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Palavra do Presidente
Queridos filiados e amigos !
Nesta Newsletter é possível
acompanhar o sucesso de mais uma
iniciativa de evento periódico do
PMI-RS, o Project Management Day
– PMDay. A primeira edição, focada
em projetos de Engenharia, com a
apresentação do Case da Celulose
Rio Grandense sobre gestão de partes
interessadas, lotou no primeiro dia de

inscrições, e tivemos que organizar
um segundo dia na sequência. Nas
próximas semanas teremos mais uma
edição do PMDay, desta vez, abordando
o tema Escritórios de Gerenciamento
de Projetos – Cases e Painéis. O
objetivo é compartilhar as experiências
de implementação de PMOs por
renomadas empresas, possibilitando
ao público utilizar esses depoimentos
para apoiar a implementação de cases
semelhantes nas suas organizações.
Agradeço aos nossos parceiros pelo
apoio a estes eventos, bem como aos
patrocinadores desta segunda edição.
Os preparativos para o nosso Seminário
anual, que ocorrerá agora em setembro,
entre os dias 9 e 12, estão ocorrendo
de forma plena, conforme o planejado.
Teremos, mais uma vez, uma grade
de programação diferenciada e, com
isso, estimo que faremos um grande
Seminário novamente, atendendo
às expectativas e exigências do nosso
público que, a cada ano que passa,

alcança uma participação e um
reconhecimento, não somente no
nosso estado, mas também em todo
o país e exterior. Este ano, o “keynote”
de abertura será nosso vice-presidente
mundial do PMI USA, o Sr. Brian Weiss.
E ainda temos disponibilidade para
algumas cotas de patrocínio. Portanto,
ainda dá tempo de associar a marca
da sua empresa ao evento anual
de gerenciamento de projetos mais
reconhecido em nosso país. Voluntariese e venha trabalhar conosco para,
cada vez mais, perpetuarmos o vosso
instituto PMI-RS. Cadastre-se através do
portal de voluntariado do PMI (https://
vrms.pmi.org/) ou contate nossa
diretoria de programas (programas @
pmirs.org.br).
JUNTOS FAZEMOS MELHOR !
Boa leitura e um ótimo mês para todos.
Forte Abraço,
André Voltolini
Presidente
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PMDay é lançado pela diretoria de Projetos Especiais

A realização de diversos eventos
ao longo do ano é o objetivo da
iniciativa chamada de PMDAY.
A fim de divulgar boas práticas
e cases de gerenciamento de
projetos em diversas áreas, um
grupo de voluntários ligados à
diretoria de Projetos Especiais, vai
organizar eventos temáticos ao
longo do ano. Quem estruturou o
projeto foram Alex Rosa, Anderson
Rodrigues Matos e Mariela
Aranha. Além deles, a equipe foi
reforçada com Eliane Rodrigues
e Fernando Cesar, com apoio da
voluntária Lígia Fonseca e da
coordenadoria de eventos do PMIRS, com Larissa Baronio.
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O lançamento desta iniciativa,
apoiada pela diretoria de
Grupos de Interesse do PMI-RS,
versou sobre o tema “Gestão
de Stakeholderes em Projetos
de Engenharia”, através de
uma palestra do engenheiro
e gerente de projetos da
Celulose Riograndense, Otemar
Alencastro, que apresentou o
case da empresa. A apresentação
foi realizada duas vezes, nos
dias 10 e 11 de junho, devido
à grande procura que teve e a
impossibilidade de reunir todos
os interessados no local em um
único dia. No total, assistiram à
palestra por volta de 150 pessoas.

O evento foi realizado no
auditório do Sindicato dos
Engenheiros do Rio Grande do
Sul (SENGE-RS), parceiro nesta
iniciativa, colaborando com toda
a estrutura, pessoal e divulgação.
Parte da plateia que assistiu à
palestra “Gestão de Stakeholderes
em Projetos de Engenharia” era
de associados ao Sindicado. Outra
parcela da audiência foi formada
por filiados ao PMI-RS, estudantes
e representantes de empresas.

No primeiro dia do evento, o
SENGE-RS foi representado por
Eduardo Barbosa Carvalho,
Diretor de Apoio e Qualificação
Profissional, que na foto está
à direita. À esquerda estão os
voluntários do PMI-RS Anderson
R. Matos e Alex Rosa, o diretor
de Alianças e Convênios, Thiago
Regal, e o palestrante Otomar
Alencastro.

No segundo dia, o SENGE-RS
foi representado por Alexandre
Mendes Wollmann, vicepresidente e Presidente Eleito do
Sindicado (ao centro). À esquerda
estão o diretor de Finanças
do PMI-RS, Rogério Severo, o
palestrante Otomar Alencastro,
ao lado de Alexandre Mendes
Wollmann, seguido do presidente
do PMI-RS, André Voltolini, do
diretor de Alianças e Convênios,
Thiago Regal e do diretor de
Grupos de Interesse, Ricardo R.
Fischer.

Relação com as partes
interessadas colaborou
para o gerenciamento do
risco do projeto com maior
investimento privado do RS

Mostrar como está sendo abordada a décima área incluída na 5ª
edição do PMBOK®, a relação com partes interessadas ou stakeholders,
no projeto de ampliação da unidade de Guaíba da Celulose
Riograndense, considerado o maior investimento privado da história
do Rio Grande do Sul, foi o objetivo da primeira edição do PMDAY,
realizada de forma integrada a uma palestra da diretoria de Grupos de
Interesse em Engenharia.
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Escritório de Projetos
Para isso, foi convidado o
engenheiro e gerente de projetos
da Celulose Riograndense,
Otomar Alencastro, que é um
dos responsáveis pela condução
da relação com a sociedade civil,
especialmente, no entorno da
planta industrial. Durante sua
palestra, ele deixou claro que
foi fundamental que a empresa
tivesse uma autorização da

sociedade para a realização do
projeto. “O item relação com
stakeholders foi conduzido a
partir da busca de uma licença
social, ou seja, tratou-se de
conhecer e entender as diversas
preocupações que a sociedade
tinha em relação ao projeto e
como isso poderia influenciar
o seu planejamento”, relatou
Alencastro.

Branches

Diretoria de Interiorização desenvolve projeto para criação
de novos branches no Rio Grande do Sul
O projeto foi lançado oficialmente
durante o 9° Ciclo de Palestras
da Serra Gaúcha pelo diretor de
Interiorização do PMI-RS, Leandro
Vignochi.

Núcleos de Gerenciamento
de Projetos foi o nome dado à
iniciativa que tem o objetivo
de atrair interessados para
colaborar na estruturação de
novos branches ligados ao
Capítulo Rio Grande do Sul do
PMI (PMI-RS) em áreas fora da
região metropolitana e Nordeste,
próximas à sede do Capítulo, e da
Serra Gaúcha, onde já existe um
branch.

A proposta de haver novos
núcleos de GP pelo Estado tem
o objetivo de oportunizar a
aproximação com profissionais
ou interessados no tema, além
de filiados residentes nestas
regiões, através da realização de
eventos e, em última instância, da
disseminação das boas práticas
de gerenciamento de projetos

Para saber mais, conhecer os critérios para estruturação de novos
branches ou o Manual do Branch, basta enviar um e-mail para:
secretaria@pmirs.org.br
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Um Branch é uma extensão
viva do chapter, e apresenta
todos os reflexos de sua
movimentação, como se o
mesmo estivesse atuando
diretamente em sua área
geográfica, conforme os
objetivos definidos, provendo
uma identidade local aos
membros do capítulo do
PMI. No Rio Grande do Sul
já existe um, que é Branch
Serra Gaúcha do PMI-RS.
Ele é o primeiro em nível
nacional do PMI e situa-se
em Caxias do Sul, com sede
na Universidade de Caxias
do Sul (UCS).

Branch Serra Gaúcha e UCS organizam painel sobre PMO
Com o objetivo de apresentar
boas práticas de gerenciamento
de Escritórios de Projetos (PMO),
o Branch Serra Gaúcha do PMI-RS
em parceria com a Universidade
de Caxias do Sul, cuja instituição

mantém diversas ações em
conjunto, organizou um painel
na noite de 10 de junho na
universidade. Os profissionais que
compuseram o painel foram o
gerente de PMO da Accenture

e Terra Network do Brasil,
respectivamente, Guilherme
Trindade Souto e Tatiane
Oliveira da Rosa, e o sócio da
Allies Projetos Empresariais,
Marcelo Etcheverry Torres.

Educação

Provas para nova certificação Portfólio Management
Professional do PMI são autorizadas
Após projeto piloto da
Certificação PfMP® já é possível
fazer o exame para obter a
nova certificação do PMI que
habilidades e conhecimentos
avançados em gerentes de

portfólio. As datas das provas
acompanham as demais
certificações. No Rio Grande
do Sul, o exame pode ser
realizado em papel no dia 13 de
setembro. Mas a data limite para

se inscrever é 9 de agosto. Fique
atento a informações no Menu
Certificação do www.pmirs.org.br
ou tire outras dúvidas no site do
PMI Global www.pmi.org.

Oportunidade para Instrutor Voluntário
A diretoria de educação
está organizando uma edição
do Curso Preparatório para os
Exames para as certificações
PMP e CAPM em Caxias do Sul,
sede do Branch Serra Gaúcha do
PMI-RS. Para dar andamento ao
processo, será preciso envolver

instrutores voluntários para
ministrarem os módulos do
curso. Para se candidatar à vaga
é preciso ter certificação PMP
ou CAPM, ter conhecimento do
PMBOK® 5ªedição, e ter algum
conhecimento ou experiência na
didática de treinamentos.

Esta atividade voluntária vale 4
PDUS para certificados.
Interessados podem acessar
entrar em contato através do
e-mail voluntariado@pmirs.org.br
ou acessar mais detalhes sobre a
vaga na ferramenta vrms.pmi.org
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Entrevista

11° Seminário

Bruno Perin

“O universo das startups e o
gerenciamento de projetos”
O que caracteriza o ecossistema das startups?
Conhecer o universo de
uma startup e se tornar um
profissional ou uma equipe
apta a pensar dentro do
que Bruno Perin chama
de ecossistema startup é o
objetivo da palestra deste
jovem empreendedor que é
referência nacional no tema.
Ele fará o encerramento do
primeiro dia de palestras
do 11° Seminário de
Gerenciamento de Projetos
no dia 11 de setembro.
Segundo Bruno, a ideia básica
da startup é lidar com o conceito
de risco. Portanto, é uma quebra
de paradigma, pois significa fazer
o que se vinha fazendo de forma
diferente. E é essa característica
que está chamando a atenção de
investidores, pois está totalmente
alinhada com inovação, no
conceito e na prática.
Nesta entrevista, Bruno Perin
nos explica um pouco mais sobre
este universo.
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Ecossistema de Startups é o ambiente para que startups surjam e
possam se desenvolver. Então, é considerar que diversos agentes
prontos para isso: governo, universidades, empresários, investidores,
grupos de negócio, aceleradoras, incubadoras e até as lojas e
comércio. As Startups em Las Vegas, no Vale do Silício, em Israel, na
Malásia, por exemplo, estão dando muito certo e viraram grandes
impérios. Por que não poderíamos ter isso por aqui, no Brasil, no Rio
Grande do Sul? Por que empresas de bilhões e mais bilhões que nem
lucro têm, como o Whatsapp, só surgem lá fora?
Quais são as tendências para elas e como o Brasil está
posicionado?
O Brasil acordou há muito pouco tempo para isso, e está fazendo
um trabalho bom, não muito bom, apenas bom. As pessoas que
estão no meio estão dando um show e se esforçando muito, mas o
resto ainda está bem lento. O Estado de Minas Gerais é disparado o
melhor lugar do Brasil para startups, e hoje é o maior polo de atração
de investimentos no país para negócios inovadores. Depois vem São
Paulo e Rio de Janeiro. O melhor lugar na América Latina é o Chile. No
Brasil, Minas Gerais vai dominar o mercado digital e todas as grandes
ideias que surgirem nos demais estados, exceto São Paulo e Rio de
Janeiro, vão ir para lá também.

Evento abre as inscrições para palestras, workshops e
envio de artigos
Programação é formada
por quatro dias entre 9 e 12 de
setembro no Centro de Eventos
da PUCRS em Porto Alegre.
O 11° Seminário de
Gerenciamento de Projetos do
PMI-RS está com as inscrições
abertas com muitas novidades. A
programação está praticamente
fechada e reflete o tema geral
escolhido para o evento: “O
Futuro da gestão de projetos:
tendências, mudanças no cenário
mundial, o que vem depois do
PMP, gestão comportamental,
gestão por verticais, capacitações
em voga”.

Além das palestras
e painéis dos dias 11 e
12/9, os interessados
poderão participar dos
workshops, realizados
nos dias 9 e 10/9.
No entanto, para se inscrever em
algum workshop, será necessário
fazer, primeiramente, a inscrição
para as palestras. Os cursos têm
valores diferenciados entre si.

O evento terá três ondas de
descontos. Durante o mês de
julho, acontece a segunda onda.
Também há preços promocionais
para grupos, com no mínimo
cinco pessoas, que fizerem sua
inscrição através de empresas.
Todas as atividades relacionadas
ao evento valem PDUs aos
participantes certificados. Para
conferir atividades e valores, além
de efetuar a inscrição no maior
evento de Gerenciamento de
Projetos do país, é só acessar o
www.seminario.pmirs.org.br

Por que os profissionais que atuam com gerenciamento de projetos
devem estar atentos a isso?
Porque hoje é uma das maiores disputas de todos os tempos, todo
mundo quer ter um ambiente de startups: traz muito dinheiro,
inovação e aumento da competitividade como jamais visto. Se os
profissionais entenderem como funcionam esse ambiente fará toda
diferença. As empresas estão criando programas para terem um
ecossistema dentro delas, estão comprando cada vez mais startups,
estão fazendo competições de startups para estarem próximas desse
novo universo. As empresas estão mudando até suas estruturas, tanto
organizacional, quanto espaço físico, para se parecerem mais com
startups. Se os profissionais entenderem disso, definirá muito do
futuro deles.
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11° Seminário
Pelo segundo ano consecutivo,
o Escritório Central do PMI nos
Estados Unidos, o PMI GOC,
participará do Seminário de
Gerenciamento de Projetos do
PMI-RS. Neste ano, o PMI Global
enviará seu vice-presidente
de Practitioner Markets, Brian
Weiss, para fazer a abertura da
programação de palestras no dia
11 de setembro.
Weiss foi nomeado para o
cargo em 2011, trazendo ao
PMI sua experiência de mais
de 20 anos em gerenciamento
de produtos, marketing e

consultoria. Ele e sua equipe
são responsáveis pelo
envolvimento contínuo de
mais de 700 mil filiados,
titulares de certificação
e líderes voluntários que
interagem com o PMI, além
de conduzirem programas
fundamentais PMI, tais como:
adesão, certificação, capítulos
e comunidade virtual de
desenvolvimento, o Leadership
Institute (desenvolvimento
profissional para os líderes
voluntários), e-Learning,
congressos regionais e globais
e o Seminars World.

Participação do PMI Global
através palestra de abertura
do vice-presidente Brian
Weiss são confirmados

Confira as empresas que patrocinam esta iniciativa:

O evento foi organizado pela diretoria de Interiorização e um grupo de cerca de 15 voluntários.
foi o tema escolhido para
nortear a programação dos três
dias de minicursos e um dia de
palestras da nona edição do Ciclo
de Palestras da Serra Gaúcha. O
evento reuniu cerca de 300
pessoas entre os dias 4,5,6 e 7 de
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junho na Universidade de Caxias
do Sul (UCS), que novamente foi
co-realizadora. A programação foi
formada por workshops, palestras
e mesas de debates.

"Gestão de Projetos: o
desafio de gerar res ados
em um ambiente dinâmico
e empreendedor"
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Confira o que foi destaque no evento

Sílvia Bernardi foi instrutora
de um minicurso sobre como
ferramentas de coaching podem
potencializar equipes

Paulo Kleglevich de Buzin liderou o minicurso sobre Análise de
viabilidade de projetos

José Finocchio Júnior trouxe
o inédito PM Canvas para a
Serra Gaúcha. Durante um
dia de workshop trabalhou a
nova metodologia de projetos.
Apontado como uma forte
tendência no gerenciamento de
projetos, o PM Canvas foi o tema
de abertura do dia de palestras
do evento. A ferramenta é muito
identificada com empresas
inovadoras, especialmente pela
desburocratização que propõe.

Professor Marcelo Nichele,

Integraram a cerimônia e
mesa de abertura do 9° Ciclo
de Palestras da Serra Gaúcha,
o presidente do PMI-RS, André
Voltolini, representando a
UCS, co-realizadora do evento,
o coordenador da Centro de
Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico – CIDT da UCS,
professor Marcelo Nichele, o
diretor de Interiorização do PMIRS, Leandro Vignochi, e o Gerente
do Projeto do 9° Ciclo de Palestras
da Serra Gaúcha, Edson Godinho.
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O case da empresa Keko Acessórios foi escolhido para abordar a relação
entre gerenciamento de projetos e empreendedorismo é exemplo de
sucesso da relação entre gerenciamento e empreendedorismo. Leandro
Mantovani, fundador da empresa, foi o palestrante e contou a história
de crescimento da líder brasileira em acessórios para personalização
de veículos, que é reconhecida pelo uso de boas práticas de gestão de
projetos.

O Mentor do PMI, Mauro Sotille, apresentou o tema gerenciamento
de riscos em projetos. Segundo ele, o crescimento da importância da
área tem elevado a procura pela certificação PMI Risk Management
Professional (PMI-RMP). Segundo ele, há mais de 150 profissionais com
essa certificação no Brasil. No mundo todo, há mais de 5400 certificados
RMP. Além de profissionais focados na atividade e mais preparados em
gerenciar riscos em projetos, há uma gama cada vez maior de softwares
e ferramentas que auxiliam na qualificação e quantificação de riscos,
essencial na gestão de incertezas nos projetos.

O diretor de TI da Dell, Roberto
Petry, fechou o dia de palestras
apresentando o case da empresa
na gestão de equipes distribuídas.
Segundo o palestrante, o
cenário atual dos negócios dá
condições, mas torna ainda
mais desafiadora a integração
e a gestão de projetos com
profissionais em diferentes
lugares do globo.
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Voluntariado

CA Technologies, Mantenedor do PMI-RS e patrocinador,
marcou presença

Voluntários premiados Homenagem foi acompanhada de
palestra sobre MS-Project.

O Consultor Senior de PreVendas da CA Technologies,
Charles Retondaro, representou
a Mantenedora do PMI-RS e
patrocinadora do evento, durante
toda a programação do Ciclo de
Palestras. Retondaro destacou
a parceria com o PMI, através
do Capítulo Rio Grande do Sul,
mas também das unidades
de São Paulo e Rio de Janeiro.
“Para a CA Technologies esta
parceria faz todo o sentido, já que

Uma nova ação da
Coordenadoria de Voluntários,
liderada pelos voluntários Alex
Rosa e Lígia Fonseca, resultou
e uma forma de motivar novos
voluntários e reconhecer o
trabalho realizado por aqueles
que têm dedicado seu tempo
e empenhado sua experiência
em prol do desenvolvimento do
Capítulo Rio Grande do Sul.

trabalhamos recorrentemente
para oferecer soluções de gestão
de projetos e portfólios cada vez
mais robustas e aderentes às
práticas do PMI”.
Segundo o executivo, não só
apoiar, mas estar presente em
iniciativas do PMI, é essencial
para a parceria e para a empresa.
“É muito importante para nós
este contato e o networking
com os profissionais que são

filiados ao PMI, através do
apoio aos Capítulos”, afirmou
Charles Retondaro. Ele ainda
ressaltou que é visível a busca
de maturidade dos profissionais
e da área de gerenciamento de
projetos no Brasil e a proximidade
que já estamos alcançando de
países mais desenvolvidos, onde
as práticas de gerenciamento de
projetos estão sendo aplicadas há
mais tempo.

Entre os homenageados
estavam Anderson R. Matos,
Fernando Biesdorf, Gilberto
Carvalho, Luiz Adriano A. Ferreira,
Mariela Aranda e Rodrigo
Boehl. Como reconhecimento,
eles receberam uma inscrição
para participar do 9° Ciclo de
Palestras da Serra Gaúcha no
dia 07 de junho. Segundo o
voluntário Fernando Biesdorf, a

atuação junto à entidade tem
proporcionado a interação com
profissionais da área de forma
única. Segundo os organizadores,
Alex e Lígia, este formato de
evento focado aos voluntários
deve se repetir em diversas
ocasiões ao longo do ano de
2014.

Além de momento de
networking e a homenagem
aos voluntários, que aconteceu
na noite de 2 de junho, no
TECNOPUC, a programação
do evento inclui uma palestra.
O tema foi Planejamento e
Produtividade com MS-Project,
proferida por Mariela Aranda. O
objetivo foi levar conhecimentos
sobre o software de gestão de
projetos apontar suas diferencias
de ferramentas.

Durante um dos debates e
com o presidente do Chapter
André Voltolini

Anderson, Mariela, Luiz e Fernando, com Lígia e Alex nas pontas.

Conheça alguns dos voluntários premiados:
Patrocinadores

Anderson Rodrigues Matos está envolvido com o projeto PMDAY. Atua como Gerente de Serviços
de Recursos Humanos na CEITEC-S.A. Semiconductors. Tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela
FGV. É Bacharelado em Administração de Empresas, Planejamento Estratégico e Logística pela Faculdade
Internacional de Curitiba.
Fernando Biesdorf, PMP. É voluntário do PMI-RS desde o ano passado e já apoio diversas diretorias.
Trabalha na Dell em Porto Alegre como Analista de Projetos de TI, coordenando implementação/go-live
de Projetos no ambiente Produção. É Bacharel em Ciências da Computação na Universidade Estadual de
Londrina.
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12 FOlhA dE CAxiAS

Quarta-feira, 4 de junho de 2014

pppp

PMI-RS na mídia
Jornal do Comércio - Porto Alegre

COMÉRCIO EXTERIOR

Governo do Estado

de projetos é
Brasil e Argentina renovam Gerenciamento
fundamental para o sucesso
Mariela Aranda, PMP. Apoio à organização do Seminário de Gerenciamento de Projetos em 2013.
Trabalhaautomotivo bilateral
acordo
A partir do momento em
que uma empresa decide investir em determinada região, ela
precisa se atentar a uma série
de aspectos. Entre os elementos
principais está a elaboração de
uma estratégia de aproximação
com as partes interessadas no
projeto, detalhando os impactos
que serão proporcionados pelo
empreendimento. Essa é uma
das recomendações feitas pelo
gerente de projetos da Celulose
Riograndense, Otemar Alencastro. O dirigente detalhou como a
companhia conduziu essa situação em seu plano de expansão,
em evento promovido pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado (Senge-RS).
“Tão importante quanto ter
as licenças ambientais e de operação é ter uma licença social. É
fundamental ter a confiança da
sociedade para operar”, apon-

Almoce com PMI

Documento foi assinado ontem pelos dois países em Buenos Aires

grande objetivo é que liberalizemos o comércio bilateral”, disse
Borges. Ou seja, os termos acertados nesta quarta são provisórios,
e os governos esperam que, em
março do ano que vem, possam
entender-se novamente.
A ministra Débora afirmou
que esse acerto provisório foi
uma resposta “a muita gente que
dizia que não seria possível e
que o Mercosul não serve para
nada. Agora, há horizonte e previsibilidade”. Os três ministros
ressaltaram que, somados, os
mercados representam o terceiro
maior do mundo (o Brasil sozinho é o terceiro, afirmou Borges).
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, entre
janeiro e maio de 2014, o Brasil

exportou US$ 1,2 bilhão em veículos leves para a Argentina,
cerca de US$ 460 milhões menos
que em mesmo período do ano
passado.
Apesar do recuo, o mercado
da Argentina até ganhou mais
importância para os fabricantes
brasileiros. Nos cinco primeiros
meses deste ano, o país vizinho
comprou 87% dos carros exportados pelo Brasil, ante 84% em
igual período do ano passado.
Antonio Megale, da Anfavea, afirmou que o mais importante, no momento, era garantir
que o fluxo de comércio automotivo continuasse e disse que o
segundo semestre deve ser mais
favorável para as exportações
brasileiras.

CELULOSE RIOGRANDENSE /DIVULGAÇÃO/JC

Encontro com Filiados

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA/DIVULGAÇÃO/JC

Os governos do Brasil e da
Argentina fecharam ontem um
acordo com as regras de como
será o comércio administrado de
carros e autopeças entre os dois
países entre julho deste ano e
agosto de 2015. Pelas novas regras, o Brasil pode exportar US$
1,5 para cada dólar que importa
— ou seja, a balança só pode ser
favorável ao País em 50%.
Por exemplo, se o Brasil importar US$ 1 bilhão de carros e
autopeças, o País poderá exportar, no máximo, US$ 1,5 bilhão
sem pagar tarifa de importação.
Pelo acordo automotivo que valia no ano passado, para cada
US$ 100,00 vendidos pela Argentina ao Brasil, em veículos e
autopeças, o Brasil podia vender
US$ 195,00 à Argentina sem pagar tarifa de importação.
O documento foi assinado
ontem em Buenos Aires entre o
titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Mauro Borges, e os titulares da Fazenda e
do Desenvolvimento da Argentina (Axel Kicillof e Débora Giorgi,
respectivamente). Também estavam presentes representantes
da indústria automobilística e de
autopeças de ambos os países.
“O acordo garante que não
vai haver restrição do comércio
bilateral da cadeia automotiva.
Ele caminha na direção de um
acerto mais de longo prazo. O

Alencastro destaca a importância
de ter a confiança da sociedade

ta Alencastro. Nesse sentido, o
dirigente destaca que, em 2005,
antes mesmo de oficializar o
investimento na ampliação, a
Celulose Riograndense começou
a intensificar as relações com a
comunidade que vive próxima
à sua planta, em Guaíba. Foram
criados fóruns itinerantes, que
percorriam bairros na cidade
e também em Porto Alegre. As
reuniões eram feitas com associações de bairros, igrejas, representantes do legislativo, do executivo e do judiciário.
Além disso, foram realizadas pesquisas para saber quais
eram as principais dúvidas e
conceitos que as pessoas tinham
sobre a empresa. Atualmente,
as consultas públicas seguem
sendo feitas, a cada 30 dias, em
Guaíba. Desse contato com a
população, segundo Alencastro,
surgiram diversas iniciativas,
entre elas, a definição das obras
de compensação no entorno da
fábrica. “Fizemos o plano de mobilidade urbana com a comunidade, pavimentando 12 quilômetros de ruas, fazendo avenidas
no entorno, colocando calçadas
e trazendo melhorias no saneamento local”, explica.
Ele enfatiza que a construção
dessa relação com os stakeholders deve ser permanente. “Não
pode ser uma prática feita apenas
em um mês ou uma semana, é
um processo de longo prazo que
precisa ser permanente”, enfatiza. Nesse contexto, Alencastro
menciona que a boa relação com
a vizinhança rende frutos na hora
de negociar com os clientes.

MERCADO DE CAPITAIS

Ibovespa tem 4ª alta seguida e retoma os 55 mil pontos
A pesquisa de intenção de voto do Vox
Populi, divulgada ontem, foi favorável à presidente Dilma Rousseff, mas preterida pelo
mercado acionário doméstico, que preferiu
repercutir nos negócios o levantamento divulgado na terça-feira, no fim da tarde, pelo
Ibope. Por ele, Dilma piorou, enquanto a
oposição melhorou. A justificativa é de que
a pesquisa Ibope foi feita mais recentemente
e, por isso, é mais crível. Com isso, a bolsa
engatou ontem sua quarta alta consecutiva,
recuperou o patamar de 55 mil pontos e renovou sua máxima em sete meses.
O Ibovespa terminou a sessão com alta

Chegou
sejavero.com.br

PMDAY Engenharia
Jornal do Comércio

de 0,91%, aos 55.102 pontos, o maior nível
desde 23 de outubro (55.440,03 pontos). Nestes quatro pregões positivos, houve alta de
6,87%. O giro ficou em R$ 7,404 bilhões.
Em depoimento à CPMI do Congresso, a
presidente da estatal, Maria das Graças Foster, não trouxe novidades sobre a compra
de Pasadena. Ainda sobre a empresa, destaque para a prisão, novamente, do ex-diretor
Paulo Roberto Costa, o que não influenciou
as ações da estatal. Além disso, a Suíça bloqueou US$ 23 milhões em contas que são
atribuídas a ele. Há suspeita de que as contas
foram alimentadas com recursos desviados

durante a construção da refinaria de Abreu
e Lima. Petrobras ON, +2,91%, PN +2,94%. BB
ON, +2,09%, Itaú Unibanco PN, +2,07%. Vale
ON avançou 0,68%, e a PNA fechou estável.
O dólar exibiu um pouco de volatilidade
no início dos negócios ontem, mas ela logo
foi su bstituída pela trajetória positiva. A
moeda se ajustou após quatro dias consecutivos de perdas e subiu, num dia de agenda
esvaziada, noticiário fraco e giro igualmente débil. O dólar no balcão terminou o dia
em alta de 0,40%, a R$ 2,2360, na máxima
do dia. O giro na sessão regular totalizou R$
660 milhões em D+2.
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21/04 a 20/05

É hora de pensar na sua carreira e fazer planos para alcançar seus objetivos. As coisas
não caem do céu, portanto, encare os desafios e a concorrência de frente, sem duvidar
da sua capacidade. Sua popularidade ganha
um reforço dos astros.

Jornal do Comércio - Po

fazenda souza

Ciclo de
Economia

palestras
Patrícia Knebel
na uCS

Rio
Grande
do Sul

GESTÃO

na STIHL Ferramentas Motorizadas como analista de manutenção, responsável pela carteira de investimentos
Pelas novas regras, balança só será favorável aos brasileiros em 2015
da área e líder de dois projetos. É Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS e formada como
Engenheira Industrial na Argentina, seu país de origem.

21/03 a 20/04

touro

Quinta-feira
10 de julho de 2014
empreender

AndréiA CoPini, divulgAção

gêmeos

TECNOLOGIA

21/05 a 20/06

No trabalho, junte forças com os seus colegas e vai se sair muito melhor. Trabalho
ligado a leis ou ensino também recebe boas
energias nesta fase. Mas seu desempenho
vai depender diretamente do seu esforço,
então, faça sua parte!

Digital Bndes questiona aplicaç

“Gestão de Projetos – o desacâncer
21/06 a 21/07
fio de gerar resultados em um amHoje, é melhor agir com mais cautela no
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sós, vai se sair muito melhor. Procure ouvir
Serra Gaúcha, que acontece de 4 a 7
mais o seu sexto sentido e tenha cautela
patricia.knebel@jornaldocomercio.com.br
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Mercado

feita pela Portugal Telec

Legado

Sócios da companhia criticam o empréstimo no valor de € 897

Pavimentação
de estrada
concluída
9° Ciclo de Palestras
da Serra
PaineléPMO
UCS e PMI-RS
Gaúcha Rádio Sonora FM de
Farroupilha
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workshop Tecnologias Smart para to pretende constituir uma rede de apps piloto na c
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No trabalho, vai ser preciso se empenhar
ainda mais para vencer a concorrência ou
lidar com alguns desafios. Mas você vai contar com o companheirismo dos colegas para
resolver as coisas e se destacar. Sair com os
amigos pode ser divertido.
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reuniram em um restaurante
de Caxias do Sul. Entre elas
estavam CIOs e executivos
de importantes empresas da
área de TI da região, o reitor e
componentes do corpo docente
da Universidade de Caxias do
Sul (UCS), parceria do Chapter,

assim como da Faculdade da
Serra Gaúcha (FSG), além de
diretores e filiados ao PMI-RS.
Outra presença importante foi
de representantes de empresas
Mantenedoras do PMI-RS, como
da CA Technologies e Excellence.
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O encontro que reúne
mensalmente diretores,
voluntários e filiados foi um dos
maiores e mais prestigiados da
história do PMI-RS. Organizado
durante o 9° Ciclo de Palestras
da Serra Gaúcha no dia 07 de
junho, mais de 50 pessoas se
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