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TENDÊNCIAS 
DO GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS

O futuro é agora:

Mitos que vão fazer o 
seu PMO fracassar

Em 2016, o PMIRS 
completou 15 anos. 
Relembre como 
tudo começou e 
como chegamos até 
aqui! 
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#Palavra do Presidente

Thiago Regal
Presidente do PMI-RS

Ao final deste ano, quando o PMIRS 
completa quinze desde sua fundação, 
a preocupação com o futuro foi 
evidente. Materializou-se nos projetos 
da Gestão 2015/2016 da Diretoria 
Executiva, refletiu as inovações, 
estendeu-se ao tema central do seu 
maior evento, o 13o Congresso de 
Gerenciamento de Projetos. Por isso, 
a última revista do ano não poderia 
deixar de ser pautada pelo tema. 
Aqui, e em todas as iniciativas que 
tivemos ao longo deste décimo quinto 
ano de vida do Capítulo Rio Grande do 
Sul, falamos do futuro que queremos 
para a sociedade, nossas empresas e 
nossa vida. No PMIRS, entendemos 
que podemos e devemos, todos juntos, 
através de nossa profissão e nosso 
envolvimento com o PMI, construir 
o futuro. Entendemos que viver e 
transformar o presente pode nos levar 
a uma realidade que queremos. 
Ao final deste ano, desejamos que 
você acredite que possa fazer o seu 
futuro e, que, de alguma forma, 
as páginas que se seguem possam 
contribuir para dias inspiradores e 
que nos levem, enquanto sociedade e 
seres humanos, até onde queremos e 
precisamos.

Boa Leitura e Boas Festas!
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As tendências do 
Gerenciamento de Projetos: 
como se preparar para elas

#Matéria da Capa

A história do PMI no Rio 
Grande do Sul começa 
há quinze anos. Cerca 

de três décadas depois da sua 
fundação nos Estados Unidos, 
mas devido a mesma necessidade: 
melhorar a entrega dos projetos 
e gerar mais valor para as 
organizações. Tudo começou 
com o conhecimento do Guia 
do Conjunto de Conhecimentos 
em Gerenciamento de Projetos, 
o PMBOK®, na época na 3a 
Edição, por profissionais gaúchos 
que haviam se envolvido com 
formação do primeiro capítulo 
brasileiro em São Paulo. 

Em 2016, o PMBOK® Guide 
está na 5a Edição, e reflete as 
mudanças por quais passa a 
profissão do gerente de projetos. 
Nessa última versão, foi incluída 
a décima área, voltada a partes 
interessadas. Nos últimos anos, 
também foram desenvolvidas 
algumas extensões ao guia, como 
por exemplo, o Padrão para 
Gerenciamento de Programas e 
o Padrão para Gerenciamento de 
Portfólio, ambos na 3a Edição. 

A próxima atualização do 
PMBOK® está prevista para ser 
lançada no terceiro trimestre 
de 2017. Entre as evoluções, 

estão a incorporarão de práticas 
ágeis. Mauro Sotille, membro 
fundador e primeiro Presidente 
do PMIRS, avaliou, em artigo 
publicado no site da PMTech, 
que “a cobertura expandida de 
métodos ágeis e outras práticas 
adaptativas e interativas alinha-se 
a conceitos provados básicos de 
gerenciamento de projetos com o 
estágio evolucionário da profissão”. 
Sotille lembra que essa adaptação 
reflete o cenário mapeado pela 
Pesquisa Pulse of Profession® de 
2016 de que o Agile está sendo 
usado em números cada vez 
maiores pelas organizações, e que 
isso também se reflete no sucesso 
da certificação em métodos 
ágeis, a PMI-ACP®, que é a que 
mais cresce. Lançada em 2012, 

a certificação conta com 8 mil 
profissionais detentores, sendo 144 
no Brasil. O tema foi o escolhido 
pelo membro do Board do PMI, 
Cecil White, para detalhar em 
Porto Alegre, na palestra que fez 
na abertura do 13o Congresso de 
Gerenciamento de Projetos, no 
dia 16 de novembro. Segundo ele, 
a publicação traz resultados que 
comprovam que organizações que 
adotaram ou melhoraram o que 
chama de agilidade organizacional 
tiveram 45% mais sucesso que 
outras. Entre os benefícios de 
aumentar a agilidade, White 
destacou a melhoria de satisfação 
interna dos empregados, a gestão 
de riscos, e por fim o sucesso dos 
projetos, o que contribui para o 
incremento do lucro da empresa.
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As tendências do 
Gerenciamento de Projetos: 
como se preparar para elas

A Pulse of Profession® 2016 
mostrou que entre as organizações 
que fizeram mudanças em direção 
à agilidade, 73% delas entregaram 
os projetos no prazo contra um 
índice de 40% daquelas não 
voltadas à agilidade. Outra dado 
é a entrega dentro do orçamento, 
respectivamente, em 75% contra 
47%. Já em relação aos objetivos 
atingidos com o projetos, o índice 
sobe de 50% para 83%. Segundo 
a publicação, o framework ágil 
antecipa mudanças e é efetivo na 
detecção de riscos externos e no 
gerenciamento de riscos.

O que se define como agilidade 
organizacional, conforme White, é 
uma forma de pensar e agir que se 
faz cada vez mais necessário diante 
do cenário volátil e de projetos 
disruptivos. Por isso, ela é não se 
traduz simplesmente na adoção 
de métodos ágeis ou mesmo em 
uma metodologia de gerenciar 
projetos, mas em uma cultura 
organizacional. Para construir 
o que chama de framewrok ágil 
é preciso ter uma cultura que 
suporte, um  “mindsite” ágil, uma 
liderança coletiva, um processo 
adaptativo e pessoas preparadas. 

Entre os desafios, o membro 
do board diz que é preciso ter 
coragem para organizar um time 
ágil: desenvolver competências, 
construir confiança, investir no 
indivíduo e no coletivo. Segundo 
ele, é esse o segredo que leva a 
organização à agilidade. E para 
se chegar lá, o desenvolvimento 
recomendado está reunido no 
Triângulo de Talentos do PMI. 
Ele aponta que um profissional é 
completo quando seu aprendizado 
e desenvolvimento são orientados 
para as áreas de técnicas da 
gestão de projetos, habilidades de 
liderança e em gestão estratégica 
e de negócios. Segundo a Pulse of 
Profession® 2016, as organizações 
que focam nesses três itens têm 
mais 40% de chances de sucesso 
no atingimento de seus objetivos. 

O Vice-presidente Global do 
PMI de Filiação e Capítulos, Mike 
DePrisco, também destaca esse 
dado da pesquisa, e afirma que até 
aqui, os cargos de gerenciamento 
de projetos podem ter dependido 
principalmente de habilidades 

técnicas, mas que essas habilidades 
por si só já não são suficientes na 
economia de hoje. Segundo ele, 
cada vez mais será preciso uma 
forte combinação de habilidades 
técnicas, habilidades de liderança e 
perspicácia de gestão estratégica e 
empresarial. Por isso, na sua visão, 
nos próximos anos, há uma grande 
oportunidade em organizações no 
Brasil e em todo o mundo para se 
fechar a lacuna entre a estratégia 
de desenvolvimento e os seus 
objetivos, e que a implementação 
de projetos e programas são 
fatores-chave e um diferencial 
competitivo.

O especialista Ricardo Triana, 
Chair do board do PMI em 
2014, acredita que a agilidade 
organizacional é a  tendência 
número 1 para os próximos anos. 
Segundo ele, o fato de que o time 
do mercado estar ficando cada 
vez mais reduzido, não permite 
que o gerenciamento de projetos 
tradicional seja aplicado como 
conhecemos faz que os métodos 
agíeis sejam muito mais relevantes. 

 » “Acho que muito mais organizações 
e setores vão adotar métodos agéis  e 
também que o planejamento estratégico 
começará a utilizar um enfoque mais ágil, 
reagindo a mudanças de maneira mais 
simples e permitindo que a execução dos 
projetos se ajuste a essas mudanças, para 
que tenha alinhamento com a estratégia. 
Isso será um imperativo”, acredita Triana.
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>Multidisciplinaridade, multicultural 
e multimídia

Ricardo Triana também visualiza a importância de habilidades interpessoais neste contexto. 
“Vejo o gerente de projetos como um facilitador dentro do negócio. Por isso, ele vai precisar muito 
mais de habilidades interpessoais”. Na visão do PMI Fellow do PMIEf, o braço filantrópico do PMI, 
Walter Ginevri,  as tendências emergentes na gestão de projetos podem ser caracterizadas por três 
palavras: multidisciplinaridade, multicultural e multimídia. Segundo ele, esses termos definem um 
contexto em que os praticantes de gerenciamento de projetos devem ser capazes de: aplicar o princípio 
“suficientemente bem” com pragmatismo, abraçar a complexidade, não para se defender contra ela, 
procurar “mestres do pensamento” e cultivar “liderança servidora”.  

Multidisciplinaridade: a 
consequência de um mundo 
complexo é que o gerenciamento de 
projetos não pode ser considerado 
como uma única disciplina, mas o 
resultado de uma integração delas. 
Ambas, científica e humanista. 
Multicultural: em consequência de 
um mundo global vem a necessidade 
do multicultural no gerenciamento 
de projetos. Por exemplo, se 
consideramos que existem profundas 
diferenças entre a abordagem do 
mundo  no oeste e na China, devemos 
admitir que um bom gerente de 

Nessa linha, o diretor do Tecnopuc, 
Rafael Prikladnicki, aponta que a preparação 
dos profissionais envolve entender a 
evolução do mundo em que vivemos, 
incluindo o pensamento digital, não linear, 
conectado, multidisciplinar, com destaque 
para a colaboração e o trabalho em rede. 
Na sua visão, nos próximos quinze anos, 
um modelo de gerenciamento de projetos 
alinhado com a evolução da sociedade 
em que vivemos será consolidado. “Neste 
modelo, cada um será um pouco gerente 
de projeto. Ou ninguém será gerente de 
projeto, como algumas correntes teóricas já 
indicam”. Prikladnicki acredita que a gestão 
de projetos como atividade sempre vai 
existir, mas a responsabilidade será diluída 
por todos os integrantes de uma equipe 
de projeto, ampliando assim o seu alcance 
e consequentemente a necessidade de 
capacitação dos profissionais. 

projetos deve ser capaz de combinar 
as duas abordagens. Multimídia: a 
consequência de um mundo marcado 
pela Internet consiste na necessidade 
de usar diferentes mídias na profissão 
de gerenciamento de projetos. 
Por exemplo, se considerarmos o 
crescimento da popularidade de 
métodos ágeis como SCRUM e 
Kanban, nós devemos admitir que a 
intensidade do uso de ferramentas 
multimídias e de forma cooperativa 
pode ser um fator facilitador para 
assegurar a máxima visibilidade e 
compartilhamento de conhecimento.
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O professor e especialista José Finocchio Júnior, conversou com 
80 profissionais dá área de gerenciamento de projetos sobre que 
tendências podemos esperar para o gerenciamento de projetos nos 
próximos quinze anos. Segundo ele, apesar de não existir consenso 
absoluto, quatro grandes tendências foram mencionadas com 
maior frequência. Confira de forma exclusiva:

Várias das pessoas consultadas falaram que o papel de gerente de projeto vai se transformar a ponto de 
receber outras denominações. Entre as recomendações para o profissional estar preparado para essa nova fase, 
despontaram:

1.Ficar mais multidisciplinar em termos de gestão, conhecendo mais de gerenciamento ágil e tradicional,  
gestão de processos, gestão de serviços, redução de custos, Lean e Sixsigma;

2. Aprimorar capacidades de liderança de pessoas e soft skills;

3. Aprender técnicas de regulação das emoções no ambiente trabalho para melhorar a inteligência emocional.

>Quatro grandes tendências

1.

2.
3.

4.

Crescimento da adoção de práticas ágeis nas diversas indústrias. 
Àmedida que as práticas são adotadas elas também evoluem para 
se adequar nos mais diversos ambientes;

Gestão distribuída. O gerente de projeto compartilha cada vez 
mais o poder, o planejamento e os controles com a equipe.

A gestão se torna mais híbrida, fundindo técnicas de 
gerenciamento de projetos, gestão de processos, gestão de serviços, 
Lean e Sixsigma.

Diminuição da burocracia. Artefatos feitos “para inglês 
ver” perdem terreno. Serão preservados as práticas que são 
verdadeiramente úteis para fazer o projeto acontecer.
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Ricardo Viana Vargas 

>>Gerenciamento de Projetos,
uma habilidade de vida

_OS 3 MITOS Q UE VÃO FAZER O SEU
 PMO FRACASSAR 

 » “Eu acredito que o gerenciamento de projetos está se 
tornando cada vez mais uma habilidade de vida. Uma habilidade 
que busca transformar os interesses e desejos em resultados. 
Eu acredito que o gerenciamento de projetos vai ser como a 
matemática. As pessoas usarão gerenciamento de projetos como 
uma ferramenta! Isso expandirá o gerenciamento de projetos 
para áreas além do convencional. Outra tendência clara é 
o crescimento exponencial da volatilidade e instabilidade, 
fazendo com que mecanismos de entregas mais rápidas se 
tornem cada vez mais usuais. Eu falo aqui em Planejamento 
em Ondas Sucessivas ou, como muitos gostam de palavras que 
estão na moda, eu posso chamar essa tendência de “agile”. 
Um ambiente onde projetos que duram anos passam a ter 
entregas e benefícios parciais ao longo do seu desenvolvimento. 
Finalmente, uma outra tendência forte que eu vejo é a competição 
por recursos, principalmente os humanos, que se tornam cada 
vez mais escassos. Encontrar pessoas capazes, preparadas e 
comprometidas tende a ser o grande desafio do futuro... Ou será 
que já é um desafio do presente?” 

Para falar sobre as tendências relacionadas aos Escritórios de Projetos 
(PMOs), recebemos a colaboração de Américo Pinto, Chairman da PMO 
GLOBAL ALLIANCE Alliance, Diretor de Pesquisa da PMO TOOLS 
Technologies e Diretor Executivo do Noorden Group. 

O fenômeno PMO é, 
definitivamente, muito mais complexo 
do que aparenta em um primeiro 
olhar. Não é a toa que as pesquisas 
recentes realizadas no mundo sobre 
o tema mostram que cada nova 
descoberta traz à tona dezenas de 
outras perguntas a serem respondidas.
Os PMOs têm por característica 
fundamental ser únicos. Essa grande 
diversidade de alternativas em suas 
configurações –  todas ainda assim 

sob o mesmo guarda-chuva do nome 
“PMO” – torna muito mais complexo 
o entendimento sobre quais fatores 
realmente contribuem para que os 
PMO possam gerar valor para as suas 
organizações. Nossa pesquisa pretende 
contribuir com mais um ponto de vista 
sobre esse fenômeno, utilizando a lente 
de quem vive essa realidade no dia a 
dia, sem a pretensão de ser a resposta 
certa, mas expandindo o horizonte de 
conhecimento sobre o tema.

MITO #1
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 “A MAIORIA DOS PMOS FRACASSA 
POR FALTA DE PATROCÍNIO.”

Se há algo que a inteligência 
coletiva de nossa comunidade de 
profissionais em PMOs nos mostrou 
é que o sucesso de um PMO depende 
fundamentalmente da sua capacidade 
de se manter permanentemente 
alinhado às expectativas de seus 
stakeholders. Tudo indica que esse 
é o caminho mais seguro para fazer 
com que o PMO tenha o seu valor 
reconhecido.

Este artigo consolida algumas 
descobertas recentes, que nos levam 
a questionar e refletir sobre algumas 
“verdades”, colocadas agora em xeque 

A falta de patrocínio é uma questão 
chave para os PMOs? Sem dúvida! 
Porém, este é o motivo que leva os 
PMOs ao fracasso? Não exatamente! A 
falta de apoio da Alta Administração é 
muito mais uma consequência do que 
uma causa, um importante sintoma 
da incapacidade do PMO em atender 
às expectativas de seus stakeholders, 
em especial, da Alta Administração. 
O primeiro passo para superar este 
desafio é entender que nada é mais 
importante para um PMO do que a 
sua capacidade de gerar percepção 
de valor para seus stakeholders. Não 
basta “ser bom”, é necessário também 
“parecer bom”.  Um PMO que não tem 
o seu valor percebido e reconhecido 

pela experiência da nossa comunidade 
PMO GLOBAL ALLIANCE (PMOGA.
COM), uma comunidade virtual de 
profissionais em PMOs criada no 
Brasil, com o objetivo de transformar a 
experiência de seus membros em valor 
efetivo para superar o desafio de fazer 
com que PMOs possam criar valor 
efetivo para as suas organizações.

Eis, portanto, os mitos que levam 
os PMOs ao fracasso, resultado de 
pesquisas quantitativas e qualitativas, 
realizadas com 522 profissionais, em 17 
países, entre os anos de 2015 e 2016, as 
quais tive o privilégio de liderar.

pelos seus stakeholders estará, cedo ou 
tarde, fadado ao fracasso. Lembre-se, 
portanto, que o foco principal deve 
ser sempre atender as necessidades 
daqueles que irão “julgar” o trabalho 
do PMO. Esta é a melhor forma de 
garantir o apoio dos stakeholders, 
que podem ter níveis de relevância 
diferentes nesse julgamento. 

Alta administração, gerentes de 
projetos, gerentes funcionais, membros 
de equipe, entre outros, podem 
ser stakeholders – e clientes – do 
PMO. Entenda suas necessidades e 
expectativas, estabeleça prioridades, 
e defina o que o PMO irá fazer para 
atende-las.

MITO #1
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“O PRIMEIRO PASSO É ESCOLHER O TIPO 
DE PMO IDEAL PARA A ORGANIZAÇÃO.”

Certamente este é o mito mais 
difundido sobre PMOs. Analisando os 
principais livros publicados na última 
década sobre o tema, é fácil perceber 
que todos os autores, sem exceção, se 
empenham em estabelecer “tipos” de 
PMOs, propondo, cada um, seu próprio 
modelo de tipificação. A literatura é 
farta em tipos como PMOs estratégicos, 
consultivos, diretivos, de suporte, ágeis, 
centros de excelência, entre outros. 
Cada um destes tipos, supostamente, 
reuniria as funções ideais que deveriam 
ser executadas pelo PMO.  Mas a 
pergunta é: se cada modelo proposto é 
diferente dos demais, afinal, qual deles 
estaria correto? Para chegarmos a uma 
resposta, é necessário entender que 
o principal o objetivo destes autores, 
ao criar seus próprios modelos de 
tipificação, é estabelecer referências que 
possam servir de “inspiração” para a 
criação de PMOs.

Na ânsia de buscar respostas fáceis 
para um fenômeno relativamente 
complexo, muitos profissionais 
interpretam as sugestões da literatura 
como se existisse um modelo pré-
estabelecido, a ser seguido em cada 
organização, uma espécie de “receita 
de bolo”. E temos aí um dos principais 
motivos de fracasso para PMOs em 
todo o mundo.

Na prática, o tipo do seu PMO não 
é um ponto de partida, mas sim uma 
possível consequência das expectativas 
e necessidades dos seus stakeholders. 
Logo, é possível que o PMO ideal para 
a sua organização seja uma mistura 
de vários tipos sugeridos – ou talvez 

nenhum deles – já que o foco principal 
é oferecer funções que atendam 
as necessidades dos stakeholders, 
independentemente do nome que esse 
PMO venha a ter. 

O PMO ideal é, portanto, aquele 
capaz de atender as necessidades e 
expectativas de seus stakeholders, 
pois só assim será possível gerar valor 
efetivo. Ao invés de estabelecer um 
tipo pré-estabelecido como objetivo, 
a capacidade de adaptação para criar 
o seu próprio tipo é que realmente 
permitirá entregar os benefícios 
esperados, independentemente do 
nome que essa configuração resultante 
venha a ter. 

MITO #2
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MITO #2
“PMOS MADUROS ESTÃO 
DIRETAMENTE ENVOLVIDOS COM 
A ESTRATÉGIA E A GESTÃO 
DE PORTFOLIO.”

MITO #3

Este mito propaga a ideia de que 
os PMOs devem evoluir no sentido de 
se tornar cada vez mais estratégicos. 
Logo, PMOs com foco operacional 
teriam baixa maturidade, enquanto 
PMOs com foco estratégico teriam alta 
maturidade. 

O estudo aprofundado do assunto 
e a observação cuidadosa de casos 
reais, nos levou a concluir que não há 
nenhuma relação entre ser estratégico 
e ser maduro, sob o ponto de vista 
do que que realmente importa: fazer 
com que o PMO tenha o seu valor 
percebido e reconhecido.

Os dicionários costumam definir 
maturidade como sendo o último 
estágio do desenvolvimento ou 
evolução. No caso de um PMO, que se 
configura de acordo com as diferentes 
necessidades encontradas nas 
organizações, a maturidade não está 
relacionada ao que ele faz (funções 
estratégicas ou operacionais), mas a 
quão bem ele faz cada uma de suas 
funções.

Ser operacional, tático ou 
estratégico não é sinal de maturidade, 
mas sim, o resultado do  alinhamento 
às expectativas de benefícios dos 
stakeholders. O PMO pode prover 
funções estratégicas com um 

baixíssimo nível de sofisticação, o que 
irá gerar menos valor. Ainda assim ele 
continuará a ser estratégico, porém não 
será maduro.

Além disso, um PMO que oferece 
essencialmente funções estratégicas, 
pode, a qualquer momento, passar 
a ter uma abordagem operacional, o 
que não tem nenhuma relação com 
a ideia de retrocesso, mas sim com o 
realinhamento de expectativas. 

Ou seja, em primeiro lugar, o PMO 
deve se preocupar em definir quais 
funções serão capazes de atender 
as necessidades e expectativas de 
benefícios dos stakeholders, sejam elas 
estratégicas, táticas ou operacionais. 
Em seguida, o PMO deve buscar a 
maturidade, evoluindo na forma como 
provê cada função, o que aumentará 
as chances de gerar os resultados 
esperados. 
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Há quinze anos 
nascia o PMIRS… 

No dia 09 de abril de 2011, 
às 20 horas, no auditório 
da Procergs, em Porto 

Alegre, começava, oficialmente, a 
história do Capítulo Rio Grande do 
Sul do PMI. Na ocasião, foi realizada 
a Assembleia Geral de Fundação da 
Seção. Na Assembleia de formação 
do PMIRS, foi feita a aprovação do 
Estatuto Social e, logo após, a eleição 
da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal. Uma das primeiras conquistas 

foi uma sala no Tecnosinos em São 
Leopoldo. Depois dela, a história 
seria marcada por eventos de todos os 
portes e objetivos, duas outras salas, 
até chegar a atual, no Global Tecnopuc, 
na PUCRS, em Porto Alegre. Um dos 
primeiros branches do Brasil, o Serra 
Gaúcha, um novo branch homologado 
no final deste ano, o Extremo Sul, e um 
futuro, através do Projeto do Núcleo 
Noroeste. 

A Primeira Diretoria Executiva teve a seguinte formação:

Presidente: Mauro Afonso Sotille 

Diretoria de Administração e Finanças: Marco Antonio Kappel Ribeiro 

Diretoria de Filiação: Ana Karpouzas 

Diretoria de Grupos de Interesse: Paulo César Pressi 

Diretoria de Comunicação, Marketing e Publicidade: José Ignácio Jaeger Neto 

Diretoria de Certificação: Freida Goldenberg Giannechini  

Diretoria de Educação: Guilherme Liberali Neto

Diretoria de Programas: Fernanda Schmidt Bocoli 

Diretoria de Projetos Especiais: Eduardo Radziuk 
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A primeira formação do Conselho Fiscal foi a seguinte: 

Membros efetivos: Onir José Jaques Dias, Deivis R. Tavares e Joecy Bertinatto Valentim  

Suplentes: Sérgio Mylius da Silva e Alceu Fernandes Filho 

Durante a primeira Assembleia, foram ressaltados 
os objetivos da seção PMIRS:

>>Encorajar e facilitar o profissionalismo, a capacitação e a certificação em gerenciamento de 
projetos;

>>Prover um foro para discussão e exame de problemas, soluções, aplicações, práticas e ideias 
relacionadas ao gerenciamento de projetos;

>>Promover a comunicação entre organizações dos setores público, privado e não-
governamental relacionada ao gerenciamento de projetos;

>>Disseminar, na área primária da Seção, informações relacionadas a desenvolvimentos, 
melhores práticas e estudos de casos relacionados ao gerenciamento de projetos;

>>Interagir ativamente com outras seções do PMI, reconhecidas ou que possam vir a ser 
estabelecidas no Brasil e em outros países;

>>Interagir com outras organizações que tenham interesses convergentes na área de 
gerenciamento de projetos.
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Um dos primeiros eventos do Capítulo foi o de 
lançamento, no dia 12 de novembro de 2001, na 
Unisinos, em São Leopoldo

O evento foi reportado no primeiro jornal do PMIRS

Após um período intenso 
de trabalho, voltado para a 
organização jurídica da entidade 
e o seu reconhecimento pelo PMI 
Internacional, a diretoria promoveu o 
primeiro evento de atuação do PMIRS 
junto à comunidade do Rio Grande do 
Sul. O evento teve a apresentação de 
palestras da Dinsmore Associates, ESI 
International, HP Consulting, LD&M 
e Verano Engenharia. No evento houve 

ainda o lançamento do primeiro Curso 
de Preparação para a Certificação 
PMP promovido pelo PMIRS. Voltado 
a um público de gerentes de projeto 
em geral (Tecnologia da Informação, 
Engenharia, etc.), empresários, 
coordenadores de equipes de 
desenvolvimento de sistemas, diretores 
e executivos em geral, o evento contou 
com o patrocínio da AXI Tecnologia, 
CWI Software e Verano Engenharia. 
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Deivis Tavares

>> “O cenário da época em que começamos a trajetória da fundação e 
implantação da disciplina de Gerenciamento de Projetos no Rio Grande do 
Sul era, especialmente nas empresas de tecnologia da época, de um aumento 
muito grande na complexidade dos projetos, na demanda por prazos, na 
inserção estratégica da TI no “core” das empresas, entre tantos outros 
desafios. Com a existência de um cenário cada vez mais desafiador, era 
urgente a necessidade de capacitação dos profissionais, tanto na produção 
quanto na gestão dos projetos. Como os problemas eram recorrentes em 
diversas empresas e segmentos, um pequeno grupo de formou para achar 
soluções em conjunto para esta demanda. Formava-se aí o PMIRS.  De 
lá para cá, o engajamento dos fundadores, as ações de divulgação, os 
eventos promovidos, a sensibilização de mais e mais profissionais e a 
inclusão de várias colaboradores, empresas e especialmente universidades, 
não só tornaram o Gerenciamento de Projetos conhecido das empresas 
e profissionais, como se transformou numa necessidade premente para 
todos. Os desafios atuais são maiores que os desafios de 15 anos atrás, 
pela velocidade, pela nossa dependência da tecnologia, pela concorrência, 
pela busca por produtividade e eficiência, etc, porém temos em mãos hoje: 
metodologias, conhecimentos, ferramentas e profissionais capazes de lidar 
com esta complexidade e prontos para enfrentar estes os futuros desafios.”

As premiações fazem parte desta história

Eduardo Radziuk

>> “Através de diferentes iniciativas, o PMIRS foi, e continuara sendo, 
fundamental para a disseminação das práticas de gerenciamento de 
projetos, não só no Estado como no País e no exterior. Tenho certeza que 
isso somente está sendo possível devido à alta e crescente qualificação das 
administrações que vem se sucedendo deste sua fundação. Sem dúvida, 
muito do que conquistei profissionalmente se deve ao PMIRS e, acredito que 
assim continuará sendo.“

 

Ao longo dos últimos anos, o 
PMIRS vem conquistando diferentes 
reconhecimentos devido às suas 
atividades. Uma das formas que a 
evolução e a maturidade do PMIRS 
vem sendo reconhecida é por meio 
do recebimento de prêmios. Relembre 
quais são eles:  Em outubro de 2013, 
o Capítulo foi escolhido como o 
PMI® Chapter Award for Leadership, 

Planning & Operations na category II, 
de instituições de 301 a 1000 membros. 
A distinção foi referente às práticas 
de governança do Capítulo no ano de 
2012. A condecoração tem o objetivo 
de identificar as unidades regionais do 
PMI que mais se destacam no mundo 
em seis aspectos e quatro tamanhos 
diferentes de capítulos, considerando o 
número de filiados. 
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Confira outros momentos:

Em outubro de 2015, o Capítulo 
venceu o PMI® Award for Chapter 
of the Year na categoria II, na qual 
concorreram capítulos de 301 a 
1000 filiados. Este prêmio reconhece 
o capítulo pelas suas atividades, 
iniciativas e comprometimento em 
promover o gerenciamento de projetos 
na sua comunidade, e considera 
que, na sua categoria, foi o capítulo 
que melhor contribuiu, no mundo 
todo, para o desenvolvimento e a 

implementação das boas práticas 
estimuladas pelo PMI, através dos seus 
produtos, programas e serviços. Na 
mesma época, o PMIRS foi anunciado 
como o vencedor do Programa de 
Inovação Capítulo 2015 pelo seu 
trabalho “Mapeamento do perfil do 
Voluntariado”. Esse reconhecimento 
significa que essa ideia que o Capítulo 
teve e vem utilizou no seu Programa 
de Voluntariado é a mais inovadora do 
ano no mundo todo.

Entrega de prêmio em 2013

2ª Diretoria Executiva 2º Conselho Fiscal Alguns dos fundadores foram 
reunidos em Almoce com o PMI 

neste ano

Premiação em  2015

Gestão 2015-2016

Gestão 2011-2012
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Premiação em  2015

Inauguração da sede do Branch 
Serra Gaúcha

Gestão 2013-2014

Gestão 2015-2016

Presidentes esquerda para a 
direita André Voltolini, Marco 

K. Ribeio, Kelly Oliveira, Thiago 
Regal e Mauro Sotille

Gestão 2017-2018

Gestão 2011-2012 Diretoria e voluntários que trabalharam 
pelo Branch Serra Gaúcha em 2012
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Sempre digo que tive a felicidade 
de estar entre os 25 voluntários 
que acreditaram que organizar um 
capítulo do PMI no Rio Grande do 
Sul poderia agregar muita qualidade 
nos nossos projetos e também na 
formação dos nossos profissionais 
que atuam na área. Começamos 
realmente como desbravadores, 
nos reunindo onde pudéssemos ter 
uma sala disponível, em horários 
que não conflitassem com atividade 
profissional de cada um e inclusive 
fazendo pequeno investimento 
financeiro para as primeiras 
demandas do capítulo. Com o 
tempo, conseguimos realizar um 
primeiro Seminário, cujo resultado 
nos ajudou também para montar 
uma sala para nossa sede. 

Hoje o PMI já não é mais 
uma sigla sem sentido no Estado, 
inúmeros são as instituições 
oferecendo cursos de curta e longa 
duração e já há uma razoável 
competição entre as universidades 
que oferecem pós-graduação nesta 
área. Nosso Capítulo também 
cresceu, recebendo prêmios e 
reconhecimento do PMI Global, 
como foi o caso do Prêmio de 
Capítulo do Ano em 2015, no 
âmbito mundial. Ainda temos 
inúmeros desafios pela frente, mas 
já temos um núcleo de voluntários 
ativos dentro do Capítulo que 
nos posiciona de forma destacada 
em comparação com outros 
capítulos com o mesmo número de 
filiados no Brasil e no exterior. As 
organizações também passaram a 

O gerenciamento de projetos 
evoluiu bastante ao longo destes 15 
anos de existência do nosso Capítulo 
aqui no Rio Grande do Sul. Se 
voltarmos ao ano 2000, eram raras 
as oportunidades de formação nesta 
área, mesmo através de cursos de 
curta duração. Não tínhamos um só 
curso de pós-graduação específico 
para projetos, e a marca PMI era 
quase desconhecida da maioria dos 
profissionais (embora o PMI tivesse 
sido fundado em 1969 nos Estados 
Unidos). Naturalmente, projetos 
existiam, grandes e pequenos, 
mas a abordagem na maioria das 
organizações era utilizar no máximo 
um PERT para acompanhar a 
evolução da execução. Parte das 
outras boas práticas recomendadas 
pelo PMBOK era observada apenas 
em grandes multinacionais que por 
aqui já estavam ou por fornecedores 
de grandes projetos em regime de 
turn-key. 

dar reconhecimento aos profissionais 
qualificados e certificados, o que 
fez com que o ecossistema do 
gerenciamento de projetos atingisse 
elevado nível de maturidade aqui no 
Estado. Isso pode ser comprovado, 
em particular, pela disseminação 
de Escritórios de Projetos nas 
organizações, garantindo a 
implantação de metodologias e boas 
práticas, customizadas para atender 
as especificidades de cada empresa.

Pessoalmente, tive um período 
intenso como voluntário, pois 
seguindo a fundação do Capítulo, 
estive oito anos na Diretoria 
Executiva, primeiro como diretor 
Administrativo e Financeiro, e 
depois como Presidente. Foi uma 
experiência gratificante, porque a 
cada ano que passava estávamos 
num estágio de maturidade superior 
ao ano anterior, estreitando e 
reforçando os laços de amizade no 
nosso grupo. Aliás, este networking 
acontecia dentro e fora do Capítulo, 
criando inúmeras oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional 
para mim. 

Hoje, com muita satisfação, 
de volta à Diretoria como VP de 
Relações Institucionais e Marketing, 
vejo que ainda temos desafios pela 
frente, mas que certamente poderão 
ser superados por esta equipe que 
traduz uma trajetória de sucesso no 
capítulo: a mescla da experiência já 
vivida por uns com o olhar e o arrojo 
de novas cabeças.

Marco Kappel Ribeiro

Presidente em duas gestões,      
entre 2005 e 2008

A história contada por alguns dos presidentes
do Capítulo 

>>
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Quem já foi responsável por 
um PMO sabe do que estou 
falando. Precisamos saber: qual 
o alinhamento com a estratégia, 
o que é representativo, qual a 
interpretação da métrica, o que 
gera valor ao filiado, o que temos de 
conhecimento sobre nossos dados.
Foram dois anos estruturando, 
coletando e analisando esses dados 
até chegarmos a um modelo que, 
talvez não fosse o ideal, mas já 
poderia ser mostrado. 

O PMIRS tem, desde sua criação, 
uma histórica tradição de valorizar o 
compartilhamento de conhecimento 
e essa foi, na verdade, a nossa 
primeira motivação ao submeter o 
case ao Leadership Meeting (LIM). 
Queríamos discutir nosso modelo 
com outros capítulos e trazer novos 
insights na bagagem de volta.

E lá fomos nós, Ben-Hur 
Souza, André Voltolini e eu, 
todos muito entusiasmados e 
cheios de expectativas com o que 
nos aguardava. A apresentação 
foi um sucesso, além do case ter 
sido pioneiro entre os demais 
apresentados, saímos cheios de 
orgulho e aquela satisfação de 
termos o dever cumprido. Lembro 
de todo mundo pedindo ao Ben-
Hur a cópia da nossa planilha de 
controle de métricas.  Mas o que 
esse feito representou para nossa 

Ao comemorarmos os 15 anos 
do PMIRS, muitas lembranças 
me vêm à mente, mas certamente 
uma delas tem um lugar especial 
nessas memórias: a nossa primeira 
apresentação no Leadership 
Meeting em Dallas, em 2011, o 
que deu início ao processo de 
internacionalização das boas 
práticas do capítulo.

Vou contar um pouquinho dessa 
história. O projeto de formalizarmos 
um PMO iniciou em 2009, de 
forma simples e até despretensiosa, 
Naquela época tínhamos um 
reporte anual de métricas ao Centro 
Global de Operações (GOC) do 
PMI, e fazer esse acompanhamento 
nos exigiu organizar a casa para 
termos esses dados da maneira mais 
acurada possível. 

comunidade foi ainda maior: 
atingimos, através dessa estrutura. 
um nível de maturidade em relação 
aos nossos processos e à nossa 
capacidade de gestão, de liderança e 
de inovação, o que veio a contribuir 
para nossa primeira premiação mais 
tarde (mas essa é outra história).

Nossa excelência, que era pouco 
reconhecida até por nós mesmos, era 
algo inédito para capítulos maiores 
e muito mais estruturados de certa 
maneira. E o que aprendemos dessa 
experiência? Claro que cada um de 
nós teve uma visão e uma vivência 
diferente, mas para mim foi muito 
gratificante ter podido propor um 
desafio, que fazia parte do meu 
background profissional na época, e 
ter esse trabalho compartilhado de 
forma global.

E o que veio depois? Essa 
participação foi a primeira, depois 
dela vieram muitas e muitos outros 
voluntários puderam experimentar 
essa mesma sensação. Somos 
hoje um modelo de referência e 
isso certamente é só o começo 
de uma história que está ainda 
sendo trilhada por todos os 
voluntários que dela fazem parte 
e que contribuem com seu tempo 
e seu comprometimento para que 
o PMIRS vá ainda mais longe nos 
próximos 15 anos. Vamos em frente!

        Kelly Oliveira

Presidente em duas gestões, 
entre 2009 e 2012

>>



20 REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter

Na sequência, começamos a 
estar mais presentes nas instituições 
de ensino. Destaco aqui a nossa 
parceria com a PUC do Rio Grande 
do Sul, onde conseguimos, numa 
iniciativa conjunta e inédita entre 
a PUC e o PMI, criar um curso de 
Especialização em Gerenciamento 
de Projetos, que é um sucesso 
até hoje.  A partir dessa parceria, 
concretizamos outras como, por 
exemplo, com a Universidade 
de Caxias do Sul, onde criamos, 
também em conjunto, uma 
especialização em gerenciamento 
de projetos com um módulo inteiro 
do curso destinado a metodologias 
ágeis de gestão de projetos (o 
primeiro do país). 

Aos poucos fomos sendo 
reconhecidos pelas empresas 
privadas. Esse envolvimento 
crescente fica evidente a cada 
congresso que realizamos ano a 
ano, quando percebemos uma 
participação cada vez maior de 
empresas, seja através de seus 
funcionários ou de patrocínios e 
expositores. Esse evento cresce e 
torna-se melhor a cada ano que 
passa e hoje é reconhecido como um 
dos principais eventos do gênero do 
país e da América Latina. 

Nosso programa de convênios 
e alianças também cresceu, e hoje 
temos organizações que participam 
conosco da disseminação das 
boas práticas de gerenciamento de 
projetos através desse programa. 
Aos poucos, estamos conseguindo 

Estamos nos aproximando de 
mais um final de ano, no qual 
encerramos o mandato da atual 
Diretoria Executiva, e uma nova 
diretoria é eleita para o próximo 
biênio. Atuando como voluntário 
no PMIRS desde 2005, pude 
acompanhar a evolução gradativa 
e consistente do nosso capítulo, 
através das gestões do Mauro 
Sotille, do Marco Kappel Ribeiro, 
da Kelly Oliveira, da minha e do 
Thiago Regal, encerrando-se neste 
final de ano. Observo que cada 
gestão executiva teve desafios e 
conquistas importantes, desde 
a institucionalização inicial, 
despertando para a comunidade 
o significado do que são projetos, 
como gerenciá-los e como ter uma 
maior assertividade nos mesmos.

também ter uma inserção 
institucional nas empresas públicas, 
tanto a nível municipal na nossa 
capital, como também no governo 
do nosso estado.

Nesta última gestão, demos um 
salto significativo em outro quesito. 
Através da institucionalização dos 
conselhos consultivos e conselho 
executivo, reforçamos ainda mais 
nossa governança, que tem sido 
reconhecida pelo PMI Global nos 
últimos anos. 

Para mim é muito gratificante, 
como ex-presidente, observar 
que o PMIRS continua crescendo 
e conquistando cada vez mais 
relevância, com um time de 
voluntários jovens que se renova, 
mas também com voluntários mais 
experientes, apoiando em momentos 
de transição. 

Agradeço ao PMI pela 
oportunidade de servir e por tudo 
que aprendi e tenho aprendido 
no trabalho voluntário junto a 
este expressivo instituto. Tenho 
certeza que o PMIRS vai continuar 
crescendo e atingindo os seus 
objetivos de fazer com que no 
nosso Estado cada vez mais 
empresas e instituições utilizem o 
gerenciamento formal de projetos 
e reconheçam esta boa prática de 
gestão como imprescindível para 
que os objetivos corporativos sejam 
atingidos. 

Muito Obrigado, PMIRS, e muito 
sucesso!

        André voltolini

Presidente na Gestão de 
2013-2014

>>
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O ponto mais interessante disso 
é que essa habilidade, que não pode 
ser ensinada, é também um forte 
ponto de diferenciação para jovens 
profissionais que buscam o sucesso. 
Quem não tem habilidade de vender 
suas ideias de uma forma que as 
pessoas gostem e realmente queiram 
escutar, vai ficando vagarosamente 
para trás da concorrência.

Quantas vezes você ficou 
piscando e bocejando durante 
uma palestra com título super 
interessante, mas que não tinha 
emoção nenhuma vindo do 
palestrante? Por outro lado, há 
palestras que nem chamam muita 
atenção em seu tema, mas o brilho 
no olhar e paixão do palestrante 
para falar sobre aquilo contagiam 
uma plateia e fez dela verdadeiros 
ouvintes ativos e conectados com a 
sua energia.

Por mais fascinante que essa 
habilidade seja, talvez você se 
pergunte onde exatamente ela se 
conecta com o jovem de hoje e o 
gerente de projetos de amanhã. Me 
recordo de várias notas que fiz em 
algumas palestras onde a tendência 
de habilidade profissional mais 
citada é a de se comunicar. E não 
se trata mais de comunicação com 

Você conhece alguma forma de 
transmitir a sua energia e paixão 
por alguma coisa sem falar nada? A 
resposta está mais próxima do que 
imagina: você é a resposta.

O nosso olhar é capaz de passar 
emoções de todas as formas, e não é 
uma qualidade ou técnica que você 
aprenderá a desenvolver em um 
curso ou palestra. Uma pessoa que 
sonha e acredita verdadeiramente 
em seu sonho é capaz de transmitir 
em seu olhar a energia e paixão que 
lhe move e o faz realizar os objetivos 
de sua vida.

O jovem com verdadeiro brilho 
no olhar consegue chamar atenção 
quando, ao falar de seus sonhos, 
brilha o olho e o rosto transmite 
energia e felicidade natural.

Chega ser admirável, pois esse 
tipo de informação complementar 
oferecido a quem lhe escuta, gera 
credibilidade e transmite segurança 
de que aquilo que está sendo dito 
é sincero, íntegro e, obviamente, 
contagiante. 

planos e mais planos de envio de 
status report por email ou reuniões 
pontuais. A questão da comunicação 
que se esperará de você diz respeito 
a comunicar de forma eficiente e 
efetiva expressando o que você sente 
sobre o assunto.

Por isso, faz todo o sentido 
entender a força que o jovem tem 
ao sonhar e brilhar o olho ao falar 
de seus sonhos. Essa energia atua 
na formação desse novo gerente de 
projetos em cada fase de sua vida, 
desde a busca pelo conhecimento até 
as tomadas de decisões importantes 
que virão pela frente.

A paixão por aquilo que você 
faz lhe empurra para ir mais longe 
e a força de sua juventude nunca 
antes foi tão importante para não 
deixar os seus sonhos morrerem. E 
olha, que quando digo “força da sua 
juventude” não estou me referindo a 
faixa etária.

Eu não tenho dúvidas, ao concluir 
esse texto, que se você tem paixão 
por aquilo que você faz e por quem 
você é, essa energia está presente em 
cada pequena atitude do seu dia a 
dia e isso, com certeza,  lhe trará os 
resultados que tanto sonha em uma 
brilhante carreira.

William Meller é voluntário do PMIRS. É profissional de TI 
e projetos. É fundador do Portal Sucesso Jovem e colunista dos 
sites Profissionais TI, Portal GSTI, Portal Administradores e Site 
Campus.

JUVENTUDE, BRILHO NO OLHAR E O FUTURO DO GERENTE DE PROJETOS
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Voluntários 
em ação

 Entre os dias 16 e 18 de novembro, ocorreu o 13o Congresso de Gerenci-
amento de Projetos do PMIRS. Este é o maior evento realizado pelo PMIRS, e 
contou com a participação de voluntários em todas as etapas. Confira algumas 
destas ações.

Boa parte dos voluntarios

Ricardo R. Ficher Voluntário 
Mestre de Cerimônia

Juliano Freitas na na apre-
sentação e coordenação da 
atração Smart Talks

Voluntários cuidaram do 
estande do PMIRS durante o 
Congresso de GP

O diretor Fernando Bartelle 
esteve Ö frente do estade do 
PMIef

Voluntários do Escritório de 
Comunicação fizeram cobertu-
ra ao vivo nas redes sociais


