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APRESENTAÇÃO

Você tem em mãos o Relatório de Responsabilidade 
Social do PMI-RS do ano de 2011. Nele estão 
reunidas as ações de maior relevância da entidade, 
organizadas em ordem cronológica, contextualizados 
e editados à época de seus acontecimentos - mas 
com os títulos permanecidos, também como 
registros intocáveis.

Mais do que um mero angariado de ações, este 
documento comprova e reforça o papel da entidade 
no seu meio, renovando o pensamento sempre 
inovador que é um dos aspectos da missão do PMI.

Que no próximo ano estas páginas sejam mais 
numerosas - mas nunca sufi cientes, para que 
tenhamos sempre mais espaço para expandir o 
nosso conhecimento, aliado aos ideais de todos os 
participantes do PMI-RS.

Boa leitura.

Kelly Oliveira
Presidente do PMI-RS
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Capacitar lideranças de organizações não-
governamentais (ONGs) a desenvolver projetos foi 
mais uma vez o objetivo da parceria entre o PMI-RS 
e a Faculdade Dom Bosco renovada oficialmente no 
dia 07.05. O convênio foi assinado pela presidente do 
capítulo Sul, Kelly de Oliveira, e pelo diretor da Faculdade, 
Padre Marcos Sandrini. Por meio de uma oficina, que 
está na segunda edição (a anterior aconteceu em 
2009) e ocorre todos os sábados nas dependências da 
instituição de ensino desde o dia 16 de abril, cerca de 
20 líderes de ONGs locais aprenderam a desenvolver 
projetos baseados em metodologia aplicada pelo PMI, 
mas através de um material adaptado a esse público 
preparado pelo capítulo do Rio de Janeiro. 

De acordo com o diretor de Grupos de Interesse, 

Alexandre Ely, presente na assinatura do convênio, 
a renovação da parceria reforça uma das missões 
do PMI-RS que é a de estender as atividades de 
treinamento para outros públicos e promover 
o trabalho voluntário. As aulas da oficina são 
supervisionadas pela professora da Faculdade Dom 
Bosco e também participante do PMI-RS, Aurélia de 
Melo, e pelo coordenador de Grupos de Interesse do 
Terceiro Setor do PMI-RS, Alceu Fernandes Filho, mas 
também são acompanhadas por filiados e voluntários 
não associados que foram preparados para serem 
facilitadores do processo de ensino. “Por tudo isso, a 
realização desta parceria com a Faculdade Dom Bosco 
é uma verdadeira entrega à sociedade”, resume o 
diretor do PMI-RS, Alexandre Ely.     

pMI-RS e FaCuldade doM BoSCo RenovaRaM 
paRCeRIa paRa atendeR onGS



No dia 19.04, o PMI-RS e o 
Sebrae-RS deram a largada para 
a implantação de um curso de 
gerenciamento de projetos voltado 
a pequenas e micro empresas 
(MPEs). A ideia da capacitação 
desenvolvida pelo PMI-RS será 
agregada à agenda de cursos nas 

unidades do Sebrae espalhadas 
por todo o Rio Grande do Sul ao 
longo deste e dos próximos anos. 
De acordo com o diretor técnico da 
entidade e ex-presidente do PMI-
RS, Marco Antônio Kappel Ribeiro, 
a parceria agrega uma ferramenta 
importante no treinamento e 

profi ssionalização do pequeno e 
médio empresário que até então 
não tinha sido aplicada com o 
público atendido pelo Sebrae. 
Por isso, um dos desafi os ao 
desenvolver o conteúdo da ofi cina 
foi aproximar o tema de empresas 
desse porte.

pMI FIRMou paRCeRIa CoM SeBRae e lançou 
oFICIna de CapaCItação paRa MpeS
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A partir do mês de junho, O Capítulo Sul passou a 
mobilizar profi ssionais fi liados e demais interessados 
para debater e estimular as boas práticas de 
gerenciamento de projetos nas áreas públicas, por 
meio da criação de um novo grupo de discussão 
focado nas áreas de atuação governamental. O 
Grupo de Interesse em Governos se somou a outros 
grupos de discussão em andamento no PMI-RS: o de 
Engenharia e Construção, Manufatura, Tecnologia da 
Informação e Terceiro Setor. 

De acordo com o responsável pela diretoria de 
Grupos de Interesse do PMI-RS, o engenheiro Alexandre 
Ely, o gerenciamento de projetos na área pública está 
mais necessário do que nunca no Brasil, especialmente, 
diante da realização de obras dentro do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e para a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas. “Além desse estímulo pontual, 
a prática profi ssional na área tem uma dinâmica própria, 
diferentemente da iniciativa privada, cuja discussão 
deve ser sempre atualizada”, argumenta Ely.

InICIatIva deBateu BoaS pRátICaS de GeRenCIaMento 
de pRojetoS naS áReaS de GoveRno

O PMI-RS (Project Management Institute – capítulo 
Rio Grande do Sul) e a área de empreendimentos da 
Braskem no Rio Grande do Sul celebraram um convênio 
de cooperação, intercâmbio tecnológico e científi co 
e desenvolvimento de recursos humanos na área de 
gerenciamento de projetos. A assinatura da parceria, 
que ocorreu no dia 11.06, foi celebrada pela presidente 
da entidade no Estado, Kelly Christiane de Oliveira, e 
pelo gestor de empreendimentos da Braskem, Gustavo 
Bastide Horbach. 

A idéia é de desenvolver e disseminar o 
gerenciamento de projetos, conforme os padrões do 
Project Management Institute, por meio de estudos, 
pesquisas, palestras e reuniões. Gustavo Horbach 
afi rmou ser um interessado nas práticas de gestão de 

projetos há muitos anos, antes mesmo do PMI estar 
plenamente estruturado no Rio Grande do Sul. “Há 
muito tempo nós tentávamos uma aproximação e hoje 
ela é uma realidade. Esperamos ampliar a cultura do 
gerenciamento de projetos e fazer com que essa parceria 
renda bons frutos”, comentou o gestor da companhia 
considerada a maior petroquímica das Américas.

Para o PMI-RS, a celebração do compromisso 
com a Braskem marca uma nova era dentro do 
capítulo Rio Grande do Sul. De acordo com a sua 
presidente, a entidade passa a viver um novo 
momento. “É o reconhecimento de que estamos no 
caminho certo. Você ter uma empresa do porte da 
Braskem como parceira agrega valor e amplia a nossa 
rede de conhecimentos”, afi rma Kelly de Oliveira.

pMI-RS e BRaSKeM FIRMaRaM paRCeRIa



GRupoS de InteReSSe e hotMedIa SelaRaM 
paRCeIRa paRa tRanSMISSão de ConteúdoS

Os cursos, as palestras e os 
demais eventos organizados pela 
diretoria de Grupos de Interesse e 
os coordenadores desses grupos 
passaram a realizados com uma 
inovação a partir da parceira 
fechada com a empresa de 
soluções multimídias - Hotmedia. 
No início do mês de agosto, foi 
fi rmado um convênio, assinado 
pelo diretor de Alianças do PMI-
RS, Rogério Severo, e o sócio da 
empresa, Roberto Trevisan. Em 

um primeiro momento, a parceria 
vai possibilitar que todos os 
eventos realizados pelos grupos 
de interesse - de Engenharia 
e Construção, Manufatura, 
Tecnologia da Informação, de 
Terceiro Setor e de Governo – 
sejam gravados e disponibilizados 
no site do PMI-RS para acesso 
posterior em no máximo 48 horas. 
Segundo Trevisan, dependendo 
da estrutura de internet do local 
em que o evento será realizado, 

é possível transmitir o evento ao 
vivo. Mais informações sobre a 
nova parceira do PMI-RS podem 
ser acessadas através do http://
www.hotmedia.com.br. A 
Hotmedia desenvolve soluções 
para empresas e instituições 
ampliarem as formas de 
comunicação com seus públicos 
de interesse, através da utilização 
tecnologias de distribuição 
de áudio e vídeo, integradas a 
diversos tipos de mídia.
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pMI-RS FIRMou paRCeRIa CoM alunoS

de adMInIStRação da uFRGS
O PMI-RS deu um importante passo para difundir 

o gerenciamento de projetos nas universidades 
gaúchas. No dia 11.07, a entidade formalizou um 
convênio de cooperação com a PS Júnior Consultoria 
Empresarial, empresa ligada a UFRGS e mantida 
pelos alunos de Faculdade Administração daquela 
Universidade. A partir de agora, os estudantes vão 
poder aprimorar seus conhecimentos, promover 
palestras, eventos e estudos em gerenciamentos de 
projetos, tendo o PMI-RS como aliado.

A assinatura do convênio foi celebrada pelo 
diretor de Convênios e Alianças do PMI-RS, Rogério 
Severo, e pelo presidente da PS Júnior, Rafael Bethiol, 
nas dependências da Escola de Administração da 
UFRGS. Para o gestor do PMI-RS, é a sequencia das 
ações dentro da estratégia de relacionamentos. “É 
muito importante essa troca entre o mercado e a 
academia, feita através de empresas júnior. Queremos 
ampliar a aproximação com os estudantes que 
estão em busca de crescimento e a PS Júnior é uma 
empresa que disponibiliza exatamente uma vivência 
prática para eles”, comenta.

Para a PS Júnior, o convênio era uma ideia 

antiga. “O PMI-RS vai ampliar, principalmente, nossos 
conhecimentos na área de diagnóstico e solução, 
além do gerenciamento e execução de projetos, 
propriamente dito”, comenta Bethiol. Apesar de 
ligada ao curso de Administração da UFRGS, a 
empresa é privada e já realizou em seus 19 anos 
de existência, mais de 300 trabalhos de consultoria 
para empresas de distintos segmentos. Atualmente, 
conta com onze equipes que atendem cada uma 
a um projeto diferente. Os serviços vão desde 
planejamentos estratégicos, passando por projetos 
de marketing e negócios, até por assessorias a 
pessoas que desejam abrir o seu empreendimento.



No dia 26.09, a Associação Educacional e Benefi cente Emanuel 
recebeu um computador usado do Capítulo Sul do PMI. O aparelho 
foi entregue para auxiliar na sede administrativa da ONG, que fi ca na 
Av. Assis Brasil, 1079, na zona norte da capital gaúcha. Através de três 
unidades, uma delas em Cachoeirinha, na região metropolitana, a 
instituição assiste 600 pessoas. 

A entidade foi fundada há 30 anos por um morador de rua que 
recebeu a ajuda de um pastor para recolocar a si e sua família na 
sociedade. Foi Araldo Xavier Ulguim que começou o trabalho de 
recolher doações, repassar a necessitados e acolher moradores de rua 
nas dependências da ONG. Hoje, além de servir como lar para pessoas 
adultas (não funciona como abrigo temporário), distribuir alimentos, 
roupas e móveis, a Associação Emanuel também ajuda cerca de mil 
crianças na Ilha da Pintada.

pMI-RS FeZ doação de CoMputadoR À 
InStItuIção CaRente de poRto aleGRe

A palestra realizada no dia 07.07, pelo Grupo de Interesse em Tecnologia da Informação do PMI-RS, resultou 
em solidariedade. Alunos da PUC-RS e o público em geral presente doou alimentos que foram entregues pela 
presidente, Kelly Oliveira, para a Pastoral da Universidade. A intenção é de continuar estimulando práticas como 
essa nos eventos promovidos pelo PMI-RS.

De acordo com Kelly, essas ações essa fazem parte da fi losofi a do PMI em todo mundo. O objetivo 
é de manter estreitas relações com toda a sociedade gaúcha e contribuir em causas humanitárias e de 
sustentabilidade. “Somos uma associação profi ssional e lidamos diariamente com questões técnicas, mas não 
podemos esquecer que também devemos estimular práticas de cunho social”, comenta. Segundo ela, a doação 
também visa fortalecer o vínculo com a Universidade. A Pastoral da PUC-RS mantém parceria com cerca de 50 
entidades assistenciais, que recebem as doações.

pMI-RS doou alIMentoS a paStoRal da puC-RS
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MaIS qualIFICação paRa pRoFISSIonaIS da áRea de pRojetoS

Indicadores comprovam a expansão do grupo de profi ssionais que atuam na área de gerenciamento 
de projetos no Rio Grande do Sul. Levantamento feito PMI-RS mostrou que em doze meses fi nalizados no 
primeiro semestre de 2011, a entidade contabilizou um montante superior de 18% de fi liados, atingindo 
431 profi ssionais, e passando de sétimo para o quarto maior entre as 13 unidades do PMI no Brasil. Esse 
crescimento não foi só quantitativo. Uma das principais funções dos capítulos é qualifi car os profi ssionais. E 
entre os gaúchos, o montante de fi liados com a certifi cação também cresceu. Pulou de 14% para 39% do grupo 
fi liado no primeiro semestre deste ano. Os profi ssionais que trabalham na área de projetos têm formação 
em diversas áreas: administração, engenharia e tecnologia da informação. Para se manterem competitivos, 
precisam fazer cursos de especialização e pós-graduação, além de obter certifi cações específi cas. 

Para comemorar seus dez anos, o PMI-RS, 
trouxe o consultor de empresas e professor 
Ério Nascimento, para falar sobre o tema Um 
grande projeto: sua carreira como parte das 
comemorações do aniversário da entidade, 
que aconteceu em 04.08. De acordo com 
o palestrante, a relação com a carreira 
hoje deve ser diferente. A gestão dela é do 
indivíduo, e não mais da empresa. Saber 
como fazer esta gestão é fundamental para 
progredir profi ssionalmente. 

nova FoRMa de pRojetaR CaRReIRa é teMa de paleStRa 

a evolução doS loGoS do pMI-RS eM 10 anoS



Para comemorar o encerramento das atividades 
dos fi liados do PMI-RS, ocorreu na noite do dia 
24.11, a festa de fi nal de ano promovida no Dado 
Bier do Bourbon Country em Porto Alegre. Além de 
proporcionar o tradicional networking dos eventos 
realizados pela associação, os 130 fi liados presentes 
na festividade tomaram conhecimento das últimas 
novidades do Capítulo Sul, como o resultado das 
eleições do Conselho Fiscal para os dois próximos 
anos, e conheceram os voluntários destaques do ano. 
Além dos premiados, a presidente do PMI-RS, Kelly 
Oliveira, agradeceu, em nome de todos os diretores 
e adjuntos, a dedicação dos demais voluntários e 
fi liados que ofereceram um pouco de seu tempo 
na promoção do Gerenciamento de Projetos no Rio 
Grande do Sul. 

ConFRateRnIZação de FInal de ano 
pReMIa voluntáRIoS deStaqueS eM 2011

Como de costume, fi liados voluntários de cada 
uma das diretorias foram homenageados pelo 
trabalho realizado neste ano. O Prêmio Voluntários 
Destaque é dado aos voluntários que entregam 
um trabalho de grande valor às diretorias durante 
o ano. Ao longo de 2011, mais de 60 voluntários se 
envolveram nos projetos das diretorias ao longo do 
ano.  Segue a lista dos premiados: 
• Diretoria de Administração: Carolina Möbus
• Diretoria de Filiação e Certifi cação: 

Maurício Chagas
• Diretoria de Finanças: Ernesto Stefani
• Grupos de Interesse: Marco Enes
• Diretoria de Interiorização: Cíntia Schoeninger
• Diretoria de Projetos Especiais: 

Thiago Regal da Silva
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O tema “Projetos em um mundo 
ágil” foi o escolhido para balizar debates, 
minicursos e palestras durante a oitava 
edição do maior evento realizado pelo 
Capítulo Sul, realizado entre os dias 13 e 16 
de setembro em Porto Alegre.

vIII SeMInáRIo de GeRenCIaMento de pRojetoS deBateu 
SoBRe o deSaFIo de deSenvolveR pRojetoS eM uM Mundo áGIl

Durante o mês de abril foram 
anunciadas as primeiras parcerias 
do evento. A cota ouro, segunda 
de maior destaque, ficou com a 
Adaptworks (www.adaptworks.
com.br), e foi anunciada ainda no 
mês de abril. Além de patrocinar 
o evento pelo segundo ano 
consecutivo, a empresa líder no 
Brasil em capacitação, coaching e 
implementação de processos ágeis 
trouxe Alexandre Magno, referência 
em CSPO, para ministrar um curso 
sobre métodos ágeis e fazer a 

palestra de abertura do evento. 
Mais um apoio renovado no 

mês de abril foi a  da Tirh (www.
tirh.com.br). A empresa é focada 
na implementação de soluções 
de negócios e que tem como 
uma das atividades centrais 
o gerenciamento de projetos 
corporativos. O apoio ao Seminário 
de Gerenciamento de Projetos 
do PMI-RS acontece desde 2008, 
e sua renovação demonstra o 
quanto a parceria tem colaborado 
com os negócios da empresa e da 

entidade ao longo dos anos. 
Outros parceiros foram 

anunciados no decorrer do ano. No 
mês de julho, confirmaram o apoio 
ao VIII Seminário de Gerenciamento 
de Projetos a Promom Engenharia, 
que se tornou patrocinadora 
bronze, a Softsul, como apoiadora 
na divulgação, e a Brasport e o 
SEBRAE-RS, como expositores 
do evento. No mês de agosto, a 
Braskem anunciou p patrocínio 
cota Ouro e a Dell e Clickapp, as 
cotas bronze

SeMInáRIo ConquISta patRoCInadoReS



Dificilmente chega-se ao 
final de uma obra de maneira 
tranquila. Os torcedores de 
Grêmio e Internacional sabem 
muito bem disso. Até as obras da 
Arena começarem e o  Projeto 
“Gigante Para Sempre” do 
estádio Beira Rio sair do papel, 
houve muito debate e algumas 
polêmicas. E foi para contar um 
pouco desta trajetória que o VIII 
Seminário de Gerenciamento de 
Projetos convidou a conselheira 
do Internacional, Diana Oliveira, 

e o conselheiro e presidente 
da Grêmio Empreendimentos, 
Eduardo Antonini, para compor 
um painel durante o segundo 
dia do evento. 

O presidente da Grêmio 
Empreendimentos, diga-
se de passagem com 
larga experiência em 
desenvolvimento de projetos, 
contou um pouco sobre todas 
as fases do empreendimento 
da Arena até o início de suas 
obras. E a conselheira colorada 

detalhou como esta iniciativa, 
focada na gestão de projetos, 
poderá reforçar potencialidades 
da área patrimonial do 
Complexo Beira Rio, 
proporcionar a revitalização dos 
espaços, o desenvolvimento 
local e especialmente o 
aperfeiçoamento da relação 
entre o clube e seus sócios. E 
para não descaracterizar o clima 
de rivalidade entre vermelho e 
tricolor, o mediador do painel 
será o jornalista Lasier Martins.

eStádIoS de FuteBol de GRêMIo e 
InteRnaCIonal FoRaM teMa do SeMInáRIo



Capítulo Sul 10 anoS pMI-RS SeMInáRIo BRanCh e CIClo GRupoS de InteReSSe e CuRSoS

SeMInáRIo de GeRenCIaMento de 
pRojetoS teve aplICatIvo da apple 
pIoneIRo no RS

Pela primeira vez o Rio Grande do Sul um aplicativo para Iphone 
e Ipad foi desenvolvido exclusivamente para os participantes de um 
seminário. A iniciativa foi da empresa gaúcha Click App e foi criado a 
partir da parceria fi rmada com PMI-RS, organizador do VIII Seminário 
de Gerenciamento de Projetos. A ferramenta foi composta por uma 
interface que reúne todas as informações já disponíveis no site do 
evento. Além disso, o aplicativo  esteve conectado com as redes sociais 
mais populares do mundo, como Facebook e twitter, proporcionando 
opções de interatividade em tempo real e o compartilhamento de 
informações do seminário nas redes sociais e via e-mail.

dIRetoReS de teCnoloGIa da InFoRMação de aGCo, 
dIMed e unIMed InteGRaRaM MeSa de deBate duRante 
vIII SeMInáRIo de GeRenCIaMento de pRojetoS

A crescente demanda por projetos vem criando um descompasso entre a capacidade 
produtiva e a quantidade de projetos que surgem em uma organização. Neste cenário, a gestão 
de portfólio tornou-se uma prática constante e essencial, permitindo que os requisitos de 
negócios responsáveis pela alavancagem das estratégias organizacionais sejam priorizados 
em conformidade com as reais necessidades da empresa. Por isso, o objetivo da mesa de 
debates foi discutir, através de uma abordagem prática, a importância da gestão de projetos 
de TI nas empresas, considerando os cases dos debatedores, que atuam nos setores agrícola, 
farmacêutico e de plano de saúde.  Relacionados ao tema, serão abordados aspectos como 
técnicas de planejamento de portfólio, Governança, uso de ferramentas e gestão de mudanças.



Um pouco antes da realização de mais uma 
edição do Seminário de Gerencaimento de Projetos, 
o Capítulo Sul do PMI e a Polar – Inteligência em 
Meio Ambiente, empresa sediada na capital gaúcha, 
anunciaram uma ação inédita entre os capítulos 
espalhados em 165 países: a medição da emissão de 
gases efeito estufa gerados durante os quatro dias 
do seminário e a posterior neutralização, através da 
plantação de mudas de árvores.   

De acordo com a diretora da Polar – Inteligência 
em Meio Ambiente, Letícia Seibel Hummes, o valor 
agregado que a empresa trouxe ao Seminário, além 
da neutralização do carbono, foi a produção de 

SeMInáRIo é únICo no Mundo a pRoMoveR 
a neutRalIZação de GaSeS CauSadoReS do 
eFeIto eStuFa eMItIdoS devIdo o evento

um relatório com sugestões de minimização das 
emissões para a próxima edição do Seminário de 
Gerenciamento de Projetos. A elaboração deste 
inventário de emissão de gases e as diretrizes 
seguidas teve como base o Programa Brasileiro GHG 
Protocol. Algumas das fontes de emissão visualizadas 
para a execução do projeto forq, o consumo de 
energia na PUCRS para a preparação do evento; 
o consumo de energia durante o evento e pelos 
congressistas e palestrantes; os folders distribuídos 
durante evento; a geração de resíduos sólidos no 
período, o transporte dos participantes ao local e a 
utilização de água.

O professor da American University e especialista em globalização da tecnologia, Erran Carmel, 
pesquisa há uma década sobre as infl uencias das diferenças de fusos horários em equipes globais, 
especialmente naquelas atuantes na área de tecnologia da informação. Ele esteve em Porto Alegre no 
mês de setembro, pela segunda vez em menos de dois anos, por meio de convênio entre a Dell e a PUCRS. 
Carmel apresentou um trabalho conclusivo de dez anos de estudos, com dicas preciosas para gestores de 
equipes, durante sua palestra no VIII Seminário de Gerenciamento de Projetos.

Na ocasião, o pesquisador Erran Carmel estava fi nalizando um livro que reúne a pesquisa feita sobre o 
assunto iniciada em 2002. Na obra intitulada “I`m working while they`re sleeping: solutions and strategies 
to Time Zone Separation in Global work”, fruto de um trabalho conjunto com o colega Alberto Espinosa, 
o pesquisador revê desafi os entre os diferentes fusos horários e aponta estratégias para serem discutidas 
em equipes que trabalham globalmente. Um dos cases utilizados como exemplo é o da Dell Inc.

eSpeCIalISta aMeRICano veIo FalaR SoBRe oS SeGRedoS da 
GeStão de equIpeS GloBaIS noS dIFeRenteS FuSoS hoRáRIoS
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A forma como projetos são 
geridos em grandes empresas 
foram temas de palestras 
incluídas na programação da 
oitava edição do Seminário de 
Gerenciamento de Projetos 

organizado pelo Capítulo Sul do 
Project Management Institute 
(PMI-RS). Companhias como 
Braskem, maior petroquímica das 
Américas, e Grupo Promon, eleito 
a melhor empresa de engenharia 

em 2011 pelo Guia Exame, 
enviaram seus coordenadores das 
áreas de projetos para detalhar a 
forma como suas iniciativas são 
planejadas e implementadas a 
cada ano. 

CaSeS de GRandeS eMpReSaS FoRaM apReSentadoS 
duRante pRoGRaMação do SeMInáRIo



A edição de 2011 do encontro que é 
referência para a formação de lideranças do PMI, o 
Leadership Institute Meeting (LIM) 2011, terá uma 
apresentação brasileira inédita. Pela primeira vez 
na história, um capítulo brasileiro foi convidado a 
apresentar a sua experiência na implementação 
de um Escritório de Gerenciamento de Projetos 
(Project Management Office - PMO). Neste ano, 
evento acontece na cidade de Dallas, no Texas 
(EUA) entre os dias 20 e 22 de outubro. 

A presidente do PMI-RS, Kelly Oliveira, e o 
diretor de programas, Ben–Hur Souza farão a 
apresentarão do trabalho realizado no capítulo 
através do artigo “PMO as a Strategic Role 
Chapter Governance”. O trabalho começou a 
ser desenvolvido formalmente há dois anos 
com a motivação principal de acompanhar as 
métricas da Planilha de Alinhamento Estratégico 
(Strategic Alignment Scorecard - SAS), reportadas 
anualmente para o Centro Global de Operações 
do PMI (Global Operation Center - GOC). Hoje, 

o PMO consiste no reporte de métricas de 
acompanhamento e gestão do capítulo de acordo 
com os objetivos definidos no planejamento 
estratégico anual. Segundo Kelly, a participação 
do PMI-RS é importante justamente por ser 
pioneira e por dar a oportunidade de demonstrar o 
comprometimento e excelente trabalho e o que é 
executado no Estado.

pMI-RS FaRá apReSentação InédIta 
no the noRth aMeRICa leadeRShIp 
InStItute MeetInG 
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O Capítulo Rio Grande do Sul 
do Project Management Institute 
(PMI-RS) é o único do Brasil a 
conquistar o direito de abrir filiais, 
que recebem o nome de Branches. 
A primeira delas foi na Serra 
Gaúcha e teve lançamento oficial 
no dia 28.05, durante reunião 
e evento festivo que reunirá na 
cidade de Bento Gonçalves os 
profissionais de gerenciamento de 
projetos que ocupam a diretoria 
do capítulo. Apesar de ainda 
não ter uma sede física definida, 
a unidade do PMI-RS na Serra 

Gaúcha já está em funcionamento. 
         Fruto de um trabalho único 
no Brasil, conduzido em conjunto 
por André Voltolini e Leandro 
Vignochi, diretor e diretor adjunto 
de interiorização, respectivamente, 
ambos estabelecidos em Caxias 
do Sul, o Branch Serra Gaúcha 
do PMI-RS tem o intuito de 
promover e disseminar as boas 
práticas de Gestão de Projetos 
neste importante pólo de 
desenvolvimento de nosso estado. 
       Uma das maneiras de 
atingir este objetivo é através 

da aproximação com entidades 
de ensino da região. O PMI-RS 
já fechou algumas parcerias 
para promover a disseminação 
de conhecimentos em 
Gerenciamento de Projetos com 
algumas instituições, como a 
Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), Faculdade da Serra Gaúcha 
(FSG), e a Faculdade de Tecnologia 
da Serra Gaúcha (FTEC).  .Outra 
forma de compartilhamento 
de conhecimento e discussão 
de práticas de Gerenciamento 
de Projetos é viabilizada pelos 
encontros do Grupo de Interesse 
em Manufatura, que mensalmente 
se reúne para discutir tópicos 
relevantes na área. 
       A região serrana é a segunda 
maior em número de filiados 
da entidade do Rio Grande do 
Sul, só perdendo para região 
Metropolitana de Porto Alegre. 
O PMI-RS terminou o primeiro 
trimestre deste ano com 368 
membros. Profissionais, estudantes 
e interessados dos municípios 
que integram à Serra Gaúcha 
podem obter mais informações 
sobre a unidade através do email 
interiorizacao@pmirs.org.br .      

pMI-RS lança oFICIalMente unIdade na SeRRa GaúCha  



Para celebrar a parceria fi rmada entre a 
Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) em Caxias do Sul e 
o PMI-RS, a aula de fi liação da terceira turma do curso 
MBA em Gerenciamento de Projetos da FSG, realizada 
no dia 05.05, contou com a participação do diretor 
adjunto de interiorização da entidade, Leandro 
Vignochi, e do coordenador de fi liações do Branch 
PMI-RS Serra Gaucha, Roberto Clamer. A ocasião 
marcou a iniciativa da faculdade de fi liar todos os 

alunos deste curso no PMI, através do Capítulo Sul. 
Com a parceria, o número de fi liados ao PMI-RS na 
Serra Gaúcha aumentará em 40%, e serão integrados 
ao PMI-RS pouco mais de 20 fi liados, o que vai elevar 
o universo de sócios na Serra para próximo dos 70. 
A região apresenta o segundo maior número de 
associados no Estado, fi cando atrás somente da 
Região Metropolitana. O PMI-RS terminou o primeiro 
trimestre deste ano com 368 membros.  

pMI-RS RealIZa aula de FIlIação 
na FaCuldade da SeRRa GaúCha 



Organizada pela Faculdade de Tecnologia 
do SENAC em Pelotas, a Semana Acadêmica 
Integrada de Tecnologia teve na sua programação 
uma palestra, no dia 28.10, com o objetivo de 
apresentar o Project Management Instituto 
e detalhar sua atuação no Rio Grande do Sul. 
Segundo o Diretor Adjunto de Interiorização 
e coordenador do Grupo de Interesse em 
Manufatura, Leandro Vignochi, que ministrou a 
palestra, a iniciativa foi um sucesso e teve uma 
platéia lotada, ávida por informações sobre a 

profissão e os potenciais mercados para a área de 
gerenciamento de projetos. 

Além do público notoriamente envolvido 
tivemos a realização de quatro novas filiações 
no PMI-RS (nas fotos), que se aproxima dos 450 
filiados no Estado.  A organização de palestras 
como esta é uma atividade da equipe do Núcleo de 
Interesse em Gerenciamento de Projetos da Região 
Sul, e demonstra a adesão da equipe em promover 
as boas práticas de gerenciamento de projetos e 
aumentar a atuação do PMI-RS na região. 
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pMI-RS é apReSentado duRante SeMana 
aCadêMICa de teCnoloGIa eM pelotaS

No dia 25.11, representado pelo diretor adjunto 
de interiorização e do Branch da Serra Gaúcha, 
Leandro Vignochi,  o PMI-RS foi apresentado para um 
público de 30 pessoas no Centro de Tecnologia da 
Informação da Universidade de Caixas do Sul (UCS). 
A apresentação intitulada Conheça o PMI-RS, contou 
com esclarecimentos sobre a forma de trabalho do 
Capítulo e as ações do Branch. E foi finalizada com 
informações sobre a carreira de gerentes de projetos.  

pMI-RS é apReSentado no CentRo de 
teCnoloGIa da InFoRMação da uCS



O controle de custos é uma 
ferramenta essencial para elevar 
a lucratividade de um negócio. 
Por isso, a gestão de projetos é 
um aliado estratégico na gestão 
das empresas. Foi com o objetivo 
de discutir o assunto e treinar 
profi ssionais nessa direção que 
o Capítulo Rio Grande do Sul do 
Project Management Institute 
(PMI-RS), o PMI-RS, promoveu 
o 6º Ciclo de Palestras sobre 
Gerenciamento de Projetos na 
Serra Gaúcha, nos dias 18 e 19.10, 
na Universidade de Caxias do Sul 
(UCS).  

Para abordar o tema Gerindo 
Projetos – agregando valor a 
sua empresa, os participantes 
desta edição do Ciclo tiveram à 
disposição uma programação 
variada. Foram realizados dois 
mini cursos sobre Introdução 
de Gerenciamento de Projetos e 
Gerenciamento de Riscos. 

E no segundo dia de 
programação, houve uma palestra 
institucional sobre o PMI e a 

atuação do Branch PMI-RS Serra 
Gaúcha, primeiro “Branch” (fi lial) 
ofi cial de um Capítulo do PMI 
no Brasil. As demais palestras, 
debates e apresentação de case 
trataram sobre o tema “Métodos 
Ágeis e Ferramentas para a 
Gestão Ágil de Projetos”, sobre a 
relação entre gerenciamento de 
projetos, custos e lucro, e sobre 
os temas“Gestão Financeira de 
Projetos” e “Gestão Efi ciente de 
Custos Maximizando Resultados 
do Projeto”.

CIClo de paleStRaS FoCou MétodoS áGeIS 
e MaxIMIZação de ReSultadoS FInanCeIRoS 
atRavéS da GeStão de CuStoS eM pRojetoS
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Redução de deSpeRdíCIoS SupoRtada pela
GeStão de pRojetoS FoI deBatIda poR FIlIadoS
O “Lean Manufacturing” foi tema do último 

encontro do Grupo de Interesse em Manufatura. 
Organizado no dia 24.05, na sede do Sindilojas em 
Caxias do Sul, o evento contou com a participação 
de filiados ao PMI-RS e outras pessoas não-filiadas 
interessadas em debater como a gestão de projetos 
pode contribuir com a redução de desperdícios nos 
processos produtivos industriais. Apesar do “Lean 
Manufacturing”estar relacionado ao sistema Toyota 
de produção enxuta, o tema vem se renovando 
constantemente, através ferramentas e práticas 
que ganham na gestão de projetos um aliado ao 
desperdício nas indústrias. 

tendênCIaS eM teCnoloGIaS
O Grupo de Interesse em Tencologia da 

Informação organizou a palestra Tendências em 
tecnologias para gerenciamento de projetos no 
auditório da faculdade de informática da PUCRS. 
A apresentação foi feita pelo diretor técnico da 
Sisnema, Giani Maldanerb, recentemente vindo da 
maior feira de tecnologia mundial, a CeBIT. Maldaner 
revelou quais eram as novidades do mercado de 
tecnologia da informação apontadas como tendência 
e qual a relevância delas para a área de gestão de 
projetos. Alguns dos temas tratados foram novidades 
em OpenSource, evolução do reconhecimento facial, 
entre outros.   

  

GRupoS de InteReSSe – paleStRaS

pMI-RS pRoMoveu paleStRa SoBRe
CeRtIFICaçõeS eM Método áGeIS
As certificações em Métodos Ágeis para 

profissionais de gerenciamento de projetos  já 
foram encaradas como opostas às certificações PMI. 
No entanto, os dois grupos de certificações são 
considerados opções para os mesmos profissionais. 
E para tirar todas as dúvidas de uma vez, o Grupo de 
Interesse em Tecnologia da Informação do Capítulo 
Sul do Project Management Institute (PMI-RS) 
promoveu a palestra “Desmistificando as certificações 
de metodologias ágeis”. Os profissionais Daniel Wildt 
e Alejandro Olchik protagonizaram um bate-papo no 
dia 17.11, na Faculdade de Informática na PUCRS. 



MétodoS paRa InCluIR GeStão da qualIdade eM todaS aS etapaS doS pRoCeSSoS 
pRodutIvoS FoRaM aBoRdadoS eM paleStRa RealIZada eM CaIxaS do Sul
O título da palestra assunta um pouco os menos conhecedores da área de 

manufatura de uma empresa - “Firewall: Quality Gates e Self Control - mecanismos de 
gestão da qualidade no lean manufacturing”. No entanto, o objetivo do Capítulo Sul do 
Project Management Institute (PMI-RS), organizador do evento, foi mostrar a um público 
variado, como é possível fazer a gestão da qualidade dos produtos ou serviços em todas 
as etapas do processo produtivo, e não só na sua fase fi nal. 

Dividido em dois momentos, o evento foi uma oportunidade para chefes de fábrica, 
diretores industriais, operários, profi ssionais que trabalham com processos de qualidade 
nas empresas, além de estudantes, saberem como podem incluir na rotina de uma 
empresa dois projetos complementares entre si que agregam à estratégia competitiva 
do negócio uma visão mais ampla da gestão de qualidade. 

O diretor da Intellectum Inteligência Estratégica Emir José Redaelli detalhou o 
que são e como utilizar os projetos Quality Gates e Self Control apontados como uma 
forma de ampliar a gestão da qualidade no processo produtivo de uma empresa, seja 
com atuação na indústria ou no setor de serviços. De acordo com Redaelli, o primeiro 
projeto tem o intuito de tirar barreiras que são colocadas dentro do fl uxo produtivo e 
relacionadas ao próprio método convencional de controle de qualidade. “Em vez de 
avaliar a qualidade do produto quando ele fi ca pronto, o Quality Gates busca identifi car 
marcadores de qualidades para serem estabelecidos em cada etapa da produção”, 
detalha. De maneira resumida, o Self Control seria um projeto para que o próprio 
operário de uma determinada etapa de produção pudesse avaliar a qualidade do 
produto naquele momento.  

Para ilustrar o conteúdo, o gerente de qualidade da Madal Palfi nger, Antonio 
Carlos de Arruda Vieria Junior, apresentarou a implementação desses dois conceitos na 
empresa. Vieira Junior abordou um case que é benchmarking internacional. A Madal 
Palfi nger tem 25 fábricas espalhadas em todo o mundo e sua unidade industrial no 
Brasil fi ca em Caxias do Sul.  



pMI-RS FoRMa teRCeIRa tuRMa do 
CuRSo pRepaRação paRa CeRtIFICação pMp 
Mais uma edição do Curso de preparação para 

certificação PMP encerrou suas atividades no final 
do mês de maio. Esta foi a terceira turma formada 
pelo PMI-RS. Segundo o diretor de filiação e 
certificação na época, Mailton Almeida, a realização 
do curso foi um dos maiores benefícios aos filiados 
da entidade, através do qual se busca capacitá-
los para a realização do exame para obtenção da 
certificação PMP. As aulas desta primeira edição de 
2011 ocorreram a partir do dia 25.04 no TecnoPuc. 
O curso contou com um formato exclusivo, 
composto de simulados, aulas expositivas e troca 
de experiências entre os diversos instrutores, e é 
baseado no PMBOK. 

nova paRCeRIa CoM a puCRS deu InICIo 
a CuRSo de extenSão 
O PMI-RS e a PUCRS selam mais uma parceria: a 

criação de um curso de extensão em gerenciamento 
de projetos. O programa foi organizado pelo PMI-
RS em parceria com o programa de pós-graduação 
da Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia (Face) da PUCRS. O curso é dividido em dez 
módulos, que podem ser feito independentemente 
um do outro. Os primeiros iniciam neste mês de 
agosto. 

De acordo com a presidente do PMI-RS, Kelly 
Oliveira, a parceria amplia as  opções de formação 

para profissionais que trabalham com projetos para 
diferentes setores da economia. Atualmente, a maior 
parte dos cursos de pós-graduação são direcionados 
à área de tecnologia da informação, como o próprio 
curso desenvolvido pela entidade em parceria com a 
Faculdade de Informática (Facin) da PUCRS. 

pMI-RS teM pRIMeIRo CeRtIFICado CapM 
eM 2011
O filiado e voluntário da diretoria de certificação 

e filiação do PMI-RS, Maurício da Conceição Chagas, 
foi o primeiro gaúcho em 2011 a conquistar 
certificação CAPM - Certified Associate in Project 
Management. Ela é uma certificação do Project 
Management Institute criada em 2003 que reconhece 
o conhecimento do profissional em processos e sobre 
terminologias incluidas no guia PMBOK®, o padrão 
de boas práticas na gestão de projeto. A CAPM está 
um degrau abaixo da certificação mais popular do 
gerenciamento de projetos, o PMP. 

Uma das vantagens de buscar a cerficiação CAPM 
é que não é necessário ter cinco anos de experiência 
em gerenciamento de projetos para obtê-la, como 
o PMP. Além disso, há ainda poucos profissionais 
com esta certificação no país. Segundo o PMI Brasil, 
atualmente são 225 profissionais certificados CAPM, 
entretando, o mercado precisará de 15 mil até 2014. 
A partir disto, o PMI-RS elaborou o primeiro curso 
voltado para a certificação CAPM, realizado durante o 
segundo semestre.
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CuRSoS oFeReCIdoS pelo pMI






