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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caro filiado, voluntário, parceiro, amigo.
O desenvolvimento dos profissionais filiados ao PMI
é uma das grandes missões da instituição no mundo
todo. Por sua vez, uma das funções dos Capítulos,
distribuídos regionalmente, é promover alternativas
que estejam alinhadas a esse propósito. Nesta edição da Revista Newsletter do Capítulo Rio Grande
do Sul, mostramos ações que refletem e contribuem
para a disseminação de informações e a atualização
de conhecimentos. Muitas vezes, elas são fundamentais para que novidades patrocinadas pelo PMI
Global, como a nova certificação voltada à análise de
negócios, sejam reconhecidas mundialmente.
Estas iniciativas se refletem em ações de diversos
tamanhos e durações: desde eventos locais, como
a inovação deste ano do PMI-RS, o Certifique-se, a
eventos regionais, como o 10° Ciclo de Palestras, ou
de âmbito nacional, como a edição deste ano do Seminário de Gerenciamento de Projetos e o Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, assim
como encontros promovidos a grupos fechados e
pequenos, todos relatados neste material.
Boa Leitura!
Thiago Regal
Presidente do PMI-RS

Mantenedores do PMI-RS

Seja um Mantenedor
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MATÉRIA DE CAPA

Os conhecimentos em análise de negócio
tornam-se estratégicos para o profissional e a
área de gerenciamento de projetos
A RELEVÂNCIA DOS PROJETOS
PARA O NEGÓCIO DA EMPRESA
VEM SENDO UM TEMA CADA VEZ
MAIS ABORDADO PELO PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE (PMI),
O QUE TEM SIDO REFORÇADO
POR PESQUISAS E INICIATIVAS
LIDERADAS PELA INSTITUIÇÃO.
A Pulse of Profession 2015, pesquisa realizada com 2800 profissionais no mundo todo a cada dois anos, relaciona este
quesito a uma característica de 57% das
organizações consideradas de alta performance em projetos. A PM Survey (2013),

conduzida pelos Capítulos brasileiros do
PMI, apurou que apenas 36% dos projetos
estão alinhados à estratégia empresarial,
e outros 47% “nem sempre” estão.
Uma das iniciativas mais recentes nesse
sentido foi o desenvolvimento da certificação Professional in Business Analysis
(PMI-PBA®), com o objetivo de incentivar
e atestar que as organizações executem
e gerenciem projetos que efetivamente
tragam resultados para os seus negócios.
O piloto da certificação foi realizado em
2014 com profissionais de 48 países, e
resultou na formação da primeira turma

de 180 certificados – 80% deles concordaram que a prova fornece uma medição
válida de conhecimentos necessários para
desempenhar o papel de analista de negócios. O grupo de certificados PMI-PBA®
cresceu até o final do primeiro semestre
deste ano, e soma 300 profissionais. Três
deles são brasileiros. Um é o ex-diretor
e atual membro do Conselho Consultivo
do PMI, o engenheiro Paulo F. W. Keglevich de Buzin, que acumula dez certificações profissionais, entre elas a PMP® e a
PBA®. Esta última ele foi buscar devido à
sua trajetória profissional em organizações com projetos problemáticos.
Segundo Buzin, é possível fazer uma relação entre 90% dos problemas mais recorrentes em projetos, apontados por diversas pesquisas, à falta de conhecimento
da área de análise de negócio. Entre eles
estão a falta de monitoramento da necessidade diante da mudança de cenário;
problemas a resolver que não são identificados de forma adequada; soluções propostas não processadas ou pactuada pelo

alto escalão; falta de atenção com os fatos, refletida em prazos irreais e recursos
indefinidos e não garantidos; exigência de
entregas que não agregam valor ao negócio.
Na visão do especialista, a atenção dada
pelo PMI a habilidades que são relacionadas aos analistas de negócios dentro das
organizações se deve a um cenário econômico em que as relações são marcadas
por incertezas, e o gerente de projetos
precisa estar preparado para responder a
elas na execução da sua atividade. Ao lançar a certificação PMI-PBA®, o PMI deixou
claro que entende que realizar análise de
negócios em projetos e programas permite que as organizações implementem
as mudanças desejadas e atinjam os objetivos estratégicos. E a certificação dá
destaque a conhecimentos em análise de
negócios, pois enfoca a habilidade de trabalhar efetivamente com as partes interessadas para definir os requisitos, moldar o resultado de projetos e conduzir ao
sucesso os resultados dos negócios.

Custo para os projetos com a análise de
negócio insuficiente
Fonte: Paulo Keglevich de Buzin

• 40-56% dos bugs são relacionados a erros de requisitos
• Achar e reparar erros de requisitos consome 70-85% dos custos de
trabalho nos projetos
• Na média, o estouro de cronograma situa-se em 120%
• 52.7% dos projetos custarão 189% da estimativa original
• Somente 16.2% dos projetos serão completados dentro do prazo e no
orçamento
Palestra de Paulo Keglevich de Buzin durante o Certifique-se.

4

PMI Rio Grande do Sul Chapter

• 30% dos projetos são cancelados antes de terminar
5

Segundo o presidente do Capítulo de Minas Gerais do IIBA, Rodrigo Neves, a aproximação entre as duas áreas e instituições
é compreensível diante das semelhanças
e sobreposições de responsabilidades dos
dois profissionais, o gerente de projetos e
o analista de negócios, representadas pelos respectivos guias de boas práticas de
cada uma, o BABOK® do IIBA e o PMBOK®
do PMI. Em 2010, esse apoio resultou em
um artigo publicado durante do Congresso
Global do PMI, em Washington,DC (EUA).
O “Partnering for Project Success: ProjectManager and Business Analyst Collaboration” trouxe uma comparação entre
as estruturas do Guia PMBOK® 4ª Ed. e o
Guia BABOK® V 2.0.
Esse trabalho procurou explorar e esclarecer a sobreposição, sinergias e potenciais
conflitos entre os gerentes de projetos e
os analistas de negócios, a fim de reforçar
o valor que eles trazem para mais eficientemente entregar projetos de sucesso.
Entre os esclarecimentos estão o de que
o analista de negócios trabalha com o gerente de projetos para determinar os re-

sultados da análise de negócios e identificar as ferramentas de gestão necessárias
para medir o progresso dessas atividades
e resultados. E o gerente de projetos participa do planejamento da análise de negócios, e é responsável por garantir que
esses planos são integrados com os outros planos de gerenciamento.

Certifique-se

Foi em busca de uma visão e de valores
como esses e, inclusive, de um diferencial profissional, que a área de análise de
negócio despertou o interesse de Rodrigo Neves, Engenheiro Civil e PMP desde
2002, antes mesmo da aproximação pública e institucional do PMI e do IIBA. A
partir disso, Neves incorporou esses conhecimentos na prática da sua atividade
como consultor em gestão de projetos,
PMO, sistemas de gestão e análise de negócios e processos. O profissional relatou
sua experiência e apresentou os estudos realizados pelo PMI e IIBA durante a
primeira edição do Certifique-se, evento
realizado pelo PMI-RS na noite de 25 de
junho, no auditório da FGV Decision em
Porto Alegre.
Platéia assistindo as palestras durante o Certifique-se.

O Certifique-se é uma iniciativa organizada pela diretoria de projetos
especiais da Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional, e objetiva levar a um público diverso informações sobre as certificações PMI®
através de eventos recorrentes. A
primeira edição foi voltada para a
nova certificação PMI-PBA®. Três
palestras integraram a programação
e demonstraram o papel e a impor-

tância da análise de negócios para o
gerenciamento de projetos, incluindo
suas características, sobreposições
e sinergias entre as áreas, e como o
gerente de projetos pode se beneficiar do conhecimento da análise de
negócios aplicado a projetos. Os palestrantes convidados foram Rodrigo Neves, Paulo Keglevich e Mauro
Sotille, que é ex-presidente do PMI-RS e sócio da PMTech, Registered
Education Provider (R.E.P.) do PMI.

Palestra de Rodrigo Neves durante o Certifique-se.
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As certificações PMI e os certificados no mundo
(Abril/2015)
Project Management Professional (PMP) : 658.523
Certified Associate in Project Management (CAPM): 28.280
Program Management Professional (PgMP): 1.281
PMI Scheduling Professional (PMI-SP) 1.345
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP): 3.177
Equipe de voluntários organizadores do Certifique-se.

Sotille fez a abertura com a missão de traçar um panorama sobre todas as certificações, demonstrando que a PMI-ACP® é a que mais rápido se dissemina,
atualmente com 8.255 certificados. Ela atesta a capacidades dos profissionais
em compreender os princípios e conceitos do gerenciamento ágil de projetos.
Além dela, a PMP® continua sendo o carro-chefe da instituição, somando 650
mil certificados no mundo, e pouco mais de 17 mil no Brasil.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP): 8.255
PMI Portfolio Management Professional (PfMP): 223
PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA): 300
Fonte: PMI

Requisitos para fazer o exame da PMI-PBA®
A certificação Professional in Business Analysis (PMI-PBA®) é a oitava
desenvolvida pelo PMI. Seu diferencial é ser direcionada a profissionais
que atuem como analistas de negócios nas organizações em contato com projetos e programas, mas,
também, para gerentes de projetos
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ou profissionais que estejam em outros níveis hierárquicos e atuem com
projetos e programas. Na visão do
PMI, dependendo da estrutura da
organização, a análise de negócios
pode se tornar uma função dedicada
ou híbrida, em que uma pessoa desempenha múltiplas funções.

9

Confira as condições para se certificar:
REQUISITO

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

ESCOLARIDADE
MÍNIMA

Diploma de ensino médio (en- Formação de quatro anos (basino médio ou equivalente)
charel ou equivalente)

EXPERIÊNCIA
EM ANÁLISE DE
NEGÓCIOS MÍNIMA

Cinco anos (7.500 horas) den- Três anos (4.500 horas) dentro do período dos últimos oito tro do período dos últimos oito
anos
anos

EXPERIÊNCIA EM
PROJETOS

2.000 horas trabalhando em 2.000 horas trabalhando em
equipes de projetos dentro do equipes de projetos dentro do
período dos últimos oito anos* período dos últimos oito anos*

*O requisito de experiência de projetos pode ser incluído nas 7.500/4.500 horas de experiência
em análise de negócios. Certificados PMP® ou PgMP® satisfazem este requisito.

No site www.pmi.org.br , no Menu
Certificações, há informações
completas sobre as certificações,
como o manual para o teste em
português para muitas delas.

Exame para Certificação PMP® tem novidades
Um levantamento realizado recentemente pelo PMI, chamado de Role Delineation Study (RDS), forneceu uma descrição
atualizada do papel do profissional de gerenciamento de projetos. A pesquisa foi
realizada com detentores da certificação
PMP® em todo o mundo e mostrou, de
forma detalhada, domínios, tarefas, conhecimentos e habilidades. O RDS tem o
objetivo de captar a perspectiva de profissionais atuantes em todo o tipo de indústria, segmento e região. Ele serve como
base para definir diretrizes do exame para
a certificação PMP®. Com base nisso, os
cinco domínios de conduta para a certifica10
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ção PMP® permanecem os mesmos, mas
as tarefas dentro de cada domínio foram
modificadas, adicionadas ou removidas.

No Menu Certificação do site www.pmi.org.br
há dicas e materiais que esclarecem as mudanças esperadas para a prova de Certificação PMP®.

Requisitos para manutenção das certificações
PMI® terão mudança
A partir de 1º de dezembro de 2015 o
Programa CCR (Requisitos de Certificação
Contínua, em português) será atualizado
para garantir que os portadores de certificações do PMI estejam preparados e
continuem a ser considerados relevantes,
mesmo em um ambiente de negócios em
contínua mudança. As alterações passarão a exigir que o portador de certificação
foque seu aprendizado e desenvolvimento nas áreas de técnicas para gestão de
projetos, habilidades de liderança e também habilidades em gestão estratégica e
de negócios, conforme detalhadas no triângulo de talentos do PMI.
Esta evolução proposta para o CCR partiu
de uma pesquisa de mercado realizada
pelo PMI para qual entrevistou empregadores e profissionais para saber quais são
as competências e habilidades que eles
precisam para produzir os melhores resultados. O levantamento comprovou que
habilidades técnicas não são suficientes.
Os empregadores querem profissionais
que entendem da sua indústria, da estratégia das organizações, e que tenham
forte perfil de liderança para conduzir com
êxito a complexidade dos projetos.
Nesse sentido, propôs-se alterações no
programa CCR. Os profissionais disseram
que o programa seria mais relevante e
valioso ao: focar em diferentes áreas do
conhecimento; identificar tendências;
proporcionar aprendizado direcionado;
e assegurar o aprimoramento de com-

petências específicas. O CCR continuará requerendo que se obtenha 60 PDUs
(unidades de desenvolvimento profissional) para as certificações Profissional de
Gerenciamento de Projetos (PMP)®, Profissional de Gerenciamento de Programas
(PgMP)®, Profissional de Gerenciamento
de Portfólios (PfMP)® e Profissional em
Análise de Negócios (PMI-PBA)®; ou 30
PDUs para o Profissional Certificado em
Métodos Ágeis (PMI-ACP)®, Profissional
de Gerenciamento de Riscos
do PMI (PMI-RMP)® e Profissional em
Gerenciamento de Cronograma do PMI
(PMI-SP)® em um ciclo de 3 anos.
Será preciso obter uma quantidade mínima de PDUs em educação no conjunto de
habilidades identificadas pelo empregador. O sistema também dará a flexibilidade para determinar o que é mais relevante
para o seu desenvolvimento entre o conjunto de competências identificadas pelo
empregador. Além de obter as tradicionais PDUs educacionais, os portadores de
certificações continuarão podendo obter
PDUs através de atividades de contribuição com a profissão: serviço voluntário;
criação de conhecimento; e trabalhando
como profissional em gerenciamento de
projetos.
Leia mais sobre o CCR no site
www.pmi.org/ccr-info
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ENTREVISTA

Russel Souza - VP de Filiação e Certificação
Da sua atuação até aqui, de que forma
acha que contribuiu para o PMI-RS?

Alex Rosa
Vice-Presidente de
Filiação e Certificação
O Vice-Presidente de Filiação e Certificação é nosso entrevistado desta edição. Russel Souza é filiado desde 2008,
e atua como voluntário desde 2010. Já
passou pelas diretorias de Educação, Projetos Especiais, e foi Diretor de Programa
do PMI-RS na última gestão da Diretoria
Executiva. É um dos estudantes selecionados para integrar a turma do Leadership Master Class 2015 e 2016 nos EUA.
Faz parte de sua formação profissional o
Bacharelado em Sistemas da Informação
pela UNISINOS, além das certificações
Project Management Professional – PMP,
Information Technology Infrastructured
Library – ITIL e MCSE/MCTS. Russel é casado há 13 anos, e estar com a família é
uma das coisas que mais gosta de fazer,
além de viajar, conhecer novas culturas e
pessoas.

12
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Minha trajetória no PMI-RS sempre foi
acompanhada de resultados. Tive a sorte
e competência de atuar com profissionais
extraordinários, e pude contribuir para o
fortalecimento e maturidade do Capítulo,
exercendo funções diretamente ligadas a
governança e gerenciamento de Projetos,
programas e portfólio. Nesse quesito, fomos reconhecidos mundialmente através
do PMI AWARD – Excelência em Maturidade, planejamento e liderança.
Outro ponto muito importante para mim
foi minha contribuição realizada através
do Programa Voluntariado, exercido através de uma equipe magnífica, através
do qual pudemos colher os frutos com o
número recorde de voluntários atuando
pelo Capítulo, assim como uma estrutura robusta para suportar a gestão desse
grande time de voluntários. A valorização
desse trabalho resultou no reconhecimento como Projeto/programa do ano do
capítulo local.

De que forma seu envolvimento com o
PMI contribuiu para seu desenvolvimento profissional?
Desde que decidi atuar como filiado e voluntário do PMI RS, “coisas boas aconteceram na minha vida profissional” (repetindo o lema do PMI). Desde 2008 minha
lista de contatos cresce, ou seja, conheço
profissionais de gerenciamento de projetos ao redor do mundo, agregando uma
diversificação de culturas com um único
objetivo: gerenciar projetos, programas
e portfolios. Como gestor, diretor e agora vice-presidente pude e posso aprender
muito e desenvolver minhas habilidades
de liderança com pessoas de diversos
segmentos do mercado, que também atuam no PMIRS e PMI Global. O cenário do
PMI é muito dinâmico e sempre surgem
desafios que nos fazem crescer profissionalmente e pessoalmente.

Nosso time está trabalhando muito forte
em projetos e operações para sustentar
nossos objetivos estratégicos e, por isso,
saliento que estamos buscando alternativas de filiação com ainda mais benefícios
já existentes. Atualmente existe a campanha “indique um amigo” que, de forma
resumida, gratifica com descontos em seminários e eventos do PMIRS quem indica
um ou mais novos filiados ao nosso Capítulo. Outro ponto extraordinário é o fortalecimento e incremento da aproximação
com a comunidade acadêmica, onde ainda
neste ano vamos realizar diversos eventos direcionados a estudantes e filiados.
Nosso principal objetivo será clarificar as
oportunidades existentes para submissão
de trabalhos científicos dentro do território nacional, assim como globalmente.

Quais são os maiores desafios para a VP
de Filiação?
Quando fui convidado a assumir esse grande desafio entendi que existiriam grandes
desafios pela frente, e isso se deve ao
fato de estarmos trabalhando com nosso
maior valor no PMI: “nosso filiado”. Neste biênio estamos trabalhando com dois
pilares: a atração de novos filiados, buscando a diversificação e o incremento de
nossa comunidade de gerenciamento de
projetos, e um segundo pilar, que é a retenção dos filiados existentes, visando a
direcionar os esforços para incrementar,
fortalecer e disseminar nossos benefícios,
com o objetivo de contribuir cada vez mais
como causa do sucesso de nossos filiados
em suas carreiras profissionais.
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10° Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha

Conteúdo demonstrou como o
gerenciamento de projeto pode
reduzir custos nas organizações
O 10° Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha
ocorreu entre os dias 11 e 13 de junho, nas
dependências da Universidade de Caxias
do Sul (UCS). A fim de abordar o tema central desta edição, o baixo custo e o alto
benefício da gestão de projetos, os voluntários do Branch Serra Gaúcha do PMI-RS
organizaram um evento focado em temas
como alinhamento estratégico de projetos, gestão do conhecimento aplicado a

14
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gerenciamento de projetos, gerenciamento ágil, maturidade em gerenciamento
de riscos, além da apresentação de cases
relacionados a planejamento estratégico
apoiado pelas boas práticas de gestão de
projetos, com base na estruturação realizada pelo Grupo SAZI, de Farroupilha, e
ao desenvolvimento de negócios inovadores, através do trabalho que vem sendo
realizado no Centro de Inovação e Empreendedorismo (CIEM) da Ftec, em Caxias
do Sul. Mais de 250 pessoas participaram
das atividades.

O gerenciamento ágil de projetos como
ferramenta para gerar resultados foi o
tema abordado pelo consultor Fábio Cruz
durante workshop e apresentação de
abertura do Ciclo de Palestras. Ele defendeu a inserção de metodologias ágeis no
gerenciamento de um projeto como uma
oportunidade, por exemplos, da redução
de desperdícios. O especialista também
argumentou sobre a importância da união
dos conhecimentos e pontos fortes de
metodologias consideradas tradicionais,
baseadas no PMBOK, com frameworks
ágeis, como o Scrum. “ O objetivo é unir os
conhecimentos e os pontos fortes de cada
um, com a visão de reduzir as fraquezas
que cada um tem, considerando que não
são completos”. Cruz mostrou que é possível ter um ciclo único de scrum+PMBOK,
e encaixar alguns processos de acordo
com o projeto, o cliente, a estrutura e a
metodologia.
15

Mais uma parceria
O presidente do PMI-RS, Thiago Regal,
realizou a segunda apresentação conceitual do Ciclo de Palestras e detalhou o que
significa ter maturidade no gerenciamento de riscos em projetos. O gerenciamento
eficiente de riscos é um tema caro ao PMI,
que desenvolveu uma certificação específica voltada ao tema, a RMP®, apesar de
ainda não ser muito difundida. Atualmente, reúne um grupo de pouco mais que 3
mil certificados no mundo todo, enquanto
a PMP® se aproxima dos 700 mil.
Regal defendeu a importância de considerar o valor do gerenciamento de riscos em
projetos, já que o uso deste conhecimento
e dos padrões traz, com o tempo, a maturidade da organização nessa área. Entre
as etapas para atingir esse estágio estão
o comprometimento e responsabilidade
de todos com o tema (equipes, gerente de
projetos e organização), a comunicação
aberta e honesta – falar sobre os riscos,
apontar pragmaticamente quais podem
ocorrer e quando, considerar os processos
de gerenciamento de riscos do PMBOK, e
planejar e padronizar a gestão dos riscos
na organização.
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Por meio de uma parceria já consolidada, o
PMI-RS e a Universidade de Caxias do Sul
(UCS) realizam mais uma edição do MBA
em Gerência de Projetos - A Teoria Alinhada e Aplicada às Organizações. Entre
os objetivos dessa especialização estão a
de desenvolver habilidades e competências para o bom gerenciamento de projetos, considerando um contexto organizacional, apresentar a versão mais recente
do guia de boas práticas do PMI, o PMBOK® 5°edição, e preparar os estudantes
para realizarem o exame para a certifica-

ção PMP® e CAPM®. Um dos diferenciais
é a ênfase prática na gestão de projetos.
Neste ano, o curso será oferecido nos
campi de Caxias do Sul e Nova Prata. As
inscrições para a turma de Caxias do Sul
vão até o final de Julho, e os interessados
em Nova Prata têm oportunidade até 18
de agosto.
As inscrições podem ser feitas pela Internet. Acesso site www.pmirs.org.br ou
www.ucs.br e saiba mais.
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miado pelo PMI-USA como uma das
melhores ferramentas para treinamento de profissionais em gerenciamento de projetos. Entre os conteúdos abordados estão: formação de
equipes, EAP e alocação de recursos,
desenvolvimento de cronograma,

Evento inovará através de painel “Hangouts de
Projetos” com contato internacional
A edição de 2015 do Seminário de
Gerenciamento promete ser a mais
inovadora até o momento. Entre as
novidades de infraestrutura e palestrantes internacionais, está a inclusão na programação do painel
“Hangouts de Projetos”. Esse espaço
vai colocar os especialistas Américo
Pinto, José Finocchio, Ricardo Var-

gas, Edivandro Conforto e o presidente Thiago Regal, importantes
figuras do gerenciamento de projetos, em contato ao vivo com profissionais de fora do Brasil. Eles vão
receber e responder perguntas de
países como Estados Unidos, França
e Inglaterra.

Cobertura ao vivo nas redes sociais será destaque
Buscando aproximar-se cada vez do
seu público, a equipe da Xadrez Estratégias, empresa apoiadora do evento,
realizará a cobertura em tempo real
dos acontecimentos via redes sociais
do evento. E mais: além de informações em primeira mão através da pá-

gina do Facebook, LinkedIn e Twitter,
simultaneamente, esta equipe irá
lançar um perfil no Instagram, para
dar atenção especial também a imagens e vídeos do evento.

Porque não ficar de fora do Workshop PM DOME
Conduzido por dois especialistas de
atuação internacional, Ricardo Vargas e José Finnochio Jr., o PM Dome
trabalha os conceitos do Guia PMBOK® de forma prática. O curso
18
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acontecerá durante o dia 14 de setembro, em formato de oficina, dentro da programação do Seminário.
Pelo conteúdo e pela forma com que
foi estruturado, o workshop foi pre

gerenciamento de riscos, e todas as
fases de um projeto. O objetivo é que
os participantes, através da atuação
em grupos, gerenciem da melhor forma um projeto e, ao final, disputem
pela entrega do melhor projeto, considerando as boas práticas do PMI.

É possível se inscrever para os dois dias de palestras e para os workshops anunciados: PM Dome; PMRank, voltado à priorização e avaliação de projetos no
portfólio, ministrado por Ricardo Vargas; e o PMO Tools, liderado por Americo
Pinto, que objetiva apresentar técnicas para estruturar um PMO, trabalhando
de forma efetiva em casos reais de PMOs de sucesso.
Acesse www.seminario.pmirs.org.br

Promoção Indique um Amigo dá descontos no evento
A Vice-Presidência de Filiação desenvolveu, com o apoio de voluntários, a promoção “Indique um amigo”
com o objetivo de premiar filiados
ao PMI e ao PMI-RS que ajudarem a
trazer novos filiados ao Capítulo Rio
Grande do Sul.

contos à medida que outros amigos
indicados vão se filiando. O benefício
pode chegar até 75% de desconto no
maior evento de gerenciamento de
projetos no Brasil.

As regras são as seguintes: para participar da promoção, o filiado terá
que indicar seus amigos a filiarem-se PMI-RS. Para cada amigo que
efetivar sua filiação, o filiado indicador ganha descontos na inscrição de
eventos realizados pelo PMI-RS.

Para participar:

Para os próximos meses, a oportunidade é aproveitar o 12° Seminário de Gerenciamento de Projetos.
Na primeira indicação consumada, o
filiado ganhará 25% de desconto na
inscrição para os dois dias de palestras que integram a programação do
evento. É possível ganhar mais des-

Para realizar a indicação, o filiado
enviará um e-mail para o endereço
indiqueumamigopmirs@gmail.com
com o seu nome completo, telefone
e CPF e o nome de seu amigo, telefone e e-mail. Nesse e-mail, também
deverá estar informado o nome do
evento que o filiado tem interesse
pelo desconto. O amigo indicado deverá realizar sua filiação no prazo de
15 dias da data da indicação.
Acesse o regulamento completo no
menu Filiação do site www.pmirs.
org.br .
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VOLUNTARIADO
Os dois maiores eventos do PMI-RS, o Ciclo de Palestras e o Seminário de
Gerenciamento de Projetos, continuam reunindo uma grande equipe a cada
ano. Além de contar com voluntários experientes no Capítulo Rio Grande do
Sul, as iniciativas são portas de entrada para novos interessados.

Conheça os times:

Coordenação Executiva de Projetos Especiais é
novidade
Uma nova equipe de voluntários foi estruturada junto a diretoria de Projetos Especiais, ligada à Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional. O diferencial está
no perfil considerado sênior do grupo, que
tem o objetivo de prover subsídios para
que os voluntários do PMI-RS consigam
gerir seus projetos de forma mais relevante para a organização e, por consequência,

desenvolvam-se na profissão como bons
gerentes de projetos, com visão não só
na garantia de entrega dos projetos, mas,
também, na estratégia de implementação. Na visão do VP Alex Rosa, esse trabalho vai contribuir para o nível de maturidade na gestão dos projetos internos do
Capítulo.

10°Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha

12°Seminário de Gerenciamento de Projetos
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Compõem o grupo Cyril Adet, Daniel Gomes, David Barreto, Eduardo Elias, Karina Dall’Agno, Marui Scherer. O Voluntário Wecsley Fey foi escolhido como coordenador-chefe, presidindo as reuniões, e sendo o elo de comunicação e de implementação de KPIs (Key Performance Indicator) junto aos gerentes de projetos das equipes voluntárias. Wecsley recebeu
o prêmio “voluntário Algo Mais” no final de 2014 pelo PMI-RS e foi membro da coordenação executiva dos eventos PMDay em 2014.

21

Workshop Plano de Carreira
No mês de junho foi realizada a primeira
ação do ano dentro do projeto ‘Aprender
para Crescer’, incluído no Programa de Voluntariado do PMI-RS. Esse projeto tem o
objetivo de desenvolver eventos voltados
exclusivamente aos voluntários, a fim de
contribuir com o desenvolvimento profissional. O tema do primeiro workshop

de 2015 foi Planejamento Estratégico de
Carreira. A programação ocorreu na noite
de 01 de junho. A participação de cada voluntário consistiu em construir um mapa
estratégico de carreira e um plano de desenvolvimento individual. A atividade contou com a condução das especialistas da
empresa Planus - Pessoas e Carreiras.

Participações
O 10º Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, evento realizado em
conjunto pelos Capítulos brasileiros do
PMI, foi organizado pelo Capítulo de Pernambuco, entre os dias 15 e 17 de junho.
As palestras e demais atividades abordaram o tema central “Pontes para um
crescimento sustentável”. A programação teve o objetivo de debater maneiras
do gerenciamento de projetos e do profis-

sional da área serem mais efetivos para a
sustentabilidade dos negócios e da economia nacional. O presidente do PMI-RS,
Thiago Regal, e o VP de Marketing e Relações Institucionais e Presidente ex officio,
André Voltolini, palestraram no evento.
Outros integrantes da diretoria executiva
e de conselhos do PMI-RS também estiveram presentes.

PMIRS realiza reuniões de aproximação com órgãos
públicos
Com o objetivo de disseminar boas práticas de gerenciamento de projetos no setor
público, a diretoria executiva do Capítulo Rio Grande do Sul vem realizando uma
série de iniciativas que resultem em ações
práticas e futuras parcerias com órgãos
públicos. O movimento reflete uma estratégia no PMI no mundo todo de colaborar
de novas formas com a sociedades civil.
No mês de junho o presidente Thiago Regal, acompanhando do ex-presidente e
membro do Conselho Consultivo, Marco
Kappel, fizeram uma apresentação do PMI
na Secretaria do Planejamento do Estado
do Rio Grande do Sul. Eles foram recebidos pelo coordenador de parcerias públi-

co-privadas, Milton Stela. No mês de julho,
o presidente Thiago Regal, acompanhando pelo ex-diretor e presidente do Conselho Consultivo, Rogério Severo, realizaram uma reunião de aproximação com o
DMAE (Departamento Municipal de Água
e Esgoto) de Porto Alegre para estruturar
futuras ações em parceria. A reunião envolveu o Diretor Geral do DMAE, Antonio
Elisandro de Oliveira, além de Maurício
Reis Nothen e Nádia Lorini.
Ao longo de 2014, foram realizadas diversas iniciativas nesse sentido. Algumas
delas estão listadas na página do evento
“Conheça o PMI”.

Conheça o PMI
O VP de Governança e Finanças, Samuel
Dal Agnoll, palestrou no dia 19 de maio
durante um evento realizado pela Stefanini na sua operação na Gerdau em Porto
Alegre. A fim de contribuir para o desenvolvimento de carreira e ampliar o conhecimento das oportunidades de atuação da
área de TI na Stefanini, a empresa realizou
mais uma edição do Career week.
No dia 03 de julho, o voluntário Antônio
Correa representou o PMI-RS no Comi-

tê Estadual de Gestão da Qualidade das
Unimeds, evento trimestral com todas as
áreas da qualidade das Unimeds do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre. Correa
palestrou sobre o PMI, PMI-RS, o perfil
e atuação do profissional de projetos no
Brasil e no mundo, e da sua aliança com o
sistema Unimed. Participaram do evento
por volta de 20 profissionais atuantes na
área de qualidade de diversas Unimeds.

12°Seminário de Gerenciamento de Projeos
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PMI-RS NA MÍDIA

NOVIDADE

Presidente do PMI-RS
falou sobre a Pulse of
Profession 2015 para o
Jornal do Comércio

	
  

Primeiro Certifique-se foi
destacado no Caderno
Plano de Carreira do
Correio do Povo

	
  

23 de Junho de 2015

26 de maio de 2015
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Conselho Consultivo do PMI-RS é instituído

Terça-feira
26 de maio de 2015

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Economia
Tecnologia

Os componentes são diretores
de ex- gestões e membros
fundadores.
Com a função de apoiar e pensar estrategicamente ações da Diretoria Executiva foi instituído o Conselho Consultivo do
PMI-RS. O grupo será formado por membros de gestões anteriores da Diretoria
Executiva e de seus fundadores. Segundo o presidente Thiago Regal, esse grupo
tem um importante papel de governança,
e teve suas funções ampliadas no novo
modelo de Estatuto Social adotado pelo

PMI-RS no ano passado e aprovado pelos
associados.
A primeira reunião do Conselho Consultivo foi realizada com alguns destes componentes no dia 11/05, contando inclusive com ilustre participação de dois dos
fundadores do Chapter no estado, José Ignácio Jaeger Neto e Marco Antonio Kappel
Ribeiro.

lançamenTo

Alinhamento de projetos à
estratégia amplia resultado
Quem tem melhor performance costuma focar na gestão de talentos
PMI/DIVULGAÇÃO/JC

Patricia Knebel
patricia.knebel@jornaldocomercio.com.br

A capacidade de gerenciar
projetos e alinhá-los com a estratégia de negócios é um dos
mais importantes trunfos para
as corporações alcançarem uma
maior performance no mercado,
segundo estudo realizado pelo
PMI Global – Project Management Institute. As empresas de
alta performance arriscam 14
vezes menos do que as de baixa performance – algo em torno
de R$ 20 milhões contra R$ 280
milhões, que correm o risco de
se perder por conta de projetos
mal gerenciados. São iniciativas
que podem ser desde o desenvolvimento de um software até
a construção de um estádio de
futebol ou a realização de uma
campanha de marketing.
O levantamento revela uma
série de outras características
importantes que diferenciam
as empresas mais eficientes das
demais. São elas, a maior capacidade de entenderem plenamente
o valor do gerenciamento de projeto, ter executivos ativamente
engajados e possuir alta maturidade no gerenciamento de programas e do seu portfólio.
Além disso, cerca de 83%
das organizações consideradas
de alta performance se disseram
mais rigorosas em gerenciar riscos, frente a 49% das empresas
consideradas de baixa performance. Outro dado observado
foi o aumento do uso de práticas
ágeis e interativas de gestão de
projetos em 38% das organizações de alta performance frente
a 8% nas de baixa.
O presidente do PMI-RS,
Thiago Regal, comenta que
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A Sony e a Ford desenvolveram um novo sistema de som
que promete levar a qualidade
de uma sala de concerto para
dentro do carro. No desenvolvimento do algoritmo patenteado
Vivo Acoustics, os engenheiros
da Sony foram liderados por Giro
Shiraishi, primeiro violinista da
Orquestra Filarmônica da Sony.
Ele visitou grandes teatros em
Amsterdã, Berlim e Viena e instalou microfones para medir as
suas qualidades acústicas. Esse
estudo foi usado para recriar a
experiência de uma sala de concerto nos aparelhos de áudio domésticos de ponta da Sony.
Essa tecnologia antes só

estava disponível nos sistemas
de áudio domésticos premium da
Sony e agora também poderá ser
apreciado por quem adquirir o
modelo Ford Explorer Platinum.
Foram mais de 100 horas para
ajustar o sistema de áudio do veículo – que é composto por 12 alto-falantes de alta potência distribuídos em 10 locais estratégicos e
um novo amplificador de Classe
D que gera alta potência de saída sem perdas e sem esforço.
Juntos, os 12 alto-falantes têm capacidade máxima de 500 watts.
Além dos alto-falantes centrais e
surround, há um subwoofer com
gabinete de oito polegadas para
tons graves firmes e cheios.
FORD/DIVULGAÇÃO/JC

Competitividade exige que empresas sejam mais assertivas, diz Regal

alguns números apresentados
na pesquisa são preocupantes,
como o fato de muitas empresas
montarem o seu planejamento,
mas esquecerem de fazer o link
disso com os projetos que vão
realizar. Um dos resultados disso
é que apenas 64% dos projetos
costuma atingir os seus objetivos. “Cerca de 1/3 dos projetos
realizados nas empresas são
fracassados por não atingirem
o custo ou não serem realizados
no tempo planejado”, observa.
Segundo ele, as corporações
participam de um mercado altamente competitivo e precisam
ser mais assertivas nos investimentos que fazem, nos produtos
lançados e nas suas iniciativas
de marketing. “Existe um conjunto de práticas que garantem
que a estratégia terá o resultado
adequado. Isso é a diferença entre organizações de alta e baixa
performance”, acrescenta.
Ao longo dos anos, a pesquisa realizada pelo PMI mostra

ainda que, quando organizações
investem em desenvolvimento e
treinamento de profissionais de
gerenciamento de projetos, alcançam uma performance superior,
executam iniciativas estratégicas
com maior sucesso e aumentam
sua performance. Os players que
alcançam uma maior efetividade
das suas ações, por exemplo, focam significativamente na gestão
de talento, estabelecendo metas
de treinamento. Isso acontece em
80% das empresas consideradas
de alta performance contra 51%
nas de baixa performance
De acordo com o presidente
do PMI-RS, Thiago Regal, a área
de Tecnologia da Informação (TI)
é a que mais se destaca quando
o assunto é a maturidade em gestão de projetos. “Quase 70% das
empresas de tecnologia reportam uso de boas práticas, o que
é fundamental em um setor tão
competitivo. O gerenciamento de
projetos é algo complexo, mas
fundamental”, diz.

Com 20% das transações, TI lidera ranking de fusões
Apesar do desaquecimento da economia, as transações
financeiras movimentaram o
País no primeiro quadrimestre
de 2015. Foram realizadas 268
fusões e aquisições e o segmento
de Tecnologia da Informação (TI)
liderou esse ranking, segundo estudo realizado pela PwC. Assim
como no mesmo período do ano
passado, o setor continua em destaque e, só nos primeiros quatro
meses de 2015, registrou 20% do
total dos negócios efetuados.

Sistema promete alta qualidade
de som para dentro do carro

A principal fusão apontada
pela pesquisa foi a realizada entre a Bysoft e a New Soft Intelligence (NSI). Divulgada em abril,
a negociação uniu duas empresas
com expertise em soluções para
comércio exterior e deu origem a
um dos grandes players do segmento atualmente. “Nosso objetivo é fechar 2015 com um crescimento de 30% no faturamento.
Para isso, traçamos estratégias
para driblar a estagnação da economia e oferecer soluções ainda

mais completas, que abrangem
um público mais amplo”, explica
Edneia Moura Chebabi, CEO da
Bysoft e presidente do novo grupo empresarial.
Entre as regiões brasileiras
com o maior número de transições, a pesquisa da PwC mostrou
que o Sudeste está na liderança.
Em abril, 69,6% dos volumes
negociados foram na região.
Em São Paulo, foram realizadas
58,2% das operações totais no
Brasil neste período.

Equipamento tem 12 alto-falantes com capacidade de até 500 watts
infonoTas

Golpe

Investimento anjo

Diversas agências de segurança internacionais emitiram
um aviso alertando para golpes
digitais que utilizam como isca
o terremoto no Nepal. A maior
parte deles aproveita supostos e-mails de ONGs para doações em
dinheiro para realizar phishing.
A AVG Technologies recomenda
que os usuários jamais cliquem
em um link desconhecido. Ao
invés de acessar o link fornecido
por e-mail, a dica é realizar uma
busca com o nome da instituição
e acessar a sua webpage para obter mais informações. Ao receberem mensagens suspeitas, é importante verificar a classificação
dada por seu provedor de e-mail.

A Anprotec e a Anjos do
Brasil assinaram um acordo de
cooperação com o objetivo de
promover ações de fomento e
capitalização de novas empresas, aproximando-as de fundos
de capital semente. As entidades realizarão capacitações sobre investimento anjo para empreendedores e trabalharão na
aproximação entre investidores
e empreendimentos inovadores
vinculados a parques tecnológicos e incubadoras.

Internet das Coisas
A Huawei lançou a primeira
solução de Internet das Coisas baseada em SDN do portfólio Agile.
A solução possibilita que objetos
se conectem à internet e se comuniquem entre si, permitindo
simultaneamente o gerenciamento e a manutenção da rede.

Descarte
A Tivit, que atua com serviços integrados de tecnologia,
já garantiu o destino adequado
de cerca de 20 toneladas de materiais de redes e cabeamento,
além de mais de 700 máquinas
obsoletas nos últimos dois anos
e meio. A empresa realiza de
forma periódica o descarte ecologicamente correto de servidores
e notebooks com vida útil ultrapassada, cabos desativados e outros equipamentos.
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Quanto ganha um gerente de projeto?
Por Maurício Renner
Criado em 26/05/2015 - 14:10
Um gerente de projeto no Brasil ganha em média de US$ 58,9 mil anuais, com pagamentos médios
variando de US$ 41,2 mil para profissionais com menos de três anos de mercado até US$ 86,9 mil
para mais de 20 anos.
Os dados são do 8ª PMI Salary Survey do PMI, que entrevistou 36 mil gerentes de projetos em 33
países, 901 deles no Brasil, país no qual a entidade tem 13,3 mil membros. A conta inclui salários
bônus e outros benefícios.
O salário médio diminuiu 16,3% frente aos valores apurados na última pesquisa, feita em 2011. Os
dados do levantamento atual foram coletados em 2013.
Vale lembrar que desde então, a cotação do dólar variou bastante: em dezembro de 2013, pico da
moeda naquele ano, ela alcançava R$ 2,3. Depois de valorizar ao longo de todo o ano de 2014 e
disparar no primeiro trimestre, o dólar agora está na faixa dos R$ 3,10.
As faixas intermediárias da pesquisa ficam em US$ 42,2 mil (entre três e cinco anos) e US$ 83,5 mil
(entre 15 e 20 anos).
Em termos de cargos, os pagamentos anuais médios ficam em US$ 75,2 mil para um diretor de
Gerenciamento de Projetos ou do PMO; US$ 74,6 mil para um gerente de porfólio; US$ 66,9 mil para
um gerente de programas; US$ 64,8, US$ 56,3 e US$ 50,1 mil para gerentes de projetos de níveis III,
II e I, respectivamente; US$ 58,3 mil para especialistas e US$ 58,9 mil para consultor.
Os profissionais pesquisados são profissionais experientes: 70% tem mestrado e 73% tem alguma
certificação na área. Destes últimos, 55% tem esta certificação entre 3 e 5 anos e38% tem esta
certificação entre 5 e 10 anos.
Quanto ao empregador, 35% atuam em departamentos de gerenciamento de projetos, 29% atuam em
departamentos de TI e 12% são consultores nas empresas.
Na listagem geral, o salário anual brasileiro ocupa a 23ª posição, melhor entre países da América do
Sul. A Colômbia vem logo abaixo, com quase US$ 10 mil a menos: US$ 49,7 mil.
Os salários brasileiros estão próximos das médias da Coréia do Sul US$ 62,9 mil e US$ 63,7 mil.
O valor está também bastante à frente das médias anuais do México (US$ 44,9 mil), China e Índia (na
faixa dos US$ 27 mil) entre as últimas posições da tabela.
Os países onde os profissionais são melhor remunerados anualmente são Austrália, em torno de
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