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Palavra do Presidente
Caros filiados, voluntários, colegas
diretores e parceiros. Considero este
momento de final do ano muito feliz,
mas, ao mesmo tempo, confesso que
estou com um nó na garganta, pois
chega ao fim o mandato da atual
Diretoria Executiva do PMI-RS.
Durante os últimos dois anos muito se
trabalhou, se avançou e, como sempre,
há ainda muito o que fazer para tornar
o gerenciamento de projetos e a nossa
profissão, reconhecidos e valorizados da
forma que gostaríamos. Cito algumas
conquistas mais significativas que
tivemos durante este período, como:

• Rompimento da barreira dos 500 filiados e, mais recentemente, dos 600 filiados;
• Realização, em 2013 e 2014 das maiores edições nacionais de eventos de
gerenciamento de projetos;
• Curso de MBA em GP com coordenação compartilhadas entre a UCS e o PMI-RS;
• Consolidação do Branch da Serra Gaúcha e do projeto do Branch do Extremo
Sul na cidade de Pelotas com excelentes perspectivas. Tivemos o primeiro evento
oficial do grupo de voluntários da região sul na semana passada com mais de 100
participantes;
• Lançamento e sucesso dos eventos recorrentes PMDAY, que era uma demanda de
nossos filiados em termos mais eventos com temas específicos durante o ano;
• Ministramos palestras em dois encontros mundiais de líderes do PMI Global
(encontro latino americano no Rio de Janeiro e, mais recentemente, no norte
americano em Phoenix, nos Estados Unidos);
• Aumento expressivo de captação de Convênios e estabelecimento de alianças
com mais de 10 entidades;
• Conseguimos também captar quatro empresas para o nosso programa de
Empresas Mantenedoras;
• Não poderia deixar também de citar o prêmio de governança que recebemos do
PMI Global no final de 2013, em New Orleans nos Estados Unidos;
• Mais uma vez tivemos um membro da nossa diretoria selecionado para o
programa mundial de formação de líderes do PMI Global em 2015, o nosso diretor
Thiago Regal.
Agradeço a toda a nossa Diretoria Executiva, nossos voluntários e funcionários,
pelo comprometimento e apoio pois, sem vocês, nada disto teria sido possível.
E desejo a todos votos de Boas Festas e muito sucesso em 2015.

Forte Abraço,
André Voltolini - Presidente

Mantenedores do PMI-RS

Seja um Mantenedor
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Destaques

Eleições - Resultado da eleição para Diretoria Executiva
foi conhecido durante jantar de final de ano

Composição para
biênio 2015-2016
segue novo
Estatuto Social.

Da esquerda para a direita: Fábio, Thiago, Russel, Samuel, André, Leandro e Alex.

No dia 26/11/2014 foi
realizada a Assembleia Geral
do PMIRS para Eleição da
Diretoria Executiva para o
biênio 2015/2016.
O resultado final, computando
votos pela internet e presenciais,
foi de 181 votos, sendo 166 votos
na chapa única “Situação” e 15
votos nulos. Com esse resultado
foi eleita para assumir a Diretoria
Executiva do PMI-RS, para o
mandato 2015/2016, a chapa
única formada pelos seguintes
integrantes:
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• Presidente: Thiago Regal da Silva
• VP de Relações Institucionais e Marketing: André Vicente Voltolini
• VP de Voluntariado: Fábio Giordani
• VP de Governança e Finanças: Samuel Dall´Agnol
• VP de Filiação: Russel Carpes de Souza
• VP de Expansão e Branches: Leandro Vignochi
• VP de Desenvolvimento Profissional: Alex Sandro Machado da Rosa
• Presidente ex-oficio: André Vicente Voltolini
Integraram a Comissão Eleitoral, que conduziu o Processo Eleitoral
2014, os voluntários:
• Coordenador do Comitê Eleitoral: Sr. Roberto Petry
• Secretário: Sr. Giancarlo Marques de Moraes
• Coordenador de Comunicação: Sr. Ronald W. Kirst
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Premiações

PMI-RS premia voluntários e diretorias em 2014
Entre as novidades deste ano estão os prêmios ao Projeto do Ano, no qual ganharam o
Programa de Voluntariado e o 11º Seminário de GP.
Entre as novidades deste
ano estão os prêmios ao Projeto
do Ano, no qual ganharam o
Programa de Voluntariado e o 11º
Seminário de GP.
Como de praxe, a cada ano, os
diretores e adjuntos, juntamente
com o presidente do Capítulo
Rio Grande do Sul, escolhem os
voluntários que se destacaram
no trabalho com a instituição.
As premiações são conhecidas
e entregues durante o Jantar de
Final de Ano, que ocorreu no dia
27 de novembro, no Restaurante
Dado Bier, em Porto Alegre.
Primeiro lugar, Projeto do Ano “Programa de Voluntariado”
representado por Alex Rosa, entregue pelo presidente André Voltolini.

Neste ano, foram incorporados
alguns prêmios aos Voluntários
Destaque. O trabalho foi
conduzido pela coordenadoria de
voluntariado, dentro da diretoria
de Programas, e recebeu o nome
de Prêmio Smart Voluntariado.
Entre as inovações estavam
o Instrutor do Ano, o Voluntário
Algo+, a Diretoria do Ano e o
Projeto do Ano. Nessa categoria,
foram contemplados, com o
primeiro lugar, o Programa de
Voluntariado, e com o segundo
lugar, o 11º Seminário de
Gerenciamento de Projetos.

Segundo lugar, Projeto do Ano “Seminário de GP” representado por
Rejane Audy e Tatiane Ott, entregue pelo presidente André Voltolini.
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Alex Rosa (Diretoria de Programas), Lígia Fonseca (Diretoria de Programas), Wecsley Fey
(Voluntário Algo+), Anderson Matos (Diretoria de Projetos Especiais), Pablo Garateguy (Diretoria
de Convênios e Alianças), Tânia Nudelmann Lejderman (Diretoria de Educação), Rita de Cássia
Pereira Tomilin e Rita de Cássia Lumertz (Diretoria de Projetos Especiais), Karina Dall’Agnol
(Diretoria de Grupos de Interesse) e Roberto Petry (Diretoria de Administração).
Outros premiados, mas que não compareceram, foram: Patrício Capellari (Diretoria
de Educação), Mauro Fiorio (Diretoria de Interiorização), Guilherme Calabria Etcheverry
(Diretoria de Certificação e Filiação).

Diretoria Destaque - Educação
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Diretoria Destaque – Projetos Especiais
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Reconhecimento

Voluntário do PMI-RS irá integrar o RCP-Advisory Group
Este grupo apoia
o crescimento
de Empresas
de Consultoria
Registradas no PMI.
O diretor de Finanças nos
últimos dois anos e membro
voluntário do PMI-RS desde
2006, Engenheiro Rogério Severo
- PMP, integrará o Registered
Consultant Program Advisory

Group (RCP-AG) a partir de 2015.
Este grupo apoia o crescimento
de empresas de consultoria
registradas no PMI e tem o
objetivo de ajudar empresas e
organizações a se conectarem
com consultores considerados
capacitados a prestar serviços
segundo as melhores práticas
de gerenciamento de projetos
alinhadas ao PMI Global e seus
padrões. Rogério deixará a
diretoria executiva do PMI-RS
ao final desse ano, onde esteve

participando desde 2007.
Atualmente, outros dois exdiretores do PMI-RS participam de
Advisory Groups do PMI Global.
Kelly Oliveira – PMP, RMP, que foi
presidente das gestões 20082009 e 2010-2011 e que hoje faz
parte do Ethics Member Advisory
Group (EMAG) e o ex-diretor de
Finanças na gestão 2010-2011,
Adilson Pize – PMP que participa
do Technology Advisory Group
(TechAG).

Mentor dos Chapters do PMI no Brasil irá integrar o Chapter
Member Advisory Group
Fundador e ex-presidente do PMI-RS, Mauro Sotille – PMP
deixa a posição de Mentor dos Chapters Brasileiros ao final
desse ano e irá continuar suas ações voluntárias passando
a integrar o Chapter Member Advisory Group (CMAG) a
partir de 2015.

Este grupo apoia o
crescimento e governança dos
chapters ao longo do mundo. O
futuro mentor do PMI no Brasil
será o ex-presidente do PMI-MG
2011/2012, Ivo Michalick - PMI-SP,
PMP.

Entrevista

Entrevista – André Voltolini, presidente do PMI-RS,
gestão 2013-2014
O André, pessoa, é casado há
25 anos com Daniela Voltolini,
e tem duas filhas, Isabela, de
13 anos, e Nina (uma pet da
raça daschund), com 3 anos. O
André, profissional, trabalha com
tecnologia da informação desde
1988, tornando-se empresário
deste setor a partir de 1993,
quando fundou a empresa DZset
Soluções e Sistemas, adquirida

posteriormente pelas empresas
Datasul e TOTVS. Ao longo
da sua carreira, André atuou
como programador, analista de
sistemas, gerente de projetos,
gerente de portfólio, diretor de
serviços, diretor de operações e,
nos últimos quatro anos, como
gestor comercial da empresa
TOTVS RS, da qual é sócio.

André trabalha, em média,
12 horas por dia. No PMI-RS,
filiou-se em 2004 e, já no início
de 2005, atuou como voluntário
da diretoria de Interiorização.
De 2007 a 2012, atuou como
diretor adjunto e diretor de
Interiorização, assumindo a
presidência do PMI-RS no início
de 2013. Trabalha em média
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2 horas por dia em atividades
voluntárias no PMI-RS. Além
do PMI-RS, está envolvido com
atividades voluntárias em ONGs
em prol de pessoas carentes,
principalmente crianças. Nas
poucas horas vagas, pratica

atividades físicas em academias,
através de treinos físicos e jogos
de paddle. Atividades de lazer
com a família é um dos seus
maiores prazeres. Sempre que
possível, investe em viagens a
lazer, além de aprimoramento

profissional, pois considera
este investimento um ativo
permanente.

Conheça mais sobre o que pensa André Voltolini:
Qual é o principal legado da
sua presidência na sua opinião?
O PMI-RS, ao longo dos
anos, tem alcançado uma
maturidade gradativa, que hoje
está consolidada através dos
seus programas de governança
reconhecidos pelos demais
capítulos brasileiros do PMI e
mesmo pelo PMI Global. Todo
este legado, deixado pelas
diretorias executivas de gestões
anteriores, possibilitaram que
a gestão atual reforçasse suas
ações em prol dos três pilares
principais do PMI:
• O profissional de gerenciamento
de projetos (filiados, voluntários
e comunidade em geral
interessada neste tema);
• Ações de parcerias com
Instituições de Ensino;
• Ações em empresas público
e privadas, com o objetivo
de tornar o gerenciamento
de projetos mais conhecido
e utilizado, bem como mais
valorizado neste meio.
• O principal legado da atual
diretoria executiva do PMIRS 2013-2014 é o trabalho
na ampliação de projetos
com instituições de ensino e
estabelecimento de ações de
aproximação e parcerias com
6

empresas público e privadas.
• Quais foram os avanços do
Capítulo nesses dois anos?
• Os principais avanços e
resultados que tivemos, cito
na Palavra do Presidente, nesta
edição da Newsletter
Quais são os desafios que
você considera importantes
para a próxima gestão?
Um grande desafio para a
próxima Diretoria Executiva que
assume agora em janeiro/2015 é
aumentar e consolidar as ações
em empresas público e privadas,
tornando o gerenciamento
de projetos cada vez mais
conhecido, utilizado e valorizado,
bem como manter e aprimorar as
ações focadas em profissionais de
gerenciamento de projetos e nas
instituições de ensino.
Para você, profissional e
pessoalmente, o que esta
passagem pela presidência vai
deixar?
Confesso que muito trabalhei
ao longo destes dois anos,
mas em momento algum me
cansei. Foi uma atividade muito
gratificante, onde muito aprendi,
e que me oportunizou um
crescimento pessoal e profissional

muito grande. Liderar um time
de 10 diretores, funcionários
e mais de 100 voluntários,
apaixonados por gerenciamento
de projetos, foi incrível. Costumo
dizer que esta experiência foi
muito mais rica do que o próprio
curso superior que cursei na
Universidade.
Muito obrigado ao PMI-RS por
esta oportunidade!

Conheça, nas próximas
edições da Newsletter, mais
sobre os novos membros da
Diretoria Executiva 20152016, começando pelo
presidente eleito, Thiago
Regal.
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Interiorização

Projeto do futuro Branch Extremo Sul foi lançado
oficialmente em Pelotas
Um evento para 140 pessoas na manhã do dia 22 de
novembro na Faculdade Senac, em Pelotas, marcou
oficialmente o lançamento do projeto de implantação do
futuro Branch Extremo Sul do PMI-RS.

A abertura do evento teve
a participação do presidente
do PMI-RS, André Voltolini, que
caracterizou que o trabalho com
voluntários na Região Sul do
Estado tem sido feito “de uma
maneira rápida e consistente,
assumindo ações bem
intencionadas e sérias”.

O Coordenador do futuro
Branch Extremo Sul e do trabalho
que está sendo realizado com
os voluntários desde agosto
deste ano, Rafael Rodrigues, deu
continuidade ao evento. Ele fez
uma apresentação das ações
que vêm sendo realizadas pelo
grupo de voluntários e destacou,
entre os objetivos do projeto,
a disseminação das melhores
práticas de gerenciamento de
projeto e do conhecimento
sobre o PMI na região, através
da aproximação com o mercado
corporativo e com as instituições
de ensino.
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A programação do evento de
lançamento do futuro Branch
Extremo Sul seguiu com a
palestra da diretora adjunta de
Interiorização do PMI-RS, Cíntia
Schoeninger, que falou sobre
o Programa de Voluntariado
na instituição. “O desafio é
manter o trabalho renovado e
os participantes motivados em
busca do objetivo final que é
termos um gerenciamento de
projetos formal e efetivo nesta
região”, destacou.

Thiago Regal, diretor de
Alianças e Convênios do PMI-RS,
encerrou a manhã de palestras
na Faculdade Senac Pelotas
com o assunto “O mercado de
Gerenciamento de Projetos e
suas oportunidades”.
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Deste cenário faz parte
a intensa aproximação das
empresas ao PMI em busca da
excelência na gestão de projetos
disseminada pelo instituto em
nível mundial. “As organizações
entendem, cada vez mais, que

só é possível fazer negócios e
responder à concorrência global
com bons projetos”.
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11º Seminário de GP em Porto Alegre

Unisinos

Rádio Oceano

A caminhada deste grupo de voluntários iniciou em agosto de 2014 com estudantes
do curso de especialização em Gerenciamento de Projetos da Faculdade de Pelotas, da
qual o coordenador, Rafael Rodrigues, é professor e passou acompanhar. De lá até a
realização deste evento foram diversas reuniões e visitas de divulgação do trabalho em
ambientes acadêmicos, como na Faculdade Senac Pelotas e na Unisinos Rio Grande,
assim como em 60 empresas e em veículos de comunicação, como na Rádio Oceano.
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Projetos Especiais

PMDay Tecnologia debateu futuro da TI em evento na SAP
em São Leopoldo

Para detalhar e promover o
debate sobre o tema central
do PMDay Tecnologia "Gestão
e Resultados nos Negócios: o
novo papel da TI", 130 pessoas
se reuniram no auditória da SAP
Latin America, em São Leopoldo,

em mais uma edição do PMDay,
evento temático lançado pela
diretoria de Projetos Especiais
em 2014. Fizeram parte da
programação três palestras e duas
inovações: um tour interativo
pelas instalações da SAP Latin

America (para os primeiros
30 inscritos), e o Painel NTIC,
em um formato inovador que
proporcionou a interação do
público através de perguntas por
Whatsapp.

Além de responder as perguntas do público enviadas por Whatsapp, profissionais referência na área foram
convidados a integrar a mesa mediada por Guilherme Lessa. Debateram no painel Eduardo Arruda, diretor
de desenvolvimento de negócios do uMOV-me, Júnior Alves, gerente de TI do Grupo RBS e Marcelo S.
Pereira, diretor do Grupo Welkin.
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SAP abriu a tarde de palestras do PMDay Tecnologia

Com o título bem humorado
de “A culpa é das estrelas”, o chefe
de Inovação e Experiência do
Cliente da SAP, Daniel Duarte,
abriu a tarde de palestras do
PMDay Tecnologia. Duarte
falou sobre inovação e como
a tecnologia da informação
fazem parte do novo papel da
TI, alusão ao tema central do
evento, "Gestão e Resultados nos
Negócios: o novo papel da TI".
As “estrelas” do título da
palestra são da seleção alemã
de futebol, que tirou a seleção

brasileira da Copa do Mundo
no Brasil com a ajuda da TI,
de inovação, mas também
de algo fundamental para o
gerenciamento de projetos, como
lembrou: o respeito ao tempo
para executar um projeto, escopo
e o custo. A seleção alemã se
preparou para a competição
seguindo esses quesitos e,
também, utilizando ferramentas
inovadoras. Mas, acima de tudo,
segundo Duarte, investiu em
pessoas, montando uma equipe
multidisciplinar.

De acordo com o chefe
de inovação da SAP, além de
pessoas, é fundamental ter
espaços que fomentem ‘mentes
inovadoras de ideias’. Segundo
Duarte, desejo, factibilidade e
viabilidade são palavras chaves
para o surgimento de projetos
inovadores. “A nova gestão de
TI tem que estar muito mais
preocupada em inovar do que
em manter a sua plataforma atual,
que tem que consumir menos,
para que seja possível elevar os
gastos em inovação”.

Gerente de TI da Gerdau falou sobre o processo de
construção do ROI
A quantificação dos benefícios
do cálculo do retorno de projetos
(ROI) da área de tecnologia da
informação é um dos maiores
desafios das empresas, segundo
pesquisa realizada pelo Gartner
Group. Não seria diferente em
uma empresa do tamanho e
complexidade da Gerdau. Pelo
contrário, o desafio é maior
ainda, considerando uma
equipe de TI pulverizada em 300
11

localidades em diversos países,
45 mil usuários dos ‘produtos’
da área na empresa e mais de
1500 servidores trabalhando
diretamente na área.
Em sua palestra, segunda na
grade de programação do PMDay

Tecnologia, José Leal, gerente de
TI Global da multinacional Gerdau
falou como a empresa promoveu
a integração e disseminação de
metodologias de gerenciamento
de projetos, entre elas, as boas
práticas pregadas pelo PMI, e
como chegou à contabilização

do custo e retorno dos projetos
de TI (ROI). Segundo Leal, tão
importante quando esse processo
é o fato de que a análise desse
benefício deve ser realizada em
até 5 anos.

“É melhor abortar
projetos mal
sucedidos do que
levar o negócio
para o mesmo
caminho”.

Desenvolver projetos que
atendam aos interesses e
necessidades das empresas e
abrir mão deles quando falham
é a visão sobre o papel da
Tecnologia da Informação em
um cenário marcado, cada vez
mais, por incertezas, acredita o
associado da eCluster Guilherme
Lessa, também diretor da
Federasul e vice-presidente
do Grupo de Usuários de
Gestão de Projetos (GUGP) da
SUCESU-RS. Lessa foi o terceiro
palestrante da tarde e falou
sobre “Competitividade além da
Tecnologia”.
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“Parece um assunto velho falar
que precisamos promover um
alinhamento dos profissionais de
TI com a estratégia da empresa, e
colaborar para a competitividade
dessa organização, mas nós –
profissionais de TI – ainda não
aprendemos, e ainda vivemos em
um mundo à parte dos negócios”,
argumenta. Segundo Lessa, o que
o dono do negócio quer quando
contrata uma solução ou forma
uma equipe de TI são projetos
que contribuam para elevar a
sua competitividade, ou seja,
vender mais e gastar menos. E o
caminho, na visão de Lessa, é o

desenvolvimento da capacidade
de interação da TI com as outras
áreas da empresa. “Isso exige que
os profissionais façam um esforço
mais para o lado humano, menos
do ponto de vista técnico, e que
desenvolvam uma visão mais
geral do negócio para o qual
trabalham”.
O PMDay Tecnologia foi
patrocinado pela SAP Latin
America, e teve o apoio de
Assespro-RS, Feevale, GUGP
da SUCESU-RS, TECNOPUC e
Unisinos.
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Equipe envolvida presencialmente na organização do evento
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PMDay Engenharia
A Segunda edição
apresentou oportunidades
geradas pelas novas
tecnologias e negócios na
área da construção civil
através do intercâmbio entre
Canadá e Brasil.

Na noite do dia 29 de outubro,
o PMI-RS, com o apoio do
Sindicado dos Engenheiros do
RS, realizou a segunda edição do
PMDay Engenharia, na sede do
Senge-RS. Com o tema “Abrindo
Fronteiras entre Brasil e Canadá
– Um paralelo na construção
Civil e as oportunidades reais de

novas tecnologias e negócios”,
palestraram Paulo Barnewitz
Orlandi (Trade Commissioner at
Consulate General of Canada)
e Rogério Severo (Diretor de
Finanças do PMI-RS e Diretor
da Technique Assessoria e
Planejamento).

Os palestrantes falaram
sobre as condições atuais
da construção civil, como se
processa a construção nos países
em questão, quais materiais
usados, tempo, orçamento,
qualidades e, principalmente, a
não existência de desperdícios no
final de uma obra. Paulo Orlandi
destacou práticas canadenses,
país muito desenvolvido nesta
área, especialmente devido à
existência de muitas tecnologias
aliadas.

Durante a abertura do evento,
o diretor de Alianças do PMI-RS,
Engenheiro Thiago Regal, falou
sobre a importância que as
Comunidades de Prática do PMI
estão tendo no mundo todo na
documentação de boas práticas.
“No Brasil, ainda há muito espaço
para melhorias na área, e o
intercâmbio com outros países,
além do esforço em documentar
essas práticas, podem colaborar
neste processo”.

O evento PMDay Engenharia
foi uma iniciativa lançada em
2014 para trazer conteúdos
exclusivos através de eventos.
Apesar de muitas pessoas ligadas
a esta área trabalharem com
gerenciamento de projetos, este
conjunto de boas práticas ainda
deve ser bastante difundido na
comunidade de engenharia.

Sobre o PMDay: Atendendo ao pedido do público, o PMI-RS desenvolveu, no ano de 2014, o PMDAY
- um dia especial para a comunidade de gerenciamento de projetos. Ele se caracteriza por eventos
especiais ao longo do ano, abordando temas e fomentando discussões na área de projetos, programas
e portfólio. Os eventos acontecem em determinada frequência e têm curta duração - um dia ou meio
turno, e trazem profissionais renomados e empresas que incentivam e adotam as melhores práticas em
gerenciamento de projetos no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros.
14
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Voluntariado

Projeto Aprender para Crescer
O Programa Voluntariado
realiza evento mensais
com o objetivo de auxiliar
o desenvolvimento de
capacidades diversas aos
profissionais que atuam
como voluntários do PMIRS. Confira as palestras que
aconteceram entre outubro
e dezembro.

Estratégia de Recuperação
de Projetos foi o tema que
marcou o encontro de 21 de
outubro, no TecnoPUC, em
Porto Alegre. O palestrante
convidado, Engenheiro
Paulo Keglevich, apresentou

Estratégias de Recuperação de
Projetos Problemáticos com o
Apoio de Abordagens Ágeis.
Entre os destaques da palestra
estavam a importância da
comunicação no projeto, o
engajamento das pessoas

envolvidas, o planejamento e o
monitoramento. Como ressaltou
Keglevich, “um gerente é gerente
quando consegue agir antes de
problemas que podem afetar o
andamento do projeto”.
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A palestra “Coaching para
Liderança de Alta Performance”
aconteceu no dia 25 de
novembro, à noite, no TecnoPUC,
em Porto Alegre. O tema
Coaching para Liderança de
Alta Performance: "Princípios
de Coaching para Aumento da
Produtividade", foi abordado
pelo palestrante Christian
Rocha, membro da Sociedade
Brasileira de Coaching (IBC). Cerca
de 25 voluntários do PMI-RS
aprenderam sobre os principais
tópicos que definem o tema
através de atividades em grupo
e palestra de Rocha. Entre os
temas abordados estavam o que
é coaching; como o processo
de coaching pode ajudar a
melhorar a performance do
líder; produtividade no trabalho
e na vida; mudança de hábitos;
e ferramentas para melhorar a
performance.

“Comunicação Oral Assertiva
Para GP: Comunicação A
Assertividade nas apresentações”,
é o tema de encerramento do
Programa Aprender para Crescer
em 2014. O último evento do ano
foi marcado para a noite de 16 de
dezembro, no Hotel Continental,
em Porto Alegre. Cerca de 30
voluntários assistiram a palestra
da Fonoaudióloga Clínica e
Empresarial Especialista em Voz,
Bianca Aydos.
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PMI-RS na mídia

11/11/14 - Site Baguete
Evento Branch Extremo Sul

PMDay Tecnologia - 21.11.14
Jornal do Comércio - Porto Alegre

INFONOTAS

Gestão e resultados
Com o tema Gestão e Resultados nos Negócios: o novo papel da TI, o PMI-RS irá promover o
PMDay Tecnologia no próximo dia 20 de novembro, das 13h às 19h, na SAP Labs Latin America,
em São Leopoldo. O objetivo é reunir especialistas e empresas referência no setor para debater
como a área de TI está atuando de forma mais estratégica na gestão das empresas, e de que forma
isso está refletindo nos resultados dos negócios.
Serão três palestras, um painel interativo com o
público e uma visita ao ambiente SAP.

Risco

Pesquisa realizada pela Kaspersky Lab em
parceria com a B2B Internacional mostra que 17%
municação: 11/10/14
Jornaldedo
Comércio
dos usuários-brasileiros
internet
não acreditam
que ataques cibernéticos são reais e acham que
Economia
Infonotas
PMDay
a ameaça é um exagero das empresas de segurketing e
rança on-line. Quase um terço (27%) das pessoas
aflow)
Tecnologia
não está preocupada com a possibilidade de que
ações
suas contas on-line possam estar comprometidas
Soma)
ou estão alheios a este risco. Mesmo aqueles que
aceitam que os riscos existem nem sempre estão
anças e
to (Ruá)
convencidos que precisam de proteção.

18/11/14 - Correio do Povo
- Caderno Plano de Carreira PMDay Tecnologia

21/11/14 - Rádio Gaúcha –
Agenda Empresarial - Blog Acerto
de Contas. “Em Pelotas, o Capítulo
Rio Grande do Sul do Project
Management Institute (PMI-RS)
realiza evento sobre Branch Sul.”
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Acelerar seus processos de desenvolvimento de Novos
Produtos e reduzir o seu tempo de lançamento no Mercado.
Como você pode ganhar visibilidade, colaboração e controle para NPD ágil e
tirar vantagens de ideias e oportunidades,
oferecendo maior valor comercial na sua empresa?

Informações acesse:
http://goo.gl/9j87yu

Novas medidas de Valor
Econômico estão surgindo para
fazer a cadeia de fornecimento
visando definir um indicadorchave de crescimento.
Hoje, a Inovação é o fator
crítico conforme o cenário
econômico atual.

Assim, os fabricantes que
conseguem acelerar seus
processos de desenvolvimento
de novos produtos (NPD), e
reduzirem o seu tempo de
lançamento no mercado,
estabelecerão posições mais
fortes e sustentáveis de liderança
no mercado.
Campanha de marketing In2Events.com.uk
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