outubro 2013

Palavra do Presidente
Prezados filiados e amigos !
É com enorme satisfação que
escrevo-lhes neste mês, pois graças a
um trabalho dedicado, comprometido
e eficiente da diretoria, coordenadoria
de eventos, filiados e voluntários do
PMI-RS, realizamos no mês passado a
décima edição do Seminário anual de
Gerenciamento de Projetos, com muito sucesso e alguns recordes: mais de
750 participantes no Seminário; mais
de 170 participantes nos mini-cursos,
oficinas e workshops; 24 palestrantes; 9
expositores.
Em resumo, o maior evento de Gerenciamentos de Projetos do Brasil em
2013. Parabéns a todos que trabalharam e contribuíram para o sucesso deste Seminário. Tenho certeza que esta
edição ficará para a história.
Teremos, no mês de novembro, a
eleição do Conselho Fiscal do PMI-RS,
para o biênio 2014 a 2015. Em breve
vocês receberão as instruções de como

votar nesta eleição. Agradeço a todos
os membros do Conselho Fiscal atual
( 2012 a 2013 ), que trabalharam muito, nos apoiando para fazer com que
a gestão financeira do nosso capítulo
fosse periodicamente auditada e aprovada, dando-nos segurança de todo o
trabalho realizado pela diretoria executiva e secretaria.
Participarei, na última semana de
outubro, juntamente com os diretores
Rogério Severo (finanças), Ricardo Fischer (grupos de interesse) e Kelly Oliveira (Presidente Ex-ofício) do encontro
anual Norte Americano de líderes do
PMI, na cidade de Nova Orleans nos
Estados Unidos. O encontro deste ano
será inédito para o PMI Rio Grande do
Sul e também para todos os capítulos
do PMI no Brasil, pois o nosso capítulo estará recebendo oficialmente um
prêmio do PMI Global, como destaque
pelo nosso modelo de governança corporativa, onde concorremos com mais

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
Russel Souza – Diretor de Programas
Ben-Hur Souza – Diretor Adjunto de Programas
Leandro Vignochi – Diretor de Interiorização
Cíntia Schoeninger – Diretora Adjunta de Interiorização

de 30 capítulos de todo o mundo. Será
a primeira vez que um capítulo brasileiro recebe um prêmio deste tipo. Isto
muito nos orgulha, e no retorno, estarei
compartilhando com vocês maiores detalhes do mesmo.
Tenho sido um pouco repetitivo,
mas mais uma vez, ofereço a oportunidade para que vocês trabalhem voluntariamente conosco, para tornar o
PMI-RS cada vez maior, gerando cada
vez mais valor para os nossos filiados
e para toda a comunidade gaúcha de
gerenciamento de projetos. É com um
pouco do trabalho de cada um, que
conseguimos grandes feitos. Cadastre-se através do portal de voluntariado
do PMI ( https://vrms.pmi.org/ ) e nos
contate.
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

PMI-RS integrou equipe do “PMI MEGA Exam Development Workshop”
O diretor de Programas, Russel
Souza, representou o Capítulo Rio
Grande do Sul no “PMI MEGA Exam
Development Workshop”. O encontro
aconteceu entre os dias 28 e 30 de
setembro em Buenos Aires, Argentina. Na ocasião, mais de 150 profissionais da área de gerenciamento de
projetos tiveram como objetivo revisar, editar e criar questões e itens para
uso em futuros exames de credencial
do PMI.

Certificação

Última prova do ano em Porto Alegre
A data limite pra inscrição na prova para certificação
PMP é 09/11/2013, e o teste será aplicado no dia 14.12. Para
se inscrever, é preciso ter os seguintes dados: Group Testing Number, que é 0850121413, e site code, que é 0850.
A inscrição deve ser feita pelo site www.pmi.org no
Menu Certification. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail pmicertification@pmi.org .

Curso Preparatório para Certificação
PMP e CAPM está em andamento
As aulas acontecem entre 05/10 a 30/11 nas dependências do TecnoPuc em Porto Alegre. Este curso aborda
a 5ª Edição do Guide to the Project Manegement Body of
Knowledge (PMBOK® Guide), que será base da próxima
prova para obter as certificações.

Alianças e convênios

Banrisul assina convênio com PMI-RS
No dia 12/09/2013, o presidente André Voltolini (D) assinou
um termo de convênio do PMI-RS
com o Banrisul, representado pelo
diretor da área da Tecnologia da Informação Joel Raimundo. A formalização ocorreu durante a sessão
solene de abertura do X Seminário
de Gerenciamento de Projetos do
PMI-RS. O convênio tem o objetivo
de aproximar as duas organizações
a fim de promover o intercâmbio
de boas práticas de gerenciamento
de projetos, através de ações que
disseminem e solidifiquem estes
valores.

Conheça o PMI
O Presidente André Voltolini palestrou para os alunos do Curso de Administração na Faculdade Cenecista de
Bento Gonçalves no dia 19/09/2013. A palestra foi organizada pela professora e arquiteta urbanista Magda Cobalchini, que também é filiada ao PMI-RS, dentro da disciplina de Administração em Projetos. O objetivo foi proporcionar aos seus alunos e a outros interessados dos cursos de Publicidade e Propaganda, Empreendedorismo
e Técnico de Segurança, contabilizando aproximadamente 120 pessoas. O tópico apresentado por Voltolini foi a
profissão de Gerente de Projetos e o Gerenciamento de Projetos em um mundo conectado, colaborativo e ágil.

Projetos especiais

Seminário de Gerenciamento de Projetos
bate recorde de participantes
O Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS
chegou a décima edição no mês de setembro, e foi marcado por recorde de participantes e atrações inéditas. O público inscrito nos dois dias de palestras superou o número
de 750, e os participantes dos outros dois dias de oficinas e
minicursos chegou a 170. O evento ocorreu entre os dias 10
e 13 de setembro de 2013 no Centro de Evento da PUCRS.
Dos participantes, 41,2% não eram filiados ao PMI e
26,6% eram filiados ao PMI-RS. Tivemos também uma parcela de 26% de inscritos através da modalidade de grupos.
A audiência do evento costuma ser constituída por profissionais com formação superior. Pouco mais de 28% eram

Mesa de abertura do Seminário

pós-graduados, 22% graduados e 10% eram doutores. E
boa parte, 505, eram do Rio Grande do Sul. O restante veio
de outros estados, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Paraná,
Bahia e Maranhão.
Entre as novidades desta edição estavam a mudança
de três palestras simultâneas para duas, a presença de três
keynote speakers e a abertura feita pela Orquestra Sinfônica da PUCRS. Cerca de dez músicos da Orquestra Sinfônica
da PUCRS executaram os Hinos Nacional e Rio Grandense.
Outra atração foi a instalação do Totem Snap, um equipamento que permitia tirar fotos na hora publicando-as na
fan page do evento.

Orquestra Sinfônica da PUC-RS

Na noite do dia 12/09/2013, mais de 30 pessoas
se reuniram para o happy hour, no Boteco do
Natalício no Bairro Moinhos de Ventos.

Totem Snap

Projetos especiais

Diretores, Voluntários e Palestrantes com Ricardo Vargas

Interação da platéia com a palestra

Steve Delgrosso da IBM/PMI abriu o primeiro dia
O diretor do Centro de Excelência em Gerenciamento de Projetos da
IBM, Steve DelGrosso, falou sobre a importância da comunicação entre o gerente de projetos e os patrocinadores.
Contando experiências de seus mais
de trinta anos no mercado de trabalho,
o especialista mostrou como tornar a
comunicação com o patrocinador de
um projeto efetiva e contribuir para
que o projeto tenha sucesso.
DelGrosso ressaltou logo no início
da sua fala que o propósito do gerente de projetos é fazer com que todos
envolvidos no projetos, colaborem
não só com um negócio, mas ajudem
a tornar um país mais rico. E nesse processo, a relação com os patrocinadores do projeto se torna fundamental.
Pesquisa realizada pelo PMI em 2012
mostrou que organizações com maior
maturidade envolvem os patrocinadores em 80% dos seus projetos, e esse
indicador reduz para 50% em organizações com menor maturidade.
Dicas sobre como envolver os patrocinadores em um projeto:
• entender o que eles precisam
saber;
• educá-los sobre o projeto, ou seja,
fazê-los conhecer o projeto;
• convidá-los para a primeira
reunião;
• ser conciso quando for passar
informações;
• mantê-los a par de etapas
importantes, mesmo que elas
envolvam más notícias.

“o propósito do gerente
de projetos é tornar todos
envolvidos no projetos”

Projetos especiais

Ricardo Vargas da ONU
iniciou o último dia do evento

Ricardo Vargas, Diretor do
Grupo de Práticas de Projetos do
Escritório de Serviços de Projetos
da ONU “Para gerente projetos
na ONU é fundamental respeitar
as diferenças culturais”

Para profissionais interessados no
trabalho do UNOPS, existe o site:
https://gprs.unops.org/pages/
viewvacancy/VAListing.aspx

O dia a dia de Ricardo Vargas é conduzir uma equipe de 300 especialistas
em gerenciar projetos, com formações
em diversas áreas, e passar de país em
país, garantindo que os projetos humanitários das Nações Unidas aconteçam. O profissional é Diretor do Grupo
de Práticas de Projetos do Escritório de
Serviços de Projetos da ONU (UNOPS),
é brasileiro e fez, no dia 13/09/2013, a
abertura do segundo dia de palestras
do X Seminário de Gerenciamento de
Projetos.
Com o tema Sustentabilidade Social, Ambiental e Econômica em Projetos Humanitários: A Experiência do
Escritório de Serviços de Projetos das
Nações Unidas, Vargas demostrou o
porquê os projetos realizados pelas
Nações Unidas são únicos. As localidades em que esta equipe atua, estão em
condições de extrema pobreza, não
tem infraestrutura básica, como luz e
água, e muitas vezes são lugares muito

violentos, onde os gerentes de projetos não tem permissões de acesso.
Por isso, para gerenciar projetos
cujas condições estão longe de serem
perfeitas, como referiu o palestra, é
preciso se adaptar e respeitar características culturais diferentes e desenvolver capacidade de trabalho local. Esse é
um dos preceitos para que os projetos
sejam realizados pelas Nações Unidos.
Além disto, foca o desenvolvimento de
projetos para novas atividades econômicas envolvendo a comunidade local, especialmente as mulheres. Outra
ação mandatória é a formação de gerentes de projetos locais, para que 50%
da forma de trabalho seja encontrada
na região. Neste ano foram treinados
160 gerentes e 290 estão em um processo de certificação que a ONU desenvolveu. Além disso, o escritório já
treinou 1100 pessoas e avalia em média 450 projetos ao ano.
Todos esses esforços são necessários porque a responsabilidade do
Grupo de Práticas de Projetos do Escritório de Serviços de Projetos da ONU
(UNOPS) é ser o braço operacional das
Nações Unidas para o gerenciamento
de projetos, construção de infraestrutura e aquisições. E são eles que garantem que os projetos sejam entregues,
sendo financeiramente e eticamente
sustentáveis. Isso significa, segundo
Ricardo Vargas, contribuir com o desenvolvimento dos locais onde estão
através de projetos compatíveis com
o meio ambiente e social, usando mão
de obra local, envolvendo de outras
formas a comunidade e garantido que
tenham uma continuidade.

Paulo Storani, consultor ex-comandante
do BOPE, fez a palestra de encerramento
Em uma palestra que misturou
bastidores dos filmes Tropa de Elite e
histórias do dia a dia do Batalhão da
Polícia Especial do Rio de Janeiro, o ex-comandante do BOPE e consultor das
obras do diretor de cinema André Padilha, Paulo Storani fez o encerramento do X Seminário de Gerenciamento
de Projetos. Ao longo de uma hora e
meia, Storani mostrou porque ‘missão
dada é missão cumprida’ neste esquadrão da polícia encarregada dos trabalhos mais difíceis no país.
Encontrar motivação para encarar metas que tenham valor para as
pessoas envolvidas é o primeiro ensinamento de Storani. Outro, e que está
entre os fundamentos do BOPE, é um
processo de seleção e treinamento rígido. Por fim, a regra, que chamou de
vitoriosa, é formada pelo seguinte processo que conduz ao sucesso: determinar o objetivo, ou seja, definir a missão;
planejar, ou seja, definir estratégias e
táticas; preparar a equipe, mobilizando e capacitando-a; executar o plano;

“É a motivação da
equipe que faz o
lema ‘missão dada é
missão cumprida’ ”

e ter disciplina e excelência, avaliando
o resultado, para confirmar ou corrigir
e aprender.

Project Model Canvas foi outra matéria inédita no evento
O professor e consultor José Finocchio, palestrou sobre o Project Model Canvas. O tema, que foi
foco do workshop dado no dia 10/09/2013, e de
palestras do X Seminário de Gerenciamento de Projetos no dia 13.09. Segundo Finocchio, o objetivo
foi mostrar como “Gantt Charts” e curvas mostram
uma visão limitada da realidade do projeto e apresenta um novo paradigma para o controle real dos
projetos: a visão por workflows. A ideia principal é
apresentar uma ferramenta de facilitação visual: o
Project Model Canvas.

Projetos especiais

Cases foram apresentados
CEEE
Vinícios Machado de Oliveira, CEO da Viniplan,
redesenhou e implantou esse processo na CEEE
utilizando a tecnologia ORACLE-Primavera. O palestrante mostrou como isso foi feito e detalhou o
cenário da gestão do projeto segundo o modelo
anterior e o atual da CEEE, assim como os ganhos
percebidos e mensurados.

CITE
José Martins mostrou como os gerentes de
projetos podem aproveitar a oportunidade criada
por este projeto. Unindo iniciativas públicas e privadas, o projeto CITE pretende usar preceitos que
formam a sigla do projeto — Comunidade, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo — para
encontrar soluções inteligentes para a cidade de
Porto Alegre

Vôos Parabólicos
Thais Russomano contou como acontece a
elaboração de projetos para vôos parabólicos, que
têm sido essencial para o aprimoramento da exploração espacial do homem nos últimos anos.

Eric Dorion, Consul do Canadá em Porto Alegre
(alto, à esquerda); Leader Coach foi um dos temas
diferenciados desta edição, com Gloria Abreu,
Master Coach Trainer do Instituto Brasileiro de
Coaching (acima); e a Palestra Jogos de Trabalho,
que tirou os participantes do lugar

Apoiadores

Projetos especiais

Oficinas e cursos

Adilson Pize com sua turma de Alinhamento
Estratégico de Projetos

Andrei Monteiro ministrou a
oficina de Portfolio Experience

Turma de Rogério Severo da Oficina de Fiscalização
em Obras Públicas e Gerenciamento de Projetos

Jorge H. Audy trabalhou o tema Scrum

José Finocchio trouxe a inédita Project Model
Canvas

Oficina de Gerenciamento em Riscos com
Kelly Oliveira

Eliste Pagano e sua turma de Inteligência Emocional em Projetos

Grupos de voluntários entrega Projeto do Seminário
Uma equipe de 24 pessoas se reuniu sob o comando da
diretoria de Projetos Especiais ao longo de mais de sete meses
para trabalhar como voluntários no X Seminário de Gerenciamento de Projetos. Além de desempenharem funções que estavam presentes nas edições anteriores dos eventos, como ser
padrinho e madrinha de palestrantes ou organizar o processo
de seleção de artigos e trabalhos acadêmicos, neste ano, organizaram um grupo de trabalho para desenvolver o Projeto Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS.
Para isso, o grupo se dividiu em duas equipes e atuou em
nove áreas de trabalho. A primeira equipe foi designada para
funções de atuação em tarefas especiais durante os meses que
antecederam o evento e, principalmente, durante o evento.
Dentre estas funções estão traduções, coordenação de grade
de palestra, coordenação financeira, coordenação de artigos,
coordenação de minicursos e oficinas, coordenação de padrinhos e madrinhas de palestrantes e coordenação de apoiadores.
A segunda equipe, que fez o apoio à gestão do projeto,
foi composta por 12 integrantes e teve o trabalho focado na
confecção dos planos do projeto, de acordo com as dez áreas
de conhecimento do PMBOK Guida 5ª edição. Foram diversas
reuniões presenciais e mais de 50 horas de trabalho individual.
O material foi entregue oficialmente na solenidade de abertura
do evento pela voluntária Tatiane Ott, representando o corpo
de voluntários, diretamente para o presidente do capítulo Sr.
André Voltolini.

Projetosna
PMI-RS
especiais
Mídia

Veículo: Baguete
Site: www.baguete.com.br
Data: 12.09
IBM: como ser uma empresa de projetos?
http://www.baguete.com.br/noticias/12/09/2013/
ibm-como-ser-uma-empresa-de-projetos

Sexta-feira e fim de semana
13, 14 e 15 de setembro de 2013

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Veículo: www.jornaldocomercio.com.br
Sessão: Galeria de Fotos
Nota: Ricardo Vargas – X Seminário de
Gerenciamento de Projetos
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Transparência é chave do sucesso de projetos
Executivo da IBM destacou a importância do método no gerenciamento de planos pelas empresas

Estabelecer uma comunicação clara,
honesta e precisa com os patrocinadores
de um projeto é ponto-chave para quem
gerencia qualquer plano, seja público seja
privado. Somente assim é possível que
uma empresa tenha o panorama real do
andamento e possa comparar e buscar
alternativas que mantenham o planejamento enquadrado na forma original,
ensina o diretor do Centro de Excelência
em Gerenciamento de Projetos da IBM,
Steve DelGrosso. O executivo esteve em
Porto Alegre nesta quinta-feira para ministrar palestra durante o X Seminário de
Gerenciamento de Projetos, no Centro de
Eventos da Pucrs. Para um público formado por profissionais de grandes empresas
com atuação nacional e internacional,
DelGrosso destacou que somente com
transparência e método se alcança uma
visão clara de quais rumos devem ser traçados em caso de um projeto atrasar ou
gastar além do previsto, por exemplo. “E
se não há problemas, também é bom que
se diga”, frisou.

ajuda”, reforçou o palestrante. Ao citar as obras
da Copa de 2014 no Brasil,
ele sinalizou a importância de entender, além dos
aspectos técnicos do plano inicial, quais os impactos e de que forma cada
projeto afetará as pessoas
ao redor.
Outro aspecto relevante, segundo o especialista em realização do
gerenciamento de risco e
revisões de programas, é
utilizar metodologia padrão. “Nesse sentido, o
PMI (Project Management
PMI auxilia com o guia de melhores práticas, diz DelGrosso
Institute, instituição com
Para DelGrosso, a relação de confian- 15 escritórios no País) pode ajudar com
ça com os executivos que custeiam um seu guia de melhores práticas para gerenprojeto está entre os principais aspectos ciamento de projetos, que orienta não só
que devem ser considerados, porque so- a parte técnica, mas o profissional que
mente assim os gerentes podem obter os gerencia e a forma como deve se dar o
recursos e prazos que se fizerem necessá- relacionamento e a comunicação entre as
rios no decorrer do percurso. “O gerente pessoas”, sugeriu.
DelGrosso advertiu ainda que, quande projeto tem que ter claro que o executivo irá ajudar, caso ele caso venha a pedir do não se faz gerenciamento de risco ou
JOSÉ LUIZ ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC

Adriana Lampert
adriana@jornaldocomercio.com.br

de tempo de forma correta, tem-se uma
grande chance de se gastar mais do que
se pode ou extrapolar prazos de execução. “Isso explica porque muitas obras
da Copa não serão concluídas até o ano
que vem”, opina o gerente de projetos e
representante brasileiro do PMI, Juliano
Reis, que durante o seminário traçou um
panorama do gerenciamento de projeto
na economia global. “Onde falta plano estruturado, faltam governança e processo,
o que trava o andamento do projeto em
termos de execução”, completa Reis.
“Muitos projetos que são feitos por
governos ainda sofrem com a dificuldade
dos gerentes de controlar o cronograma
de forma profissional. O motivo pelo qual
atrasam e têm custos elevados é porque
não têm padrão de gerenciamento”, concorda DelGrosso. “Um dos maiores problemas dos países latino-americanos é a
baixa valorização do planejamento”, observa Reis. “Países da Europa e os Estados
Unidos já estão voltados para a importância do uso de uma metodologia que irá
evitar o retrabalho e baixar o índice de insucesso da empreitada, evitando futuros
problemas antes mesmo que aconteçam.”

E
HÁ 67 ANOS PROMOVENDO EDUCAÇÃO
E QUALIDADE DE VIDA PARA OS GAÚCHOS.

É cuidando do bem-estar das pessoas e qualiﬁcando
para o trabalho que o Sesc e o Senac fazem a diferença
na vida de milhares de gaúchos.

www.fecomercio-rs.org.br
/fecomerciors

@fecomercio_rs

Jornal do Comércio
Data: 13.09
X Seminário - Palestra Steve DelGrosso

Correio do Povo
Data: 14.09
Palestra Ricardo Vargas

JCEmpresas

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Segunda-feira, 16 de setembro de 2013
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Com a colaboração de Gláucia Civa, Leandro Souza e Juliana de Brito

UM, DOIS, TRÊS

IBM, uma empresa de projetos
Steve DelGrosso, diretor do Centro de Excelência
em Gerenciamento de Projetos da IBM

1

- A IBM mudou sua orientação de
negócios na virada do século, e parte dessa mudança é o plano de ser
essencialmente baseada em projetos.
Como foi isso?
Steve DelGrosso - Embora tenhamos
sempre pensado em alternativas para otimizar o trabalho da companhia, a transformação ganhou força com a criação do
Centro de Excelência, em 1996. Dois anos
depois, Lou Gerstner (CEO da IBM na épo-

ca) definiu que teríamos que nos tornar
uma empresa 100% de projetos. Trabalhamos nisso até hoje.
- Como a IBM estrutura a sua operação para gerir os projetos?
DelGrosso - Nos apoiamos em
sete chaves que norteiam a composição dos projetos. Essas chaves envolvem as noções de cronograma, escopo,
time, benefícios, riscos, envolvimento
dos acionistas e entregas. A partir disso, agilizamos a comunicação entre as
equipes e seus gestores, melhorando a
execução.

2

SOCIAL

BAGUETE/DIVULGAÇÃO/JC

LIGUE 3213.1333.

AGENDA
8 16/9 - Reunião-almoço Sinduscon/RS - O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, apresenta o parque Canoas da Inovação. Às 12h30min, na sede da entidade (av. Augusto
Meyer, 146). Reservas pelo (51) 3021.3440.
8 24/9 - Panorama Softsul - Claudio Mazzola, coordenador de inteligência tecnológica da Clarke, Modet & Co Brasil de São Paulo, fala sobre inovação, inteligência competitiva e propriedade intelectual. Das 16h às 18h. Inscrições online: www.softsul.org.br

MERCADO DE TRABALHO
Meta - Arquiteto/Desenvolvedor AX. Nível pleno/sênior com experiência em Dynamics. Imprescindivel sólida vivência com X++. Desejável SQL Server 2005/2008. CVs
com pretensão salarial para bianca.beloqui@meta.com.br 8 8 8 Tivea - Webdesigner. Photoshop, Fireworks, Illustrator e CorelDraw. Linguagens: HTML, CSS e
JavaScript. CVs: rh@tivea.com.br.

8 Procergs
Criado pela empresa,
o sistema Abordagem
Móvel de Veículos (ABM)
foi o grande vencedor
da 12ª edição do Prêmio
Excelência em Governo
Eletrônico.
8 LinkedIn
Pelo menos entre altos
executivos do Sul, a
rede não está com essa
bola toda. Só 15% deles
colocam as informações
completas nos seus CVs
virtuais, aponta pesquisa
da Mapper.
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GESTÃO

A Datacom começou a fabricar modems
ADSL para a Telefonica/Vivo em sua fábrica
de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana
de Porto Alegre. É uma notícia importante: é
a primeira vez que se viabiliza a produção
desse tipo de equipamento em alto volume
fora da China. Para atender à demanda inicial de 50 mil produtos por mês, a Datacom
investiu em uma nova linha de produção e
na contratação de 150 funcionários, elevando o número total de colaboradores para
820. Inaugurada no final do ano passado, a
fábrica de Eldorado tem 11 mil metros quadrados e custou R$ 40 milhões.

Setor de TI na Exame PME

Cinco empresas do setor de TI do Rio
Grande do Sul foram listadas no ranking
250 Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
que mais cresceram no Brasil entre 2010 e
2012, divulgado pela Revista Exame. Elas
foram: Teevo (Caxias do Sul, 12º), Delta
Easy Solutions (Porto Alegre, 99º), Altus
(São Leopoldo, 109º), Constat (Porto Alegre,
196º) e Digistar (São Leopoldo, 235º). As
250 empresas reunidas na lista somaram
receitas líquidas de R$ 14 bilhões em 2012,
crescimento conjunto de 16% em relação ao
ano anterior. Confira mais detalhes e a lista
completa: http://abr.ai/12bfQtN.

FREDY VIEIRA/JC

Brasileiro lidera ação da
ONU para reconstruir áreas
de desastres e guerras
Patrícia Comunello

O mineiro Ricardo Viana Vargas escreveu 12 livros
sobre uso de ferramentas de gestão para melhorar a
eficiência na execução de projetos. Há pouco mais de
um ano, o telefone em casa tocou com um convite do
interlocutor: chefiar o grupo de Práticas de Projetos do
Escritório das Nações Unidas (Unops), sediada em Copenhague. Vargas, engenheiro químico, mestre em engenharia de produção e em gerenciamento de projetos,

Datacom faz
modems para Vivo

ANUNCIE NO JC.

7

Economia

patriciacomunello@jornaldocomercio.com.br

- Hoje em dia, como está a Big Blue
no caminho de ser 100% baseada
em projetos?
DelGrosso - Estabelecemos três fases
para atingir esse objetivo e já completamos
duas. Primeiro, definimos e treinamos os gerentes de projetos. Depois, estabelecemos os
métodos e ferramentas. O terceiro passo é inserir todos os profissionais da empresa a colaborar dentro desse workframe. Parece contraditório, mas acho que essa terceira fase nunca
será completada. Sempre estamos aperfeiçoando, adotando novos processos ágeis e experimentando para otimizar os projetos.

8 O gaúcho Lucas Mello, sócio-fundador
e CEO da LiveAD, agência digital com sede
em São Paulo, foi eleito o profissional mais
inovador do Brasil pela revista ProXXIma.
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Jornal do Comércio - Porto Alegre

Jornal do Comércio - A ONU
tem dificuldade em cumprir planos
previstos em áreas de desastres e
pós-conflitos?
Ricardo Viana Vargas – Não,
necessariamente. A dificuldade está
em todos os segmentos e negócios,
mas mais especificamente no setor
de desenvolvimento. A ação da organização em criar uma área dedicada
a isso foi pioneira.
JC – Qual é o volume de projetos
e recursos com que vocês lidam?
Vargas – Hoje são 1,2 mil, somam
pouco mais de US$ 1 bilhão, que vão
de ponte no Sri Lanka, abrigo no Haiti, eleição no Afeganistão, escola no
Sudão, sistema prisional na Monróvia, na Libéria. Rodovias nos mais
variados locais. Todos em zonas de
pós-destruição, conflito e alguns em
países em desenvolvimento. Atuamos onde a iniciativa privada não
tem interesse ou condições para fazer
investimentos.
JC – E como é a execução das
obras, que empresas se dispõem a
fazer?
Vargas – Temos engenheiros e
operários, que somam total de 7,5 mil

não teve dúvida: mudou-se com a família para a sede e
agora chefia um grupo com mais de 7 mil pessoas situadas nas zonas mais remotas e críticas do globo. Convidado do X Seminário de Gerenciamento de Projetos
PMI-RS, que ocorreu até sexta-feira na Pucrs, o diretor
da Unops destacou a relação com as pessoas dos locais
em conflito, e apontou que a gestão de prazos e custos consegue firmar pontes mais seguras entre desejos
e ideias, um exemplo às obras da Copa do Mundo. O
mineiro garante que no Afeganistão, na Somália e Haiti
há bons resultados.

pessoas no mundo. No escritório da
Dinamarca, estão apenas 17 técnicos.
No apoio e suporte, são outras 15 pessoas, mas em campo existem 300 gerentes de projetos. Mas também contratamos colaboradores terceirizados
para realizar as obras e agregamos
aspectos de desenvolvimento de capacidades nacionais.
JC – O Brasil tem uma safra de
obras para a Copa. Em Porto Alegre,
há dificuldade de cumprir prazos e
demandas. Falta gerenciamento?
Vargas – Não conheço como estão as obras aqui, mas os resultados
melhoram com mais gestão. O gerenciamento aprimora o resultado, ou
seja, a chance de ter melhor desempenho aumenta. O controle das situações é maior. Todos os pontos relacionados à gestão devem ser observados
por governos e pela iniciativa privada. O problema é que não existe hoje
uma cultura no mundo de um bom
processo de planejamento: temos de
um lado um conjunto de ideias, e do
outro, de desejos. A ponte são os projetos e, se ela não for construída com
solidez, não há como cumprir prazo
e custos.

JC – Há recursos suficientes para
executar os projetos da Unosp?
Vargas – Para bons projetos não
faltam recursos e pessoas bem intencionadas para apoiar. O dinheiro
vem de doações, feitas por governos,
entidades e fundação e agências das
Nações Unidas. E antes de fazer confirmamos se a iniciativa está dentro
do mandato da organização. A prestação de informações ocorre por meio
do site, e os gastos são transparentes.
JC – Existem muitas empresas
interessadas em executar esses
planos?
Vargas – Normalmente, o interesse é menor. Mas todo o processo de
compras é transparente e feito pelo
site da organização. Colocamos ali
tudo que estamos precisando, e nossa
demanda costuma ser gigantesca. Às
vezes, não achamos candidato para
executar projetos.
JC - Com a nova estrutura, está
sendo possível cumprir prazos?
Vargas – Estamos conseguindo,
mas há muitos desafios. Melhoramos
a cada dia os resultados, mudando o
conceito de só fazer no prazo para ter
a certeza de que o projeto atinge o ob-

Ricardo Viana Vargas chefia grupo com mais de 7 mil
pessoas situadas nas zonas mais remotas e críticas

jetivo. É uma escola? Estamos construindo o modelo certo? Os alunos
estão frequentando o local? Muitas
vezes não se entende o engajamento da
comunidade, o que “Não existe hoje
resulta em escola sem uma cultura no
aluno. Portanto, precisa saber administrar mundo de um bom
uma situação dessas
processo de plapara que não vire um
problema crônico, o nejamento: temos
que geraria uma grande sensação de fracas- de um lado um
so. Por isso, aplicamos conjunto de ideias,
o conceito de sustentabilidade, que não é e do outro, de desó a ambiental, mas a
social. Ou seja, como sejos. A ponte são
usar a mão de obra os projetos e, se ela
local na construção,
o que gera dinheiro, não for construída
economia e prosperidade, alinhando tudo com solidez, não há
com o que a comuni- como cumprir prazo
dade espera. Estamos
falando de localidades e custos.”
com pouca esperança,
áreas que enfrentaram desastres, não
podemos nos dar ao luxo de falhar.
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