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Palavra do Presidente
Prezados filiados e amigos! É para
mim uma satisfação muito grande comunicá-los que o PMI Rio Grande do Sul
foi selecionado para receber este ano o
prêmio 2013 PMI® Chapter Award for Leadership, Planning & Operations-Category II, do Project Management Institute.
Mais uma vez estamos na vanguarda, pois somos o primeiro capítulo brasileiro a receber esta premiação, com o
qual concorremos com mais de 30 capí-

tulos de todo o mundo.
Este reconhecimento atesta que estamos no caminho certo, trabalhando
com processos de governança bem definidos e com ações consistentes através
das nossas diretorias e com dedicação e
comprometimento exemplares de nossos
filiados e voluntários. Considero esta premiação um reconhecimento da maturidade do nosso capítulo e dos resultados
que estamos alcançando através de nossos projetos, operações e processos oriundos do nosso Planejamento Estratégico.
Gostaria de agradecer a todos vocês, filiados e voluntários que muito trabalharam para esta conquista. MUITO
OBRIGADO!
Estamos muito próximos dos maiores eventos anuais sobre Gerenciamento de Projetos promovidos pelo PMI-RS,
com cursos e uma grade de programação de excelente qualidade:
• 8º Ciclo de Palestras do PMI-RS na
Serra Gaúcha –de 14 a 17 de Agosto

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

em Caxias do Sul;
• X Seminário de Gerenciamento de
Projetos do PMI-RS – de 10 a 13 de
Setembro em Porto Alegre.
Confiram a programação e inscrevam-se em www.pmirs.org.br ou através
do contato com a nossa sede, pelo fone
(51) 3319-1757.
Mais uma vez, reforço para que participem representando a sua empresa da
pesquisa anual de benchmarking de gerenciamento de projetos do PMI, PMSURVEY, e colaborem para que tracemos um
panorama atualizado do gerenciamento
de projetos na nossa região e país. A data
limite para o preenchimento foi prorrogada até 31/08/2013. Para participar basta
fazer um cadastramento básico, e responder a pesquisa de forma on-line, através
do link http://www.pmsurvey.org/ .
Boa leitura e um ótimo mês para todos! Forte Abraço,
André Voltolini
Presidente PMI-RS

Expediente PMI-RS
Secretaria e Coordenação de Eventos: Larissa Baronio
E-mails: secretaria@pmirs.org.br e eventos@pmirs.org.br
Assessoria de Comunicação/Produção: Grazieli Binkowski
E-mail: assessoria@pmirs.org.br
Diagramação: ALL Type

Destaque

O PMI Rio Grande do Sul Chapter vence o 2013 PMI® Chapter
Award for Leadership, Planning & Operations-Category II
O PMI-RS é o primeiro capítulo do
Brasil a receber a distinção PMI Award.
Na edição deste ano, o Capítulo Rio
Grande do Sul do PMI foi vencedor do
prêmio Leadership, Planning & Operations na categoria II, que concorrem
capítulos que possuem de 301 a 1000
filiados. Há ainda outras três categorias e sete premiações. Neste ano, se
inscreveram para concorrer ao prêmio
nesta categoria 34 Capítulos do mundo inteiro.
O Chapter Award for Leadership,
Planning & Operations foi dado em reconhecimento ao PMI-RS pela forma-

ção e motivação de equipes trabalhando alinhadas e de forma colaborativa
às diretorias do capítulo. Descrições
claras de todas as posições da diretoria e seus adjuntos foram identificados
para todas as principais posições. O
Project Management Institute reconhece, através desta premiação, que
as atividades do PMI-RS contribuem
significativamente para o cumprimento dos objetivos e valores do instituto.
O PMI-RS vai ser reconhecido
no PMI Leadership Institute Meeting
que acontece nos dias 24 a 26 de Outubro de 2013 em New Orleans, LA, EUA.

Voluntariado

PMI Survey 2013 foi prorrogada e recebe respostas
até 31 de 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.
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.

Entrevista

“As empresas não podem
se permitir virar mausoléus”
A especialista Silvana Tiburi Bettiol será palestrante do 8° Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha e vai
abordar o tema Planejamento Estratégico e Gestão
de Projetos. Tenha uma palinha do que será tratada
no evento:
Qual é a relação entre os dois temas que serão
contemplados na sua palestra?
É fundamental pensarmos a estratégica de
uma empresa como fator de transformação. Ou
seja, nesse sentido ela é única, não algo que é
pensado, escrito e arquivado. Por isso, ela tem um
vinculo direto e deve ser orientada como um projeto, porque ela vai fazer o novo acontecer.
Qual é a novidade desta abordagem?
É uma quebra de paradigma na forma de
pensar a estratégia. Primeiramente, a empresa
deve estar conectada o tempo todo com ela. O
mundo dos negócios vive mudando e é por isso
que ela deve mudar também, ou melhor, ela

tem necessidade de mudar. Por isso, ela deve
ser vista como um instrumento do dia a dia das
empresas.
Qual é o desafio deste entendimento?
É fazerem os gestores pararem de pensar que
planejamento é uma operação que se faz todo o
mês de outubro e somente nesse período. Eles
têm que estar pensando na estratégia e gerindo
seus negócios dessa forma 24 horas por dia, sete
dias por semana.
Como fazer isso?
Isso é inspiração, transpiração, disciplina. Eu
costumo brincar que para se começar tem que se
colocar na agenda que todo o dia, 1 hora, o gestor precisa parar o seu trabalho, olhar para frente
e para fora, a fim de exercitar a transformação da
estratégia. Uma boa analogia que faço, e funciona
como uma dica, é que as empresas não podem se
permitir virar mausoléus.

Silvana Tiburi Bettiol, consultora de gestão,
há 23 anos fundou a Otimiza, empresa com
diversos produtos, como gestão estratégica,
por processo e por competência. É formada
por 16 consultores multitarefa com
experiências em diversas áreas.

Alianças e convênios

Conheça o PMI
O Conheça o PMI é uma iniciativa do Capítulo Rio Grande do Sul com o objetivo de
fomentar o interesse pelo gerenciamento de
projetos e esclarecer temas ligados à carreira e
sobre a própria instituição Project Management
Institute, através de palestras. As apresentações
são realizadas de forma gratuita em empresas
e outras organizações interessadas. Entre 2011
e 2013, aconteceram 27 apresentações. Confira
as mais recentes:
• 15/Julho - Secretária Municipal de
Licenciamento e Regularização Fundiária
(Porto Alegre - Capital).
• 15/Julho - CPMC Celulose Riograndense
(Guaíba - Região Metropolitana).
• 18/ Julho - Unisinos - Rio Grande

30/Julho – ESPM – Porto Alegre
O 10° Painel de Projetos reuniu cerca de 40 alunos
e interessados em gerenciamento de projetos na ESPM
em Porto Alegre na noite do dia 30 de julho. O PMI-RS
foi convidado a participar, através de um Conheça o
PMI, apresentado pelo diretor de finanças, Rogério
Severo, que fez uma apresentação institucional da
entidade e falou sobre o mercado de trabalho para
profissionais atuantes na área. Outro palestrante
foi o representante do PMI no Brasil, Juliano Reis,
que abordou temas como ser competitivo neste
segmento e como a formação em gerenciamento de
projetos pode trazer um diferencial aos profissionais
e às organizações. O painel também contou com a
participação de outros especialistas e contou com a
organização do professor da ESPM, Fábio Giordani,
atual diretor de educação do PMI-RS.

Fique atento: PMI-RS recebe inscrições para
nova turma do curso preparatório em setembro
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 Management 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.
Mais informações também podem ser acessadas no Menu Certificação do site www.pmirs.org.br.

PMI-RS foi um dos expositores do
14° Congresso Internacional de Gestão do PGQP
Renovou-se mais um ano a parceria entre PMI-RS e Programa Gaúcho
de Qualidade e Produtividade (PGQP)
durante o Congresso Internacional de
Gestão. Esta edição, que ocorreu nos
dias 15 e 16 de julho, promoveu palestras, apresentações, cursos e visitas
técnicas sobre o tema.
Durante a programação, o presidente André Voltolini realizou uma
apresentação institucional do PMI,
bem como apresentou um panorama
atual sobre o gerenciamento de projetos no nosso país. No estande do PMI-RS, voluntários e diretores receberam
visitantes interessados sobre as atividades do PMI, a profissão em gerenciamento de projetos e as formas de
aproximação com a nossa entidade.

Reunião Banrisul
O presidente, André
Voltolini, e o diretor de
Finanças, Rogério Severo,
do PMI-RS reuniram-se no
dia 03/07 com a diretoria de
Tecnologia de Informação
do Banrisul em Porto Alegre.
O objetivo foi debater de
que forma as boas práticas
de gerenciamento de
projetos, preconizadas
através do trabalho da
entidade em nível mundial,
podem contribuir com as
rotinas do banco.

Diretor de Grupos de Interesse Ricardo Fischer, Voluntário Coordenador de
Apoiadores André Luiz Strey e Secretária Administrativa Ligia Fonseca.

Ciclo de palestras

Copa 2014 no RS:
Desafios e oportunidades

Crédito: Divulgação/SEL

O secretário estadual do Esporte
e do Lazer e coordenador geral do Comitê Gestor da Copa 2014 RS (CGCopa) Kalil Sehbe (foto) apresentará os
desafios e as oportunidades geradas
pela realização da Copa do Mundo
da FIFA Brasil 2014™ no Rio Grande

Voluntários do 8° Ciclo
de Palestras da Serra
Gaúcha se reuniram
durante os últimos meses
para preparar mais esta
edição do evento

do Sul durante a programação do 8°
Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha no
dia 17 de agosto na Universidade de
Caxias do Sul.
Em sua apresentação, Kalil abordará as principais ações que estão
sendo desenvolvidas pelo Governo
do Estado em parceria com a sociedade, nas mais diversas áreas como
saúde, segurança, infraestrutura e
qualificação profissional. Investimentos esses realizados de forma a contribuir na formação de um legado para
os gaúchos. Conforme o secretário
Kalil Sehbe, “nenhum recurso público
é aplicado no Rio Grande do Sul sem
que isso gere benefício para a sociedade gaúcha”.
Uma das ações do Governo do
Estado, por meio do CGCopa, foi o
apoio às cidades gaúchas para se
candidatarem a receber uma dele-

gação durante a Copa do Mundo
da FIFA Brasil 2014 ™, ou seja, serem
Centro de Treinamento de Seleções
(CTS). Com esse aporte, o RS possui
11 locais confirmados no Catálogo
que será apresentado pela FIFA às
delegações classificadas para a Copa
do Mundo 2014™: Bento Gonçalves,
Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul
(dois campos), Farroupilha, Gramado,
Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo e
Viamão. O número coloca o RS como
o segundo Estado com maior número
de CTS credenciados, sendo Caxias do
Sul a única cidade com dois centros
de treinamentos no mesmo município. Como a escolha do local onde se
hospedar durante a Copa 2014 cabe
as próprias delegações, mais de dez
países já visitaram o estado. Caxias
do Sul, por exemplo, recebeu, entre
outras delegações a França e o Japão.

Acontece
O 8° Ciclo de Palestras que acontece em Caxias do Sul no dia 17 de agosto.
A programação do 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”. As inscrições já se encerraram. Confira a programação:

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
A décima edição do maior seminário estadual do Brasil sobre Gerenciamento de Projetos do PMI-RS vai discutir
“Gestão de Projetos em um universo conectado, colaborativo e ágil”. Para atender às expectativas de um tema amplo e
complexo, a comissão organizadora do evento está buscando desenvolver uma grade diversificada de palestras e especialistas. Confira algumas delas, todas novidades deste ano:
Lidando com Questões Éticas - Kelly
Oliveira, integrante brasileira do Ethical Member Advisory Group (EMAG),
fará uma palestra para apresentar os
cinco passos do PMI EDMF, o “Ethical
Decision-Making Framework”. O guia
foi desenvolvido pelo PMI para orientar
profissionais a tomar decisões do ponto de vista da ética
quando confrontados com dilemas em um processo.
Projeto CITE - Unindo esforços públicos e privados, a iniciativa pretende
usar preceitos que formam a sigla do
seu nome — Comunidade, Tecnologia,
Inovação e Empreendedorismo — para
encontrar soluções inteligentes para a
cidade de Porto Alegre. Representantes das principais universidades do Estado do Rio Grande
do Sul, empresários e jovens cheios de ideias se uniram aos
idealizadores, o publicitário Alfredo Fedrizzi e o CEO do
fundo de investimentos Paradoxa, José Martins, que palestrará durante o Seminário.

Leader Coach - Mostrar como o Leader
Coach pode ampliar resultados nas
organizações é o objetivo da palestra
do treinador organizacional do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) Ireneu
Pinheiro. O especialista vai mostrar
como é possível ampliar os resultados
das organizações implantando e vivenciando a cultura do
Coaching, utilizando ferramentas, técnicas e aplicações.
Tomada de decisão sobre investimentos estratégicos - Sérgio Molina, estrategista Sênior de PPM na Ca Technologies, que possui mais de 10 anos de
experiência em fornecimento de soluções para Gestão de Portfólios de Projetos, e ministrará uma palestra sobre a
tomada de decisão sobre investimentos estratégicos. Esse
aspecto tem se tornado um dos mais críticos para a evolução de maturidade e relevância do PMO com os executivos
da organização.
Desconstruindo o mito da estimativa
perfeita. Eduardo Peres vai propor a
desconstrução do mito da estimativa
perfeita. Segundo ele, muitas abordagens de desenvolvimento de software
apresentam disfunções decorrentes de
uma crença em algo inatingível. Por
isso, a busca incessante por uma estimativa desde cedo em
um projeto pode determinar o seu fracasso.

Ricardo Vargas abrirá o segundo dia do seminário apresentando
o Escritório de Serviços de Projetos das Nações Unidas
O diretor do Grupo de Práticas de Projetos do Escritório
de Serviços de Projetos das Nações Unidas (UNOPS), Ricardo
Vargas, apresentará a estrutura, os processos e os desafios
do grupo de práticas de projetos da UNOPS, responsável por
apoiar e estruturar cerca de 1.200 projetos humanitários em
mais de 80 países, envolvendo cerca de 300 gerentes de projetos, que vão da construção de estradas no Afeganistão a
abrigos no Haiti, de campos de refugiado no Sudão à gestão
de fundos para tuberculose, malária e HIV em Mianmar.
Ricardo Vargas é especialista em gerenciamento de
projetos, portfólio e riscos, e responsável por projetos de
grande porte em diversos países nos últimos 15 anos, com
um portfólio de investimentos gerenciado superior a 18
bilhões de dólares. Seu trabalho tem como foco a melhoria da gestão dos projetos humanitários, de construção da
paz e de desenvolvimento de infraestrutura em dezenas
de países, como Haiti, Afeganistão, Iraque e Sudão do Sul.
Vargas escreveu onze livros sobre gerenciamento de projetos, publicados em português e inglês, com mais de 250 mil

exemplares vendidos mundialmente. É professor de gerenciamento de projetos em diversos cursos de MBA, participando do conselho editorial de revistas especializadas no
Brasil e nos Estados Unidos
Apoiadores
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