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Palavra do Presidente
Estamos na fase final da preparação
do 11º Seminário de Gerenciamento
de Projetos do PMI-RS, que acontecerá
de 09 a 12 de setembro no Centro de
Eventos da PUC, em Porto Alegre. Até o
final de agosto, 600 pessoas estavam
inscritas no evento, e estimamos
superar o número de participantes
do Seminário do ano passado. Mais
uma vez, estamos com uma grade
de programação diferenciada, com

a participação de palestrantes de
renome nacional e internacional em
Gerenciamento de Projetos. Confira a
programação detalhada no website
do evento (www.seminário.pmirs.
org.br). Caso você ainda não tenha
se inscrito, ainda há tempo. Temos
também um programa de descontos
para empresas que façam inscrições
em grupo. Ajudem-nos a divulgar
este Seminário, na sua empresa e nas
redes de relacionamento. Esta é uma
oportunidade ímpar de atualizar-se
e desenvolver-se em gerenciamento
de projetos, participando de nossos
workshops, palestras e painéis.
Acompanhem também, nesta
Newsletter, outro sucesso do Capítulo,
o PMDay - PMO, com abordagem
em Escritórios de Gerenciamento de
Projetos – Cases e Painéis. Agradeço
mais uma vez aos nossos parceiros,
SENGE e PUCRS, no apoio a estes
eventos, bem como aos patrocinadores
SUPRIA e UNICRED.

Muito obrigado a você, voluntário,
que trabalha junto conosco, tornando
o PMI-RS um dos capítulos mais
reconhecidos e valorizados do PMI no
Brasil .
Voluntarie-se, e venha trabalhar
conosco para, cada vez mais,
perpetuarmos o PMI-RS. Cadastre-se
através do portal de voluntariado do
PMI ( https://vrms.pmi.org/ ) e contate
a nossa diretoria de programas (
programas @pmirs.org.br ).

JUNTOS FAZEMOS MELHOR !
Boa leitura e um ótimo mês
para todos.
Forte Abraço,
André Voltolini
Presidente
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PMDay PMO debateu as melhores práticas na implementação
de Escritórios de Projetos

A segunda edição do projeto
PMDay teve a participação
de mais de 130 pessoas,
na tarde de 22 de julho, no
auditório da Faculdade de
Informática da PUCRS, para
debater práticas e cases de
empresas com experiência
relevante na área.
Participaram gerentes e
executivos de organizações como
GetNet, Metroll, Solluzione, Supria,
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Terra Networks e Unicred do Brasil
- Unidade Porto Alegre.
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A abertura foi formada por
uma apresentação das práticas
e iniciativas relacionadas a PMO
do PMI e teve a contribuição
da ex-presidente do PMI-RS e
representante do Comitê de Ética
do PMI Global, Kelly Oliveira, e do
diretor de Alianças e Convênios
do PMI-RS, Thiago Regal. Além
disso, o coordenador da PósGraduação de Gerenciamento
de Projetos da Facin, Cristiano
Galina, compartilhou iniciativas da
academia na abordagem do tema.

A programação do evento
foi formada por uma palestra do
coordenador do PMO da TI da
Unicred do Brasil – Unidade Porto
Alegre, Vitor Garcia Jordan. Ele
contextualizou a implementação
e a importância do PMO na etapa
de mudanças e expansão pela
qual passou o Sistema Unicred,
formado por um conjunto
de instituições financeiras
cooperativas.
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A diretora da Solluzione especializada em Expansão
de Negócios, Consultoria e
Marketing de Relacionamento na
área de Tecnologia da Informação
- Silvia Somenzi, falou em seguida
sobre Estratégia de Comunicação
de PMOs. Ela enfatizou a

O CEO da Metroll,
especializada em gerenciamento
em obras do varejo, Ricardo
Moraes, e o gerente de PMO,
Fernando Bartelle, trouxeram
cases da implementação de
PMOs liderados pela empresa em
diversas organizações voltadas
ao varejo, e abordaram desde
conceitos até novas tecnologias
usadas.
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importância da comunicação
no sucesso da implementação
e funcionamento de Escritórios
de Projetos. Segundo Silvia, a
comunicação e o relacionamento
são imensos desafios e legítimas
peças-chave para a implantação
de PMO, para Gestão de Projetos,

Gestão de Programas e para a
Gestão da Mudança. Através
de cases e fazendo referência
a metodologias, a especialista
demonstrou como deve ser
estruturada a estratégia de
comunicação e como deve ser
conduzido o relacionamento.
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No intervalo, a plateia
participou do coffee networking,
que antecedeu o painel de
debates que encerrou o evento.
Os desafios e a utilização de
metodologias ágeis nas empresas
Terra Networks e GetNet fizeram

parte da pauta do debate do
painel de encerramento do
PMDay PMO. Mediado pelo
diretor de Alianças e Convênios
do PMI-RS, Thiago Regal, o
painel teve a colaboração da
coordenadora do Escritório de

Projetos de TI da GetNet, Ana
Paula Guadaguinin, e do diretor
de Filiação e Certificação do
PMI-RS e gerente de projetos
de TI da Terra Networks, Samuel
Dall’Agnol.

A iniciativa foi patrocinada pelas empresas Supria e Unicred, e recebeu o apoio da
Faculdade de Informática da PUCRS (Facin), Grupo de Usuários de Gerenciamento de
Projetos da Sucesu-RS e Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS).
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Projeto é da diretoria de Projetos Especiais

A realização de diversos eventos ao longo do ano é o objetivo da iniciativa chamada de
PMDay. A fim de divulgar boas práticas e cases de gerenciamento de projetos em diversas
áreas, um grupo de voluntários, ligados à diretoria de Projetos Especiais do PMI-RS, está
focado na realização de eventos temáticos. Além deste evento sobre PMO, outra edição foi
realizada nas noites de 11 e 12 de junho, e teve como foco o segmento de Engenharia e a
Gestão com Stakeholders.

Alex Rosa e Anderson Rodrigues Matos são os gerentes do
projeto. Ainda participaram desta iniciativa a coordenadora dos
voluntários, Lígia Fonseca, e a coordenadora de Eventos, Larissa
Barônio, além dos voluntários: André Strey, Bruno Cassio, Karina
Dall Agno, Mauricius Medeiros, Vicente Carvalho, Wecsley Fey.
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Congresso Internacional de Gestão

PMI-RS participou como expositor do 15° Congresso
Internacional da Gestão
No 15° Congresso
Internacional da Gestão,
organizado pelo Programa
Gaúcho de Qualidade e
Produtividade (PGQP), o PMI-RS
participou como expositor na

Feira de Negócios e realizou um
‘Conheça o PMI’ na tarde do dia
8 de agosto, que contou com
a participação de mais de 40
pessoas. O evento reuniu uma
programação de palestras sob o

tema central “Gestão Colaborativa:
Inspire-se, Participe, Transforme”.
Voluntários e diretores do PMI-RS
participaram do evento.

Evento aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto no
Centro de Eventos da Fiergs em Porto Alegre.

Equipe de Voluntários

Estande com congressistas
Fabiane Carla Dolinski, do setor de qualidade do Hospital Tacchini, foi
sorteada durante o Conheça o PMI com um voucher para assistir aos
dois dias de palestras do 11° Seminário de Gerenciamento de Projetos
do PMI-RS.
Outra contemplada que passou pelo estande do PMI-RS e foi
sorteada no primeiro dia do evento foi a gestora de qualidade da
empresa Kenta de Porto Alegre: Cristina Ito Bairros.
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Diretor Rogério Severo realizou uma palestra ‘Conheça o PMI’.
A pesquisa sobre
Maturidade em
Gerenciamento de Projetos,
realizada periodicamente há
mais de uma década, foi um
dos pontos abordados na
palestra realizada para um
público de 40 congressistas.
Durante sua apresentação,
o diretor do PMI-RS, Rogério
Severo, destacou que o
levantamento mostra que
está havendo um aumento
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equilibrado da cultura de
gerenciamento de projetos no
país e que o uso de boas práticas
de gerenciamento de projetos
tem implicado em um maior
sucesso e reconhecimento
da área de projetos pela alta
administração das mais de 400
empresas participantes na última
edição.
Outro ponto enfatizado
durante o Conheça o PMI foi
o perfil dos profissionais de

gerenciamento de projetos que
a companhias brasileiras estão
buscando. Liderança e posturas
ocupam os primeiros lugares. A
comunicação e a necessidade
de resolver conflitos são as
características mais sensíveis
nestes profissionais. “O que mais
as empresas sentem falta não é
de capacidade técnica na área”,
ressaltou o diretor Rogério Severo.
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Alianças e Convênios

DMAE Porto Alegre recebe um ‘Conheça o PMI’
No dia 01 de agosto, o diretor
de Finanças, Rogério Severo,
realizou um Conheça o PMI
para integrantes da diretoria do
Departamento Municipal de
Água e Esgoto (DMAE) de Porto
Alegre. O órgão é responsável

pela captação, tratamento
e distribuição de água, bem
como pela coleta e tratamento
do esgoto sanitário em Porto
Alegre. A palestra do PMI teve o
objetivo de apresentar formas
de qualificar o corpo técnico

do Departamento através da
disseminação de melhores
práticas de gerenciamento de
projetos.

PMI e gerenciamento de projetos foram tema de palestra
em Caxias do Sul
O presidente do PMI-RS,
André Voltolini, foi o palestrante
convidado das instituições Trino
Polo e Sebrae/RS.
O PMI e o gerenciamento de
projetos foram temas do evento
Bom-dia TI realizado na manhã
de 01 de agosto promovido pelo
Trino Polo – Polo de Informática
da cidade e pelo Sebrae/RS
em Caxias do Sul. Com o tema
“Gerenciamento de projetos – o
alto custo do baixo desempenho”,
o presidente do PMI-RS, André
Voltolini, palestrou para uma
plateia de empresários da região.

Voltolini contextualizou o PMI
e citou o foco estratégico do
projeto: pessoas, empresas e
instituições de ensino, e ressaltou
que o Capítulo Rio Grande do
Sul vem promovendo as boas
práticas de gerenciamento de
projetos através da realização de
diversos eventos sobre o tema
no Estado. “O Rio Grande do Sul
tem sido cada vez mais referência
em gerenciamento de projetos
no país, e isso tem colaborado

para que as melhores práticas
estejam sendo reconhecidas e
valorizadas”, afirmou.
O presidente do PMI-RS
também apresentou o estudo
de benchmarking realizado pelo
PMI, com tópicos como áreas e
profissionais responsáveis pelo
gerenciamento de projetos,
falhas na implementação de
um escritório de projetos e
utilização de métodos ágeis.
Relacionado à pesquisa, Voltolini

observou que competências
mais valorizadas, como a
comunicação, por exemplo, são
fundamentais na gestão de riscos.
“Um bom gerente de projetos
deve ter fluência situacional,
conhecimento técnico e deve
conseguir se relacionar muito
bem dentro do ambiente do
projeto em que está convivendo”.
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PMI-RS participa de iniciativa de networking da
Incubadora Raiar
Café do Pé Direito é ação realizada mensalmente com organizações no Parque
Tecnológico da PUCRS (TecnoPUC).
A Raiar - Incubadora de
Empresas da PUCRS reuniu
negócios incubados e
associações no Café com Pé
Direito. O evento acontece todo
início de mês para promover um
momento de networking entre
os profissionais e as empresas
atuantes na universidade. O
PMI-RS foi uma das instituições
convidadas, juntamente com a
Assespro – representante do setor
de Tecnologia da Informação - e
a Abinee – Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrônica.
Além disso, estavam presentes
participantes de empresas
incubadas como Construção
Histórica, Goga Tecnologia
Audivisual, MovWeb Vídeos
Ossopim, Protótipos 3D, Quality TI,
SmartMoney Gestão Financeira.
Entre os representantes
acadêmicos, compareceu a
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professora da Engenharia de
Produção.
Saiba mais sobre a Raiar Incubadora de Empresas da
PUCRS: tem como propósito
estimular e operacionalizar a visão
empreendedora da comunidade
PUCRS. Por meio dos Espaços

Incubação, Startup Garagem
e Ideias, a Raiar apoia projetos
de negócio, dando suporte
em assessorias e infraestrutura,
transformando-os em
empreendimentos competitivos
e prontos para atuarem no
mercado.
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Educação

O Curso Preparatório para as Certificações PMP e CAPM está
na sua segunda edição este ano.
Turma integrante neste
semestre bateu recorde de
inscrições, com 26 pessoas.
No dia 06 de agosto, durante
o ‘Almoce com o PMI’ na PUCRS,
os instrutores que atuaram na
edição do primeiro semestre
deste ano foram homenageados.
Estiveram presentes: Vitor Hugo
Costa, que também é o diretor
de educação, Tânia Lejderman,
Luiz Adriano Ferreira, Mauro Boff
e Carlos Maurício Malinverni de
Souza.

Vitor

Tânia

Mauro

Carlos Maurício

Luiz Adriano
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11° Seminário

A organização do 11° Seminário de Gerenciamento de Projetos
O maior evento da área do país – está na fase final. Com programação
marcada de 9 a 12 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS em
Porto Alegre, o evento espera reunir 700 participantes.

FELIZOLA E WALTER LÍDIO Palestrantes de representatividade nacional e internacional
abordarão o tema “O Futuro da Gestão de Projetos: Tendências no Cenário Mundial’,

Através de diversos ângulos.
O maior projeto em andamento
no Sul, a ampliação da unidade
de Guaíba da Celulose
Riograndense, será abordada
pelo presidente da empresa,
Walter Lídio;

Walter Lídio

Celulose Riograndense
Inovação em Projetos terá
o tema do CEO e fundador da
HT Micron, Ricardo Felizzola;
além de startups, Project
Model Canvas, métodos
ágeis, PMO, relação com
stakeholders, design thinking e
sustentabilidade, entre outros
assuntos tratados.

Ricardo Felizzola
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HT Micron
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Confira outros destaques
A próxima geração de gerentes de projetos, por Brian Weiss,
vice-presidente de Practitioner Markets do PMI

Brian Weiss

A escassez de talentos e de
mão de obra em gerenciamento
de projeto é uma realidade e isso
vai custar ao mundo 340 bilhões
de dólares até 2020. Na palestra
de abertura do 11° Seminário de
Gerenciamento de Projetos, dia
11 de setembro, o vice-presidente
de Practitioner Markets, Brian
Weiss, apresentará uma
perspectiva global sobre como os
mercados estão se transformando
e sobre qual é a realidade que
os executivos de hoje estão
enfrentando, segundo a pesquisa
"Pulse of the Profession" do PMI.
Esta apresentação terá foco

na liderança, habilidades de
negócios e gestão estratégica,
características necessárias para
que o gerente de projeto da
próxima geração seja bem
sucedido em um ambiente de
negócios complexo.

Tendências globais mapeadas em pesquisa do MIT,
por Edivandro Conforto

Edivandro Conforto

O pesquisador Edivandro
Conforto revelará tendência
globais em gerenciamento de
projetos com base na análise
inédita de mais de 800 projetos
com diferentes graus de
inovação, tipos de produtos e
setores industriais, no dia 11 de
setembro, a partir das 10h35min.
Sua palestra terá como base uma
pesquisa sob sua coordenação
conduzida no Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
Consortium for Engineering
Program Excellence (CEPE), que
contou com a participação de
profissionais de 76 países.
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Liderança Espiritual: O que é como fará a diferença
no gerenciamento de projetos, por Alexandre Garcia e
Saul Sastre
Quando se pensa sobre liderança, geralmente, vem a figura de
alguém dando ordens ou de um empregador supervisionando de
perto os seus empregados, certificando-se de que todo o trabalho seja
feito. Esses aspectos podem até fazer parte da liderança, mas não são
a essência da liderança espiritual. Segundo os sócios da consultoria
especializada em desenvolvimento e gestão, a Atitude3, Alexandre
Garcia e Saul Sastre, o tema faz referência a um líder que busca
desenvolver nas pessoas um autoconhecimento sobre o que realmente
querem, quais são seus valores, o que lhes motivas e a conduzir sua
equipe a partir desse alinhamento com a empresa. Ao fazer a palestra
“Aplicando o nono elemento na gestão de projetos: desafios da arte de
liderar”, dia 12 de setembro às 15h, os especialistas pretendem chamar
a atenção de líderes de equipes de projetos para estas questões. O
tema trata sobre explorar o máximo possível o autoconhecimento dos
profissionais nas organizações para tê-los motivados.

Workshops também fazem parte da programação. Estão disponíveis opções entre os
dias 9 e 10 de setembro, além de uma no dia 15 de setembro.
Conheça cada um delas:

Portfolio Project Management

Andrei Monteiro
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Será ministrado pelo consultor de soluções de gestão de projetos
e portfólios (PPM) na CA Technologies, Andrei Monteiro, e apresentará
as melhores práticas e técnicas de PPM com foco em aprimorar o
desempenho de uma organização no dia 09 de setembro às 9h.
Neste workshop, os participantes poderão exercitar, na prática, com
uma simulação didática e altamente interativa, como melhorar o
gerenciamento de projetos e tornar a empresa mais competitiva. A
ideia básica é prover um contexto realista para a tomada de decisões
sobre a priorização de projetos, gestão de recursos, planejamento de
capacidade, programação de tarefas, gerenciamento de demanda e
gerenciamento de portfólio.
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Otimizando o fluxo, melhorias do processo para equipes de
alto desempenho

Paulo Caroli

Gerenciar equipes e otimizar o fluxo dos processos estabelecido
dentro das empresas é assunto que gera muita demanda, sendo
essencial para o andamento estratégico da empresa e o alcance
dos objetivos pré-estabelecidos. Para isso, saber aplicar técnicas
e metodologias na prática torna-se fundamental para melhorar
o andamento do trabalho na organização. Agilista e veterano da
Thoughtworks Brazil, Paulo Caroli fará o workshop, no dia 09 de
setembro, às 9h, e apresentará atividades práticas, simulações do dia a
dia de projetos ágeis, aspectos quantitativos e qualitativos relacionados
a melhoria do fluxo de trabalho.

PDCA Ágil
O workshop pretende incentivar uma releitura que oferece agilidade
para as áreas de negócio e corporativas. O especialista Jorge Audy
detalhará sobre esse tema durante um workshop, realizado no 09 de
setembro às 9 h, capacitando os participantes a buscar formas de ser
inovadores para trabalhar melhor, com mais produtividade, construindo
ambientes mais saudáveis e sustentáveis dentro das organizações,
explorando o potencial de cada um.
Jorge Audy

Modelo de Requisitos do IREB
Martin Tornquist, Fundador e Presidente da T&M Testes de Software,
vai mostrar, no 09 de setembro às 9h, como o IREB (Internacional
Requirements Engineering Board), uma modelo de conhecimento
de Engenharia de Requisitos (ER), pode contribuir para o sucesso
de projetos, assegurando a elicitação de documentação, validação,
negociação e gerenciamento de requisitos de alta qualidade de forma
produtiva.
Martin Tornquist
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Management 3.0
Com o objetivo de treinar gerentes e líderes de times para assumir
novos papeis exigidos por organizações em desenvolvimento, o
Agile Coach/Trainer na Adaptworks Treinamentos, Manoel Pimentel,
ministrará este workshop, que acontece dias 9 e 10.09. O curso
é voltado para preparar os líderes das organizações que adotam
o desenvolvimento Ágil de software. Segundo Pimentel, diversos
estudos indicam que gerentes do tipo “estilo antigo” são o maior
obstáculo na transição para o desenvolvimento Ágil de software. Por
isso, o treinamento busca ensinar qual é o novo papel esperado para
gerentes de desenvolvimento e líderes de times em organizações de
desenvolvimento Ágil de software.

Elaboração de Projetos para Captação de Recursos
Os especialistas Adilson Pize e Jaqueline Ferrari farão um workshop,
no dia 10 de setembro às 9h, focado na elaboração de projetos para
captação de recursos financeiros. Os participantes terão a oportunidade
de realizar uma série de exercícios, aplicando boas práticas na
elaboração de propostas de projetos que tenham a finalidade de
buscar e aumentar a probabilidade de obter recursos financeiros.

PM4 Plane Ágil +PMBOK
No dia 10 de setembro às 9h, o especialista em gerenciamento
de projetos Fábio Cruz fará o workshop baseado na Sprint Blindada,
uma abordagem que facilita a criação de ambientes onde é possível
ter times ágeis com o Guia PMBOK, mantendo um monitoramento,
controle eficiente e agilidade de frameworks Ágeis. O roteiro do curso
é baseado em conceitos e metodologias técnicas do Guia PMBOK e
trará dinâmicas em grupo para compreender e aplicar os conceitos,
práticas e ferramentas apresentadas explanadas no curso. Essa será a
oportunidade dos participantes entenderem como tirar o máximo de
proveito do tradicional e do ágil juntos em seus projetos.

Project Model Canvas
Excepcionalmente, no dia 15 de setembro das 9h às 17h, José
Finocchio Júnior irá apresentar uma metodologia robusta de
gerenciamento de projetos, sem o preenchimento de inúmeros
documentos e sem burocracia. Ela 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.
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Confira as empresas que patrocinam esta iniciativa:
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Voluntariado

Prêmio Smart
A iniciativa está incluída em
um conjunto de projetos criados
pela gerência de voluntariado
para valorizar e motivar os
voluntários do Capítulo Rio
Grande do Sul do PMI.
A premiação é concedida

a cinco categorias: Diretoria
Destaque, Voluntário Destaque,
Projeto do Ano, Voluntário
Algo+ e Instrutor Destaque, entre
aqueles que tenham integrado
uma das turmas do Curso
Preparatório para os Exames das

Certificações PMP e CAPM.
Critérios e ferramentas para
a avaliação de cada uma das
categorias serão detalhados em
regulamento disponível no item
Seja Voluntário no Menu Envolvase do site www.pmirs.org.br.

Voluntário foi escolhido para representar o PMI-RS no PMP
Mega Test Writing 2014
Caribi dos Reis Ramos, PMP
e ITIL Pratictioner, voluntário
atuante na diretoria de Projetos
Especiais, participará do evento
que ocorrerá em Lima, no Peru,
entre 12 e 17 de Novembro de
2014. A iniciativa proporciona

uma experiência profissional
de networking com vários outros
voluntários do PMI da América
Latina, além do conhecimento
sobre o processo de elaboração
de questões da prova de
certificação PMP.

Para escolher o voluntário, o PMIRS mandou, por e-mail, a todos
os voluntários ativos e filiados há
mais de seis meses ao Capítulo, um
convite com o seguinte desafio:
Para participar do concurso, o
interessado deveria responder à
pergunta:

Por que eu quero representar o PMI-RS no PMP Mega Test Writing 2014 em Lima (Peru)?
A frase enviada por Caribi foi a seguinte:

“

Pelo desafio, e porque eu acredito que, apesar do excelente trabalho que estamos
desenvolvendo no PMI-RS, sempre é possível agregar experiências e inovações oriundas
de outras ideias e culturas. Trata-se de uma oportunidade única de mostrarmos o valor de
nosso Capítulo, agregarmos aliados e nos tornarmos melhores em relação a nós mesmos.
Quero fazer parte de algo grande no PMI e poder representar nosso capítulo me dará a
confiança e a responsabilidade necessárias para iniciar essa caminhada.

“

Entre os requisitos necessários
para a candidatura estavam: ter
inglês fluente, ser filiado ao PMI
e PMI-RS, ser voluntário há pelo
menos seis meses, ter certificação
válida PMP, ter autorização de
viagem e entrada no Peru, ter
desenvolvido projetos dentro
do Capítulo, ter o Termo de
18

Compromisso de Voluntariado
assinado, e entregar uma
autorização de divulgação
assinada.
A comissão julgadora foi
formada pelo Diretor de Filiação
e Diretor de Programas e pela
Coordenação de Voluntários,
os critérios de julgamento dos

vencedores foram: criatividade
da resposta, motivação para
envolvimento no voluntariado
do PMI-RS e os demais requisitos
citados.

PMI Rio Grande do Sul Chapter

NEWSLETTER
AGOSTO 2014

Encontro com Filiados

Almoce com PMI
O Almoce com o PMI é um dos eventos de networking promovido pelo PMI-RS. No último, 06
de agosto, na PUCRS, reuniram-se filiados, diretoria e voluntários para conferir as novidades
do Capítulo, agenda de eventos e conhecer novos filiados e certificados.

As boas vindas foram dadas pelo diretor adjunto de Filiação, Nelson Richter a Wecsley Fey e os parabéns
pela certificação foi a Eduardo Rocco.
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O gerenciamento de projeto
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Desafios na implementação de Escritório d
Projetos, Processos e Tecnologias

Seminário de Gerenciamento de
Projetos
Promovido pelo Capítulo Rio Grande do Sul do Project Management Institute (PMI-RS), o
evento abordará o Futuro da Gestão de Projetos: tendências no cenário mundia. Voltado a
profissionais de diversas áreas que atuam gerenciando projetos.
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Descrição

“Comunicar-se durante todo este

processo também
é fundamental.
A cases sobr
O encontro
contará
palestra de representante
de empresas
que apresentarão
A queda
de com
vias,a viadutos,
maiordeparte
do tempo
dos gerentes
que
encontram
na implementação
de processos
trabalho,
compartilhando
experiência. A pr
prédios
tem sido
noticiada com
de
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painel
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mais frequência do que imagináTambém
é importante
de
projetos,
compostos
por debates
profissionais de
referência
na área.
vamos,
como
recentemente
acom- entrecomunicação.

casos, a falta de importância ou
cuidado atribuído ao projeto de
construção é uma das causas.
Esses são exemplos visíveis
e com grandes efeitos sociais da
falta de governança no gerenciamento de projetos. Os impactos
decorrentes da falta de boas práticas, porém, podem ser notados
em muitas outras esferas relacionadas a uma organização, mas
que, muitas vezes, não são atribuídos à deficiência dos projetos.
Com certeza, os efeitos negativos
são sentidos no bolso e, muitas
vezes, impactam o futuro da empresa, do órgão governamental ou
da instituição envolvida.
Por isso, é muito importante
aos gestores de equipes, departamentos ou unidades que estão gerenciando um projeto, seguirem
10 etapas que considero vitais
para um gerenciamento efetivo
de projetos. A primeira delas é ter
clareza
do que se trata o projeto,
http://baguete.com.br/print/80071

cronograma planejados”

quais são os resultados esperados, qual é o produto esperado
e como ele poderá ser avaliado
após a entrega.
Em segundo lugar, é preciso
identificar os envolvidos e interessados no projeto, o que chamamos de stakeholders. Por isso,
não podemos esquecer daqueles
que não participarão diretamente
da sua execução, mas que serão
afetados pelo produto do projeto.
É importante mapear interesses e
expectativas de todos.
Depois de fazer esse mapeamento, um plano de comunicação
direcionado a cada um destes
interessados deve ser elaborado.
Nele, deve ser documentado tudo
o que for importante e o que precisa ser formalizado sobre o pro-

jeto. Outra pr
na identificaçã
dos no projeto
um plano de re
Outras d
são: conquista
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terno; e destin
preciso em pl
de garantir um
assertiva.
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este processo
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jeto e elabora

Opinião
– Caderno
Empresas
e
O cadastro
positivo
e suas
impli
Negócios
–
Jornal
do
Comércio
Franco Mauro Russo Brugioni
como uma benesse, haja vista que plência, mas t
O denominado cadastro positivo já tinha previsão legal desde
o advento
do Código de Defesa do
AGENDE-SE
Consumidor, mas se tornou mais
presente na rotina de análise e
concessão de crédito pelas empresas ao consumidor final com a promulgação e entrada em vigência
da Lei nº 12.414, de 9 de junho de
2011, regulamentada pelo Decreto
nº 7.829, de 17 de outubro de 2012,
que veio, muito tempo depois,
disciplinar a matéria.
O cadastro positivo nada
mais é do que um histórico de
adimplência de pagamento de
contas por parte do consumidor,
gerido por empresas específicas
deste tipo de cadastro, sendo que
é requisito legal que a inserção
dos dados neste cadastro seja previamente autorizada pelo próprio
consumidor, que também pode
requerer o seu cancelamento se
assim desejar.
Este tipo de cadastro é visto

a intenção é que com os dados em
mãos as instituições possam avaliar se o consumidor é um bom
pagador para fins de concessão
de créditos das mais diversas espécies, desde créditos pessoais até
limites bancários, cartões de créditos, financiamentos, crediários,
dentre outros. A pontualidade e
adimplência definem a pontuação
no cadastro positivo.
Não obstante, questionamentos judiciais têm sido comuns em
relação aos efeitos práticos gerados pelos dados existentes nos
cadastros positivos, e também
em relação a dados incorretos que
eventualmente deles constem e
que inviabilizem alguma operação de crédito pretendida.
Afinal, os cadastros têm
sido utilizados pelas empresas
para medir o número de financiamentos e empréstimos que
possui o consumidor e, com isto,
as instituições podem avaliar
não só a pontualidade e adim-
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