A TRAJETÓRIA ATÉ O
CAPÍTULO DO ANO
PMI-RS É PREMIADO COM O PMI®
AWARD FOR CHAPTER OF THE YEAR

12° SEMINÁRIO DE
GERENCIAMENTO DE
PROJETOS: AS ÁREAS
O GERENTE DE ESTRATÉGICAS PARA
PROJETOS
O PROFISSIONAL DO
NO DIVÃ
FUTURO

PMI-RS APLICA
PROGRAMA
DA FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
(PMIEF) EM PORTO
ALEGRE

PMI Rio Grande do Sul Chapter

NEWSLETTER
AGOSTO 2015
1

Diretoria Executiva
Presidente:
Thiago Regal da Silva presidencia@pmirs.org.br
Presidente Ex-Ofício:
André Vicente Voltolini past.president@pmirs.org.br

Project Management Institute

PMI-RS, Rio Grande do Sul, Brazil Chapter
TecnoPUC - Av. Ipiranga, 6681 Prédio 96B, sala 105
CEP: 90619-900 - Porto Alegre, RS
Fone/Fax: (51) 3319.1757 (51) 3384.9677

Fale Conosco
Entre em contato com sugestões, reclamações,
dúvidas pelo e-mail imprensa@pmirs.org.br
Expediente
Textos:
Jornalista Grazieli Binkowski (MTB 12718)
GB Assessoria
Revisão Editorial:
Voluntário Antônio Pasa
Design / Diagramação:
www.inventadesign.com.br
© 2015 PMIRS

Você está recebendo este informativo porque é
filiado ao Capítulo Rio Grande do Sul, Brasil do
Project Management Institute.
© 2013 Project Management Institute, Inc. Todos
os direitos reservados. “PMI”, “PMI-RS”, “PMBOK”,
“PMP”, “Making project management indispensable
for business results”, o logo do PMI, o logo do PMIRS, o logo PMP, são marcas registradas.
Esta newsletter é uma a bimensal realizada
pelo PMI-RS sob a coordenação da Diretoria de
Comunicação, Marketing e Publicidade. Fúlvio
Ritter, PMP - Diretor de Comunicação, Marketing e
Publicidade

PALAVRA DO PRESIDENTE
temos um longo histórico de pessoas que,
como você, colaboraram com paixão para
chegarmos até aqui. Temos um número
enorme de filiados e voluntários que, em
cada momento da nossa história, contribuíram para que atingíssemos resultados
tão significativos. Por isso, nunca é demais
repetir: esse prêmio é seu! Parabéns!

Vice-Presidentes:
Relações Institucionais
e Marketing:
André Vicente Voltolini vp.marketing@pmirs.org.br
Diretor de Relações
Institucionais
Alberto Lopes da Silva
aliancas@pmirs.org.br
Neto
Voluntariado:
vp.voluntariado@pmirs.org.br
Fábio Giordani
Diretora de
Voluntariado
voluntariado@pmirs.org.br
Lígia Fonseca
Governança e Finanças:
vp.governanca@pmirs.org.br
Samuel Dall´Agnol
Diretora de
Administração
Michelle Vasconsellos administracao@pmirs.org.br
Filiação:
Russel Carpes de Souza vp.filiacao@pmirs.org.br
Diretor de Filiação
filiacao@pmirs.org.br
Nelson Richter
Expansão e Branches:
vp.branches@pmirs.org.br
Leandro Vignochi
Desenvolvimento
Profissional:
Alex Sandro Machado
vp.desenvolvimento@pmirs.org.br
da Rosa
Diretora de Eventos
Estratégicos
seminario@pmirs.org.br
Tatiane Rosa Ott
Secretaria
Andrea Barros

Mantenedores do PMI-RS

secretaria@pmirs.org.br

Fomos reconhecidos como o melhor, e
agora?
É com grande honra que compartilhamos
recentemente com você uma vitória de todos nós. O PMI-RS foi escolhido pelo PMI
Global como Capítulo do Ano 2015. No
mês de outubro, durante o PMI® Leadership Institute Meeting - North America, em
Orlando (Flórida/EUA), receberemos o prêmio PMI® Award for Chapter of the Year na
categoria II, na qual concorreram capítulos
de 301 a 1000 filiados.
Este prêmio reconhece que, em 2014,
fomos o capítulo do nosso porte com as
maiores contribuições ao gerenciamento
de projetos no mundo. Esse é um reconhecimento enorme e que nos enche de orgulho. Há dois aspectos que eu gostaria de
ressaltar nessa conquista:
Primeiro, ganhamos esse prêmio porque

O segundo aspecto é que temos uma responsabilidade ainda maior a partir de agora. Manter o crescimento do capítulo, o
conjunto enorme de ações que fazemos,
a satisfação e o valor que geramos aos
filiados, uma maior inserção institucional
entre organizações públicas e privadas, a
criatividade, a paixão e o comprometimento dos nossos voluntários é fundamental
para avançarmos. Temos que continuar fazendo mais e melhor. Não chegamos até
aqui sozinhos, e temos um futuro brilhante para construir. Você é meu convidado a
continuar fazendo parte desta história!
Por fim, lembro que temos um importante
encontro marcado nos próximos dias 14 a
17 de setembro, no nosso 12º Seminário
de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS.
Celebre conosco e participe desse evento que cresce a cada ano e que será, sem
sombra de dúvida, especial!
Parabéns e Boa Leitura!
Thiago Regal
Presidente do PMI-RS

SejaumMantenedor
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MATÉRIA DE CAPA

Colaboração e Disseminação

Somos o Capítulo do Ano
O Capítulo Rio Grande do Sul do Project
Management Institute foi reconhecido
pelo PMI Global como o Capítulo do Ano
2015. No mês de outubro, durante o PMI®
Leadership Institute Meeting - North
America, em Orlando (Flórida/EUA), o presidente ex-oficio, André Voltolini, irá representar a diretoria executiva do PMI-RS
e receber o PMI® Award for Chapter of the
Year na categoria II, na qual concorreram
capítulos de 301 a 1000 filiados.
Esse prêmio reconhece o capítulo pelas
suas atividades, iniciativas e comprometimento em promover o gerenciamento
de projetos na sua comunidade, e considera que, na sua categoria, foi o capítulo
que melhor contribuiu, no mundo todo,
para o desenvolvimento e a implementação das boas práticas estimuladas pelo
PMI, através dos seus produtos, programas e serviços. A aplicação ao PMI® Award
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envolveu a submissão de informações e
evidências de resultados das atividades
relacionadas a três áreas de atuação dos
capítulos: colaboração e disseminação,
na qual foram avaliados o envolvimento
com instituições do governo, de educação e empresas; ações de divulgação com
diversos stakeholders e a mídia; e serviço aos filiados e o programa de voluntariado. Entre os meses de janeiro e abril
de 2015, uma equipe, coordenada pelo
VP de Filiação, Russel Carpes Souza, trabalhou no levantamento de documentos
que comprovassem nossa atuação nessas áreas. Como etapa final, realizamos
a inscrição do PMI-RS ao PMI® Award for
Chapter of the Year 2015 na categoria II.

A realização de eventos é uma das iniciativas de sucesso do Capítulo, já que são
ações de diferentes portes que acontecem durante todo o ano e para públicos
variados. Em 2014, foram feitas 14 apresentações do Conheça o PMI em empresas, instituições de ensino e órgãos de
governo. Neste ano, também foi criado o
PMDay, com duração de um turno, e com

temáticas focadas em Engenharia, PMO e
TI. Além disso, aconteceram o 9° Ciclo de
Palestras da Serra Gaúcha para 400 participantes, e o 11° Seminário de Gerenciamento de Projetos para mil pessoas
em Porto Alegre. Ambos, tiveram recorde
de público e envolveram, além de profissionais, um grande número de outras organizações.

Conheça o PMI

PMDay

Ciclo de Palestras Serra Gaúcha

Seminário de GP

No ano passado, a instituição trabalhou
fortemente com mais uma forma de interação com a comunidade: o Programa
Mantenedor. detalhado mais a frente
nesta edição. A atuação com foco educacional é outro carro-chefe do Capítulo.
Há quase dez anos mantém um convênio
com a Faculdade de Informática da PUCRS

(FACIN) para a realização do Especialização em Gerenciamento de Projetos focado em TI. Com a Universidade de Caxias
do Sul, realiza o MBA em Gerência de Projetos. Com ambas, mantém, respectivamente, sua sede e a sala do Branch Serra
Gaúcha.

Conheça, em resumo, as atividades que
realizamos nessas três áreas em 2014 e
comprovamos na submissão ao prêmio:
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Ao longo de 2014, a diretoria, hoje VP de
Filiação, promoveu muitas outras ações
voltadas exclusivamente aos filiados, a
fim de agregar benefícios à sua ligação
local com o PMI, e não só virtual (através
dos incentivos que o PMI Global dá, especialmente, para fins educacionais). Além
de descontos e prioridade nos eventos

realizados, o PMI-RS promoveu almoços
e happy hours periódicos, em diversas
cidades, com o objetivo de promover networking entre os profissionais. O reconhecimento a filiados certificados, assim
como a apresentação de novos membros,
integraram o repertório de ações voltadas
a esse público.

Programa de Voluntariado
Outra forma de disseminar informações
sobre o PMI e as boas práticas de gestão
de projetos, colaborando também com a
maturidade do assunto no Estado do Rio
Grande do Sul, é através do trabalho de
divulgação via veículos de comunicação.
Ele se dá através do envio de notícias a
jornais, revistas, sites, televisões e rádios

com cobertura estadual, mas também via
esta Revista, informativos digitais e outros tipos de e-mails, pela fan page do Capítulo, o perfil no Twitter e o grupo de discussões no Linkedin. Todo ano, o Capítulo
também divulga um Relatório de Atividades, com o objetivo de prestar contas aos
filiados, conveniados e comunidade.

Serviço aos filiados
O trabalho realizado para o filiado é um
dos principais objetivos da existência dos
capítulos. Reforçar a atuação do PMI, promovendo ações que sejam direcionadas
aos filiados regionalmente, é o propósito
destas unidades que são os Capítulos. Por
isso, muitas das ações retratadas no item
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acima refletem no filiado. Algumas, no entanto, são totalmente direcionadas a eles.
O Curso Preparatório para os Exames das
Certificações PMP e CAPM é iniciativa da
área educacional que, anualmente, reúne
duas turmas.

Durante o ano passado, foram desenvolvidas ações a fim de consolidar um trabalho com voluntários, cujo número veio
crescendo nos últimos anos, e ultrapassou as 170 pessoas. Entre as iniciativas
estavam a atualização do guia de voluntariado, o melhoramento de templates
para a divulgação de oportunidades, e o
melhor entendimento do uso do VRMS
(uma ferramenta de relacionamento com
os voluntários, com objetivo de agrupar os
perfis dos voluntários e permitir que eles
mesmo atualizem). A interação oportuniza manter um cadastro de oportunidades de trabalho em nível global em mão-dupla: empresas e profissionais podem
manter suas informações atualizadas,
e a estruturação de um trabalho junto à
Diretoria Executiva para aprimorar esta
área. Além disso, buscou-se criar formas
de desenvolver a aprendizagem do voluntário, através de eventos direcionados a
eles, como o Aprender para Crescer. Também se buscou reconhecer este trabalho
ampliando a premiação anual, o Prêmio
Voluntário Destaque, e gravando-se um
vídeo com depoimentos dos próprios voluntários.
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Programa Mantenedores
Technique Engenharia e Lamb Engenharia aumentam a
lista de Mantenedores do PMI-RS
Empresas juntam-se a outras quatro na adesão ao programa.

A Technique Engenharia e Planejamento tem uma história de quase 20 anos de
atuação no gerenciamento de projetos,
planejamento, controle de custos e orçamentos. Participou de grandes projetos,
como no planejamento da maior fábrica
da AMBEV no Brasil, em Itapissuma/PE,

A Lamb Construções e Engenharia, com
quase três décadas de atuação, foi fundada com o objetivo de atuar no segmento
de construção de obras públicas. Rapidamente a empresa ampliou seu propósito
inicial, dando origem a empresa como é
hoje, especializada em obras industriais,
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para a Marco Projetos, o Parque Eólico de
Osório a pedido da Archel Engenharia, o
planejamento da Usina Termoelétrica de
Candiota encomendado pelo Consórcio
Sul Engenharia, a ampliação da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) em Canoas
para empresas como Hochtief do Brasil e
Construtora Vieiro, e a revisão de serviços
e quantidades incluídas na reforma do Estádio Beira Rio comandada pela Andrade
Gutierrez. Conheça mais Lamb Construções e Engenharia sobre a empresa no
site www.technique.eng.br .

imobiliárias e corporativas sob demanda.
O trabalho sério, fundado em princípios
éticos, atraiu clientes do Brasil e do exterior e gerou novos negócios, com empresas especializadas em outros segmentos
ligados à construção e engenharia, tais
como gestão de equipamentos, projetos
de engenharia, conservação de energia e
desenvolvimento imobiliário. Saiba mais
em www.lamb.eng.br .

O Programa Mantenedor foi lançado no
ano de 2012 com a proposta de propor
uma parceria com organizações de todos
os tipos, instituições públicas ou privadas
e profissionais liberais, para que apoiem
a disseminação das melhores práticas de
gerenciamento de projetos e o desenvolvimento dos profissionais da área no Estado do Rio Grande do Sul. A partir desse
convênio, os mantenedores podem utilizar um selo que caracteriza o programa,
além de serem beneficiados de diversas
formas, oportunizadas por essa integração.
Entre os benefícios de ser um Mantenedor PMI-RS está a divulgação de que a
empresa apoia as boas práticas de gestão
de projetos e contribui para sua disseminação a uma comunidade de profissionais
da área e formadores de opinião. Essa exposição se dá em veículos de comunicação do Capítulo Rio Grande do Sul, como
o site, as redes sociais (facebook, twitter
e Linkedin), informativos quinzenais enviados aos filiados, esta revista newsletter, publicada bimestralmente, e todos os
eventos que a instituição realiza no Esta-

do. Entre eles estão os PMDAy, os Ciclos
de Palestra na Serra Gaúcha, o Seminário
de Gerenciamento de Projetos, e outros
voltados à disseminação de conteúdos
e networking. Nessas ocisões, o número
de pessoas envolvidas varia de dezenas a
centenas.
Conheça os demais mantenedores - CA
Technologies, Excellence Gestão Empresarial, IntellyIT e Solluzione Expansão de
Negócios:
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CA Technologies

Solluzione Expansão de Negócios

A CA Technologies fornece software que
alimenta a transformação das empresas e
lhes permite aproveitar as oportunidades
da economia dos aplicativos. O software
está no centro de todos os negócios, em
todos os setores, e é um aliado na gestão
de projetos. O software e as soluções da
CA ajudam seus clientes a impulsionar a
produtividade de toda a empresa, oferecer experiências de usuários diferenciadas e abrir novas oportunidades de crescimento.

A Soluzzione é uma empresa especializada em Expansão de Negócios, Consultoria e Marketing de Relacionamento na
área de Tecnologia da Informação, e tem
o objetivo de perceber e entender as necessidades dos clientes, trabalhando ao
lado de parceiros para gerar soluções que
atendam a sua estratégia de negócio.
Com metodologia própria fundamentada
em marketing de relacionamento, equipe experiente e parcerias diferenciadas,
a Soluzzione conquistou clientes de porte
nacional e internacional que confiam no
expertise da empresa como uma aliada
estratégica de TI e de negócios.

Para saber mais, acesse www.ca.com

Há mais informações em www.soluzzione.com.br
Excellence Gestão Empresarial
Empresa jovem, com espírito inovador,
que conta com uma gama completa de
serviços de consultoria e treinamento.
Além de uma equipe própria altamente qualificada, também conta com uma
grande rede de parceiros especializados
nas diversas áreas da gestão empresarial.
Entre as divisões da empresa estão a de
Projetos, Gestão, Educacional e Tecnologia.
Conheça mais sobre a empresa no site
www.excellencegestao.com.br

IntellyIT
Empresa voltada à tecnologia, consultoria
e comunicação, onde se encontra metodologias e ferramentas adequadas para
gerir eficazmente os processos-chave
de organizações. A empresa se propõe a
modelar e analisar processos de negócio
através de Gerenciamento de Processos,
colaborando com o desenvolvimento de
organizações, melhorando sua eficiência
e qualidade do trabalho produzido.
Visite o site www.intelly.com.br para saber mais.
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EDUCAÇÃO

A segunda edição do Curso Preparatório para
Certificações PMI® começa dia 26/09
As aulas acontecerão em Porto Alegre, aos
sábados, entre 26/09 e 14/11, no TECNOPUC, em Porto Alegre. O treinamento tem
o objetivo de preparar os profissionais a
se aplicarem para os exames das certificações PMP® e CAPM® do PMI. Aqui em
Porto Alegre, a data marcada para o exame, feito em papel, é 05/12, com inscrições até 01/11.
O Curso Preparatório é um dos carros-chefes do Capítulo Rio Grande do Sul. São

realizadas duas edições no ano, uma em
cada semestre. O treinamento é composto por módulos que seguem as dez áreas
do PMBOK® 5ªedição, e cada um deles é
abordado em um encontro semanal, além
dos capítulos introdutórios e de uma aula
de revisão e simulação de testes.
Informações e inscrições pelo site www.
pmirs.org.br, pelo telefone 51 3319-1757
ou pelo e-mail secretaria@pmirs.org.br

de Educação, Vitor Hugo Costa, ligado
à vice-presidência de Desenvolvimento
Profissional.
A instituição social beneficiada é o Lar
Esperança de Porto Alegre. O objetivo do
trabalho é capacitar três instrutores atuantes no local para ensinarem os fundamentos das boas práticas de gerenciamento de projetos a 20 adolescentes
atendidos pela organização, em quatro
encontros que foram realizados nas tardes de 05/08, 12/08, 19/08 e 26/08.

de missionários suecos Nils e Mary Taranger no ano de 1958, após terem a sua
residência arrombada. Descobertos os
autores, viram tratar-se de adolescentes.
Enquanto o Pastor Nils descia as escadas
da delegacia, fez uma promessa de que
iria fazer algo em prol das crianças e adolescentes abandonados.
Saiba mais sobre o trabalho realizado
pelo PMI através do PMIEF em www.
pmief.org .

O Lar esperança de Porto Alegre é uma
instituição filantrópica fundada pelo casal

MBA em Gerência de Projetos em Caxias do Sul
começa dia 24/09
A parceria entre o PMI-RS e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) oportunizou a
organização de uma nova edição do MBA
em Gerência de Projetos. As aulas para a

turma do campus de Caxias do Sul começam dia 24/09. Ainda é possível se inscrever. Informações no site www.pmirs.org.
br .

PMI-RS aplica programa do PMIEF em Porto Alegre
O PMIEF é a Fundação Educacional do
PMI, uma instituição sem fins lucrativos
que executa projetos para alavancar o bem
social. O PMIEF desenvolve, implementa e
oferece programas inovadores, incluindo
bolsas, prêmios e subsídios, bem como
recursos educacionais que fortaleçam o
ensino e a aprendizagem. Desde o início
do ano o Capítulo Rio Grande do Sul estrutura um trabalho, através da voluntária
Débora Selistre, coordenada pelo diretor
12
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ENTREVISTA

o conhecimento que o envolvimento com
o PMIRS me proporcionou.

Nesta edição, o Vice-Presidente de Expansão e
Branches, Leandro Vignochi, nos conta sobre sua
trajetória profissional e de trabalho voltada aos
desenvolvimento do gerenciamento de projetos.
No mesmo período estava fazendo a faculdade de administração com habilitação
em análise de sistemas, e fui apresentado às boas práticas de gerenciamento de
projetos em uma disciplina inovadora para
a época. Utilizei esse conhecimento para
rever os meus erros e iniciar a planejar
com ciência. A partir daí percebi que poderia ter a oportunidade de utilizar o gerenciamento de projetos como habilidade
pessoal e diferencial competitivo.
Alex Rosa
Leandro Vignochi, Vice-Presidente de
Expansão
Como começou sua trajetória profissional?
Tive a sorte de ter pais que me orientaram para a ética e esforço do trabalho, e
sempre me auxiliaram mesmo com as
dificuldades comuns em uma família de
filhos de operário. Comecei como balconista e ajudante de açougueiro, abri meu
primeiro empreendimento aos 25 anos.
Estudei, fui mecânico de manutenção,
projetista de máquinas e coordenador de
métodos e processos. Uma trilogia de fracasso, intervenção divina e oportunidade
me colocaram em frente ao PMI. Projetei
um equipamento especial para uma organização, que ainda está trabalhando, porém na oportunidade estourei os custos e
prazos.
14
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De que forma seu envolvimento com o
PMI-RS contribuiu para seu desenvolvimento profissional?
Uma nova caminhada se iniciou. Me interessei pela certificação PMI e busquei
auxílio com o PMI-RS. Gerenciei projetos
na organização onde trabalhava por três
anos. Me formei, fiz a certificação PMP e,
após um MBA em gerenciamento de projetos, abri a minha atual empresa, a Exitus
Gestão de Projetos. Para agregar valor,
busquei uma especialização em comunicação. Já estamos no mercado há 6 anos.

Cada frase deste texto me fez lembrar dos
amigos do PMI e como eles foram, são e
serão importantes na minha caminhada.
São tantas histórias que daria para escrever um livro, só tenho a agradecer pela
oportunidade de fazer parte desta grande
família. Todos os membros desta família,
sem exceção, me auxiliaram de alguma
forma, mas não posso deixar de fazer uma
menção especial à Kelly Oliveira, ao André
Voltolini, ao Thiago Regal e ao Rogério
Severo, profissionais que tenho especial
consideração e apreço.
Quais são seus maiores desafios nesta
nova gestão?
Atualmente, como VP de Expansão e
Branches, temos o desafio de manter os
branches da Serra Gaúcha e Extremo Sul,
e prospectar novos. Ainda neste ano faremos o Encontro de Branches, um evento
de aproximação e oportunidade para interessados em ter um núcleo de gerenciamento de projetos na sua região. Para
isso, estou com uma equipe muito boa de
voluntários, e acredito que, com o desenvolvimento desse grupo na construção do
trabalho, gradualmente prepararei a minha sucessão.
PMI é isso...acreditar, construir e deixar
algo.

Após formado fui voluntário do PMIRS
como diretor adjunto de interiorização, e
gerenciei o projeto Branch da Serra Gaúcha, que se tornou realidade em 2011.
As boas práticas de gerenciamento de
projetos são excelentes e importantes,
porém, o que complementou o meu desenvolvimento técnico e pessoal foram os
desafios, grandes amizades, networking e
15

Seminário de Gerenciamento de Projetos

Outra novidade é a inclusão das áreas de
governo e saúde entre os temas a serem
apresentados através de palestras.
No dia 17/09, às 14h30, haverá a palestra Revolução na forma de fazer a assistência em saúde: projetos inovadores no
contexto hospitalar. O objetivo é apresentar dois cases na área: do Hospital da
Restinga em Porto Alegre, que será feito
pelo Superintendente Executivo da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, Fernando Torelly; e do Hospital Sírio Libanês,

Neste mês, entre os dias 14 e 17 de setembro, acontece o 12° Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS no
centro de eventos da PUCRS. Para abordar o tema central do evento Estratégia,
Agilidade e Negócios: Os novos desafios
do gerente de projetos, a grade de palestras está composta por profissionais e

empresas chaves em aspectos considerados estratégicos. Além disso, há uma
novidade na distribuição das palestras, a
fim de facilitar a decisão dos congressistas, já que muitas acontecem no mesmo
horário. Os conteúdos foram divididos em
duas abordagens: o Auditório Estratégico
e o Auditório Negócios.
O projeto que representa o maior investimento privado da história do Rio Grande
do Sul, a ampliação da planta industrial
da Celulose Rio Grandense (CMPC), estará representado em dois momentos. No
dia 14/09, o presidente da CMPC, Walter Lídio, ministrará o workshop Liderança em Megaprojetos: como envolver as
partes interessadas. No dia 17/09, uma
das atividades de abertura será a palestra “Grandes Projetos: o case da Celulose
Riograndense – conceitos, metodologias,
integração e resultados”. A apresentação
será feita por Alejandro Millan, especialista em gerenciamento e controle do Projeto Guaíba 2 na área de custos e planejamento.
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que será feita pela Gerente de Estratégia
da instituição, Rute de Freitas.
No dia 16/09, às 10h35, o Diretor de Promoção do Investimento e Sala do Investidor, na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Adriano Boff, falará sobre Gestão de projetos aplicada na
administração pública: gerindo demanda
de investimentos privados nas relações
de crescimento mútuo com o Estado.

Painéis
O primeiro painel será dia 16/09, às
11h35, e abordará O PMO como agente
de mudanças e resultados. A mediação
será do ex-representante do PMI na América Latina, atualmente, na Oracle, Juliano
Reis. Entre os debatedores estão Guilherme Souto, da Accenture, Tiago Nicolaidis
do Sicredi, e Ben-Hur Souza, ex-diretor do
PMI-RS, representando a Gerdau.
A discussão proposta para o Painel Engenharia, dia 17/09, às 10h20, será Liderança em Projetos: indicadores estratégicos
de resultados para megaprojetos e pilares
de tomada de decisão. Foram convidados
para o debate o mediador Rogério Severo, presidente do Conselho Consultivo do

PMI-RS e sócio diretor da Technique Engenharia, Joni Silva, Gerente de Orçamento, Planejamento e Controle da CFL Gestão de Empreendimentos, Alexandre Ely,
sócio diretor da Ely Projetos, e Gustavo
Horbach Gerente de Empreendimentos,
Programas e Projetos da BRASKEM
Logo depois, às 11h20, será realizado o
Painel CIOs, com o tema Como promover a
redução de custos, garantindo a inovação
tecnológica. O mediador será José Inácio
Fritsch, Presidente da Fritsch Consulting,
Carlos Roberto Nascimento, que atua na
Randon, Rafael Kuhn do Terra, Eduardo
Santa Helena da Dana e José Antônio Leal
da Gerdau.
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Fundadores e ex-presidentes do PMI-RS fazem
palestras
Marco Antônio Kappel Ribeiro, presidente em duas gestões, entre os
anos de 2005 e 2008, falará no dia
16/09, às 14h, sobre Transformando insights numa grande empresa:
o desafio das Startups. E Fazendo
as mudanças funcionarem – como
gerenciar mudanças em sua organização e nos seus projetos é o tema
que será apresentado por Mauro Sotille, no dia 17/09, às 16h20. Sotille
foi presidente nos primeiros anos,
após a fundação do PMI-RS, entre
2001 e 2006.

tion Institute do Brasil, Antonio Sergio
Itri Conte, e oportunizou a apresentação
de cases trazidos pela APS Soluções em
Energia e pela Technique Engenharia,
uma das patrocinadoras da iniciativa, junto à Braskem. O evento foi organizado
pela equipe PMDay, ligado à diretoria de
Projetos Especiais da VP de Desenvolvimento Profissional.

O segredo está no conceito de perda

Eventos
PMDay Engenharia teve como tema central
redução de custos, maior eficiência e a busca por
sustentabilidade
A primeira edição do ano do PMDay Engenharia debateu os caminhos para reduzir
custos, ter mais eficiência e sustentabilidade através do gerenciamento de projetos. Para falar sobre isso, reuniu, na tarde
de 19 de agosto, no auditório do Sindicado dos Engenheiros (Senge), em Porto
Alegre, o presidente do Lean Construc-
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Como posso melhorar meu negócio representa o primeiro passo para entender e
começar a adotar o sistema Lean. Mesmo
focando sua palestra e trazendo exemplos
aplicados ao setor de construção, Antonio
Conte, presidente do Lean Construction
Institute do Brasil e um dos fundadores,
em 1994, da organização em nível mundial, passou a mensagem de que o Lean é
uma oportunidade de redução de custos e
aumento de eficiência para qualquer atividade e projeto. Trazendo a história do
desenvolvimento desse sistema de produção, com início na indústria automobilística, passando pelos aprimoramentos feitos na Ford, Toyota, que inspirou o

Lean, e na Volvo, Conte detalhou algumas
características. Entre elas, o aumento
da autonomia para os responsáveis pela
qualidade da produção, o foco no cliente,
o fluxo contínuo no processo produtivo e o
comprometimento com um sistema mais
limpo e organizado. Também afirmou que
o desafio em implantar o Lean está ligado à forma como as empresas entendem
o conceito de perda. “Perda é tudo aquilo
que não agrega valor ao cliente, seja ele
interno (um projeto dentro da empresa)
ou externo (o consumidor final). Por isso,
o foco da gestão tem que ser em cima do
fluxo, e não do processo. É esse o segredo
da competitividade “, argumentou.
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A APS Soluções em Energia mostrou como aplica as
boas práticas do PMI nos projetos entregues pela
empresa.

A APS Soluções em Energia é uma das
principais empresas brasileiras dedicadas
ao serviço de conservação de energia. Recentemente, passou a fazer parte do grupo multinacional, de origem portuguesa, a
EDP. Com projetos de eficiência energética e qualidade de energia reconhecidos
pelos mais importantes prêmios do setor,
a empresa já levou solução de negócios
a mais de 600 clientes, distribuídos nos
segmentos industrial, comercial, rural e
de serviço público. Tem parceria para um

Como formar um time de alta performance foi
apresentado pelo sócio diretor da Technique Engenharia
e presidente do Conselho Consultivo do PMIRS, Rogério
Severo. O conteúdo foi exemplificado no case do Parque
Eólico de Osório.

programa de eficiência energética com 14
concessionárias brasileiras.
Diogo Stradioto e Plabo Roos foram os
integrantes da APS que apresentaram de
que forma a empresa desenvolve os projetos de redução de energia e elevação da
eficiência do negócio, com apoio de práticas de gestão de projetos. Foram relatados cases de empreendimentos de perfis
diferentes, como uma fábrica em Porto
Alegre e um shopping em São Paulo.

Através da trajetória da empresa, que começou focada em orçamento para obras
públicas, e ampliou seu escopo de atuação, Severo exemplificou a importância de
práticas como a adoção de boas práticas
de gestão de projetos, do Lean Construction, do planejamento e do planejamento
em 3D, da importância da análise do caminho crítico das obras.
A partir do detalhamento dos desafios e da
complexidade do trabalho realizado com
o Parque Eólico de Osório, demonstrou o
que significa uma equipe de alta performance. “Se não criar times, a gente não
faz a entrega”. Severo ressaltou que nessa
obra o gerente de projetos soube dividi-la
em fases e em equipes, que se especia-
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lizaram em partes dela, que uma vez por
semana eram realizadas reuniões de alinhamento e capacitação, e que a aposta
e confiança no time foi uma das decisões
e etapas mais importantes para assumir
uma obra de tamanha complexidade, e
cujo contratante não era brasileiro.
A Technique Engenharia, Assessoria e
Planejamento atua há mais de 18 anos na
realização de custo, monitoramento, orçamentos, planejamentos de obras de engenharia, assim como na gestão projetos
para controle de empreendimentos, obras
e projetos de engenharia, além de trabalhar com uso das boas práticas de Gerenciamento de Projetos do PMI® no seu dia
a dia.
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Petit Comité: Café da manhã com gestores

Almoço com Projetos

Com a proposta de ter um novo formato,
o tradicional Almoce com o PMI-RS teve
sua primeira edição do ano reformulada.
Passou a se chamar Almoço com Projetos
e acontecer aos sábados. A ideia foi aumentar o tempo dedicado ao networking
e incluir palestras e debates sobre gerenciamento de projetos. O primeiro Almoço
com Projetos ocorreu dia 08 de agosto,
O PMI-RS, em parceria com a empresa
mantenedora Soluzzione Expansão de
Negócios, realizou a primeira edição de
uma iniciativa que recebeu o nome de Petit Comitê. A ideia foi reunir um grupo de
15 gestores gaúchos da área da engenharia para ouvir o presidente do Lean Construction Institute do Brasil, Antonio Conte,
num café da manhã, no dia 20 de agosto no Hotel Continental em Porto Alegre.
A intenção foi oportunizar um momento
de networking e mostrar a relevância do

das 11h às 15h no Hotel Continental em
Porto Alegre, e reuniu 20 pessoas. Além
da palestra, outra novidade da edição é o
Painel de Oportunidades Profissionais. O
objetivo é divulgar, na ocasião, vagas exclusivas da área de gerenciamento de projetos. Nesse dia, foram apresentadas 39
oportunidades aos participantes.

gerenciamento de projetos e abordagens
relacionadas e complementares aos profissionais convidados, referência e formadores de opinião nos mercados em
que atuam. O evento teve a mediação do
representante da Soluzzione, José Henrique Santos, e uma palestra do presidente
PMI-RS, Thiago Regal, que apresentou as
ações do Chapter com a finalidade de promover um estreitamento com a Engenharia Civil.
O presidente do PMI-RS Thiago Regal foi o palestrante do dia, e abordou a complexidade
de ser um gerente de projetos nos dias de hoje. Confira destaques da apresentação.
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Palestra: O Gerente de Projetos no Divã

Projeto Capacite-se é novidade anunciada

O que o mercado espera do gerente de projetos hoje
Para o profissional de gerenciamento de
projetos sempre foi importante conhecer os padrões e ferramentas de gestão,
assim como fortalecer habilidades pessoais, os soft skills, incluindo capacidade
de negociação e comunicação. Conhecer
a cultura da companhia em que atua e o
ambiente de negócios que afeta o projeto
também sempre foram essenciais. Tudo
isso já trazia uma certa complexidade a
esta profissão.
Mas essa característica parece estar aumentando nos últimos anos. Os projetos
são tecnicamente mais complexos, as organizações maiores e as pessoas e suas

interações adquiriram novas e mais complexas formas. A concorrência é cada vez
mais acirrada, e acontece em escala global. Sem falar na crise...
Diante desse cenário mais complexo, muitas ferramentas surgiram. Contudo, os
problemas não diminuíram. Mais de um
terço dos projetos continuam falhando,
quase 11% dos investimentos em projetos são desperdiçados. Ainda assim, a necessidade de executar projetos aumenta
espantosamente. Até 2020, 1,54 milhões
de vagas no setor serão criadas no mundo
todo.

O Projeto Capacite-se é mais uma inovação do PMI-RS neste ano, realizado através da Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional. A ação consiste no
oferecimento de uma grade de cursos que
possam contribuir com o desenvolvimento da carreira dos profissionais de gerenciamento de projetos com preços diferen-

ciados, e restrito aos filiados do Capítulo
Rio Grande do Sul. A primeira ação foi um
piloto oferecido somente aos voluntários,
que foi o Curso Planejamento e Produtividade com o MS Project, nível intermediário, que aconteceu nos dias 15 e 22 de
agosto no Tecnopuc.

Qual é a solução?
Estudos indicam a necessidade do desenvolvimento de novas habilidades nos
profissionais da área. Tentando encontrar respostas a esse quadro e estimular
os profissionais, o PMI está trabalhando
fortemente com o que está representado no triângulo de talentos. Acredita que
os profissionais devem aprimorar-se em
três áreas: técnica, estratégia e negócios

e liderança. Em resumo, é importante que
os gerentes de projeto sejam capazes de
dominar um conjunto maior de ferramentas (técnicas, de liderança e n estratégia),
além de decidirem o momento mais adequado de utilizar tais ferramentas. É o
profissional multidimensional, capaz de
interagir e resolver um conjunto muito
maior de situações.

Almoce com o PMI na Serra Gaúcha
Para aqueles filiados que não puderam estar em Porto Alegre no Almoço com Projetos, o Branch Serra Gaúcha do PMI-RS
organizou um almoço no dia 14 de agosto,
a fim de apresentar a agenda de atividades e oportunizar o networking entre os
profissionais da região.
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PARTICIPAÇÕES

PMI-RS NA MÍDIA

Conheça o PMI

O Gerenciamento de Risco
em Projetos, tema da
palestra do presidente
Thiago Regal no Ciclo
de Palestras da Serra
Gaúcha, realizado no mês
de junho, foi tema de
matéria feita pela revista
NOI, distribuída na região
e na capital.

Na primeira semana de agosto, o presidente ex oficio e VP de Relações Institucionais e Marketing do PMI-RS, André Voltolini, fez uma palestra ao departamento
responsável pelas decisões de infraestrutura da PUCRS, o SEP, formado por engenheiras e arquitetas. No mesmo período,
o presidente do Conselho Consultivo e ex-diretor do Capítulo, Rogério Severo, fez
uma apresentação na Lamb Engenharia,
e o presidente do Thiago Regal palestrou
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no I Fórum de Gestão de Projetos no Sicredi em Porto Alegre. Ao longo do mês
também aconteceram eventos Conheça o
PMI e reuniões de aproximação com o setor público, como na Secretaria de Obras
e Orçamento de Porto Alegre e em evento
realizado pela PUCRS, do qual participaram o Governador do RS, José Ivo Sartori e
seu secretariado. O PMIRS proferiu palestra sobre gerenciamento de projetos em
parceria com a PUC durante o evento.

O PMDay Engenharia
voltado a projetos de
eficiência, com cases
no setor de energia e
construção, foi destacado
pela Agenda Empresarial
do Blog Acerto de Contas
e no Programa Atualidade
da Rádio Gaúcha.
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A forma como o gerenciamento de projetos pode
contribuir para uma melhor gestão pública foi tema da
participação do presidente Thiago Regal no programa
da rádio Band, Rádio Livre, em Porto Alegre no dia 19 de
agosto.

Presidente ex oficio e VP de Marketing e Relações
Institucionais, André Voltolini, publicou artigo no Jornal
do Comércio sobre como o gerenciamento assertivo dos
projetos é vital para as empresas.
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