JULHO 2013

Palavra do Presidente
Prezados filiados e amigos !
Mais um mês se passou e estamos
mobilizados na execução dos nossos
principais eventos anuais de Gerenciamento de Projetos:
• 8º Ciclo de Palestras do PMI-RS
na Serra Gaúcha – que acontece
entre os dias 14 e 17 de Agosto em
Caxias do Sul;
• X Seminário de Gerenciamento
de Projetos do PMI-RS – de 10 a
13 de Setembro em Porto Alegre.
Ambos estão com as inscrições
abertas e ainda temos algumas cotas
de patrocínio disponíveis para o X Seminário.
Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os membros e
voluntários do PMI-RS que estão participando ativamente na realização
destes projetos, que ao longo do tempo
tornaram-se referência junto à comunidade de gerenciamento de projetos.
Agradecer também de maneira espe-

cial a todos os nossos patrocinadores,
que, acreditando no PMI-RS, estão conosco nestes eventos: CA Technologies,
Braskem, Sebrae-RS, Supria, IBC – Instituto Brasileiro de Coaching, IntellyIT,
Agrale, Metadados, DalMoro; assim
como diversas empresas e entidades
que estão apoiando na divulgação.

DIRETORIA
André Voltolini – Presidente
Kelly Oliveira – Presidente Ex-oficio
Rogério Severo – Diretor de Finanças
Carolina Möbus – Diretora de Administração
Ricardo Fischer – Diretor de Grupos de Interesses
Fúlvio Ritter – Diretor de Comunicação, Marketing e Publicidade.
Thiago da Silva – Diretor de Alianças e Convênios
Samuel Dall’Agnol – Diretor de Filiação e Certificação
Fábio Giordani – Diretor de Educação
Rejane Audy – diretora de projetos especiais
Vitor Hugo Costa – Diretor Adjunto de Educação
Ben-Hur Souza – Diretor de Programas
Russel Souza – Diretor Adjunto de Programas
Leandro Vignochi – Diretor de Interiorização
Cíntia Schoeninger – Diretora Adjunta de Interiorização

A todos, muito obrigado!
Também estamos esperando a
participação de todos vocês nestes
eventos.
Outro convite que faço a vocês é
que, representando sua empresa, responda a pesquisa anual de benchmarking de gerenciamento de projetos do
PMI, a PMSURVEY, e colabore para que
tracemos um panorama atualizado
do gerenciamento de projetos na nossa região e país. Para participar basta
fazer um cadastramento básico, e responder a pesquisa de forma on-line.
Maiores informações, vocês encontram nesta edição da Newsletter e no
site www.pmirs.org.br .
Boa leitura e um ótimo mês para
todos !
Forte Abraço,
André Voltolini
Presidente PMI-RS
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Convênios e Alianças

Conheça o PMI em quatro cidades do RS
ESPM (Porto Alegre)
Dia 13 de junho, o diretor de alianças e convênios do PMI-RS, Thiago Regal da Silva, realizou um Conheça o
PMI para alunos do MBA da turma de
primeiro semestre de Gestão de Projetos. A palestra fez parte da disciplina
de Liderança e Gestão de Equipes.
UCS (Caxias do Sul)
A turma do MBA em Gerência de
Projetos da Universidade de Caxias do
Sul (UCS), com a qual o PMI-RS tem
parceria, recebeu, nos dias 14 e 15 de
junho, palestras sobre softwares de

gerenciamento de projetos. Foram
apresentados os softwares Oracle Primavera e Clarity, da Computer Associates, ambos demonstrados pelos fabricantes.
INOVTEC (Sapucaia do Sul)
O diretor de finanças do PMI-RS,
Rogério Severo, realizou um Conheça
o PMI dentro da programação do 2°
Seminário de Inovação e Tecnologia IFSUL, que aconteceu no dia 20 de junho
em Sapucaia do Sul. O evento é realizado pelo Instituto Federal Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande

do Sul, e tem o objetivo de promover
o desenvolver de professores em nível
nacional. Além disso, busca a integração de alunos atuantes em projetos de
pesquisa em nível de graduação e pós-graduação.
Faculdade de Tecnologia Senac
(Pelotas)
No dia 28 de junho, o diretor de
interiorização do PMI-RS. Leandro Vignochi, palestrou na Faculdade de Tecnologia SENAC Pelotas sobre o tema
Conceitos Básicos e Oportunidades
em Gerenciamento de Projetos.

Certificação

Curso Preparatório abre nova turma em Porto Alegre
A próxima edição do curso preparatório para certificações PMI® –
PMP® e CAPM® será realizada a partir da segunda quinzena do mês de
setembro. As aulas serão baseadas na 5ª Edição do Guide to the Project
Manegement Body of Knowledge (PMBOK® Guide). O curso é destinado aos candidatos que já possuem pré-requisitos de elegibilidade para
prestar os Exames PMP e CAPM e que desejam aprimorar seus conhecimentos visando à Certificação PMP® e CAPM®. Interessados devem
enviar um e-mail para eventos@pmirs.org.br.
Valores:
Filiados do PMI-RS: R$ 900,00
Não Filiados: R$ 1.200,00
Estudantes Filiados: R$ 800,00
Estudantes Não Filiados: R$ 1.050,00
Formato do Curso:
Aulas aos Sábados, das 8h30 às 17h30min, realizadas de forma
presencial nas dependências do TecnoPUC em Porto Alegre/RS. Em
um formato exclusivo, o curso oferece dois simulados (um no início
e um ao final do curso). Ao todo são 44 horas de aula e 08 horas de
simulado. CAPM, PMI, PMP e PMBOK são marcas registradas do Project
Manegement Institute, Inc.

PRÓXIMA PROVA EM PORTO ALEGRE
Certificação PMP
Data: 14.09.13
Data limite para inscrição: 10.08.13
Group Testing Number: 0850091413
Site Code: 850
Como se inscrever:
Acesse o Menu Certification do site www.
pmi.org e clic na certificação para a qual
deseja se aplicar.
Mais informações também podem ser
acessadas no Menu Certificação do site
www.pmirs.org.br.

Educação

PMI apresenta cursos on-line
em Espanhol e Português
O Desenvolvimento Profissional do PMI passa a proporcionar cursos on-line em Espanhol e Português. São
novidades sob demanda que ajudarão a incrementar habilidades de liderança, desenvolvimento de equipes e conhecimento em inovação que o filiado precisa para aprimorar sua busca pelo sucesso pessoal e organizacional.
São 21 títulos em Espanhol e 22 em Português, que

permitem que profissionais aprendam em seu idioma
nativo. Para estrangeiros localizados no mercado latino-americano, esses cursos proporcionam habilidades estratégicas e o vocabulário para facilitar uma comunicação
mais efetiva.
Saiba mais sobre o serviço acessando http://learning.
pmi.org .Procure no tópicos cursos sob demanda.

Voluntariado

PMI divulga pesquisa de satisfação do trabalho voluntário
Todo ano, o PMI divulga um feedback solicitado aos filiados sobre
suas experiências como voluntários.
Baseado nesse retorno, a instituição
tem o objetivo de contribuir para aprimorar processos relacionados a estas
atividades. Recentemente, a entidade
divulgou um levantamento referente
ao trabalho de oito mil pessoas espalhadas em todo o mundo durante ano
de 2012. Participaram da pesquisa em
torno de mil filiados.
De maneira geral, a pesquisa abordou os seguintes tópicos: satisfação
dos voluntário; como os voluntários
do PMI se envolvem; como o trabalho voluntário é valorizado - por você,
pessoalmente, por seus colegas e pela
equipe de voluntários do PMI; utilização de recursos como Voluntário do
Sistema de Gestão de Relacionamento
(VRMS) e PMI Aprender; as habilidades
de liderança de voluntários de pares e
a dedicação das equipes; e a satisfação
com a forma como os voluntários do
PMI são reconhecidas.
Confira alguns destaques dos resultados:

• 90% dos voluntários ficaram satisfeitos com a experiência.
• 81% expressaram interesse em serem voluntários novamente.
• 50% dos voluntários indicados pela
empresas em que trabalham receberam apoio dos seus empregadores para fazer o trabalho voluntário.
E 25% deles receberam algum pagamento pelas horas voluntariadas
e uma parcela foi reembolsada em
caso de viagens devido ao voluntariado.
• 77% dos voluntários ficaram satisfeitos com o reconhecimento que
receberam pelo trabalho voluntário.
• 95% dos voluntaries utilizaram o
PMI Learn para aprimorar seu trabalho voluntário, e avaliam que os cursos disponíveis no ambiente on-line
são muito valiosos.
• 81% dos voluntários que utilizaram
o VRMS acharam fácil encontrar uma
oportunidade; 16% avaliaram que os
processos de utilização da ferramenta estão claros; 74% consideraram fácil aceitar ou não uma oportunidade
a partir do VRMS; 73% consideraram

fácil procurar uma oportunidade
nesta ferramenta.
Acesse a pesquisa na íntegra no
site www.pmirs.org.br no sub-menu
Seja Voluntário do menu Envolva-se.
PMI Learn
É um ambiente on-line que
tem ofertas de e-learning, a fim
de contribuir para aprimorar
habilidades e conhecimentos dos
profissionais filiados.
Acesse e conheça: www.pmi.
org/Professional-Development/elearning.aspx
Participe ativamente do PMI-RS:
seja voluntário também!
Você sabia que no VRMS há
oportunidades de voluntariado
nas quais pode participar?
Acesse http://vrms.pmi.org , e
verifique em que oportunidade
você pode se envolver. Esteja
certo: Coisas boas acontecem
quando você se junta ao PMI-RS!

Entrevista

“O Gerenciamento de Projetos está se
tornando uma habilidade de vida”
Assistir a palestra de Juliano Reis
durante o X Seminário de Gerenciamento de Projetos será uma oportunidade de ter um panorama da atividade no Brasil e no Mundo e saber
como estar preparado para as melhores oportunidades e como buscar
um diferencial no mercado de trabalho e na empresa. Confira a entrevista que fizemos com ele para adiantar
alguns pontos que serão abordados
durante sua participação no evento.
O que é essencial para o
profissional que atua em
gerenciamento de projetos?
A qualificação constante em gerenciamento de projetos é essencial
para o profissional. Hoje há muitas
pessoas querendo atuar como gerentes de projetos. A profissão está em
alta e as empresas estão buscando
preencher suas equipes com profissionais que possuam este conhecimento. Mas, às vezes, os profissionais
acham que é possível ser gerente de
projeto sem experiência e sem preparação. No entanto, essas pessoas não
se deram conta de que para gerenciar
projetos é preciso preparação, alguma experiência em projetos menores,
até que se consiga aprender e ganhar
responsabilidades maiores em projetos de maior porte.
Qual é o cenário do mercado de
trabalho?
A realidade do Brasil é a seguinte: o mercado continua aquecido!
Apesar de nossa economia estar

crescendo menos da metade desde 2009 (ano após a crise nos Estados Unidos), nosso PIB está positivo.
Quando você compara o PIB do Brasil com o de países da Europa, você
percebe que estamos muito melhor.
Lá existe uma dificuldade enorme,
onde as pessoas se formam e sequer
conseguem emprego.
No Brasil, chama atenção, de
maneira positiva, áreas de projetos
em infraestrutura e construção e a
área de tecnologia da informação. A
expectativa nesse setor é que os investimentos em TI cresçam na ordem
de 7,5% comparando com o ano passado. Em setores como infraestrutura, a falta de mão-de-obra é incrível.
Portanto, o profissional de gerenciamento de projetos que se preparar
para atuar nesses segmentos poderá
ter vantagens.
Como você descreveria a
preparação necessária para
aproveitar esse quadro?
É cada vez mais claro que o conhecimento em gerenciamento de
projetos não é mais uma exclusividade do gerente de projetos. O profissional de qualquer área tem de conhecer práticas de gerenciamento de
projetos porque as empresas estão
tendo que fazer cada vez mais com
menos, no tempo certo, gastando
menos, a fim de evitar retrabalho e
se manterem competitivas. Por isso,
não basta existir em uma empresa/
departamento/setor uma pessoa da
equipe que saiba trabalhar com pro-

jetos, ou seja, o próprio gerente. É
importante que o time todo conheça
essas práticas e fale a mesma língua.
Diante disso, acredito que o gerenciamento de projetos está cada
vez mais se tornando uma habilidade de vida. E a pessoa que conhecer
e estudar práticas de gerenciamento de projetos vai trazê-las para sua
vida. Gerenciar projetos passa a se
tornar uma competência natural e
essencial para as pessoas. Se formos
analisar as economias menores, gerenciar projetos é chave para a sobrevivência. Isso fica claro em países,
regiões, onde temos a dominância
de projetos sociais e a necessidade
de desenvolver estruturas básicas,
como a chegada de água e comida.
Em que momento devemos incluir
a busca por certificações no
desenvolvimento da carreira?
A certificação não consiste em
apenas ter a credencial, mas em estudar, se preparar e aplicar seus conhecimentos na prática. Ela significa
uma conquista de um caminho percorrido. A certificação mais inicial é
a CAPM, que exige que o profissional
tenha algumas horas de treinamentos em gerenciamento de projetos.
Mas existem outras, como a PMP, a
mais conhecida, que no Brasil reúne
12 mil profissionais, que o certificado deve ter mais de 4500 de liderança em projetos. É dessa forma que
ele se prepara para fazer a prova de
certificação. Ou seja, ela é a ‘cereja
do bolo’.

Juliano Reis, PMP é funcionário do PMI® – Project Management
Institute Inc.(PMI®) mundial para o Brasil. Neste cargo, Juliano tem
como principal responsabilidade suportar a Comunidade Brasileira
de Gerenciamento de Projeto. Além disso, Juliano é responsável por
desenvolver relacionamento com universidades, empresas e governo,
promovendo o Gerenciamento de Projetos para que a carreira de gerente
de projetos se torne cada vez mais importante.
É um profissional familiarizado com a Comunidade do PMI no Brasil
e é Gerente de Projetos profissional. Nos últimos anos ele tem dedicado
parte do seu tempo ensinando Gerenciamento de Projetos em diversas
universidades. Possui formação Bacharel em Ciência da Computação pela
PUC-RS e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), além das certificações PMP, ITILF e Scrum Master. Durante 5
anos atuou como Gerente de Projetos da Dell Inc., onde foi responsável por
gerenciar projetos de desenvolvimento de software com times distribuídos
no Brasil, EUA, Europa, Índia e Ásia- Pacífico.

Pesquisa

PMI Survey 2013 recebe respostas até
01 agosto de 2013: represente sua empresa
O PMI-Project Management Institute gostaria de convidar sua organização para participar da 11ª edição anual de
uma das mais importantes pesquisas internacionais em gerenciamento de projetos, o PMSURVEY.ORG.
Criada no Brasil em 2003 e, desde então, realizada anualmente, a pesquisa PMSURVEY.ORG conta com a participação de mais de 800 organizações na Argentina, Brasil, Chile,
EUA, França e Uruguai, sendo organizada pelo PMI Global
em conjunto com seus chapters nesses países.
Não há pré-requisito nem custo algum para participar.
Todas as organizações são bem vindas, independentemente do seu nível de experiência em projetos, porte, setor ou
país.
Para participar, basta acessar www.pmsurvey.org e criar

uma conta. Os resultados dos anos anteriores continuam livremente disponíveis para toda a comunidade no website
Os resultados da edição 2013 estarão disponíveis a partir de
10 de Agosto de 2013. Dúvidas podem ser enviadas para o
e-mail: globalcoordination@pmsurvey.org.
Importante: Esta pesquisa é exclusiva para organizações. Isso significa que você responderá em nome da organização onde trabalha e, naturalmente, deve estar autorizado para isso. Lembre-se que para participar respondendo a
pesquisa é importante certificar-se ao criar sua conta que
não está utilizando e-mails gratuitos, como Gmail, Hotmail
ou Yahoo. Por questões de segurança, somente serão aceitas respostas que tenham uma conta cadastrada com um
e-mail no domínio da organização participante.

Ciclo de palestras

Insrições abertas!
Acesse o endereço http://8ciclo.inscricoes.pmirs.org.br/ e inscreva-se!
Para quem tem interesse em fazer os minicursos, o Ciclo de Palestra tem 50%
de desconto.
O evento acontece entre os dias 14 e 17 de agosto na Universidade de
Caxias do Sul. A programação do Ciclo de Palestras é formada por três dias de
minicursos e um dia de palestras. O tema desta edição será “Transformando
ideias em realizações através de Gestão de Projetos”.
MINICURSOS
Dia 14.08
Gerenciamento de Riscos em Projetos
Instrutor: Leandro Vignochi - Diretor de
Interiorização do PMI-RS
Dia 15.08
Desafios do Gerenciamento de Projetos em
Equipes Distribuídas
Instrutor: Fausto Richetti Blanco - Gerente
de Sistemas na CWI Software
Dia16.08
de Projetos com Métodos Ágeis – Avançado
Instrutor: Gustavo Casarotto - Diretor de
Produto e Inovação na Metadados
CICLO DE PALESTRA
Tradicionalmente, a programação é formada por palestras,
apresentação de cases e debates e acontece durante todo o
sábado, no Bloco M, da UCS em Caxias do Sul. Neste ano, ocorrerá
no dia 17 de agosto e será formada pelos seguintes temas:
9h: Palestra
Gerenciamento das Partes Interessadas
Palestrante: Guilherme Trindade Souto
- Gerente do PMO na Accenture
10h20min: Apresentação de Case
Palestrante: Kalil Sehbe Neto – Secretário
Estadual de Esporte e Lazer

11h20min: Debate
Mediação: Jurânio Monteiro - Diretor de Serviços na GSW
Soluções Integradas;
Debatedores: Guilherme Trindade Souto e Kalil Sehbe
Neto
13h45min: Palestra
Tema: Planejamento Estratégico e a Gestão
de Projetos
Palestrante: Silvana Tiburi Bettiol - Diretora
Otimiza
14h30min: Apresentação de Case
Palestrante: Enio Borba - Especialista em
Projetos Estratégicos na Randon - Holding
15h50min: Debate
Debatedores: Silvana Tiburi Bettiol e Enio
Borba

Apoiadores:

X Seminário de Gerenciamento de Projetos

José Finnochio traz tema inédito
para Porto Alegre
O Project Model Canvas é uma metodologia robusta
de gerenciamento de projetos, sem o preenchimento de
inúmeros documentos e sem burocracia. Neste workshop,
José Finocchio, sócio da PM2.0, responsável pela implantação de PMO e metodologia de projetos e Portfolio em empresas líderes em seus segmentos industriais e de serviços,
vai capacitar profissionais a implantar o Canvas em sua organização, explorando todo o potencial da técnica. Além
disso, concentra-se no essencial, na alma do projeto, e
permite com que os stakeholders participem da concepção do plano.O Modelo Canvas é ideal para ambientes
que querem aprimorar sua capacidade de planejamento,
mas que se caracterizam por inovação, alta dinâmica dos
negócios, muitos projetos em paralelo e nos quais soluções rígidas e engessadas não se aplicam. Project Model
Canvas será tema de workshop e palestra. Acesse www.
seminario.pmirs.org.br e reserva sua vaga.
Mais informações no site: http://www.pmcanvas.
com.br.

Apoiadores

A edição de 2013 marca uma década do evento que
é considerado o maior em termos regionais da comunidade de gerenciamento de projetos do Brasil. E para isso, tem
sido fundamental o apoio de empresas e organizações de
vários tamanhos e atuações. Para este ano, renovaram as
parcerias a Ca Technologies, com a cota Platinum, Braskem,
com a cota Ouro e o Sebrae-RS e o Instituto Brasileiro de Coaching com a cota Bronze. Outra parceria renovada foi com
a rede Swan Hotéis. E um novo apoiador é a rede SixSigma.
E a Intelly é a expositora já confirmada.

O palestrante é sócio da PM2.0, responsável pela implantação de PMO e metodologia
de projetos e Portfolio em empresas líderes em
seus segmentos industriais e de serviços. José
Finocchio é mestre em Engenharia (USP) , tem
MBA em Finanças (FEA-USP), Pós-graduação
em Administração da Produção (EAESP-FGV
-CEAG), e graduação pela Universidade Federal
de São Carlos em Ciência da Computação. Além
disso, tem forte vivência executiva em ambientes projetizados de empresas como Hewlett
Packard, Deloitte Consulting, BASF, Novartis e
Procter&Gamble. Recentemente, trabalhou no processo de gerenciamento de Portfólio da Natura, Ambev, Bradesco, Cosan, Roche, Eurofarma e
COB Comitê Olímpico brasileiro.
Além de consultor, ele é professor da FGV e FIA, e tem certificados de
PMP (Project Management Professional), PMI-SP (Scheduler Professional),
PMI-RMP (Risk Management Professional), CCPM (Critical Chain Professional Management. É autor do livro “Fundamentos de gerenciamento de
projetos” adotado como livro texto na FGV- Fundação Getúlio Vargas, e
palestrante dos congressos brasileiros de gerenciamento de projetos do
PMI e do Brazilian Oil & Gas.
Conveniados
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SEMINÁRIO
O X Seminário de Gerenciamento de
Projetos do PMI-RS acontece entre os dias
10 e 13 de setembro no Centro de Eventos da PUCRS em Porto Alegre. As inscrições são feitas pelo site www.seminario.
pmirs.org.br. Acompanhe as notícias pela
Fan Page www.facebook.com/SeminarioPmirs e siga o evento no Twitter @seminariopmirs

