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#Palavra do Presidente
É comum ouvirmos expressões de
descontentamento quanto à situação
social, política e econômica nos
mais variados locais e situações.
Isso acontece não apenas no Brasil,
mas em muitos lugares pelas mais
variadas conjunturas de condições
locais, regionais ou globais. Nós,
profissionais de gerenciamento de
projetos, reunidos mundialmente
através do PMI e, localmente, do
PMIRS, acreditamos que esforços
para mudar qualquer situação
- seja ela qual for - terão que ser
organizados e planejados de
maneira estruturada, dentro das
condições existentes e considerando
tanto as possibilidades quanto os
riscos envolvidos, níveis e tipos
de interesses relacionados com a
situação em questão, e contando
com os mais variados tipos de
recursos a serem empregados em
tempo adequado.
O Gerenciamento de projetos
contempla todas as competências
necessárias para colocar em prática
a mudança de uma situação. A
disseminação dos conhecimentos
para que essas competências sejam
desenvolvidas passa tanto pelas
maneiras formais quanto informais
de educação. Seja por cursos de
graduação, pós-graduação, cursos
estruturados e organizados pelos
capítulos, ou por um Provedor
Registrado de Educação (R.E.P.)
do PMI, ou mesmo pelos eventos
com palestras e workshops sobre
gerenciamento de projetos.
Com o mesmo intuito, o PMIRS tem
promovido, de forma consistente,

eventos e ações junto a entidades
parceiras na busca da disseminação
de boas práticas de gerenciamento
de projetos. Destacam-se, nesse
conjunto de esforços, os cursos
em parceria com instituições de
ensino, os seminários nos Branches
da Serra Gaúcha e Extremo Sul e
no Núcleo Noroeste, o Congresso,
em Porto Alegre, os PMDays,
cursos preparatórios oferecidos na
capital e em Caxias do Sul, eventos
de capacitação de instrutores, e
diversas palestras relacionadas
com gestão de projetos nas mais
variadas áreas de negócio.
Merecem especial destaque pelo
potencial de impacto social gerado
as ações promovidas pela Diretoria
de Projetos Sociais, de forma
alinhada com o PMIef. Algumas
iniciativas estão focadas em
adolescentes, que passam a entender
a importância dos projetos já no
início de sua carreira profissional
e, além de usufruir dos benefícios
que a gestão de projetos traz para
sua vida pessoal, passam também
a considerar como uma possível
carreira.

gerando efeitos benéficos para
a sociedade como um todo.
Diante de tudo isso, temos
a convicção de que, se cada
indivíduo, cada grupo, cada
organização (civil, pública ou
privada) definir claramente
os objetivos de seus esforços,
organizar e gerenciar seus
projetos da melhor maneira,
resultados de melhor qualidade
serão entregues, e as expressões
de descontentamento irão diminuir
muito. Para que isso ocorra é
necessário compartilhamento de
boas práticas, de conhecimento
técnico, de características de
negócio e de experiências de
liderança. Seguimos firmes em
nossa missão de promover e
valorizar o gerenciamento de
projetos, facilitando o seu uso e
evidenciando o sucesso gerado
através dele.
Entendemos que, ao propor essa
discussão no âmbito deste veículo
de comunicação – a Revista do
PMIRS, estamos dando mais um
passo nessa direção.

Outras ações com foco em gestores
de ONGs têm possibilitado que
esses agentes possam aplicar de
forma mais adequada os recursos
disponíveis, potencializando
o impacto social dos projetos
desenvolvidos por eles. Ambas
iniciativas entregam benefícios que
transcendem as organizações ou o
público diretamente impactado,

Fábio Giordani
Presidente do PMIRS
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#Matéria da Capa

Nosso Futuro passa
pela Educação

O

PMI, desde sua
fundação em 1969,
sempre focou no
desenvolvimento dos profissionais
de gerenciamento de projetos.
Propondo a qualificação contínua,
buscou-se a disseminação
das melhores práticas nas
organizações, com efeitos
manifestos na sociedade civil. A
intenção também está ressaltada
na missão e visão do Capítulo do
Rio Grande do Sul, focando sua
atuação no estado.
O trabalho com jovens e
o olhar para outros tipos de
instituições ou empresas começou
a ficar mais evidente, entre outras
iniciativas, a partir da criação do
PMIef, nos anos 90. No Capítulo,
a aproximação com as atividades

de braço educacional começou no
final de 2015. Neste ano de 2017,
consolida-se a atuação do Capítulo
por meio de um representante
treinado, um “liasion”, e parte da
Diretoria Executiva, além de um
quadro de voluntários preparados.
O envolvimento com
organizações sem fins lucrativos,
que é uma das três formas de
atuação do PMIef, deu início ao
esforço do PMIRS em levar os
ensinamentos de gerenciamento
de projetos a crianças,
adolescentes e jovens adultos.
Depois de 15 anos de história,
o Capítulo começa a desenhar
um trajeto complementar à sua
jornada a partir de dois convênios.
Um deles foi firmado com a
Junior Achievement (JA), que atua

>>Mark Langley, CEO do PMI
(Declaração publicada na Pulse of the Profession 2017)
Defendemos há muito tempo que o gerenciamento de
“projetos
é essencial para o sucesso de qualquer organização,
e estamos entusiasmados com o fato de outros perceberem
cada vez mais este fato.

”
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no Rio Grande do Sul desde 1984,
organização que tem a finalidade
de capacitar e preparar o espírito
empreendedor em jovens em
idade escolar para serem bem
sucedidos na sociedade e em uma
economia globalizada. A outra
parceria é com a WRI Brasil, que
faz parte do World Resources
Institute, organização global de
pesquisa que promove caminhos
inovadores para um planeta
sustentável. A organização
atua em estreita colaboração
com as lideranças locais, para
proteger o meio ambiente e criar
soluções que contribuam para a
prosperidade do Brasil de forma
inclusiva e sustentável.
Na visão do diretor de
Projetos Sociais, o “liasion” do
Capítulo, Fernando Bartelle, o
envolvimento com essas duas
organizações alcança um fim
público e social e, portanto, são
complementares. A WRI foca na
questão da cidade sustentável e
busca a melhoria da sociedade
como um todo. A JARS olha
para o indivíduo através de um
trabalho realizado, especialmente,
no ambiente escolar.

>>Alcançando jovens estudantes

A primeira ação planejada
dentro do convênio com a JA
no Estado (JARS) é única na
América Latina. Tudo começou
com um material didático
desenvolvido em âmbito nacional
pela instituição, que envolveu
o escritório global do PMIef e
o Capítulo de Pernambuco do
PMI, e que já tinha tido sua base
em uma iniciativa que envolvia
as duas instituições na Irlanda.
Em paralelo a isso, o PMIRS já
se comunicava com a unidade
local do Junior Achievement. A
partir daí, integrantes das duas
instituições no Rio Grande do Sul
trabalharam no desenvolvimento
de um material didático que
pudesse ser aplicado em turmas
do ensino médio de escolas da
rede pública de Porto alegre.
Segundo a Gerente Geral
da JARS, Tamires Cordeiro,
localmente, a instituição nunca
havia realizado uma ação de
desenvolvimento de um material
didático. A partir de uma ideia
que já havia sido pensada
internacionalmente, foram
acrescentados alguns conceitos
básicos sobre gerenciamento de
projetos, que não existiam no

documento inicial, que tinha foco
voltado somente à prática. Dessa
forma, surgiu o material a ser
aplicado, inicialmente, em turmas
da rede pública de educação de
Porto Alegre, e que constitui a
base do Programa “Gestão de
Projetos: habilidades para a vida”,
cujo objetivo inicial é atingir 100
estudantes, 50 do Ensino médio, e
outros 50 do Ensino Fundamental,
que deverão ser treinados pelos
seus próprios colegas do nível
superior.
“A ideia original da ação é
que o aprendizado do jovem
abranja muitas operações e
atividades, e que entendam
que, com esses conhecimentos,
podem resolver qualquer
problema”, conta Tamires. Para
que o programa começasse a ser
aplicado, voluntários do PMIRS
foram preparados para utilizar o

material didático desenvolvido.
O trabalho começou no mês de
maio, e os primeiros estudantes
contemplados foram os de duas
turmas do Segundo Ano do
Colégio Estadual Protásio Alves,
em Porto Alegre. A parceria entre
as duas instituições proporcionou
trabalhar um conceito inédito
para a JA. Para o PMIRS, foi o
caminho para chegar a jovens
estudantes, um público que não
tinha sido, até agora, o seu foco de
trabalho. Segundo a Gerente Geral
da JARS, a organização acredita
que, quando ingressa numa escola
pública, está fazendo a diferença
para aqueles jovens, porque
muitos deles não entrariam
em contato com os conceitos
trabalhados.
“Entendemos que existe
potencial dentro desse jovem, e
que, com ferramentas corretas,
conseguimos desperta-lo para
oportunidades no seu mundo.
Muitas vezes, o ciclo dele é muito
limitado em diversas questões, e
quando levamos a experiência,
conseguimos ampliar através da
educação um novo horizonte de
desenvolvimento”.
O lema “aprender fazendo”,
da JARS, está alinhado à visão
do PMIef, que acredita que o
aprendizado se dá através de
atividades práticas, e que elas
podem colaborar para superar a
lacuna entre o saber e o fazer.

>>Walter Ginevri
PMI Fellow e integrante do comitê de engajamento do PMIef
(Declaração durante webinar promovido com os filiados do
PMIRS em outubro de 2016)
quatro conhecimentos fundamentais que devem ser desenvolvidos
“nosSãoestudantes:
criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração.
REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter
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>>Formando “líderes emergentes”
Compartilhar as boas práticas de
gerenciamento de projetos para jovens
entre 20 e 25 anos, apontados como
futuros líderes, e atuantes em uma
organização mundial, foi o desafio
proposto ao PMIRS pela WRI. No Brasil,
a instituição atua em estreita colaboração
com as lideranças locais, para proteger
o meio ambiente e criar soluções que
contribuam para a prosperidade do
Brasil de forma inclusiva e sustentável.
Durante o mês de junho o diretor
Fernando Bartelle foi enviado a Cancun,
no México, para dar um treinamento
com foco em gestão de projetos, pessoas
e conflitos. Sua participação foi incluída
no encontro anual em que a WRI faz
seu planejamento estratégico. Parte dos
participantes esteve por cerca de 10 horas
com o diretor do PMIRS. Esse grupo
tinha diversas nacionalidades, e seus
integrantes são apontados como “líderes
emergentes” da organização. Segundo
Bartelle, esse tipo de envolvimento, que é
inédito para o Capítulo, está relacionado
a um dos braços pelos quais trabalha o
PMIef, que é qualificação de ONGs para
que elas tenham sucesso com projetos
qualificados. “Um dos maiores desafios
que tivemos foi o treinamento de pessoas
com culturas diferentes. Outro foi o fato
de que, apesar de todos os 13 integrantes
do grupo já trabalharem com projetos,
tinham poucos conhecimentos sobre as
boas práticas”.
Para trabalhar com esse cenário,
o diretor do PMIRS lançou mão de
conceitos como o de propósito, a escolha
de um projeto real, dinâmicas de “faça
você mesmo” e que pudessem gerar
sinergia entre os participantes, além
de uma visão colaborativa do trabalho
realizado em conjunto.
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>>Ricardo Viana Vargas
(Declaração dada à última edição da revista do PMIRS,
publicada em dezembro de 2016)

“ Eu acredito que o gerenciamento de projetos está se

tornando cada vez mais uma habilidade de vida. Uma
habilidade que busca transformar os interesses e desejos em
resultados. Eu acredito que o gerenciamento de projetos vai
ser como a matemática. As pessoas usarão gerenciamento
de projetos como uma ferramenta! Isso expandirá o
gerenciamento de projetos para áreas além do convencional.
Outra tendência clara é o crescimento exponencial da
volatilidade e instabilidade, fazendo com que mecanismos de
entregas mais rápidas se tornem cada vez mais usuais.

”

>> PMief: a ponte entre o gerenciamento
de projetos e a educação
Através de voluntários preparados para atuar e
representar o PMIef, chamados de “liasions”, que na
América Latina são 36, o braço educacional do PMI
cria links permanentes com os capítulos ao redor do
mundo. Entre os objetivos está o de engajar líderes e
voluntários em projetos e iniciativas que contribuam
com a missão de inspirar e dar poder às pessoas
para transformar suas vidas através dos conceitos e
habilidades do gerenciamento de projetos aplicados
no dia a dia.
O trabalho do PMI por meio do PMIef começou
em 1990, com a finalidade de atingir o maior
número de pessoas, seguindo o mesmo propósito
que o PMI tem ao envolver a comunidade de
gerentes de projetos: levar os benefícios do
gerenciamento de projetos para o mundo. Para
isso, são seguidos três pilares. O primeiro é levar
aos jovens, através das escolas, os conhecimentos
do gerenciamento de projetos. O segundo é fazer
com que organizações sem fins lucrativos usem
o gerenciamento de projetos para executar da
melhor forma seus projetos. O terceiro é constituir
uma força de trabalho voluntária para fazer isso
acontecer.
Apoiado nessas três bases, o objetivo de longo
prazo do PMIef é construir uma ponte entre o
gerenciamento de projetos e a educação, tendo
de um lado os profissionais da área e, de outro,
os professores e os alunos do ensino primário e
secundário. Para chegar lá, há conceitos chaves que
são necessários para entender o trabalho do PMIef
que vão além do uso de uma metodologia.
O primeiro conceito é de que o gerenciamento
de projetos não deve se restringir aos campos de
negócios, mas deve ser encarado como um conjunto
de conhecimentos que podem ser levados como
habilidades para a vida. No caso da educação, por
exemplo, pode ser um aliado na execução de uma
corrente que tem sido utilizada internacionalmente,

a dos 4Cs. São quatro conhecimentos fundamentais
que devem ser desenvolvidos nos estudantes:
criatividade, pensamento crítico, comunicação
e colaboração. É possível demonstrar que o
gerenciamento de projetos é uma habilidade
para a vida porque conseguimos colaborar para
desenvolver os 4Cs. O ambiente de projetos estimula
todas essas possibilidades de atuação.
O segundo conceito é que o gerenciamento de
projetos possa servir de ferramenta para melhorar
e complementar o ensino das matérias que já fazem
parte da base curricular. O terceiro conceito é que
o gerenciamento de projetos é uma linguagem
universal. Projetos executados pelo PMIef
comprovam essa universalidade, mostrando que ele
pode ser compreensível a diferentes culturas.
O PMIef acredita que é possível construir
uma ponte entre a educação e o gerenciamento
de projetos: adotando uma linguagem comum
entre as duas áreas; tendo, de um lado, voluntários
habilitados e disponíveis para dedicar seu tempo e,
de outro, professores de mente aberta e apaixonados;
dando suporte a pessoas e instituições que possam
dar visibilidade a essa causa; e possibilitando a
comunicação e colaboração entre essas pessoas
da sociedade, educadores e a comunidade de
gerenciamento de projetos.
Essas premissas foram expostas pelo PMI Fellow
e integrante do comitê de engajamento do PMIef,
Walter Ginevri, durante webinar realizado para
filiados do PMIRS no final de 2016.
Mais informações sobre esse trabalho e a
metodologia desenvolvida pelo PMIef para sua
aplicação estão disponíveis no site http://pmief.org/.
No Rio Grande do Sul, o diretor Fernando Bartelle
é a ponte com o instituto. Contato pode ser feito
através do e-mail pmief@pmirs.org .

REVISTA • PMI Rio Grande do Sul Chapter
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#Entrevista

A busca por caminhos e formas diferenciadas de falar
sobre gerenciamento de projetos tem sido uma das receitas
para expandir o aprendizado sobre a área. Alonso Mazini
Soler é um dos profissionais precursores nesse caminho.

U

m dos primeiros PMPs do
Brasil, desenvolveu uma
linguagem própria para levar
suas experiências com grandes projetos
às salas de aula: criou a personagem
Rosalina. Como ele mesmo define: “uma
forma lúdica, visual, sem ser burocrática”
para compartilhar conhecimentos sobre
gerenciamento de projetos.
Alonso Soler é consultor, professor
e criador da personagem Rosalina,
apresentada em tirinhas. Rosalina e suas
tirinhas ganharam o mundo. A história de
Rosalina e o Piano, um dos sucessos do
autor, mostra os desafios que a Gerente de
Projetos encontra para realizar o que parece
uma simples tarefa, levar um piano do 3º
subsolo até o 18º andar.
José Roberto Cavalcante Alves é
consultor em Gerenciamento de Projetos
e, há pouco mais de um ano, lançou a
iniciativa Geplanus Pranada, o GP, e
também utiliza a linguagem, através da

8
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divulgação potencializada pelas redes
sociais, para comunicar os conceitos de
gerenciamento de projetos de uma forma
lúdica.
Esses dois profissionais dividem suas
ideias conosco nas páginas que se seguem.

ALONSO SOLER
Como surgiu a Rosalina?
>>Desde os anos 80 me engajei
no PMI e, a partir da década de 90,
sempre trabalhando no mundo de
consultoria, através de grandes grupos
multinacionais, fui desenvolver
meu lado acadêmico. Fiz mestrado,
doutorado, pós-graduação, e passei a
dar aulas em MBAs, mas sem deixar
de prestar consultoria. A partir daí,
sempre me chamou atenção que
era muito pesado dar aulas sobre
o tema. Por isso, comecei a achar
modos e casos mais palatáveis de se
transferir conhecimento, até porque
estava nos dois mundos, de projetos e
conhecimentos.
Entre 2005 e 2006 resolvi criar uma
história. Contei com a ajuda de um
primo meu para desenhar uma tirinha.
Fizemos o primeiro filme. Na época
não havia youtube, mas disponibilizei
em um site. Foi a partir daí que a
história da Rosalina e o Piano ganhou o
mundo. Na época, eu nunca tinha visto
um estudo de caso em quadrinhos.
Como se deu a continuidade desse
trabalho?
>>Logo em seguida a editora
Brasport se interessou por editar um
livro sobre a Rosalina (Gerenciamento
de Projetos: Estudo de caso –Rosalina e
o Piano), mas falando para professores,
na linha de como conduzir a dinâmica.

Então, o filminho virou elemento e
dinâmica de ensino. E o livrou foi
bem vendido. Depois começaram
a me procurar para dar palestras e
consultorias aplicando o método. Fui
convidado a outros países, gravei em
Espanhol e Inglês, fui para África e
Portugal.
Depois disso, passei a ter outras
ideias e a expressar contradições,
dúvidas, todos os pontos que considero
adequados por meio de tirinhas. Vou
tendo ideia, e continuo contando com
a ajuda do meu primo para desenhar as
tirinhas. Para mim, a Rosalina continua
sendo um hobby, mas entendo que se
tornou uma forma mais atual de se
comunicar, especialmente com uma
geração que é totalmente visual.

Rosalina Gerente de Projetos

Fazer do gerenciamento
de projetos uma habilidade social,
de aprendizado e de carreira
para todos na
sociedade.

Valeu PMIEF, a Fundação Educacional do PMI .
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JOSÉ CAVALCANTE
O que é o Geplanus Pranada?
>>Tem a ideia de utilizar o lúdico,
por meio de desenhos em tirinhas, para
passar conceitos sobre gerenciamento
de projetos. Em princípio, estou
trabalhando com conceitos básicos,
mas a ideia é aprofundar. Eu utilizo o
humor com algum tema corriqueiro
de GP e, na sequência, falo de um
conceito. Na minha visão isso tem
funcionado como uma forma de
entretenimento para profissionais
mais experientes e, para aqueles que
estão começando, como uma forma de
aprendizado
Que plataformas você utiliza para
se comunicar?
>>Reúno o material em um site,
mas compartilho nas redes sociais, e,
algumas vezes, apresento as tirinhas
por meio de vídeos.
Como surgiu a ideia e o que o
motiva a seguir com a iniciativa?
>>Trabalhei durante 20 anos em
uma organização e há algum tempo
venho prestando consultoria. Ao
longo desses anos, gerenciei projetos
em diversas áreas. Antes de lançar
a tirinha, fiz um plano de projetos
a partir da constatação de que os
conceitos de gestão de projetos estão
mais ou menos espalhados em alguns
segmentos de mercados, como a
construção civil e a TI, mas que,

10
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em outros ainda, temos o desafio de
disseminá-los. Apesar de entender
que o GP está em franca expansão,
entendo que a utilização dos conceitos
para outras áreas é imprescindível, e a
educação é uma delas. Na Inglaterra o
GP já é ensinado no ensino médio.
Que desafios você vê para os
conceitos de gerenciamento de projetos
se multiplicarem?
>>No Brasil, com certeza, o desafio
inicial é a alfabetização, para depois
ampliarmos os conhecimentos e
conceitos de GP. Estamos um passo
atrás em relação ao restante da
educação. Acredito que seria necessário
inserir o tema na grade escolar, através
de atividades diversas dentro da escola,
fazendo uma aplicação mais prática.

#Artigos

Rafael Prikladnicki
Diretor do Parque Científico e Tecnológico (TECNOPUC).
Doutor e Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Computação da PUCRS

Ecossistemas exponenciais
Vivemos em uma era digital.
Para alguns, já estamos na era pósdigital. Mas a maioria das pessoas
se orienta ou age com um mindset
industrial. Qual a diferença? Na era
industrial, passamos da produção
artesanal para a produção em série
e padronizada. Na digital, temos
a invasão da tecnologia e, na era
pós-digital, temos a presença
da tecnologia a ponto de não a
notarmos.
Isso abriu caminho para
organizações exponenciais, as quais
crescem em um curto espaço de
tempo e escalam o mercado mais
rápido do que as concorrentes.
Exemplos? Github, Airbnb, Uber,
Indiegogo, Google, Kaggle, Quirky,
Tumblr, Reddit e Etsy.
Como, então, uma organização
industrial evolui seu modelo de
negócio? Como se transforma
em exponencial? Investindo em
inovação. A Blockbuster poderia
ter comprado a Netflix, mas não
enxergou os sinais de mudança. O
mesmo ocorreu com a Kodak, que
não percebeu uma oportunidade
de mercado com a chegada da
fotografia digital. A GM fez
diferente. Comprou a Cruise, startup
de carros autônomos. Porém, não

basta investir em inovação e manter
a visão industrial. É preciso se
adaptar. Evoluir. Recomenda-se criar
organismos externos independentes,
que transpirem inovação, sem os
vícios da empresa. É preciso abrir a
porta e sair.
Qual o destino? Ecossistemas de
inovação são candidatos naturais
a receber esses organismos. Nesses
ambientes há ideias, startups,
conhecimento, pessoas, e se respira
inovação. Há potencial para apoiar
empresas a encararem uma era onde
praticamente tudo será exponencial.
Empresas estão buscando esses
ambientes ativos para desenvolver
suas estratégias de inovação.
No Tecnopuc, nos últimos dois
anos, diversas empresas instalaram
ambientes com esse fim. Pequenas
bolhas de inovação. O contato com
o ecossistema e os ativos intangíveis,
baseados em conhecimento, encoraja
as empresas a refletirem sobre
sua atuação. Uma nova era está
mais perto do que imaginamos,
pressionada por uma visão cada vez
mais exponencial. De educação, de
trabalho, de negócios. Entender e
oferecer respostas é parte de nossa
missão como empreendedores de
ecossistemas de inovação do País.
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Cássio Stedetn
VP de Voluntariado do PMIRS

E quando chega a hora?
Não. Este não é um texto que
trata de experiências quase morte
>>
ou discute se existe vida após a
ela. Entretanto, você já se deparou
com situações que parece que
“chega a hora” de mudar? Situações
profissionais ou até pessoais de
extrema inquietude? Desconforto?
Questionamentos? Ou seja, que
você tem certeza que precisa fazer
alguma coisa – mas talvez não saiba
o que? Vamos a partir disso, então,
refletir sobre o voluntariado.
Apesar da morbidade da
introdução, a reflexão aqui é
bastante positiva. A vida nos
coloca diariamente diante de
cenários que nunca presenciamos,
o que nos leva a utilizar do
nosso conhecimento para tomar
decisões, conduzindo-nos a trilhar
caminhos diferentes. Diante disso,
aprendemos, crescemos e, acima
de tudo, mudamos. Contudo, nem
sempre o final do caminho era como
esperávamos. Afinal, o futuro é
planejável, mas não tão previsível
quando tratamos de estados de
espírito de indivíduos (o que hoje
pode estar bom, amanhã, nem
tanto).
E o que fazer quando é chegada
a hora da mudança? Quando é
necessário um novo sentido (talvez
até para o mesmo propósito)?

12
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A forma na qual estamos
inseridos no nosso cotidiano
contribui muito na construção de
quem somos, e é aí que entra o
trabalho voluntário: se você nunca o
fez, deveria.
Quando nos dedicamos ao
trabalho voluntário nós mudamos
o mindset: investimos tempo em
algo que acreditamos. Contribuímos
por um propósito. Auxiliamos a
comunidade prestando um serviço
que irá trazer benefícios ao todo.
Compartilhamos o que sabemos
em troca de aprendermos algo que
desejamos. Fazemos parte de um
grupo diferenciado, onde sentimos
na pele a máxima que nos diz que
“o universo devolve para nós o que
oferecemos a ele”.
Ser voluntário é compreender o
valor do seu trabalho e do trabalho
do outro, pois há dedicação a uma
realização conjunta. E, por mais que
não visemos recompensa, ganhamos,
e muito. Estamos em contato com
profissionais semelhantes, com esse
mesmo propósito, que trabalham
por uma causa, não por um salário.
Vemos esforços convertidos em
feitos concretos e que contribuem
para a sociedade. E recebemos, à
medida da doação, reconhecimento
e prestígio de dentro e de fora da
entidade.

Isso nos faz mudar. Como
pessoas, como profissionais. Faznos compreender o mundo de
forma diferente, onde o que importa
realmente é onde se quer chegar,
abraçado em quem quer entrar nessa
missão junto conosco. O propósito
sobressai às cifras, e compreendemos
o verdadeiro sabor de dever
cumprido (que é muito diferente de
tarefa feita somente para o esforço
ser recompensado).
Num cenário onde é
necessário a construção de algo
novo, nos tornarmos pessoas e,
consequentemente, profissionais
melhores são essenciais. E isso o
voluntariado proporciona. Você
passa a valer mais que um ordenado,
e a contribuir efetivamente para um
propósito relevante para você como
ser humano. Quando chegar a hora,
você vai perceber que vai precisar
de algo a mais. Quando chegar a
hora de fazer-se mais, você verá a
diferença que o trabalho voluntário
pode fazer na sua vida.

Fernando Bartelle
Diretor de Projetos Sociais do PMIRS

O gerenciamento de projetos
além do Gerente de Projetos
Desde que comecei a trabalhar
com projetos e, consequentemente,
a me envolver com o PMI, achei
incrível como uma instituição dessa
magnitude e cobertura geográfica
podia ser movida, basicamente, por
trabalho voluntário. A capacidade
de gerar valor às centenas de
milhares de filiados sempre me
impressionou, e foi o que me atraiu
quando comecei a trabalhar como
voluntário.
Pensava, entretanto, em como a
minha vida mudou a partir do meu
entendimento das boas práticas
contidas no PMBOK. Como uma
simples ida ao supermercado passou
a gerar planejamento estruturado –
com EAP e tudo! – ainda que apenas
mental. E de como seria bacana se
esses conhecimentos pudessem ser
traduzidos a algo mais palatável,
em outra linguagem talvez, para
que outras pessoas pudessem beber
dessa fonte, além dos profissionais
de projeto.
Pois nessa minha curiosidade
descobri que esse mesmo
raciocínio já havia cruzado a
mente de pessoas dentro do PMI
Global. E como, preocupados em
gerar mais oportunidades a um
número maior de pessoas de áreas
diferentes, criaram um grupo para
cuidar de bolsas de estudo a serem
distribuídas pelo mundo afora. E
como esse grupo evoluiu a uma

Fundação, que ganhou corpo e
força até tornar-se um organismo
independente.
O meu fascínio com o PMIEF
(Fundação Educacional do PMI) foi
imediato. Se imaginar a capacidade
que o poder do voluntariado tem
em mover as vidas de centenas de
milhares de filiados e milhões de
profissionais de projeto ao redor do
mundo já me deixava impressionado,
o que dizer de ter uma chance real
de transformar vidas no âmbito do
resto da humanidade? De saber que
é possível trabalhar, entre outros,
com crianças, adolescentes, pessoas
em situação de risco, professores,
entidades que lutam por melhores
condições de vida a pessoas como
eu, como você, mas também aquelas
que não têm mais ninguém que lute
por elas?
A questão é que não é preciso
muita coisa para trabalhar
com projetos sociais. Basta o
entendimento de que gerenciamento
de projetos é uma habilidade para
a vida, e uma bela dose de empatia
e boa vontade, e as oportunidades
começam a surgir. Em pouco mais
de um ano o PMIRS estruturou uma
diretoria para projetos sociais e ações
do PMIEF, e já trabalhamos nos três
pilares de suporte da “Educational
Foundation”. Na área de Juventude,
já conseguimos trabalhar com jovens
de menos de 15 anos de idade,

em escolas públicas e privadas, e
levar teoria e prática de projetos
com ferramentas especialmente
adaptadas à sua linguagem, além de
gerar uma parceria muito frutífera
com a Junior Achievement, entidade
que leva conceitos de gestão e
empreendedorismo a escolas em
todo o mundo.
Na área de Capacitação de
Entidades Sem Fins Lucrativos,
estamos trabalhando com um grupo
de ex-participantes de programas
da Junior Achievement, o NEXA,
para capacitá-los em projetos de
forma que entreguem eventos
melhores e mais estruturados aos
seus parceiros. Alinhamos também
uma parceria com a WRI, ONG
global que trabalha por cidades
mais sustentáveis. Em uma ação
sem precedentes no Capítulo, nos
envolvemos com um workshop de
capacitação em projetos para um
grupo de jovens líderes e futuros
líderes na instituição, realizado em
Cancun, no México, onde estudamos
e aplicamos boas práticas de projeto.
Muito mais ações e projetos estão
em andamento – e mais um tanto
surgindo! – e estamos, sempre,
precisando de pessoas engajadas e
que querem, de verdade, ajudar a
mudar o mundo. Se essa mensagem
falou ao seu coração como falou ao
meu, venha trabalhar conosco!
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William Meller
Voluntário do PMIRS e atual Diretor de Integração
na VP de Voluntariado. É colunista de diversos sites,
incluindo o espaço Jovem Gerente da plataforma do PMI
ProjectManagement.com

O voluntariado no início
da sua carreira
O voluntariado é uma das
melhores maneiras de expandir
sua rede de contatos, adquirir
experiência e definir o rumo certo
para sua carreira.
O programa de voluntariado
do PMI, por exemplo, é uma das
melhores formas de aprendizado
e desenvolvimento profissional,
além de proporcionar networking,
integração e reconhecimento do
profissional na comunidade de
gerenciamento de projetos.
A carreira em gerenciamento
de projetos exige muito do
profissional que está chegando na
área e, principalmente, para um
jovem, a carga de aprendizado
que um trabalho voluntário
proporciona contribui muito
para o desenvolvimento pessoal e
profissional neste início de jornada.
Além disso, estar conectado com
outras pessoas que têm objetivos
similares faz você aprender com
seus erros e acertos, aproveitando
uma oportunidade que você
só conseguiria ter com anos de
trabalho.
No início da nossa carreira
precisamos saber que as coisas
não acontecem da noite para o
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dia. As próprias oportunidades, no
começo, chegam de fontes que nem
estávamos esperando. Com todas
essas questões na sua jovem mente
profissional é óbvio que o mais difícil
sempre serão as escolhas.
É aqui o ponto que gostaria de
chamar sua atenção: escolhas!
Já que as oportunidades muitas
vezes são escassas e você ainda
precisa tomar decisões difíceis
quando elas chegam, aproveite
a oportunidade de errar que o
voluntariado lhe permite. Porque
nada ensina mais para nosso
crescimento, principalmente
profissional, do que os erros.
Quando temos a possibilidade
de arriscar, temos a oportunidade
também de ganhar experiência e
enriquecer nosso conhecimento
sobre como as coisas funcionam. E
é isso o que mais importa no início
da sua carreira: o aprendizado e as
escolhas que tomamos.
Por fim, quero chamar a sua
atenção para mais um fator que fará
toda a diferença na construção de
sua carreira: as pessoas. As pessoas
que você se conecta ao longo de sua
carreira e formam sua carreira.
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Aproveite essas oportunidades
para não ser apenas mais um jovem
tentando buscar o seu lugar no
mundo, e realmente fazer algo de
forma proativa para potencializar
sua carreira.

Voluntários
em ação

No dia 05 de junho, durante o lançamento do
MBA em parceria com o Senai Tecnologia,
voluntários do PMIRS que ministrarão os
módulos estiveram presentes

No dia 08 de abril, voluntários do Núcleo
Noroeste realizaram um PMDay Engenharia
em Passo Fundo

O self conduzido pelo Presidente do PMIRS,
com a turma do Curso Preparatório para
Certificações PMI que aconteceu entre os
meses de maio de junho

Os bastidores do início de um trabalho conjunto entre o PMIRS e as instituições PGQP
e MBC
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Parte dos voluntários organizadores do
12o Seminário de Gerenciamento de Projetos da Serra Gaúcha no encerramento no
dia 24 de junho

Participantes de um dos workshops durante
o 12o Seminário de Gerenciamento de Projetos da Serra Gaúcha no final de junho

Voluntários do Almoce com o PMI que
ocorreu em março em Porto Alegre

Voluntários treinados para aplicar o treinamento do PMief nas escolas da rede pública
da capital

Representantes da Diretoria Executiva integraram o encontro
dos capítulos do Brasil durante o Congresso Brasileiro de GP,
em Curitiba, no mês de junho

16
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#Caça-palavras
Encontre 8 das 10 áreas de gerenciamento
de projetos contempladas no PMBOK 5ª edição
• AQUISICOES
• COMUNICACOES
• CUSTOS
• ESCOPO

• INTEGRACAO
• QUALIDADE
• RISCOS
• TEMPO

Solução na próxima página!
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(Over,Down,Direction)
AQUISICOES(1,10,NE)
COMUNICACOES(12,12,NW)
CUSTOS(12,1,S)
ESCOPO(3,1,SE)
INTEGRACAO(11,10,N)
QUALIDADE(1,11,E)
RISCOS(15,7,SW)
TEMPO(15,11,W)
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19 a
21out

PROGRAMAÇÃO NO AR
Confira o conteúdo já confirmado e garanta sua presença em mais uma edição
do evento que é referência em gerenciamento de projetos do país.

A vivência da
gestão de projetos
e a sinergia de suas
abordagens

LOCAL
Centro de Eventos da PUCRS - Porto Alegre/RS
Com um público de +650 pessoas em 2016, em sua maioria
profissionais e executivos atuantes em cargos estratégicos em
empresas das mais diversas áreas, o evento procura compartilhar
ideias, experiências e explorar as melhores práticas vivenciadas
por experts do Brasil e do exterior.

OUTUBRO de 2017

19 e 20 palestras, painéis e exposições
21 workshops

E neste ano, atendendo a pedidos do público...

Maior interatividade!

Ambientes mais dinâmicos!

Área de convivência remodelada!

Conteúdo inovador!

Maior participação do público!

Prêmio Projeto do Ano!

Valores de inscrições
"congelados"!
Workshops aos sábados!

Exposição:

Patrocínio Ouro:

congresso.pmirs.org.br
Consultoria e Sistemas

Realização:

eventos@pmirs.org.br

Até o dia 05 de setembro,
inscrições com até
20% de desconto ,
aproveite!

