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#Palavra do Presidente

Fábio Giordani
Presidente do PMIRS

Um grande ano!

Chegamos ao final de 2017 e, sem 
dúvidas, este foi um grande ano! 
Realizamos muito em prol da 
Comunidade de Gerenciamento de 
Projetos, de forma alinhada com 
nossa Missão. Variados foram 
os eventos em todo o estado. 
Realizamos palestras, Conheça o 
PMI, PMDays de diversos temas, 
Seminários em nossas Unidades 
no interior do estado, e nosso 
já tradicional Congresso de 
Gerenciamento de Projetos, em 
Porto Alegre.
Na área educacional mantivemos 
nosso preparatório para 
certificações CAPM e PMP em Porto 
Alegre, e realizamos uma turma no 
Branch da Serra Gaúcha onde, além 
de preparar nossos filiados para as 
certificações, também formamos 
instrutores locais que podem rodar 
novas edições do preparatório na 
região do Branch, facilitando a 
entrega de valor aos nossos filiados 
na região. Mantivemos nossas 
parcerias com UFRGS, PUC e UCS, 
que estão entre as mais importantes 
Instituições de Ensino do estado, 
onde os currículos dos cursos são 
atualizados em conjunto com o 
PMIRS.
Outro importante esforço do PMIRS 
foi direcionado aos Projetos Sociais, 
onde a parceria com a Junior 
Achievement proporcionou a ambas 
instituições a execução de ações que 
impactaram direta e indiretamente 

vários jovens em idade de definição 
de carreira profissional. Projetos 
baseados na abordagem do PMIef 
foram executados na grande Porto 
Alegre e na região da Serra Gaúcha, 
propiciando a professores e alunos 
de diversas escolas o contato com 
ferramentas e técnicas estruturadas 
que facilitam a gestão de projetos 
e viabilizam maiores chances de 
sucesso.
Tivemos a maior participação de 
um capítulo latino americano em 
um Leadership Institute Meeting, 
apresentando três palestras no LIM 
North America, que aconteceu em 
Chicago, sendo que em 2017 fomos 
um dos 4 finalistas ao PMI Chapter of 
the Year Award na categoria 2, a com 
maior número de capítulos. 
O ano de 2018 nos reserva grandes 
desafios. Após dez anos sediaremos 
novamente o Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança nos dias 
4, 5 e 6 de Junho. Já temos importantes 
nomes confirmados, e o time está 
trabalhando intensamente para trazer 
outras grandes atrações.
Nosso projeto Branch Norte, que tem 
como base a cidade de Passo Fundo, 
teve sua conclusão e aprovação 
neste mês de novembro de 2017, 
viabilizando a oficialização do Branch 
no ano de 2018. Começaremos o ano 
ainda maiores e mais fortes!
Obrigado a todos os nossos 
voluntários, filiados, mantenedores e 
parceiros que fizeram o PMIRS grande 
durante o ano que passou. Tenho a 
certeza que 2018 será ainda maior!
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As dificuldades de se superar 
conflitos e organizar grandes 
projetos capazes de ordenar 

estratégias e ações para problemas 
históricos, como o combate à fome e a 
mediação de conflitos entre nações, deixa 
claro que há uma crise de liderança em 
escala global. E, no Brasil, o cenário não 
é diferente. Discutir o tema Liderança e o 
seu papel no Gerenciamento de Projetos 
foi uma das principais abordagens do 14º 
Congresso de Gerenciamento de Projetos 
do PMIRS, que ocorreu nos dias 19, 20 
e 21 de outubro no Centro de Eventos 
da PUCRS, em Porto Alegre. O evento 

reuniu mais de 650 profissionais que 
atuam em projetos de diversas áreas e 
portes. 

A habilidade de liderança é um dos 
pilares do Triângulo de Talentos do 
PMI, que forma o tripé junto com as 
habilidades técnicas e de gerenciamento 
estratégico de negócios. Cada uma 
dessas habilidades exige inúmeros 
conhecimentos, métodos e ferramentas 
que o gerente de projetos deve dominar 
para ter seu perfil cada vez mais atrativo 
para as organizações.

“A Liderança é um conceito mal 
interpretado pela sociedade, e, quando 
não conseguimos interpretar um 
conceito, fica mais difícil aplicá-lo. 
Liderança é sobre pessoas, que são 
complexas. Líder é aquele que conhece, 
percorre e aponta o caminho — resumiu 
Manoel Bogado, keynote do evento e 
especialista em Estratégia e Liderança e 
fundador do SIWA (Strategy Oracle).

Com o crédito de quem ocupou 
posições regionais e globais em algumas 
das maiores corporações do mundo 
durante 20 anos, Bogado apresentou 
o conceito dos “Quatro Reinos” para 
explicar os perfis de líderes.

#Matéria da Capa

A diferença da liderança 
para vencer desafios

>>
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Eles seriam o Reino da Hiena 
(baseado no cargo e na hierarquia, 
que desvaloriza as pessoas e provoca 
alta rotatividade), Reino do Cachorro 
(na base de coragem, relacionamento 
e confiança, valorizando as pessoas), 
Reino do Búfalo (em que o líder é o 
exemplo, pensa em grupo, inspira e 
gera resultados) e o Reino do Leão, 
com enfoque nos outros, que reproduz 
outros líderes e busca deixar um legado 
e organizações de grande valor. — O 
bom líder é aquele que cria novos 
líderes — destacou Bogado, para quem 
“a verdadeira liderança se trata de saber 
amar as pessoas”.

Saber como lidar e engajar equipes 
a buscar um mesmo objetivo foi a 
abordagem de Renato Cunha, Chapter 
Ambassador da Singularity University 
em Porto Alegre, e professor de MBA e 

Para compreender todo o desafio 
e lidar com mudanças cada vez mais 
complexas, sua sugestão é ser cético 
com soluções preestabelecidas por 
“gurus” de carreiras, tecnologia e 
empreendedorismo, que possam trazer 
ideias passadas que não correspondam 
exatamente às novas revoluções. Regal 
prega algumas estratégias para conseguir 

Pós-graduação em Gestão de Inovação, 
Gestão de Negócios em Ambientes 
Disruptivos e Gestão de Pessoas na 
ESPM, São Judas e Unisinos. Durante 
o painel “A Gestão de Projetos no 
Ecossistema de Startups”, Cunha explicou 
que líderes que precisam lidar com 
projetos críticos e buscar resultados de 
valor, como coordenadores de equipes 
em Startups em fase crítica da busca 
por investimentos, por exemplo, devem 
ter um profundo autoconhecimento, 
sabendo de suas habilidades e as que 
precisa desenvolver. A partir daí, definir 
estratégias para suprir carências e 
potencializar virtudes.

— O líder precisa desenvolver um 
pensamento não-linear, abastecendo-
se de informações e dados de todo um 
ecossistema em seu entorno — explicou.

liderar em tempos de crises: ter mente 
ágil para entender e lidar com mudanças, 
estimular a colaboração entre as equipes, 
adotar a disrupção como rotina (ou 
seja, saber que negócios continuarão 
passando por revoluções) e considerar 
a centralidade na estratégia de valor 
que uma decisão pode gerar para uma 
organização.

Lidar com a complexidade de 
mudanças tecnológicas e culturais, em 
particular em momentos de crises e 
mudanças, foi a abordagem de Thiago 
Regal, ex-presidente do PMIRS entre 
2015 e 2016 e professor de pós-graduação 
em Gerenciamento de Projetos. Sua 
análise é que hoje vive-se tempos de crise 
permanente, em que uma mais nova (e 
complicada) sucede outra; ou seja, uma 
realidade que se tinha como estabelecida 
pode ser alterada a qualquer momento.

— Nossa missão na área de projetos é 
buscar solução para essa complexidade 
e suas crises, esse é o grande desafio do 
líder – afirmou.

>>
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O Congresso do PMI teve como tema 
central “A vivência da gestão de projetos 
e a sinergia de suas abordagens”, e, além 
da Liderança, deu enfoque especial ao 
papel do Escritório de Gerenciamento 
de Projetos (PMO). E os dois temas – 
Liderança e PMO – se encontraram na 
palestra de Américo Pinto, chairman do 
Board da PMO Global Alliance, a quem 
coube o desafio de responder como se 
tornar um líder PMO bem-sucedido em 
um ambiente tão imprevisível. 

Se o desafio de liderar já é grande, 
pode ser considerado ainda mais 
difícil no setor público. Claudio Gastal, 
presidente-executivo do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), afirmou 
que a estrutura do setor publico muitas 
vezes inviabiliza o gestor de avançar, 
a exemplo da Lei 8666, que estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos 
e, em sua análise, inviabiliza compras 
e contratações de maneira adequada. 
Gastal explicou que o desconhecimento 
da sociedade sobre como funciona o 
setor público gera conceitos simplórios 
sobre gestores e servidores públicos, 

>>

>>

Na sua análise, um passo fundamental 
é não se apegar em demasia a 
experiências, mas sim, manter a cabeça 
aberta ao desconhecido, ou seja, inovação 
e mudanças em outras áreas de formação. 
Flexibilidade e poder de adaptação são as 
palavras de ordem, explicou: — É preciso 
entender que não há caminhos certos ou 

e afastam a sociedade e seus líderes de 
identificar e combater os problemas de 
verdade da máquina pública.

— É preciso entender a complexidade 
do setor público federal, estadual e 

errados. Dentro de nossa comunidade 
PMO, muitas vezes queremos algo 
mágico, mas os projetos podem ocorrer 
de formas diferentes, conforme o 
contexto. A sugestão é buscar caminhos 
que façam sentido, se desapegando de 
ideias do tipo “eu acredito que deve ser 
feito apenas do jeito que eu já conheço”.

nos municípios. Quando fazemos essa 
análise, verificamos que a governança é 
o que mais falta no setor, ou seja, avaliar, 
definir onde quero chegar, ter metas e 
visão de longo prazo — afirmou.
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Os desafios 
das especializações 

Uma das etapas fundamentais 
para a atualização do 
Gerente de Projetos é a 

qualificação. Por isso, o 14º Congresso 
de Gerenciamento de Projetos do PMIRS 
apresentou um painel para debater os 
desafios de ensino para a formação 
holística do profissional desejado pelas 
organizações. A discussão envolveu 
alguns dos principais cursos de pós-
graduação das universidades do sul 
do país, parceiras do PMIRS.  Os 
debatedores foram Istefani Carísio de 
Paula, professora associada do Curso 
de Engenharia de Produção da UFRGS; 

Ivan Brasil, coordenador do MBA em 
Gestão de Projetos da UNISINOS e do 
Pós-MBA em Gestão de Portfólios de 
Projetos; Eduardo Peres, professor na 
Faculdade de Informática da PUCRS; 
Dione Taschedo, coordenador do curso 
de MBA em Gestão de Projetos da 
faculdade SENAI-RS; e Márcio Leandro 
Michel, coordenador da Pós-graduação 
Lato Sensu do Unilasalle Canoas. Confira 
como cada instituição tem percebido a 
demanda pelos seus cursos, e qual perfil 
de profissional tem procurado entregar 
ao mercado.
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PUCRS

UFRGS

UNILASALLE

UNISINOS

Depois de dez edições focado na 
área de TI, em parceria com o PMIRS, 
desenvolveu um MBA focado em 
negócios digitais. Essa adaptação já 
representou uma evolução que pode 
ser observada no perfil das turmas. A 
mudança partiu de um insight de que 

Na sua segunda edição, que também 
tem parceria com o PMIRS, reuniu uma 
turma de alunos com formação bastante 
variada, com destaque para profissionais 
mais experientes, enriquecendo o 

Tem formado turmas heterogêneas, 
com alunos de diversas formações. 
Como o MBA é um curso de curta 
duração, procura envolver as questões 
mais estratégicas do gerenciamento 
de projetos. O objetivo é entregar ao 

Em relação à entrega ao mercado, o 
objetivo é formar um especialista com 
perfil de gestor, com conhecimento mais 
completo, pois entende que muitos dos 
alunos já têm o perfil técnico e, portanto, 

as organizações precisam de projetos 
de novos negócios em um ambiente 
de incertezas, e era preciso trabalhar 
os soft skills com vieses de tecnologia, 
negócios e gestão de pessoas para 
atender a esse anseio.

ambiente de aprendizagem e a troca de 
experiências. A universidade procura 
aplicar as ferramentas mais utilizadas 
na Engenharia para formar os Gerentes 
de Projetos.

mercado agentes de mudança, com 
visão sistêmica para trabalhar junto aos 
diferentes segmentos das empresas – 
sempre com o enfoque no trabalho em 
equipe e na liderança de pessoas.

é preciso ir além. A universidade 
avalia que formar gestores também é 
uma forma de diferenciar os alunos 
no mercado.
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#Entrevista

 Luciano Miron, Coordenador Corporativo 
de Produção Técnica da Opus Produções, um 
dos palestrantes no 14º Congresso de GP, Miron 
falou sobre produções de espetáculos e como 
a Opus usa as metodologias de Gerenciamento 
de Projetos para ajudar a desenvolver shows e 
espetáculos, do início ao fim.

Como funciona essa dinâmica no meio 
de entretenimento?

>> São 1.500 projetos/ano em todo país, 
e nenhum é igual ao outro. Para o mesmo 
artista em períodos diferentes, são dois 
projetos distintos. Nós adaptamos toda 
metodologia de gestão de projetos. A Opus 
cresceu muito rápido e se tornou pioneira 
de uma série de profissionalizações que 
ocorreram neste mercado. Estou na empresa 
há nove anos. Quando comecei, havia 
recém sido inaugurado o Bourbon Country 
em Porto Alegre, que foi o primeiro teatro 
que a Opus administrava. Hoje, temos nove 
teatros em todo país, sendo dois em São 
Paulo. São quase 200 funcionários no total. 
Por isso, a empresa foi obrigada a fazer uma 
série de processos e criar metodologias, 
porque não era mais possível fazer como 
fazíamos. Antigamente, estava tudo na 
cabeça de três ou quatro pessoas, que eram 
responsáveis por fazer a empresa andar.

E o que mudou?

>> Quando eu comecei a ouvir os 
professores do meu MBA em Gestão de 
Projetos, percebi que os processos e as 
ferramentas tinham muito a ver com o que 
a gente fazia na Opus, mas com nomes 
diferentes. Talvez a gente nem soubesse 
que estava usando gestão de projetos, 
mas estava. Ou por que era um método 
orgânico, ou seja, que só poderia dar certo 
daquela forma, ou por que se buscava livros 
ou com outras pessoas. A partir dessa busca, 
eu diria que, por uma profissionalização 
no gerenciamento de projetos na empresa, 
o que mudou, principalmente, foi a 
comunicação. Não se controlava isso, não 
se deixava rastro do que estava sendo feito. 
Além disso, o gerenciamento de riscos 
também. Antes, havia dificuldades em se 
manter o controle nos projetos.

O Gerenciamento de Projetos 
de grandes eventos 
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E como se tem trabalhado a gestão de 
riscos na Opus?

>> O risco é no que estamos trabalhando 
agora. Adotamos uma ferramenta de 
gerenciamento de projetos online, 
colocamos todas tarefas e a série de riscos 
que existem, compartilhando a mensagem 
entre produtores e atualizando o banco 
de dados do projeto. Mas, como o risco 
costuma ocorrer no momento mais crítico, 
que é a semana da produção, em que o 
tempo é controlado em minutos, não 
posso usar uma ferramenta online no 
período em que poderia estar buscando 
solução. Por isso, o desafio que estamos 
enfrentando hoje é este: como fazer esse 
registro ser consistente ao mesmo tempo 
que resolvemos os contratempos? Temos 
feito reuniões semanais sobre o que ocorreu 

E o que é o principal item no projeto 
cultural?

>> Desde que entrei na Opus, o 
cronograma é o principal. Temos que saber 
com detalhes como a coisa vai terminar e 
como colocar em ordem. E é importante 
que todos os parceiros (artista, produtor do 
artista e produção do espetáculo) cumpram 
o cronograma. Se os cronogramas não 
forem bem feitos e divulgados, e todos 
concordarem, a coisa não vai funcionar. 
Eu não posso decidir que a passagem de 
som de um artista seja às 16h no palco do 
Bourbon se não avisar o artista que será 
ás 16h, avisar meu fornecedor que precisa 

na semana e o que vem na semana seguinte 
para identificar os riscos potenciais.

O seu trabalho, então, é muito 
semelhante ao de gerenciamento de 
projetos, correto?

>> O coordenador de produção 
é um gerente de projetos. Ele recebe 
a confirmação do projeto, produz o 
cronograma e tem um norte dos custos. 
Ele pega tudo isso e cria uma EAP, um 
organograma com a equipe de projetos, e 
define a comunicação. Com outros nomes, 
usamos muitas das ferramentas que estão 
no PMBOK. E já estamos utilizando muito 
Scrum. Mas nossa indústria não é linear. 
Renegociações de escopo são feitas o tempo 
todo. Só o que não muda é a meta, a data do 
espetáculo.

estar pronto antes das 16h, e o cara da 
logística, que terá de buscar o artista às 15h.
na semana e o que vem na semana seguinte 
para identificar os riscos potenciais.

Quais os próximos desafios da Opus no 
Gerenciamento de Projetos?

>> O próximo passo é que precisaremos 
formalizar mais. Meu trabalho de conclusão 
do MBA em Gerenciamento de Projetos que 
fiz foi a instalação de um PMO dentro da 
Opus, o que acredito que será uma evolução 
natural. As empresas de entretenimento 
terão de se adaptar. 

Se pegarmos o termo “Gestão de Projetos” e falarmos em 
“Gestão de Shows”, nenhuma linha precisa mudar. Ou seja, 
fazemos projetos o tempo inteiro.

“
“
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A vivência e as sinergias da 
gestão de projetos  

 
William Meller  

Voluntário do PMIRS e atual Diretor de Integração na VP de 
Voluntariado. É colunista de diversos sites, incluindo o espaço 
Jovem Gerente da plataforma do PMI ProjectManagement.com 

#Artigos

O gerenciamento de projetos 
tem uma constância de mudanças 
e atualizações que elevam a 
necessidade dos profissionais 
da área buscarem sempre a 
qualificação e atualização de suas 
abordagens. O tempo trabalhando 
com projetos ensina que cada 
terreno que pisamos é diferente, e 
a ferramenta que utilizaremos para 
tratar cada situação também vai se 
transformando ao longo do tempo.

O tempo de formação de um 
profissional competente nessa 
área vai se resumindo, entre tantas 
coisas, à construção de uma caixa 
de ferramentas polivalente e capaz 
de suprir a necessidade de cada 
nuance que surja nos projetos que 
esse profissional esteja envolvido 
de alguma maneira. Quando 

falamos nas diferentes abordagens 
para gerenciar diferentes projetos, 
entendo que sempre devemos levar 
em consideração algo mais do que 
importante: o contexto do que 
precisa ser entregue.

É aqui que a relação entre a caixa 
de ferramentas que citei acima e a 
sinergia entre as abordagens surge, 
pois para cada tipo de situação você 
precisará utilizar uma ferramenta 
diferente, e usar a abordagem 
errada é um caminho que se inicia 
destinado ao fracasso.

Esse é um dos motivos pelos 
quais eu gosto muito da abordagem 
do Cynefin Framework, de Dave 
Snowden, que nos lembra que 
ambientes diferentes sempre vão nos 
levar a usar abordagens diferentes.
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No diagrama, esses ambientes são:

• Simples: Você faz X e sempre terá Y. Os ambientes simples apresentam contextos fáceis de entender.

• Complicado: Requer algum tipo de domínio do que precisa ser feito. Riscos significativos e que   
        devem ser previstos surgem para serem abordados.

• Complexo: Imprevisível e requer colaboração. Aqui, sabemos muito pouco o que vai acontecer, e as         
         mudanças são frequentes.

• Caótico: Impossível discernir a relação entre causa e efeito. A sugestão é simplesmente agir. Temos a  
         prática pela prática, espontânea e livre. 

Olhar para esses ambientes nos 
diz muito, pois a sinergia entre as 
abordagens é como a sinergia que 
deve ser relacionada ao que está na 
caixa de ferramentas. Você ter um 
martelo não impede você de ter 
também um jogo de chaves para 
qualquer tipo de parafuso. Cabe a 

você saber quando usar sabiamente 
cada ferramenta e fazer ela ser 
útil para resolver problemas. O 
gerenciamento de projetos não irá 
parar de evoluir. Espero que você 
também não pare e possa chegar o 
mais próximo possível de ter uma 
caixa completa de ferramentas.
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Voluntários 
em ação

Voluntários que trabalharam no evento

Encontro de Lideranças fez parte da 
programação novamente

Membros da Diretoria Executiva  no 
lançamento do Núcleo Jovem

Prêmio Projeto do Ano foi novidade 
nesta edição. Na foto o diretor da Lamb 
Engenharia
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O Sicredi foi o outro premiado.

Mantenedora Solluzione representada por 
Silvia Somenzi ao lado do VP Mauro Spader 
e do Presidente Fábio Giordani

O atual presidente Fábio Giordani com os ex 
Kelly Oliveira e Thiago Regal
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