
• Muitas oportunidades de voluntariado e 
desenvolvimento de habilidades específi-
cas em gerenciamento de projetos
• Realizar mais uma edição de sucesso do 
nosso seminário anual
• Continuidade dos projetos e operações 
na parte educacional 
• PMI-RS deve ser um canal disseminador 
de conhecimento e boas práticas, prepa-
rando bons profissionais para atuar no 
mercado
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ENTREVISTA

Alex Rosa – VP de Desenvolvimento Profissional 

Alex Rosa   
Vice-Presidente de  

Desenvolvimento Profissional

Alex Rosa é o Vice-Presidente de 
Desenvolvimento Profissional da 
gestão 2015-2016, a qual engloba 
as antigas diretorias de Educação 
e Projetos Especiais. É membro do 
PMI e voluntário do PMI-RS desde 
2013, onde atuou junto à diretoria 
de Projetos Especiais e Diretoria de 
Programas.
É casado há 5 anos com uma cirur-
giã dentista, a Lilian, e pai de um me-
nino de 1 ano e 9 meses, o Murilo.  
Nas poucas horas vagas, Alex gosta 
de pizza, cinema, churrasco, música, 
viagens e outras diversões em famí-
lia. Passatempos que considera nor-
mais para muita gente. 
No entanto, referente à sua trajetó-
ria profissional, Alex ressalta o fato 
de que ‘entrou para a vida empresa-

rial’ depois dos 30 anos. Até então, 
atuou como músico profissional. Pa-
ralelo a isso, atuou também como 
consultor free lancer para serviços 
de TI / Internet, fazendo a gestão da 
carteira de clientes e desenvolvendo 
soluções em forma de produtos di-
gitais. A necessidade de especializa-
ção para esse trabalho é que o levou 
à faculdade de Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, onde teve a 
oportunidade de ser contratado para 
atuar com empresas privadas. O in-
teresse pelo Gerenciamento de Pro-
jetos começou aí.
Desse ponto em diante, acredita que 
sua vida tenha mudado completa-
mente, já que pode aplicar um pouco 
da filosofia da gestão de projetos em 
sua vida pessoal e obteve ganhos 
através do planejamento e organi-
zação, fazendo com o que seu lado 
profissional crescesse na mesma 
proporção. 

“Quando entrei como voluntário 
para o PMI-RS, aí sim, mudou mes-
mo! Dei um salto muito grande na 
questão do conhecimento e aplica-
bilidade das boas práticas”.
Alex Rosa nos conta um pouco de 
como está sendo a sua trajetória 
como voluntário. 
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Alex Rosa – VP de Desenvolvimento Profissional 

Qual é o principal legado que vê na sua 
experiência como voluntário até aqui?
Entrei no PMI-RS apenas em busca de 
oportunidade de voluntariado, com a in-
tenção de participar de equipes de proje-
tos, conhecer pessoas influentes do meio, 
fazer networking e ganhar mais experi-
ência na gestão de projetos. Queria muito 
desenvolver algumas habilidades e áreas 
de conhecimento que não estava conse-
guindo atuar na minha empresa na época. 

Na época em que entrei para o PMI-RS 
como voluntário, as vagas eram poucas, 
mas consegui entrar para a equipe do pro-
jeto do “X Seminário de Gerenciamento de 
Projetos” na parte de apoio à gestão. Lá 
desenvolvemos um trabalho muito baca-
na de desenvolvimento da documentação 
do projeto e um trabalho de base para 
deixar de legado às futuras equipes, com 
ativos, templates e outros documentos 
e ferramentas importantes. Durante os 
meses de trabalho e após, sempre procu-
rei fazer mais contatos e me disponibili-
zar para outras oportunidades dentro do 
capítulo. Acabei me voluntariando para 
outra vaga, em outra diretoria, para com-
por a equipe do projeto Voluntariado. Por 
estas e diversas outras ações e envolvi-
mento, recebi no final de 2013 o prêmio 
“Voluntário Destaque 2013”.

Assumi, no ano seguinte, como o geren-
te do Projeto voluntariado e elevei-o a 
nível de programa (Programa Voluntaria-
do 2014), o qual foi vencedor no final de 
2014 na categoria “Projeto do Ano”, por 
todas as entregas que o programa fez, 
metas alcançadas e recorde de alguns nú-
meros. Tive o apoio direto de gerentes de 
projeto para me ajudar neste programa e 
conseguirmos estes números.

Paralelo a esse papel, eu tinha uma mis-
são muito importante dada diretamen-
te pelo presidente em exercício de 2014, 
André Voltolini. Minha missão era de fazer 
um projeto para a realização de eventos 
recorrentes dentro do PMI-RS, pois isso 
atenderia algumas estratégias dentro 
do capítulo. Nossos filiados, através da 
pesquisa de satisfação, estavam pedin-
do mais eventos realizados pelo capítu-
lo. Até aquele momento, o PMI-RS tinha 
somente o Seminário de GP e o Ciclo da 
Serra Gaúcha como seus principais even-
tos. Era pouco, pois são eventos anuais. 
Nossa comunidade clamava por mais ne-
tworking e temas relevantes para serem 
debatidos durante o ano. Além do mais, a 
parte financeira da organização precisava 
de mais aporte financeiro vindo de outras 
áreas para manter o trabalho que esta-
va sendo feito e também para apoiar no 
crescimento do PMI-RS.

Foi então que, através de uma pesquisa 
mundial em nossos chapters, criei o pro-
jeto Eventos Recorrentes que teria como 
produto final o evento PMDay (Project 
Management Day), que são eventos de 
curta duração (geralmente meio turno), 
realizados durante o ano, sempre trazen-
do temas relevantes para a comunidade 
de gerenciamento de projetos, bons pa-
lestrantes e cases de empresas. Conside-
ro este evento um grande marco para o 
PMI-RS. Minha equipe comprou a ideia e 
fez um trabalho espetacular! Realizamos 
três eventos durante o ano para um públi-
co total de mais de 600 pessoas.

Considero, tanto o PMDay, quanto o Pro-
grama Voluntariado, o maior legado dei-
xado ao PMI-RS, pois muitas gerações 
poderão melhorá-los e chegar em um ní-
vel onde poderemos ser um capítulo de 
referência mundial do PMI.
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Quais foram os avanços que vivenciou 
no PMI-RS nesse período?
Os avanços foram enormes de dois anos 
para cá. Entre 2013 e 2014 conseguimos 
realizar muitos projetos, eventos, capaci-
tação interna direcionada, engajamento 
de voluntários, equipes de alta perfor-
mance, parceria com empresas, e muitas 
outras atividades que antes era mais di-
fícil de executar pela dificuldade de obter 
voluntários para apoiar os projetos. Um 
grande passo foi focarmos na atração e, 
principalmente, na retenção de voluntá-
rios. Isso garante o que hoje o nosso Board 
tem por excelência   e que foi reconhecido 
internacionalmente, que é um trabalho de 
gestão que atravessa gerações, mas com 
toda a gestão do conhecimento da organi-
zação. Nossas equipes, hoje, têm muitos 
ativos e registros históricos para traba-
lharem, além de todo um trabalho de re-
conhecimento e recompensa.

Quais são os desafios que você consi-
dera importantes para sua VP e para 
esta Gestão?
Os avanços serão muito desafiadores e 
significativos na minha gestão. Quando 
recebi o convite do nosso atual presidente, 
Thiago Regal, para compor esta vice-pre-
sidência caso fôssemos eleitos, percebi a 
enorme responsabilidade por trás disso. 
Esta VP abrange muitas áreas, conforme 
nosso novo estatuto social. Além de todo 
o trabalho de gestão junto ao presidente e 
demais vice-presidentes, a área de educa-
ção e seus projetos e eventos, programas 
de aperfeiçoamento profissional, grupos 
de interesse, seminários, workshops, gru-
pos de interesse, palestras, cursos, trei-

namentos internos, carreira, certificações, 
pesquisas, artigos, e muitas outras ativi-
dades. 

O nosso foco é o desenvolvimento Pro-
fissional de nossos filiados, voluntários e 
da sociedade de gerenciamento de proje-
tos como um todo. Estamos, atualmente, 
fazendo um trabalho de constituição de 
equipes de alto desempenho para supor-
tar essa gama de projetos que serão exe-
cutados nos próximos meses. Entre pro-
jetos e programas, estamos falando de 13 
iniciativas que serão implementadas como 
produto final do Capítulo. Quando criamos 
o PMDay no ano passado, tínhamos uma 
equipe de 12 pessoas. Hoje, essa equipe 
se mantém (o que é algo inédito, também, 
reter uma equipe voluntária dentro do 
PMI-RS) e agora estamos com mais de 30 
voluntários engajados para continuar este 
trabalho. 

Acredito que o maior desafio é manter os 
voluntários motivados, trabalhando nos 
projetos para mantermos as coisas nos 
trilhos conforme planejamos. Ao final, to-
dos sempre são recompensados.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

A formação de uma Vice-Presidên-
cia de Desenvolvimento Profissional 
é um dos resultados das mudanças 
trazidas com o novo Estatuto Social 
do PMI-RS, aprovado no final do ano 
passado, e alinhado com as práticas 
sugeridas pelo PMI Global. No Capí-
tulo Rio Grande do Sul, esta VP reu-
niu atividades das antigas diretorias 
de Educação e Projetos Especiais, e 
as alocou dentro da VP. Ambas conti-
nuam tendo à frente voluntários que 
se dedicavam a elas no ano passado. 
Respectivamente, Vitor Hugo Costa 
e Tatiane Ott. Eles estão dedicados, 
desde o início do ano, ao Curso Pre-
paratório para Certificações PMI e ao 
Pós-Graduação em GP com ênfase 
em TI em parceria com a PUCRS, no 
caso da primeira, e ao 12º Seminá-
rio de Gerenciamento de Projetos, no 
caso da segunda. 

Nova Equipe de Voluntários

Uma das novidades já estruturadas 
na VP de Desenvolvimento Profis-
sional, que tem à frente o vice-pre-
sidente Alex Rosa, é a Diretoria de 
Eventos Estratégicos, cujas ativida-
des e projetos estão sendo forma-
lizados, e que tem como gerente de 
projetos Anderson Matos. Uma das 
principais etapas, concluída no mês 
de abril, foi a composição do grupo 
de voluntários que vai atuar nas di-
versas atividades. Ao todo, são 30 
pessoas envolvidas nessa diretoria. 
A primeira ação externa realizada 
por eles neste ano foi o evento PMI 
– Uma nova visão. Além disso, houve 
diversos encontros e reuniões inter-
nos.  

Novos voluntários - equipe VP DP
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Curso Preparatório 

Human Change Management foi tema de evento

A palestra ocorreu dia 23 de abril, à 
noite, no auditório da FACIN, realiza-
dora da palestra junto ao PMI-RS. O 
Curso de Especialização em Geren-
ciamento de Projetos com Ênfase 
em Tecnologia da Informação, uma 
parceria entre a Faculdade de Infor-
mática (FACIN) da PUCRS e o PMI-
-RS, promoveram a palestra: Human 
Change Management. O objetivo foi 
discutir o impacto da gestão do com-
portamento humano nas implemen-
tações de sistemas de informação. 

Os palestrantes convidados foram 
Caroline Capitani, líder de marketing 
e inovação da Ilegra, e Roger Muller, 
diretor de alianças e SAP, atuando 
na aproximação de parceiros de tec-
nologia de grande porte como SAP, 
Oracle e Google.
O evento foi realizado pelo programa 
do Curso de Especialização em Ge-
renciamento de Projetos com Ênfase 
em Tecnologia da Informação, inicia-
tiva que acontece há 9 anos devido à 
parceria entre FACIN e PMI-RS, e que 
inicia a nona turma em junho.

A primeira turma deste ano teve aulas durante 28/03 e 12/05. O objetivo foi abor-
dar conteúdos programados para os exames das certificações PMP® e CAPM®.
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AGENDA DE EVENTOS

Inscrições abertas pelo site www.sympla.com.br/pmi-rs 

Baixo custo, Alto benefício é o tema central do Ciclo de 
Palestras na Serra Gaúcha 

No dia 13 de junho, no Teatro da UCS, das 8h às 16h, 
duas palestras conceituais e duas palestras case 
abordarão o tema central  “Baixo Custo, Alto Be-
nefício”.

O especialista Fábio Cruz abre o evento abor-
dando o ‘Gerenciamento ágil de projetos como 
ferramenta para gerar resultados’. Logo depois, o 
diretor do Centro de Inovação e Empreendedo-
rismo da Faculdade Ftec, Evandro Schenal, fala 
sobre ‘Os desafios do empreendedorismo 
através da Startups, orientado ao Geren-
ciamento de Projetos’. À tarde, o presi-
dente do PMI-RS, Thiago Regal, palestra 
sobre ‘Maturidade em Gestão de Riscos’. 
E a diretora da Máquinas SAZI, Aline Zini 
Backes, apresenta o case ‘Planejamento Es-
tratégico com Gerenciamento de Projetos´.  

 Como de praxe, o Ciclo de Palestras da Serra 
Gaúcha inicia com uma programação de minicursos 
e workshops. Nesta edição, o minicurso de abertura 
será sobre Alinhamento Estratégico de Projetos, dia 10 
de junho, das 18h30 às 22h30. E no dia 11 de junho, das 
19h às 22h, acontece o minicurso Gestão do Conhecimento 
alinhado ao Gerenciamento de Projetos.  No dia 12 de junho, 
das 8h às 18h, ocorre o workshop PM4Plane+Scrum+PMBOK. 

Em 2015, o Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha, 
organizado pelo Branch do Capítulo Rio Grande do Sul 
do PMI (PMI-RS), chega aos dez anos e abordará o tema 
central “Baixo Custo, Alto Benefício”, de 10 a 13 de 
junho, na Universidade de Caxias do Sul.

Patrocínio Prata: Apoiadores desta edição:
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10º Congresso Brasileiro de GP recebe inscrições para 
participação virtual

Saiba como se inscrever no site  
www.pmirs.org.br

O 10º Congresso Brasileiro de Ge-
renciamento de Projetos, evento 
realizado em conjunto pelos Ca-
pítulos brasileiros do PMI, está 
sendo organizado, neste ano, 
pelo Capítulo de Pernambuco.  
 
Entre os dias 15 e 17 de junho,  o even-
to abordará o tema central “Pontes 
para um crescimento sustentável”.   
 

É possível assistir pela In-
ternet as palestras do even-
to, adquirindo o Pacote Virtual.  
 
O valor inteiro do pacote é R$ 600,00, 
mas há desconto de 50% para filia-
dos do PMI-RS
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Como de praxe, o tema central do Seminá-
rio de Gerenciamento de Projetos é sugeri-
do pelos filiados ao PMI-RS, escolhido por 
meio de votação em uma enquete. Neste 
ano, a opção vencedora foi “Estratégia, 
agilidade e negócios: os novos desafios do 
gerente de projetos”. A partir de agora, o 
tópico deve nortear o desenvolvimento da 
grade de programação do 12º Seminário 
de Gerenciamento de Projetos, que acon-
tece entre 14 e 17 de setembro, no Centro 
de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

O componente do conselho diretivo do PMI Global Ricardo Triana, o Gerente 
de Projetos da ONU, Ricardo Viana Vargas, e os especialistas José Finocchio 

Júnior e Américo Pinto são as primeiras atrações anunciadas.

Seminário de Gerenciamento de Projetos define tema 
central e anuncia primeiras atrações

Ricardo Triana

José Finocchio Júnior

Américo Pinto
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Depois de sua participação na edição de 
2013, o gerente de projetos da ONU, Ri-
cardo Vargas, volta à edição de 2015 para 
ministrar dois workshops. No dia 14/9, 
com 150 vagas disponíveis, o primeiro 
treinamento será PMDome, que traba-
lha conceitos do Guia PMBOK, através 
de um formato de oficina. A atividade foi 
premiada pelo PMI-USA e apontada pelo 
PMI Global como uma das melhores ferra-
mentas para treinamento de profissionais 
de gerenciamento de projetos do mundo. 
O especialista José Finocchio Jr. ministra-
rá juntamente com Ricardo Vargas este 
workshop. 

Inscrições e informações pelo site seminario.pmirs.org.br 

O outro treinamento, no dia 15/9, tem 
120 vagas, e será na área de gestão de 
portfólio:  o PMRank. Com uma aborda-
gem dinâmica e prática, o workshop abor-
da temas como: priorização e avaliação de 
projetos no portfólio, e auxilia na compa-
ração entre projetos de diferentes tipos e 
áreas, alinhando escolhas à estratégia 
das organizações e ensinando os partici-
pantes a entender mecanismos como o de 
calcular benefícios intangíveis aos proje-
tos. O workshop é indicado para pessoas 
envolvidas em gerenciamento de projetos 
ou portfólio.
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O evento, que ocorreu a noite de 12 de 
maio, marcou a continuidade das ações 
do PMI-RS em parceria com o Sindica-
to dos Engenheiros do Rio Grande do Sul 
(Senge-RS). A primeira iniciativa do ano foi 
a palestra Lean Manufacturing - O pen-
samento enxuto suportado pelas boas 
práticas de Gerenciamento de Projetos. O 
tema foi explorado pelo Vice-Presidente 
de Expansão e Branches, Leandro Vigno-
chi, e o evento foi organizado pela Vice-
-Presidência de Desenvolvimento Profis-
sional do PMI-RS, com envolvimento dos 
voluntários da Diretoria de Projetos Espe-
ciais. 

O objetivo da palestra foi explicar o que 
são projetos de redução de desperdício 
e quais são seus benefícios. Vignochi re-
tratou o tema como uma forma eficaz de 
inserir ferramentas consagradas do Lean 

Entre os dias 30 de abril e 03 de maio, 
ocorreu a segunda edição do Seminário 
GTISUL em Bento Gonçalves (RS). Tendo 
como base a temática “a tecnologia trans-
formando o negócio”, o evento serviu para 
apresentação de novas tecnologias, novos 
serviços, bem como o networking entre 
gestores e fornecedores. Thiago Regal, 
presidente do PMI-RS, foi um dos parti-
cipantes convidados. Fundado no ano de 
2012, o Grupo de Gestores de TI do Inte-
rior do Sul do Brasil (GTISUL) reúne ges-
tores de diversas empresas para debater 
a tecnologia através da troca de experiên-
cias e das vivências de cada um.

O pensamento enxuto integrado com Gerenciamento de 
Projetos foi tema de palestra

PMI-RS marcou presença no II Seminário GTISUL - 
Grupo de Gestores de TI do Interior do Sul do Brasil

Manufacturing com suporte de gestão de 
projetos. Com esta proposta, a redução 
de esperdícios deixa de ser uma ação de 
operação e se torna um plano estratégico 
com manutenção dos resultados. 
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Presidente Thiago Regal palestrou em evento 
promovido pelo PMI-PR

Conheça o PMI aconteceu na Unilasalle em Canoas 

Gerindo estratégias através de projetos 
foi o tema escolhido para debate promo-
vido pelo Capítulo Paranaense do PMI no 
dia 21 de março em Curitiba. O PMI-RS foi 
convidado a participar, através da palestra 
do presidente Thiago Regal, junto a outros 
dois palestrantes: os presidentes do PMI-
-SP e PMI-SC. Regal palestrou sobre como 
o gerenciamento de portfólio pode contri-
buir para a entrega de resultados das em-
presas. 

O diretor de Alianças do PMI-RS, Alberto 
Lopes, representou a instituição duran-
te um Conheça o PMI, no dia 12 de mar-
ço, para alunos dos cursos de Ciência da 
Computação, Redes de Computadores, 
Sistemas para Internet, Engenharia de Te-
lecomputações e Engenharia de Compu-
tação da Unilasalle, em Canoas. Através 
de uma palestra com o tema ‘Gerência de 
Projetos: processos qualificados e carreira 
em ascensão’, Alberto apresentou o PMI, 
as formas de desenvolver a carreira de GP 
e a forma de atuação da organização no 
Rio Grande do Sul.  
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PMI-RS NA MÍDIA

Presidente do PMI-RS 
é o entrevistado da 
sessão “Com a Palavra” 
no Caderno Empresas e 
Negócios

12º Seminário de Geren-
ciamento de Projetos no 
Jornal do Comércio

13/04/2015

16/04/2015

Presidente do PMI-RS é o entrevistado da 
sessão “Com a Palavra” no Caderno Em-
presas e Negócios
Apenas o corte de gastos não vai resolver os proble-
mas financeiros do governo estadual. O alerta é do 
presidente do Capítulo Rio Grande do Sul do Instituto 
de Gerenciamento de Projetos (PMI-RS), Thiago Re-
gal. Segundo ele, para equilibrar as contas e, ao mes-
mo tempo, garantir os direitos básicos da população, 
o Estado precisa alcançar um novo patamar de ex-
celência de gestão. O desafio do governador José Ivo 
Sartori, afirma, é passar por cima das interferências 
políticas, montando uma equipe profissional de ge-
renciamento de projetos para evitar desperdícios.

Regal destaca a relevância do gerenciamento de pro-
jetos, principalmente, em momentos de escassez, e 
defende a aplicação de boas práticas em pequenas e 
grandes empresas, e em entidades públicas e priva-
das.

A jornalista Patrícia Knebel, da Coluna 
Mercado Digital, publicada nas quintas-
-feiras no Jornal do Comércio, divulgou, 
em primeira mão, a vinda de Ricardo Var-
gas ao 12º Seminário de Gerenciamento 
de Projetos. A publicação foi na coluna do 
dia 16 de abril.
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