Setembro 2012

Palavra da Presidente
No mês de agosto, o Capítulo Rio Grande do Sul do PMI
(PMI-RS) realizou com grande sucesso o 7º Ciclo de Palestras
da Serra Gaúcha. Mais de 200 participantes se envolveram na
programação do evento entre os dias 16 e 18 de agosto em
Caxias do Sul. Esta edição demonstrou o quanto a comunidade de profissionais e empresas do Estado e da Região estão
engajadas em prol da geração e troca de conhecimentos a
fim de promover as melhores práticas de gerenciamento de
projetos. E mais uma vez, comprovou-se ser fundamental o
apoio de diversos nichos da sociedade gaúcha, como empresários, universidades e formadores de opinião.
E na próxima semana, entre os dias 11 e 14 de setembro,
mais um encontro será oportunizado pelo PMI-RS. O IX Seminário de Gerenciamento de Projetos, realizado no Centro de
Eventos da PUCRS, promete ser mais um evento que contribuirá para o desenvolvimento deste segmento que cada vez mais
vem sendo acrescido de valor mediante entregas como estas.
Diante disso, é fundamental observar que esta iniciativa, ou o
evento realizado pelo grupo de filiados na Serra Gaúcha, não
alcançaria a qualidade que lhe é marca, se não fosse frequente o engajamento de voluntários do Capítulo Rio Grande do
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Sul que, hoje, estão espalhados por todo o Estado.
Portanto, fica cada vez evidente que a prosperidade das
melhores práticas de gerenciamento de projetos, sua ampliação a mais e mais áreas de negócios no Rio Grande do Sul, só
vão acontecer porque há pessoas que trabalham pela difusão
destes valores em todas as regiões deste que é o Estado com
um dos maiores territórios em extensão do Brasil.
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Participe das eleições para
a Diretoria 2012/2014
Em breve será o momento de votar para escolher a diretoria do biênio 2013/2014 do PMI-RS. Em alguns dias, o Comitê Eleitoral irá divulgar o Edital Eleitoral, com as regras de
formação das chapas. Para o processo decisório será utilizado o mesmo software das últimas eleições, o VoteNet. E o resultado final será divulgado no dia 29 de novembro, durante
o jantar de final de ano do Capítulo Rio Grande do Sul. Fique
atento, e conheça os integrantes do Comitê Eleitoral 2012:

Carolina Möbus – Presidente
Dante Antunes – Secretário
Leandro Pilatti - Coordenador de Comunicação
Informações pelo e-mail
administracao.adj@pmirs.org.br.

Diretor participa do evento que revisa questões para prova de certificação
O PMI Mega Item Writing Workshop é um evento
que acontece periodicamente para revisar e escrever
as questões que são incluídas na prova para obter
a certificação PMP. Neste ano, ele foi realizado no
Panamá e teve a participação do Diretor de Convênios e
Alianças do PMI-RS, Tiago Regal da Silva. Junto com ele,
107 filiados de dez países participaram do PMI Mega
Item Writing Workshop, entre esses, havia outros 12
brasileiros.

“Conheça o PMI” é realizado em P
 anambi, na Região Nordeste

O evento foi realizado na
empresa Fockink. Estas edições
do projeto são realizados
no interior do Estado pela
diretoria de interiorização,
que está trabalhando em um
projeto de abrir novos branchs
em diversas regiões do Rio
Grande do Sul.

Voluntariado

Dia Nacional do Voluntário
foi celebrado com evento

No dia 28 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Voluntário no Brasil. Aproveitamos a data, o PMI-RS organizou um evento para aqueles que ainda não são
voluntários. O Venha ser voluntário no PMI-RS aconteceu
na noite do dia 30.08 no Tecnopuc, e foi formado por uma
programação que contou com a presença de diretores e
voluntários que falaram sobre as oportunidades para se
integrar e suas experiências.

Entrevista

“É possível ‘gostar do seu trabalho’”
O trabalho de Daniel Wildt é ajudar empresas e equipes
na adoção de metodologias ágeis e na melhoria das técnicas
de engenharia de software. Sempre em busca de simplicidade e
aprendizado, Wildt ajuda pessoas a se tornarem melhores profissionais, equipes a crescerem através de melhoria contínua e
produtos a serem formados. Daniel é CTO na Trevisan Tecnologia, consultor pela Wildtech e possui um blog no http://danielwildt.com. Nesta entrevista, ele conta um pouco mais da rotina
desafiadora de mudar a cultura das empresas e dos profissionais e da relação que isto tem com a utilização de métodos ágeis
nas rotinas dos gerentes de projetos hoje no Brasil.
Qual é o maior desafio no seu dia a dia cuja meta definida
por você mesmo é a de ajudar pessoas a se tornarem
melhores profissionais e a crescer, buscando formas
simples e baseada em um aprendizado constante?
Dá para dividir esta ‘meta’ em dois momentos. Pensando
no profissional, o primeiro passo é fazer ele entender qual é
o seu momento. E a partir daí visualizar suas metas, entender que é possível “gostar do seu trabalho”. E esse processo
pode acontecer encontrando um trabalho que se goste, ou
mudando a empresa em que se trabalha ou se mudando de
empresa. No caso de uma equipe, é um trabalho conjunto
de entendimento das expectativas da empresa e visão do
que esta equipe quer ser. Nos dois casos, profissional e equipe, parte de uma busca por uma identidade, de entender o
que se acredita, o que se deve conhecer e que comportamentos esta equipe ou profissional precisa desenvolver.
Qual é a estratégia para tornar mudanças de longo
prazo e empresas mais ágeis?
O segredo é trabalhar a cultura da empresa e da equipe envolvida. Envolver as pessoas no processo de mudança e deixar claro que elas fazem parte de tudo de bom e
de ruim que acontece. Desta forma, as empresas passam a
ter profissionais mais atentos ao seu dia a dia, que não vão
deixar passar questões que serão ou vão gerar impacto no
trabalho. Outro ponto é preparar as pessoas para entender
como causar mudanças e como acompanhar estas. Ajudar
a entender como refletir e como melhorar continuamente.

Como você visualiza a
utilização dos métodos
ágeis no Brasil?
É crescente a utilização dos métodos ágeis no
Brasil, sem dúvida nenhuma. Temos comunidades
em ascensão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, temos
grupos para a discussão deste tema formado desde 2004.
Isso é resultado também da busca constante das pela maior
aderência às práticas e aos princípios do gerenciamento de
projetos ágil. No entanto, como qualquer mudança envolve
um impacto de cultura, ela acaba por ocorrer de uma forma
lenta e muitas vezes com muita resistência a maioria destas
equipes. Por isto é fundamental a mudança ter apoio da alta
direção da empresa, para não ficar apenas em nichos da organização e, muitas vezes, refém da própria empresa.
Mas além dessas dificuldades, chama atenção a inclusão
dos métodos ágeis em diversas áreas e nichos. Isso tem acontecido, inclusive, porque as próprias práticas vão apoiar em
alguns aspectos, como o aumento de visibilidade, a minimizar e acompanhar riscos de uma forma mais transparente e
principalmente na criação de maior responsabilidade e autonomia nas equipes de trabalho. E a adoção não tem sido apenas em projetos de tecnologia. Qualquer equipe que possui
entregas contínuas e necessidade de acompanhar as entregas junto aos clientes, pode se beneficiar destas práticas.

curso no IX seminário
Durante o IX Seminário de Gerenciamento de Projetos
do PMI-RS, Daniel Wildt vai ministrar um curso com o tema
“Agilidade no longo prazo – mudanças cultural (Lean)”.
O objetivo do treinamento é mostrar como a melhoria
contínua e sem propósito específico faz todo o processo de
mudança ficar sem sentido. “Lean busca criar uma cultura
de aprendizado, de melhoria contínua, envolvendo todas
pessoas que fazem parte da organização, para que se
tornem parte da mudança, com foco em gerar valor para o
cliente”, argumenta o Daniel Wildt.

Certificação e Filiação

Como é de praxe, no Almoce com o PMI de agosto,
realizado dia 29, foi apresentado o novo certificado PMP,
João Brogni. Junto com ele, também foram recebidos
oficialmente os novos associados à entidade através do
Capítulo Rio Grande do Sul. São eles: Douglas Finger, Felipe Roman, Fernanda Viegas e Gilberto Souza (foto acima). Eles foram apresentados pela diretora de Filiação e

Certificação Tânia Nudelmann Lejderman.
No dia 24 de agosto, foram filiados todos os alunos integrantes do Curso de Pós Graduação em Gerenciamento
de Projetos com foco em Tecnologia da Informação (foto
abaixo), realizado pelo PMI-RS em junto com a faculdade
de Informática da PUCRS. A filiação dos integrantes do curso faz parte da parceira entre as instituições.

Branch Serra Gaúcha

Entre os dias 16 e 18 de agosto, aconteceu o 7 Ciclo de
Palestras da Serra Gaúcha nas dependências da Universidade
de Caxias do Sul (UCS), que realizou o evento junto com
o PMI-RS. Organizado pela diretoria de interiorização e
seus voluntários, a iniciativa foi sucesso de público. Cada
uma dos dois minicursos, um sobre Scrum e outro sobre o
Desenvolvimento da Carreira de Gerente de Projetos reuniram
34 participantes. O auditório do Bloco H da UCS recebeu 157
pessoas para um dia inteiro de palestras. Alguns destaques da
programação, que seguiram o tema “Estratégias Vencedoras
através do Gerenciamento de Projetos”, seguem abaixo.

Variações do PMBOK foram discutidas durante turno da manhã
Paulo Varente é Gerente de Desenvolvimento de Produtos na Fras-le,
empresa integrante da Randon S A, e
há 15 anos está nesta função. Sua palestra abriu o 7° Ciclo de Palestras da
Serra Gaúcha, com o tema “Aplicando
o PMBOK no Desenvolvimento de Produto”. Um apaixonado pelo tema, com
a carreira dedicada ao gerenciamento
de projeto, Varente enxerga no atual cenário, que define como cada vez
mais desafiador, uma oportunidade
para sair do que chama de zona de
conforto, apontado por ele como um
modo de pensar que impede as pessoas aceitarem desafios. E essa postura
é fundamental para inovar e manter
a empresa numa posição competitiva.
O Gerente da Fras-le destacou
duas frentes para o desenvolvimento
de projetos hoje: alinhá-los à estratégia da empresa e enfrentar as dificuldades desse processo, que refletem
as complexidades da atividade e do
cenário de hoje. Para fazer frente aos
desafios, o gerente de desenvolvimento afirma ser fundamental adotar uma
metodologia clara e envolver algumas
habilidades, como a de comunicação.
“É essencial comunicar todo este processo de projetos inovadores a toda a
empresa”, resume Varente.
Na Fras-le, os novos produtos
são pensamos de forma organizada
e seguindo um método. Fazem parte
disso uma revisão dos processos, que
chamam de Ciclo de Planejamento Estratégico, que é olhada de mais perto
na metade do primeiro e do segundo
semestre.
Para exemplificar alguns aspectos
abordados por Paulo Varente, Edson
Godinho, Coordenador de Engenharia

de Produto na Randon S/A, apresentou o case do Grupo e a metodologia
de desenvolvimento de projeto adotada. Além de detalhar cada etapa, ele
ressaltou algumas peculiaridades de
fazer isso na indústria, dificuldades e
componentes fundamentais para o
sucesso de todo o processo, que ele
lembrou que é de toda a empresa,
não só da área de desenvolvimento.
Além disso, houve um debate com a
participação de Valter Vargas, gerente
de engenharia da Sustensys, também
empresa do grupo Randon. E o evento
continuava à tarde, com participações
de Dell, Keko e Terra.

A mesa de debate da tarde
foi formada por Samuel
Dall’Agnol (Terra), Sandro
Trentin (Keko), o mediador
Fulvio Ritter, Ben-Hur de
Souza (PMI e da Gerdau) e
Sandro Cotliarenko (Dell)

Branch Serra Gaúcha

Gerente de Projetos do Terra palestrou sobre Lideranças em Projetos na Serra
Samuel Dall’Agnol, Gerente Global
TI da Terra Networks para a América
Latina, Estados Unidos e Espanha, atua
desde 2000 como gerente de projetos
e dividiu uma experiência recente no
desenvolvimento de novos produtos
na abertura do segundo turno do 7°
Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha falando sobre “Liderança em Projetos”.
Utilizando como exemplo inovações
do Terra Networks apresentadas recentemente ao mercado, como a cobertura ao vivo pela Internet das Olimpíadas de Londres e plataformas on
demand de vídeos que podem ser vistas em ipad, TV com acesso à Internet
e smartphones, Dall’Agnol frisou que,
mesmo diante da magnitude dos projetos que finalizaram, usou-se técnicas,
metodologias e se teve atitudes que
podem ser aplicadas em quaisquer
áreas e projetos.
No entanto, é a complexidade do
mundo hoje, que pode ser representado pela tecnologia e pelo alcance dos
mesmos produtos por diversas culturas, como é o caso do Terra, exemplifica
alguns dos principais desafios de lide-

Samuel Dall’Agnol,
Gerente Global TI da
Terra Networks para
a América Latina, em
sua apresentação no
7º Ciclo de Palestras

rar equipes de projetos. A diferença de
fuso horário é outro aspecto relevante
em muitos desses processos.
Diante disso, Dall’Agnol destacou
alguns aspectos essenciais para a liderança em projetos. Primeiramente
é conhecer de fato o PMBOK, usar estes conhecimentos, se adaptar a eles e
saber passá-lo. Ter competência para
isso, habilidade, e atitude para colocar
o conhecimento em prática.
Além disso, exercer e motivar a comunicação entre a equipe é outro fator
essencial para dar andamento ao projeto e, muitas vezes, será preciso encontrar meios de estimular a comunicação entre os integrantes da equipe.
“Uma das funções do líder é criar uma
linguagem comum a todos”, ressalta.
E não deixar de valorizar as conquistas da equipe. Isso é um dos aspectos

motivacionais do grupo. E para ajudar
nesse processo, é importante ter claro
e informar o objetivo que se quer alcançar.
Outro case de sucesso em liderança foi apresentado por Sandro Trentin,
Diretor de Operações da Keko, empresa de suprimentos para o setor de
automóveis. Com bom humor, o experiente gerente de projetos refletiu sobre as mudanças que colocam novos
desafios de hoje aos profissionais. Com
o slogan da empresa “Não somos feito
em serie”,Tretin começou sua palestra
na qual listou vários comportamos que
não podem ser mais repetidos diante
do ritmo das mudanças, das exigências dos consumidores e do mercado,
de um cenário em crise. Se antecipar,
de diversas formas, foi o recado passado pelo representante da Keko.

Definições de PMO e case da Dell encerram Ciclo de Palestras
As definições, usos e características dos Escritórios de Projetos (PMO)
foram apresentados pelo diretor de
programas do PMI-RS, Ben-Hur de
Souza. Atual responsável pelo PMO da
TI da Gerdau, o profissional relembrou
a conexão entre o planejamento estratégico de uma empresa com o gerenciamento de projetos, de programas e
de portfólio para definir o PMO como
a estrutura que ajuda a gerenciar estes
projetos, ou seja, que cuida do método e da aplicação do gerenciamento
de portfólios. Citar algumas das atividades e colaborações do PMO ajudam
a entendê-lo na prática da empresa,
como a possibilidade de olhar continuamente para benchmarks de mercado
e metodologias de projetos ou desenvolver outras soluções, recomendar
aperfeiçoamento dos métodos, identificar padrões, entre outros.
Ben-Hur também falou sobre a implementação do PMO, que pode variar
conforme o perfil e as necessidades da
organização. Além disso, esta estrutura pode ser física, mas também virtual.
Ou seja, ela pode estar formada pelo
conhecimento de um grupo de profissionais. E ele pode ser três formas:
estabelecer projetos somente estratégicos, se a empresa é mais focada em
rotina; departamental, ou seja, quando
o PMO é voltado para áreas específicas
da empresa; ou ele pode ser organizacional, para todos os projetos da empresa. E quando isso é necessário, é
porque o planejamento estratégico da
empresa é focado em projetos. Para
finalizar, Ben-Hur lembrou que a evolução das práticas de projetos passa

pela implementação de um Escritório
de Gerenciamento de Projetos.
E o case da implementação do
PMO na Dell, especialmente em um
momento de transformações da empresa e mudança de visão, reflete um
pouco isso. Sandro Cotliarenko, gerente de PMO da Dell, detalhou os objetivos para implementar o PMO, marcada
por cinco resoluções, e explicou como
eles poderiam contribuir com elas, que
são: saber onde direcionar os investimentos da área de tecnologia da informação; tudo o que fizer tem que terminar em algo novo; saber como lidar
com a complexidade das operações da
empresa; saber posicionar estes objetivos e investimentos mais no longo
prazo; e tornar toda a entrega resultado de receita ou de redução de custo.

Ben-Hur de Souza finalizou
o encontro com sua palestra
sobre definições, usos e
características dos Escritórios
de Projetos (PMO)

Seminário
Motivação é algo fundamental
quando o assunto é projetos. Por
isso, diversas palestras e minicursos
incluídos na programação do IX
Seminário de Gerenciamento de
Projetos tratam do tema. Alguns dos
últimos palestrantes confirmados
para o evento, que acontece entre os
dias 11 e 14 de setembro no Centro de
Eventos da PUCRS em Porto Alegre,
trazem exemplos pessoais de como
superaram barreiras e como esse
aprendizado pode ser utilizado no dia
a dia profissional de cada um.

Beto Carvalho fará o encerramento no
IX Seminário de Gerenciamento de Projetos
Descobrir o seu lado cereja do
bolo ou azeitona da empada pode
fazer a diferença no fim de um dia
de trabalho e justificar por que “Você
é o cara”. É a mistura de aprendizagens, lançadas em livros campeões
de vendas, que Carlos Alberto Carvalho Filho, o Beto Carvalho, vai querer
deixar na audiência do IX Seminário
de Gerenciamento de Projetos. O especialista em marketing e motivação
de pessoas foi escolhido pelo Capítulo Sul do Project Management Institute (PMI-RS) para encerrar o evento de
quatro dias que reunirá profissionais
que atuam em equipes de projetos
de diferentes áreas como Tenologia
da Informação, engenharia, administração, em pesquisas acadêmicas
ou lideram equipes em suas próprias

empresas.
A palestra de Beto Carvalho terá
o mesmo título do último dos livros,
“Você é o cara”, no qual ele mostra
como cada pessoa pode utilizar os
seus talentos naturais transformando-os em pontos fortes e, por meio
deles, atingir a excelência e a diferenciação pessoal. Sua palestra abordará
conceitos acadêmicos e práticos sobre o tema da obra que é considerada best-seller nacional. Atualmente,
Carvalho é consultor empresarial,
diretor-geral da Clientar Educação
Corporativa e Publisher do site www.
blogdocarvalho.com. Autor de autor
outros best-sellers como a Azeitona
da Empada (2007) e A Cereja do Bolo
(2009).

“Mudança de Rumo” é o tema sobre o qual
Rogério Rodrigues palestrará
Rogério Schultz Rodrigues, então CIO (Chief Information Officer) do Grupo Zaffari, estava saindo em viagem quando teve um acidente vascular cerebral (AVC). A palestra conta esta fase de sua vida, com novos enfrentamentos
e desafios. Formado em Administração de Empresas com ênfase em Análise de
Sistemas pela PUCRS (1984). Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela UFRGS
(1996). Cursou um ano e meio do Mestrado em Engenharia da Produção pela
Unisinos (2007/2008). Atuou na área da Tecnologia da Informação em empresas
como Grupo Gerdau, Frangosul e Perdigão e como CIO nas empresas Eleva, Lojas
Colombo e Grupo Zaffari.

As inscrições do evento vão até o dia 10 de setembro.
Acesse , inscreva-se no Menu Inscrição, e garanta sua vaga!

Seminário
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até 31/8 após 31/8

Valor da inscrição

400,00

500,00

800,00

Valor da inscrição

350,00

450,00

750,00

desconto Filiado

200,00

250,00

400,00

desconto Filiado

175,00

225,00

375,00

PUCRS (30%) 280,00
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Conselho Fiscal, Diretoria, Diretoria Adjunta, Comissão Organizadora
do Evento, representante de outro capítulo = Gratuito

(50%)

Inscrições em Grupo: 30% de desconto no Seminário;
sem desconto nos mini-cursos e oficinas

PMI-RS na mídia
O PMI-RS e o Seminário
de Gerenciamento
de Projetos foram
destaques no Jornal
Zero Hora do dia 13
de agosto, dentro do
Caderno Nosso Mundo
Sustentável
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