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ao completar doze anos em agosto de 2013, o Capítulo Rio Grande 
do Sul do Project Management institute (PMi-RS) tem seu modelo de 
governança reconhecido e premiado pelo PMi Global. este reconhecimento 
é fruto de muita dedicação de voluntários e funcionários, e parte deste 
trabalho pode ser visto nas páginas deste relatório.

Muito obrigado a todos que contribuíram com o PMi-RS em 2013 e 
também ao longo de todos esses doze anos.

Boa leitura!

andré voltolini
Presidente
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entre os dias 24 e 26 de outubro ocorreu 
mais uma edição do encontro de lideranças do 
Project Management institute (PMi), o North 
america leadership institute Meeting (liM), em 
New orleans no estado da louisiana nos estados 
Unidos. esta edição foi especial para o Capítulo Rio 
Grande do Sul do PMi. No dia 26, o PMi-RS recebeu 
o PMi® Chapter award for leadership, Planning & 
operations - category ii, de instituições de 301 a 
1000 membros, após concorrer com mais de 30 
Capítulos de diversos países. Foi a primeira vez 
que um capítulo brasileiro venceu a premiação em 
qualquer categoria.  

a premiação PMi Chapter award acontece 

PMI-RS Recebe PRêMIo duRante o noRth aMeRIca leadeRShIP InStItute 
MeetIng (lIM)

anualmente no encontro de líderes. a condecoração 
tem o objetivo de identificar as unidades regionais 
do PMi que mais se destacam no mundo em seis 
aspectos e quatro tamanhos diferentes de capítulos, 
considerando o número de filiados. os seis 
prêmios são Capítulo do ano (Chapter of the Year); 
liderança, Planos e operações (leadership, Planning 
& operations), no qual o PMi-RS foi campeão na 
sua categoria em 2013; Programa de Voluntariado 
(Volunteer Program); Serviços aos Filiados (Member 
Services); Colaboração e expansão (Collaboration 
and outreach); Capítulo com trabalho voluntário de 
destaque (Chapter Volunteer of Year) e o Capítulo 
líder do ano (Chapter leader of the Year).



também aconteceu na ocasião o último módulo 
e a formatura do presidente do Capítulo, andré 
Voltolini, no Programa de liderança do PMi Master 
Class. o liM é o maior evento de liderança do PMi no 
mundo e tem como objetivo desenvolver habilidades 
para aprimorar o trabalho de voluntário da entidade. 
o evento com palestras sobre os mais diversos 
temas de gerenciamento de projetos, governança e 
informações institucionais do PMi, subsidia e apoia os 
líderes do PMi de todo o mundo nas suas atividades 
de voluntariado no PMi. o mesmo reuniu mais de 
mil pessoas de todas as partes do mundo, sendo 
uma grande oportunidade aos participantes para 
incrementarem o seu networking.  

o Chapter award for leadership, 
Planning & operations foi dado em 
reconhecimento ao  PMi-RS pela formação 
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. 

Kelly Oliveira, presidente ex-ofício do PMI-RS 
( mandatos 2009-2010 e 2011-2012)
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o presidente do PMi-RS, andré Voltolini, 
e o diretor de finanças, Rogério Severo, 
fizeram uma palestra no dia 05 de abril, 
no PMi leadership institute Meeting latin 
america, em Riviera Maya no México, sobre 
as “Boas práticas de Governança Corporativa” 
do Capítulo Rio Grande do Sul. o encontro 
é referência na formação de lideranças. É 
realizado em diversas regiões do mundo ao 
longo do ano. a edição latino-americana de 
2013 aconteceu entre os dias 05 e 07 de abril.

PMI-RS é caSe eM congReSSo no MéxIco

Da esquerda: Rogério Severo, André 
Volotlini, presidente do PMI Mark Langley, 

Kelly Oliveira e Samuel Dall’Agnol

Acima, os participantes. Ao lado, Samuel Dall’Agnol e Rogério Severo com o mentor 
do PMI no Brasil, Mauro Sotille e representante do PMI na America Latina Juliano Reis



o PMi Mega item Writing Workshop 
foi um dos eventos que contou com 
a participação do PMi-RS. o encontro 
objetivou planejar,  revisar, editar e criar 
questões e itens para uso em futuros 
exames de credenciais ( certificações)  
do PMi. Neste ano, foi realizado entre 12 
e 15 de julho, em Nova York. No evento 
estiveram presentes 30 pessoas, entre 
elas o diretor de alianças e Convênios 
do PMi-RS, tiago Regal da Silva, e o um 
representante do PMi São Paulo. Segundo 
o diretor do PMi-RS, a experiência foi 
muito enriquecedora, pois haviam pessoas 
de dez nacionalidades diferentes. o grupo, 
dividido em dois, desenvolveu as questões 
relacionadas a gerenciamento de portfólio 
e outras sobre business analysis.

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 certificações CaPM e 
PMP do PMi

IntegRanteS do chaPteR RS PaRtIcIPaM de 
encontRoS InteRnacIonaIS do PMI
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o evento foi organizado pela diretoria de 
Grupos de interesse e aconteceu no dia 29 de 
agosto, na Faculdade de informática da PUCRS.

Para marcar a retomada dos trabalhos 
da diretoria de Grupos de interesse, o PMi-RS 
organizou uma palestra sobre Métodos Ágeis 
com luiz Claudio Parzianello. ele é especialista 
em temas como análise de Negócios Ágil, Gestão 
e Melhoria organizacional, lean Management, 
Scrum e extreme Programming e demonstrou 
como as diferentes perspectivas de negócio, 
produto, processo e projeto devem ser 
orquestradas a fim de maximizar as chances de 

sucesso de iniciativas de mudança em cenários 
complexos, com novos mercados e ambientes 
corporativos.

 Coordenados pelo diretor Ricardo R. Fischer, 
os trabalhos buscam reorganizar alguns grupos. 
o objetivo é passar a ter, no mínimo, quatro deles 
até 2014. Nos anos anteriores, a diretoria atuava 
através dos grupos de interesse em ti, engenharia, 
Manufatura e terceiro Setor.

Segundo Parzianello, 
projetos devem ser 
desenvolvido para resolver 
problemas e aumentar 
a capacidade de gerar 
resultados de um negócio. 
Para isso, é necessário 
que se faça uma serie de 
interrogações antes de desenvolvê-los. além disso, 
é importante que a empresa tenha clareza que 
antes dos projetos existirem, está seu negócio, 
seus produto e existem processos. Nessa ordem, 
não o inverso, já que cada um serve à fase anterior. 
“aumentar, proteger e criar ganhos no negócio é o 
que devemos querer de projetos”, resume.

gRuPoS de InteReSSe

a ÚltIMa conveRgêncIa: negócIo, PRoduto, PRoceSSo 
e PRojeto foI teMa de PaleStRa



PMI na MídIa

Nota: Oficinas inéditas

Veículo: Band News – Site

Data:29.08

SUPERMERCADOS – Encerra
na sexta-feira o prazo para inscri-
ções gratuitas para a Expoagas
2013, que ocorre de 20 a 22 de
agosto no Centro de Eventos da
Fiergs, na Capital. Informações no
site www.agas.com.br.

CONSUMO – A intenção de
consumo das famílias gaúchas
de julho será divulgada hoje, às
9h, pela Fecomércio-RS. O ma-
terial estará disponível no site
www.agencia.fecomercio-rs.org.br.

PROJETOS – Abriram as ins-
crições para o ciclo de palestras
sobre gerenciamento de projetos,
que será promovido por PMI e
UCS em Caxias do Sul de 14 a 17
de agosto. Informações pelo telefo-
ne (51) 3319-1757.

TRAINEE – Abriram as inscri-
ções para o programa de trainee
2014 da GE no Brasil, que sele-
cionará estudantes e formados
entre dezembro de 2011 e dezem-
bro de 2013. Inscrições no site
www.ge.com/br/careers.

BALANÇO – A fabricante de
calçados Grendene apresenta ho-
je, às 18h30min, em Porto Alegre,
o balanço financeiro referente ao
segundo trimestre. Informações
sobre como participar pelo telefo-
ne (51) 3224-3121.

BALANÇO II – O lucro do HS-
BC no Brasil caiu 70% no pri-
meiro semestre na comparação
com igual período de 2012, para
US$ 153 milhões, conforme balan-
ço financeiro divulgado ontem.

IndicadoresTERÇA-FEIRA,6 DE AGOSTO DE 2013ZERO HORA 23

MONITOR DIÁRIO

ONTEMEHOJE

ENERGIA ALIMENTAÇÃO

Os pedidos de falência em julho
aumentaram

27,9%
em relação ao mês
anterior, aponta

a Boa Vista Serviços.

O Tesouro Nacional
repassou neste mês

R$ 800
milhões

à Conta de Desenvolvimento
Energético para financiar a

redução das tarifas.

Estudo da Serasa Experian
aponta que

85%
do comércio de alimentos

são micro e
pequenos negócios.

FALÊNCIAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Abbott DRN 57.800 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 +0,47
Abc brasil PN 196.500 13,00 12,62 13,05 12,81 12,69 -3,12
Abril educaUNT 221.600 34,69 34,33 35,60 35,00 34,80 -0,45
Aco altona PN 1.600 23,78 23,00 23,78 23,24 23,78 +2,27
Aes tiete ON 204.100 20,96 20,83 21,25 21,07 21,25 +1,43
Aes tiete PN 387.900 22,18 22,18 22,81 22,68 22,81 +2,51
Agrenco DR3 13082.700 0,18 0,14 0,18 0,16 0,16 -5,88
Alfa financPN 300 4,85 4,85 4,87 4,86 4,87 +2,95
Alfa investPN 1.700 5,76 5,76 5,97 5,80 5,85 +0,51
Aliansce ON 272.800 20,70 20,41 20,81 20,55 20,41 -1,82
All amer laON 4316.500 9,27 9,06 9,29 9,24 9,13 -1,08
Alpargatas PN 309.900 13,80 13,57 13,97 13,80 13,95 +1,08
Alupar UNT 66.900 17,50 17,40 17,58 17,44 17,50 =0
Amazonia ON 1.000 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 =0
Ambev ON 191.000 87,01 85,50 87,01 86,45 86,40 -0,7
Ambev PN 1185.300 87,00 85,50 87,15 86,21 86,36 -1,17
Amgen DRN 4.800 247,99 247,99 247,99 247,99 247,99 -0,41
Anhanguera ON 3225.500 13,60 13,32 13,71 13,55 13,50 -0,73
Arcelor DRN 500 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 +2,1
Arezzo co ON 423.800 33,73 33,39 36,24 34,69 35,50 +4,71
Arteris ON 11108.600 21,90 21,90 22,38 22,28 22,30 +1,82
Autometal ON 60.500 18,31 18,19 18,35 18,29 18,30 -1,02
B2w digitalON 370.300 11,58 11,08 11,58 11,27 11,21 -3,19
Bahema ON 5.000 4,98 4,95 5,00 4,97 4,95 -2,94
Banese PN 100 47,98 47,98 47,98 47,98 47,98 +2,08
Banestes ON 47.800 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 =0
Banestes PN 3.400 0,44 0,44 0,45 0,44 0,44 =0
Bank americDRN 200 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 +1,09
Banrisul PNB 462.600 14,76 14,63 14,98 14,86 14,95 +1,42
Bardella PN 300 59,24 59,24 59,90 59,46 59,90 +13,01
BattistellaON 600 0,83 0,83 0,85 0,84 0,85 =0
BattistellaPN 272.600 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 +1
BbseguridadON 6374.100 18,91 18,82 19,50 19,32 19,40 +2,15
Bematech ON 19.800 7,40 7,36 7,59 7,46 7,59 +2,98
Bhg ON 2.300 15,96 15,93 15,99 15,97 15,93 +0,18
Bicbanco PN 96.900 3,55 3,30 3,55 3,42 3,40 -3,68
Biomm PN 1.000 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 -1,65
Biosev ON 8.100 11,85 11,84 12,12 11,97 11,90 +0,84
Bmfbovespa ON 9948.100 12,15 11,80 12,28 11,99 11,90 -2,05
Bombril PN 100 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 +0,42
Br brokers ON 1204.400 5,74 5,72 5,80 5,76 5,74 -0,17
Br insurancON 186.600 22,19 21,98 22,39 22,17 22,39 +1,08
Br malls paON 2746.200 20,39 19,68 20,45 19,94 19,68 -3,62
Br pharma ON 874.900 10,00 9,90 10,20 9,97 10,00 =0
Br propert ON 889.700 18,85 18,79 19,10 19,00 19,09 +0,47
Bradesco ON 1480.800 30,91 30,09 31,13 30,60 30,38 -1,8
Bradesco PN 5690.200 28,23 27,51 28,28 27,76 27,62 -2,05
Bradespar ON 32.900 19,20 18,71 19,20 18,90 19,20 +0,31
Bradespar PN 983.700 22,55 22,41 22,83 22,60 22,65 +0,44
Brasil ON 5284.700 23,00 22,21 23,09 22,44 22,21 -2,63
Brasilagro ON 4.400 10,71 10,71 10,90 10,78 10,71 =0
Braskem ON 1.700 11,00 11,00 11,33 11,28 11,33 +4,23
Braskem PNA 872.400 16,97 16,84 17,19 17,05 17,07 +0,58
Brasmotor PN 24.000 0,86 0,86 0,88 0,86 0,88 +1,14
Brf sa ON 1575.400 50,30 49,62 50,39 49,86 49,89 -0,61
Brookfield ON 3575.300 1,67 1,64 1,73 1,67 1,65 -1,19
Btg pactualUNT 80.100 27,69 27,28 28,37 27,80 27,49 -0,75
Cambuci PN 10.700 1,76 1,76 1,94 1,90 1,94 +7,18
Ccr sa ON 3324.500 17,75 17,65 18,00 17,80 17,75 -0,5
Ccx carvao ON 552.700 0,87 0,82 0,88 0,85 0,84 -1,17
Cedro ON 100 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -0,09
Celesc PN 6.100 19,20 18,80 19,20 18,88 19,00 -1,04
Celul iraniON 2.300 2,10 2,10 2,15 2,10 2,15 +2,38
Cemar ON 200 12,10 12,10 12,80 12,45 12,80 -1,08
Cemepe PN 100 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 -2,63
Cemig ON 112.400 20,60 20,30 20,81 20,60 20,30 -1,59
Cemig PN 2090.600 20,60 20,30 20,94 20,71 20,64 +0,14
Cesp ON 2.000 16,80 16,12 16,80 16,19 16,12 -2,3
Cesp PNB 625.900 19,50 19,50 20,06 19,87 19,91 +1,32
Cetip ON 1162.000 23,95 23,27 23,95 23,61 23,49 -1,75
Chevron DRN 8.400 285,10 285,10 285,10 285,10 285,10 +0,03
Cia hering ON 1091.600 30,74 30,28 31,38 31,09 31,20 +1,46
Cielo ON 850.000 56,40 55,90 56,53 56,19 56,20 -0,17
Citigroup DRN 100 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 +0,99
Cobrasma ON 60.000 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 +75
Cobrasma PN 3900.000 0,05 0,05 0,08 0,06 0,07 +40
Coelce ON 3.700 42,52 41,80 42,57 42,09 42,18 -1,86
Coelce PNA 38.100 41,40 40,65 41,50 40,91 40,76 -1,78
Comgas ON 2.100 50,00 50,00 50,50 50,29 50,50 -0,01
Comgas PNA 8.200 55,60 55,31 55,99 55,70 55,83 +0,95
Contax ON 800 4,40 4,22 4,40 4,29 4,22 -6,22
Contax PN 58.200 3,14 3,07 3,18 3,14 3,15 +1,28
Contax UNT 19.900 16,50 16,40 16,64 16,48 16,40 =0
Copasa ON 252.400 34,99 34,11 35,52 34,67 34,72 -0,28
Copel ON 6.600 21,80 21,53 22,01 21,88 21,92 +1,1
Copel PNB 222.500 28,05 27,72 28,37 28,01 27,93 -0,42
Cosan ON 537.600 43,20 42,62 43,37 42,94 42,75 -1,27
Cosan ltd DR3 79.700 36,19 36,08 36,41 36,28 36,30 -0,27
Coteminas PN 22.400 2,29 2,29 2,33 2,32 2,33 +2,19
Cpfl energiON 483.500 21,09 20,86 21,39 21,19 21,19 +0,42
Cpfl renovaON 3.800 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 +2,13
Cr2 ON 1.200 4,01 4,00 4,05 4,01 4,05 -1,21
Cremer ON 1.200 14,93 14,80 15,00 14,90 14,80 -0,6
Csu cardsysON 18.900 3,40 3,31 3,40 3,34 3,31 -2,64
Cyre com-ccON 1.800 21,85 21,57 21,85 21,61 21,57 -1,46
Cyrela realON 2177.400 16,32 16,14 16,56 16,39 16,40 +0,24
Dasa ON 873.500 12,07 11,93 12,18 12,03 12,15 +0,66
Daycoval PN 22.600 8,24 8,11 8,24 8,18 8,23 +0,36
Dimed ON 300 236,00 235,99 248,00 240,00 248,00 +5,08
Direcional ON 418.800 13,19 12,67 13,27 12,86 12,85 -2,2
Doc imbitubON 2.000 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 -1,58
Doc imbitubPN 1.000 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 +4,34
Dufry ag DR3 10.418 293,60 292,51 297,64 294,64 296,00 =0
Duratex ON 739.200 12,99 12,86 13,19 13,01 13,13 +1
EcorodoviasON 853.200 16,14 16,00 16,16 16,11 16,10 +0,24
Eletrobras ON 1993.500 4,52 4,52 4,69 4,63 4,61 +1,99
Eletrobras PNB 1168.400 8,25 8,16 8,48 8,38 8,41 +2,31
EletropauloPN 1020.500 6,03 5,97 6,20 6,10 6,12 +1,83
Embraer ON 2166.400 19,47 19,11 19,47 19,23 19,15 -0,98
Embratel paON 1200.000 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 =0
Embratel paPN 2500.000 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -4,25
Encorpar PN 400 48,00 47,00 48,99 47,75 48,99 -1,6
Energias brON 893.200 11,25 11,11 11,52 11,39 11,48 +1,95
Energisa UNT 5.300 11,60 11,01 11,60 11,19 11,20 -8,64
Equatorial ON 833.100 18,51 18,51 19,00 18,77 18,86 +1,12
Estacio parON 1787.500 17,84 17,60 18,17 17,81 17,80 -0,16
Estrela PN 22.900 0,33 0,31 0,33 0,32 0,31 -6,06
Eternit ON 103.300 9,67 9,56 10,00 9,83 10,00 +3,3

Mercado à vista Fonte: Bovespa

TÍTULOS Qdt./Mil. Abt. Mín. Máx. Méd. Fech. Osc.

TÍTULOS Qdt./Mil. Abt. Mín. Máx. Méd. Fech. Osc.TÍTULOS Qdt./Mil. Abt. Mín. Máx. Méd. Fech. Osc.

DATA COTA R$ REND MÊS (%) ANO (%) PATRIM.

FIF

DATA COTA R$ REND MÊS (%) ANO (%) PATRIM.

Eucatex PN 206.200 5,45 5,28 5,51 5,37 5,47 =0
Even ON 2159.200 8,30 8,26 8,55 8,44 8,49 +2,78
Exxon mobilDRN 45.000 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 -0,28
Eztec ON 134.700 28,15 28,03 28,60 28,33 28,30 +0,35
Fer heringeON 7.900 8,07 8,05 8,23 8,18 8,23 +2,74
Ferbasa PN 13.300 12,14 11,92 12,15 12,09 12,10 -0,73
Fibria ON 1736.100 25,62 24,96 25,69 25,28 25,10 -2,1
Fleury ON 121.500 19,09 18,91 19,29 19,03 19,02 -0,15
Ford motorsDRN 400 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 +0,44
Forja tauruON 600 2,99 2,96 3,13 3,05 3,13 +1,62
Forja tauruPN 176.300 2,26 2,20 2,29 2,24 2,21 -1,77
Gafisa ON 7465.800 2,75 2,66 2,76 2,71 2,72 =0
Ge DRN 1.000 57,04 56,80 57,04 57,02 56,80 +0,6
GeneralshopON 33.700 8,05 8,00 8,49 8,05 8,11 +0,74
Gerdau ON 57.400 13,00 12,82 13,03 12,94 12,93 +0,07
Gerdau PN 3875.900 15,07 14,86 15,12 14,99 15,00 -0,53
Gerdau met ON 5.400 15,20 15,06 15,40 15,27 15,40 +0,85
Gerdau met PN 851.200 18,81 18,53 18,89 18,71 18,74 -0,68
Gol PN 1349.800 7,63 7,46 7,72 7,57 7,50 -2,59
GoldmansachDRN 200 39,14 39,14 39,14 39,14 39,14 +2,19
Gp invest DR3 663.900 3,73 3,64 3,73 3,70 3,65 -2,66
Grazziotin PN 34.500 16,20 16,00 16,26 16,11 16,06 +0,37
Grendene ON 727.900 21,01 21,01 21,66 21,56 21,50 +1,41
Guararapes ON 4.800 83,00 83,00 84,68 83,73 83,43 +0,34
Guararapes PN 400 77,49 77,49 78,68 77,82 78,68 -0,36
Habitasul PNA 300 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 =0
Haga s/a PN 5.700 1,49 1,44 1,49 1,48 1,44 +7,46
HalliburtonDRN 25.300 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 +0,12
Helbor ON 187.300 8,56 8,56 8,85 8,74 8,85 +2,9
Hercules PN 28.000 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 +3,7
Hoteis othoPN 35.000 0,45 0,44 0,45 0,45 0,45 =0
Hp company DRN 44.600 62,18 62,18 62,18 62,18 62,18 +0,69
Hrt petroleON 2153.800 1,68 1,58 1,68 1,62 1,60 -5,32
HypermarcasON 5031.400 16,90 16,80 17,16 17,01 16,90 +1,93
Ibm DRN 12.800 449,50 449,50 449,50 449,50 449,50 +0,81
Ideiasnet ON 540.900 1,27 1,24 1,28 1,26 1,28 +3,22
Igb s/a ON 6.100 7,87 7,80 8,00 7,91 7,84 -1,01
Iguatemi ON 242.200 23,05 22,92 23,71 23,42 23,30 +0,86
Imc holdingON 247.900 17,31 16,80 17,38 17,11 17,00 -1,27
Inds romi ON 6.400 4,76 4,59 4,76 4,62 4,61 -0,64
Indusval PN 2.000 6,77 6,65 6,77 6,67 6,69 +0,29
Inepar ON 2.200 1,33 1,30 1,33 1,30 1,30 -2,25
Inepar PN 28.400 1,28 1,26 1,30 1,28 1,30 +1,56
Inepar tel ON 484.600 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 =0
Intel DRN 34.900 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 -0,51
Iochp-maxioON 191.600 25,49 25,29 26,02 25,66 25,84 +1,33
Ishares bovCI 960.590 47,49 47,35 47,80 47,53 47,55 +0,16
Ishares csmCI 370 46,15 46,00 46,17 46,13 46,00 -0,62
Ishares ecoCI 4.910 51,64 51,33 51,85 51,55 51,44 -0,69
Ishares smaCI 1.960 64,15 64,00 64,49 64,14 64,18 =0
It now idivCI 1.300 31,38 31,33 31,56 31,44 31,37 +0,03
It now igctCI 1.500 19,65 19,64 19,65 19,65 19,64 -0,35
It now ise CI 2.600 22,89 22,89 22,90 22,90 22,90 +0,13
It now pibbCI 19.920 82,45 81,79 82,52 82,27 81,97 -0,58
Itausa ON 9.700 13,20 13,19 13,50 13,36 13,50 +2,27
Itausa PN 10324.900 8,60 8,45 8,63 8,52 8,54 -1,27
ItauunibancON 173.500 29,68 28,89 29,86 29,10 28,89 -2,72
ItauunibancPN 7809.700 29,95 29,40 30,10 29,57 29,43 -1,57
J b duarte ON 20.000 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 =0
J b duarte PN 19.000 0,29 0,29 0,31 0,30 0,31 +6,89
Jbs ON 3283.800 6,80 6,73 6,96 6,87 6,95 +2,2
Jereissati PN 3.000 1,53 1,52 1,53 1,52 1,52 +2,01
Jhsf part ON 689.000 5,96 5,88 6,22 6,08 6,00 +1,69
Joao fortesON 4.500 5,67 5,67 6,00 5,86 5,89 +5,17
Jpmorgan DRN 18.800 65,31 64,70 65,31 64,70 64,70 +0,15
Jsl ON 69.600 14,70 14,65 14,94 14,82 14,86 +1,08
Kepler webeON 9.500 18,64 18,64 19,00 18,90 18,89 +1,28
Klabin s/a PN 3517.500 10,92 10,62 10,92 10,72 10,78 -1,55
Kroton ON 853.300 32,22 31,37 32,33 31,70 31,68 -1,73
Laep DR3 187.900 0,32 0,30 0,33 0,31 0,30 -3,22
Latam airlnDR3 19.600 30,75 28,57 30,75 30,53 29,31 -3,26
Le lis blanON 2094.400 6,93 6,58 7,28 7,00 6,58 -4,08
Light s/a ON 839.300 17,30 17,10 17,51 17,28 17,49 +1,09
Linx ON 1048.600 37,77 37,77 38,33 38,00 37,93 +0,37
Lix da cunhON 14.600 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 +0,92
Lix da cunhPN 14.300 1,17 1,17 1,32 1,24 1,22 +6,08
Llx log ON 4501.800 0,87 0,84 0,90 0,87 0,87 -1,13
Localiza ON 690.500 31,78 31,51 32,37 31,99 32,05 +0,62
Locamerica ON 9.600 10,14 10,10 10,24 10,20 10,24 +1,58
Log-in ON 44.500 10,38 10,31 10,99 10,70 10,75 +3,36
Lojas ameriON 178.600 13,91 13,69 14,02 13,79 13,93 +0,14
Lojas ameriPN 1820.000 15,88 15,66 15,98 15,79 15,84 -0,06
Lojas marisON 434.600 20,50 20,33 21,27 20,88 20,80 +1,46
Lojas renneON 573.800 60,62 60,10 61,16 60,76 60,84 +0,32
Lopes brasiON 200.800 18,08 17,90 18,45 18,20 18,15 -0,54
Lupatech ON 72.700 0,53 0,53 0,55 0,54 0,54 -1,81
M g poliestON 25.000 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 +16,66
M.diasbrancON 148.800 93,32 92,69 94,31 93,37 93,41 +0,31
Magaz luizaON 422.600 5,10 5,06 5,22 5,12 5,10 +0,59
Magnesita sON 78.700 6,80 6,60 6,88 6,69 6,60 -1,78
Mangels indPN 99.600 0,79 0,78 0,85 0,81 0,83 +2,46
Marcopolo ON 19.800 12,47 12,10 12,47 12,32 12,30 -1,04
Marcopolo PN 850.200 13,27 13,10 13,39 13,22 13,19 -0,6
Marfrig ON 2074.100 6,89 6,80 7,13 7,02 7,10 +2,74
Mastercard DRN 1.700 1479,00 1479,00 1479,00 1479,00 1479,00 +0,83
Mendes jr PNA 400 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 -0,66
Metal iguacPN 119.900 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 =0
Metal leve ON 136.600 26,89 26,37 26,95 26,73 26,75 -0,07
Metalfrio ON 2.000 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 -2,42
Metisa PN 100 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 =0
Microsoft DRN 32.000 72,89 72,89 72,89 72,89 72,89 +0,06
Mills ON 413.600 27,59 26,77 27,93 27,17 26,77 -3,35
Minerva ON 287.900 9,65 9,49 9,71 9,62 9,62 =0
Minupar ON 97.600 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 =0
Mmx miner ON 5646.500 1,53 1,47 1,55 1,52 1,55 +1,97
Mpx energiaON 639.200 6,76 6,73 6,91 6,81 6,73 -0,59
Mrv ON 2320.100 6,62 6,48 6,75 6,68 6,70 +1,66
Multiplan ON 352.700 51,39 50,96 52,20 51,84 52,00 +0,99
Multiplus ON 849.300 29,00 27,50 29,12 28,06 27,84 -4,16
Mundial ON 600 13,44 13,06 13,44 13,29 13,30 =0
Nadir figuePN 1.100 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 -8
Natura ON 1062.100 43,00 42,37 43,40 42,97 42,37 -1,21
Net PN 8.200 31,18 30,10 31,18 30,40 30,10 -3,52
Nutriplant ON 100 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 +3,42
Odontoprev ON 858.200 9,08 9,08 9,30 9,22 9,25 +1,09
Ogx petroleON 155616400 0,59 0,57 0,61 0,59 0,60 +1,69
Oi ON 846.200 4,56 4,49 4,80 4,71 4,79 +5,04
Oi PN 8318.300 4,22 4,19 4,47 4,39 4,41 +4,5
Osx brasil ON 477.400 1,21 1,13 1,21 1,16 1,13 -5,04
P.acucar-cbPN 548.200 99,79 99,26 100,35 99,77 99,75 -0,25
PanamericanPN 97.300 6,01 5,92 6,01 5,96 5,99 -0,16
Parana PN 12.900 12,53 12,35 13,00 12,45 12,36 -0,96
ParanapanemON 144.200 4,33 4,30 4,47 4,36 4,32 +0,23
Pdg realt ON 19920.400 1,81 1,77 1,86 1,83 1,82 +0,55
Petrobras ON 5308.800 16,00 15,65 16,20 15,83 15,78 -1,37
Petrobras PN 14852.700 16,77 16,54 16,87 16,63 16,65 -0,95
Pine PN 29.300 10,45 10,21 10,49 10,30 10,39 -0,85
Plascar parON 143.600 0,52 0,49 0,53 0,50 0,50 -1,96

Porto segurON 344.300 26,24 26,02 26,34 26,27 26,34 =0
Portobello ON 156.900 4,19 4,15 4,24 4,19 4,23 +1,43
Positivo inON 58.500 4,09 4,08 4,18 4,14 4,12 =0
Profarma ON 200.300 20,48 20,40 20,50 20,48 20,50 +0,09
ProvidenciaON 2.900 7,69 7,58 7,69 7,66 7,67 -0,64
Qgep part ON 456.900 11,84 11,72 12,04 11,83 11,85 -0,42
Qualicorp ON 1095.700 15,91 15,73 16,30 16,05 15,90 -0,56
RaiadrogasiON 912.100 19,30 19,28 19,84 19,59 19,40 +0,51
Randon partPN 839.600 11,66 11,55 11,84 11,69 11,68 +0,08
Recrusul ON 800 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 =0
Recrusul PN 265.100 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 -25
Renar ON 75.300 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 =0
Renova UNT 800 40,74 40,25 40,75 40,56 40,25 -2,42
Rjcp equityON 30.200 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 =0
RodobensimoON 79.000 14,97 14,97 15,65 15,46 15,40 +2,39
Rossi residON 4880.100 2,60 2,57 2,67 2,62 2,61 =0
Sabesp ON 1031.200 21,84 21,60 22,29 22,07 22,11 +1,23
Sanepar PN 28.800 6,13 6,06 6,16 6,07 6,12 +0,99
Santander bON 132.200 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 =0
Santander bPN 290.900 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 -7,14
Santander bUNT 1802.000 13,59 13,51 13,81 13,62 13,60 =0
Santanense ON 100 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 -0,16
Santos brp UNT 175.600 24,68 24,30 24,84 24,50 24,49 -1,56
Sao carlos ON 15.300 36,18 35,81 36,39 35,95 35,82 -1,86
Sao martinhON 47.700 24,98 24,74 25,48 24,92 24,96 -0,16
Saraiva livPN 23.200 30,41 30,39 31,00 30,63 30,72 +1,05
Schulz PN 700 9,54 9,41 9,70 9,55 9,70 +2,1
Seg al bahiPN 200 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 =0
Sid nacionaON 4773.400 6,48 6,44 6,65 6,56 6,56 +1,7
SierrabrasiON 56.900 24,42 23,78 24,54 24,05 23,86 -2,17
Slc agricolON 59.500 20,23 19,62 20,39 20,03 19,62 -3,25
Smiles ON 799.100 26,60 25,47 26,85 25,98 25,47 -4,32
Sofisa PN 4.500 3,02 2,97 3,03 2,99 2,97 -4,19
Souza cruz ON 1079.300 25,82 25,70 26,20 25,92 26,01 =0
Springer PNA 700 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 +2,7
Springs ON 2.100 2,39 2,39 2,45 2,39 2,45 =0
Sul americaUNT 336.900 13,79 13,79 14,24 14,10 14,07 +1,95
Sultepa PN 100 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 -2,72
Suzano papePNA 1860.400 8,00 7,86 8,02 7,92 7,93 -0,87
Taesa UNT 505.400 23,03 22,84 23,18 23,08 22,86 -0,17
Tec blumenaPNC 600 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 -1,31
Technos ON 21.700 16,01 15,81 16,28 16,05 16,00 =0
Tecnisa ON 1619.300 9,39 9,34 9,85 9,65 9,70 +3,19
Tectoy ON 204300000 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 +100
Tectoy PN 136900000 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 =0
Tegma ON 104.500 21,67 21,55 22,22 21,90 21,75 +0,55
Telebras ON 100 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 -9,8
Telebras PN 16.900 3,02 2,95 3,03 2,98 2,96 -1
Telef brasiON 7.400 43,41 43,40 44,30 43,77 43,70 -0,22
Telef brasiPN 624.100 48,92 48,60 49,31 49,05 49,24 +1,15
Tempo part ON 52.200 3,20 3,20 3,29 3,27 3,29 =0
Tereos ON 40.300 2,79 2,75 2,80 2,78 2,78 -1,06
Tim part s/ON 4546.100 8,86 8,78 9,00 8,93 9,00 +1,35
Time for fuON 71.500 9,00 8,57 9,00 8,67 8,60 -1,14
Totvs ON 372.200 37,00 36,67 37,20 36,94 37,15 +0,18
Tractebel ON 348.200 36,42 35,92 36,42 36,13 36,25 +0,02
Tran paulisPN 118.800 33,62 33,29 34,10 33,72 33,81 +0,59
Trisul ON 6.500 4,24 4,11 4,30 4,23 4,20 =0
Triunfo parON 93.100 10,68 10,56 10,75 10,67 10,56 -0,84
Tupy ON 4.900 19,51 19,32 19,89 19,54 19,48 +0,93
Ultrapar ON 930.100 55,00 54,66 55,67 55,49 55,64 +1,16
Unicasa ON 555.000 5,85 5,77 6,00 5,90 5,93 +0,5
Unipar ON 22.400 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 =0
Unipar PNB 1151.000 0,45 0,44 0,46 0,45 0,45 +2,27
Usiminas ON 333.100 8,61 8,48 8,87 8,74 8,77 +1,97
Usiminas PNA 6591.000 8,70 8,55 8,96 8,81 8,88 +2,65
V-agro ON 647.700 3,56 3,52 3,59 3,55 3,52 -1,4
Vale ON 2673.700 31,25 31,20 31,85 31,55 31,55 +0,96
Vale PNA 11886.700 28,43 28,43 28,87 28,71 28,73 +1,19
Valid ON 321.000 34,56 34,51 36,33 35,16 34,78 -0,08
Vigor food ON 2.000 6,63 6,63 6,74 6,69 6,74 +1,65
Viver ON 2152.300 0,29 0,26 0,29 0,27 0,26 -7,14
Vulcabras ON 1.600 0,60 0,57 0,60 0,59 0,57 -5
Weg ON 302.900 28,08 27,98 28,30 28,15 28,09 +0,03
Wells fargoDRN 11.900 102,70 102,62 102,70 102,62 102,62 +0,86
Whirlpool ON 600 3,70 3,70 3,80 3,72 3,80 =0
Whirlpool PN 22.800 4,14 4,00 4,20 4,14 4,20 +1,44
Wilson sonsDR3 2.600 25,90 25,65 25,90 25,67 25,65 -0,92
Wlm ind comON 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 +18,64

Solidus FIA 02/08 13,38344 0,59 -6,93 39.775.766,26
Vitória Régia FIA 02/08 15,07482 0,90 1,73 13.678.472,89
Hayp FIA 02/08 4,54773 0,47 1,98 36.732.314,04
Zenith FIC FIA 02/08 7,52259 0,68 0,76 14.106.805,33
Geração Futuro FIA 01/08 120,40515 0,12 -3,68 70.802.637,04
Geração Futuro Programado FIA 02/08 1,48227 0,24 -4,39 393.533.884,92
Geração Futuro L.Par FIA 02/08 34,92014 0,13 -20,221.708.402.172,54
Geração Futuro Dividendos FIA 02/08 1,31582 0,69 -6,85 178.136.800,24

Geração Futuro Seleção FIA 02/08 1,14382 0,50 -6,46 31.573.553,78
XP Investor Small Caps FIA 02/08 1,22715 -0,83 -18,83 19.566.736,54
XP Investor FIA 02/08 3,35165 -0,02 -9,81 171.879.649,53
FIA XP Absoluto Commodities 02/08 0,47233 0,48 -21,86 301.789,67
XP Absoluto Consumo FIA 02/08 2,20899 0,22 -5,12 19.031.476,97
XP Absoluto Bancos FIA 02/08 1,15177 1,09 1,90 598.842,72
GALT FIA - Geral Investimentos 02/08 2,79699 1,15 -11,98 16,212,926.68

XP Dividendos FIA 02/08 1,08748 0,43 2,79 23.872.173,26
XP Long Short FIM 02/08 1,44709 0,03 5,69 174.338.464,76
XP Investor FIC de FIM 02/08 1,76607 0,02 3,89 4.635.252,51
XP Moderado FIC de FIM 02/08 1,42099 0,02 3,30 3.124.045,25
XP Investor FI RF Crédito Privado 02/08 1,42053 0,03 2,49 152.982.855,94
XP BTG Pactual Seleção FIC de FIM 02/08 1,32256 0,12 2,81 46.261.470,19
XP Referenciado FI Referenciado DI 05/08 1,16239 0,06 4,21 105.656.931,28

XP Unique Quant FIM 02/08 1,70420 -0,25 6,07 208.279.048,33
XP Unique Long Biased FIM 02/08 1,10627 -0,38 -1,53 5.132.814,69
XP Inflação FI RF 02/08 1,15552 -0,15 0,57 42.993.356,35
Geração Futuro Fic Fi Multimercado 02/08 1,11137 0,09 6,40 89.733.213,05
Geração Futuro FIC Ref DI 02/08 1,68885 0,06 3,87 64.932.272,07
Geração Futuro FIC Cred. Privado 02/08 1,17905 0,06 4,29 70.697.981,56
Seival FGS Agressivo FIC DE FIM 08/02 1,37299 0,92 22,91 19.803.332,63

FITVM (AÇÕES + CARTEIRA LIVRE)

BOVESPA

Mínimo 48.264
Máximo 48.707
Fechamento 48.436

Ibovespa no fechamento: -0,08%
Número de negócios: 637.875
Valor: R$ 4,606 bilhões

Observação: a lista dos fundos acima é enviada diariamente pelo Sindicor-RS com base em material coletado no Estado

Opinião
PALAVRA DO LEITOR ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, podendo 
ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2 mil caracteres, com espaço. Os artigos e 
cartas publicados com assinatura neste jornal são de responsabilidade dos autores e 
não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço 
disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o 
de refletir as diversas tendências.  
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O mundo do trabalho e suas consequências
Cláudio Scandolara

               
Estamos vivendo o século XXI e, lamentavel�

mente, so��emos no mundo do t�a�al�o conse�so��emos no mundo do t�a�al�o conse�
quências g�aves, como se estivéssemos no século 
XVIII. �s �essoas natu�ais c�iam as �essoas �u����s �essoas natu�ais c�iam as �essoas �u���
dicas, e estas não são ficção �u��dica. Sim, ficções 
na medida em que são inco��ó�eas em si mes�
mas, mas não no seu envolvimento com te�cei�os 
e com as �essoas que dela �azem �a�te, �a�a da��
�l�e vida e �eto�no financei�o. Lamentável que os 
c�iado�es de tais ficções não incutam na di�eção 
dessas �essoas �u��dicas tais o��igações, como 
��inc��ios. Pensam a�enas em si. Nada cont�a os 
luc�os, �ois elas só existem �a�a esse deside�ato, 
mas a �avo� de que ten�a uma am�la �a�tici�a�
ção no �eto�no social que �ossa da� a ela ��ó��ia 
mais longevidade e mais dignidade de vida aos 
que a �azem existi�. Temos �o�e, no mundo, uma 
mo�te a cada 15 segundos �o� acidente do t�a�a�
l�o. Os núme�os su�e�am 2,5 mil�ões de mo�tes 
anuais. Nunca te�emos o núme�o exato, uma 
vez que muitos não são �egist�ados. No B�asil, 

as mo�tes ult�a�assam 750 mil anuais. Não sa�
�emos com exatidão a quantidade de acidentes, 
que quando não matam, deixam inválidos �e��
manente ou tem�o�a�iamente.

 Os em��eendedo�es, �o� descon�ecimen�
to da legislação so��e Medicina e Segu�ança do 
T�a�al�o, ou, muita vezes, �o� ganância, não ��o�
�iciam todos os meios necessá�ios e legalmente 
exig�veis �a�a que as atividades ten�am meno� 
�isco. Out�as vezes, �o�necem equi�amentos de 
segu�ança e não fiscalizam o uso o��igató�io. 
Então, quando �o� isso são �unidos administ�a�
tivamente, �o� ação de fiscalização, ou �o� con�
denação �udicial, as instituições é que so��em os 
ataques, sem que eles �atam no �eito e assumam 
a �a�te da cul�a que l�es ca�e. Ca�e uma adve��
tência: zelem e ten�am cuidado com o t�a�al�a�
do�. Deem a esse cola�o�ado� condições de t�a�
�al�o segu�as e com dignidade. Ten�am muito 
cuidado com os acidentes de t�a�al�o, �ois os 
�ode�es fiscalizado�es e o �ode� Judiciá�io estão 
muito atentos.

Juiz do Trabalho

O que aconteceu com a Copa do Mundo?

Arranjos Produtivos Locais
Régis Sell Haubert

 O seto� elet�oelet�ônico �e��esenta 2,52% do 
PIB do Rio G�ande do Sul. Em 2012, as em��esas 
gaúc�as do segmento �atu�a�am R$ 7,4 �il�ões – 
com aumento de 2,49% em �elação a 2011 –, o que 
�e��esenta uma �atia de 5,16% no �atu�amento na�
cional. Pa�a este ano, são ��evistos núme�os ainda 
mais otimistas. Mesmo com a alta do dóla�, nosso 
Estado vem a�licando est�atégias inteligentes �a�a 
alavanca� a com�etitividade das indúst�ias de 
modo ge�al. Uma das iniciativas são os c�amados 
���an�os P�odutivos Locais (�PL), que concatenam 
os agentes de um mesmo seto� econômico com v�n�
culos de coo�e�ação, a��endizagem e tecnologia 
�a�a �omenta� um am�iente mais �avo�ável ao de�
senvolvimento. Em 2008, �oi c�iado o �utomação e 
Cont�ole (�PL) �a�a �euni� em��esas de automação 
indust�ial e ��edial no eixo Po�to �leg�e�Caxias do 
Sul, englo�ando 11 munic��ios. São 55 em��esas 
que, �untas, ex�o�tam R$ 240 mil�ões, �á �atu�am 
R$ 1,7 �il�ão e em��egam 7,7 mil �essoas.

Nossa meta é a��o�ada, do��a� o �atu�amento 

das em��esas até 2015. Po� meio de um te�mo de 
coo�e�ação com o Sindicato das Indúst�ias de Má�
quinas e Im�lementos �g��colas do RS (Sime�s), as 
em��esas do Estado te�ão mais um �o�izonte de 
��odutividade a �e�co��e�, �eduzindo a im�o�tação 
de tecnologia em máquinas e im�lementos ag��co�
las e concent�ando aqui os investimentos. �s em�
��esas integ�antes investem �a�te de seu ICMS no 
c�amado Fundo �PL, que �assa a se� a�licado em 
��o�etos de desenvolvimento da cadeia que ��omo�
vam a com�etitividade seto�ial.

� automação atua t�ansve�salmente em ��a�
ticamente todos os seto�es da economia. Desde o 
c�i� a�licado na o�el�a de �ovinos, �assando �elo 
maquiná�io da col�eita, até c�ega� à indúst�ia me�
talú�gica. O Rio G�ande do Sul é l�de� nacional nes�
se segmento, �unto com o de telecomunicações. � 
�ssociação B�asilei�a da Indúst�ia Elét�ica e Elet�ô�
nica (��inee�RS), entidade gesto�a desse �PL, tem 
a convicção de que se t�ata de um modelo a se� 
levado �a�a todo o B�asil.

 
Diretor regional da Abinee-RS

O cúmulo da burocracia 
“O ��asilei�o é sim�les e confiante. � administ�ação �ú�lica 

é que �e�dou do �assado e ent�onizou em seus �egulamentos a 
cent�alização, a desconfiança e a com�licação. � ��esunção da 
desonestidade, além de a�su�da e in�usta, at�asa e enca�ece a 
atividade ��ivada e gove�namental”, Helio Belt�ão. De�a�ei�me 
com a exigência da CEF de �econ�ece� a fi�ma do ta�elião que 
�econ�eceu a fi�ma de uma �essoa. É ve�dade, a CEF está exi�
gindo �a�a o �ece�imento de ��ecató�ios �ede�ais uma ��ocu�a�
ção es�ec�fica outo�gada ao advogado da causa (que �á tem uma 
��ocu�ação no ��ocesso, com a qual litigou du�ante sete ou mais 
anos), com data �ecente e com fi�ma �econ�ecida �o� autenticida�
de. �lém de uma sé�ie de out�os documentos, se o outo�gante �o� 
um su�cidadão, isto é, �econ�ece� sua fi�ma em ca�tó�io da G�an�
de Po�to �leg�e, a fi�ma do ta�elião que �econ�eceu a fi�ma da 
��ocu�ação tam�ém deve�á se� �econ�ecida �o� um ta�elião de 
ve�dade, isto é, um ta�elião de Po�to �leg�e. Não ten�o ce�teza se 
te�mina com esse segundo �econ�ecimento. Isso aca�a �o� se�ul�
ta� a lei do minist�o Hélio Belt�ão (Lei nº 7.115/1983), que tentou 
aca�a� com o �econ�ecimento de fi�ma. (João Pedro Nabinger, 
advogado, Porto Alegre - nabinger@viars.net)

Até quando?
Em menos de dois meses, as comunidades ca�entes do �ai��

�o Sa�andi �o�am v�timas de dois alagamentos. Esteio, Canoas e 
Sa�ucaia so��e�am do mesmo mal. Com novas c�uvas, novos te�
mo�es �elos mo�ado�es. �s �essoas, em cada enc�ente, �e�dem 
muitos de seus �ens e, mais do que isso, a valo�ização do imóvel 
e a t�anquilidade. � c�uva causa temo�, int�anquilidade. Restam 
a�enas t�ês �e�guntas: 1) �té quando isso vai oco��e�? 2) O �ode� 
�ú�lico vai assumi� a �es�onsa�ilidade e ela�o�a� um �lano ��o�
ativo cont�a alagamentos? 3) Po� que sem��e as comunidades ca�
�entes so��em com esse ti�o de situação? (Pedro Alberto Cardoso 
Samuel, advogado)

Pedestres
Está ce�to que os moto�istas não �es�eitam os �edest�es, mas 

tem �edest�e que não cola�o�a em nada. � maio�ia não at�avessa 
nas �aixas de segu�ança, um �e�igo. Out�os, mesmo vendo que os 
automóveis �á estão quase em cima da �aixa e eles, os �edest�es, 
ainda na calçada, assim mesmo c�uzam, �o�çando uma �a�ada 
��usca dos ve�culos. Se os dois, moto�istas e �edest�es, cola�o�
�assem, fica�ia mais �ácil e, ��inci�almente, segu�o o t�ânsito em 
Po�to �leg�e. (Mauro Spoletti, Porto Alegre)

Chuvas
Pa�ece que �amais c�oveu tanto em uma ��imave�a como na 

atual estação de 2013. O inve�no �á �oi c�uvoso. O�a, c�uvas em 
locais com o��as e sem escoamento �uncionando, só �ode da� ala�
gamentos, como vemos quase todos os dias. (Lídia Antunes de 
Mello, Porto Alegre)

Rogério Severo e Thiago Regal da Silva

� execução de um mega��o�eto como a Co�a 
do Mundo é um desafio de ��o�o�ções eno�mes 
em qualque� �a�s. Po� isso, �oa vontade não 
�asta, é ��eciso �aze� uma �oa gestão. Não se 
t�ata a�enas de mode�niza� ou const�ui� novos 
estádios de �ute�ol, é ��eciso �ave� uma g�ande 
sine�gia ent�e ações ��ivadas e gove�namentais 
em dive�sas á�eas. Po� isso, deve�se t�ata� o tema 
sistematicamente e usa� metodologias e �oas ��á�
ticas de gestão. No B�asil, a �ealidade é out�a. � 
seis meses da Co�a de 2014, ce�ca de quat�o dos 
53 ��o�etos de mo�ilidade u��ana das 12 cidades�
�sede estão conclu�dos. De aco�do com o �lano 
inicial do gove�no, os ��o�etos deve�iam te� sido 
ent�egues ainda no fim de 2012.

Deve�se entende� que ��o�etos não são a�e�
nas um con�unto de desen�os técnicos, de o�ça�
mentos e de c�onog�amas. Em��eendimentos e 
o��as desse ti�o �ossuem um g�ande núme�o de 
ince�tezas que ��ecisam se� acom�an�adas de 
�o�ma sistemática, não somente �elos ó�gãos de 

cont�ole, mas �ela �o�ulação. Em muitos �a�ses, 
mega��o�etos como esse são t�atados �o� equi�es, 
leis e sec�eta�ias es�ec�ficas, com a existência 
de um esc�itó�io cent�al de ��o�etos. Pe�ce�e�se, 
no entanto, que as decisões ficam �elegadas aos 
ó�gãos de administ�ação, que isoladamente de�
finem como e quais �oas ��áticas de gestão de�
vem se� utilizadas. Como as ações encont�am�se 
inte�ligadas, o mal �lane�amento de uma eta�a 
a�eta�á todas as demais. No seto� �ú�lico, as �oas 
��áticas do ge�enciamento de ��o�etos ainda são 
�ouco inco��o�adas. Po� isso, devemos investi� 
na mudança de cultu�a �a�a �lane�a�, executa�, 
�e�o�ta� e agi� ge�ando ciclos de mel�o�ia con�
t�nua, ou nossos ��o�etos �utu�os �ode�ão te� an�
damentos simila�es ao que temos �o�e. Os �esul�
tados �odem se� mel�o�ados se algumas ��áticas 
da no�ma de ge�enciamento de ��o�etos �o�em 
inco��o�adas. Pa�a que isso aconteça, é ��eciso 
que��a� �a�adigmas, inse�indo a exigência do 
uso de �oas ��áticas tam�ém nos editais que ge�
�am os ��o�etos na á�ea �ú�lica.

 Engenheiros 

CORRETO PARA
O DESTINO

AS LÂMPADAS
FLUORESCENTES

USADAS.
Descontaminação e reciclagem

de lâmpadas usadas

www.recilux.com.br
(51) 3428-2222
Berto Círio, 211 - Canoas - RS

AGENDA
8 16/9 - Reunião-almoço Sinduscon/RS - O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, apre-
senta 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 tecnológi-
ca da Clarke, Modet & Co Brasil de São Paulo, fala sobre inovação, inteligência compe-
titiva e propriedade intelectual. Das 16h às 18h. Inscrições online: www.softsul.org.br

UM, DOIS, TRÊS

Datacom faz 
modems para Vivo

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 ini-
cial de 50 mil produtos por mês, a Datacom 
investiu em uma nova linha de produção e 
na contratação de 150 funcionários, elevan-
do o número total de colaboradores para 
820. Inaugurada no final do ano passado, a 
fábrica de Eldorado tem 11 mil metros qua-
drados 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.

15Jornal do Comércio - Porto  Alegre Segunda-feira, 16 de setembro de 2013JCEmpresas 
& Negócios

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

TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

MAURÍCIO 
RENNER 

 mauricio@baguete.com.br - Twitter: @baguete 
Com a colaboração de Gláucia Civa, Leandro Souza e Juliana de Brito

SO
C
IA

L
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.

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 par-
te dessa mudança é o plano de ser 

essencialmente baseada em projetos. 
Como foi isso?

Steve DelGrosso - Embora tenhamos 
sempre pensado em alternativas para oti-
mizar o trabalho da companhia, a trans-
formação 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. Traba-
lhamos nisso até hoje.

2 - Como a IBM estrutura a sua ope-
ração para gerir os projetos?
DelGrosso - Nos apoiamos em 

sete chaves que norteiam a composi-
ção dos projetos. Essas chaves envol-
vem as noções de cronograma, escopo, 
time, benefícios, riscos, envolvimento 
dos acionistas e entregas. A partir dis-
so, agilizamos a comunicação entre as 
equipes e seus gestores, melhorando a 
execução.

3- 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 ge-
rentes de projetos. Depois, estabelecemos os 
métodos e ferramentas. O terceiro passo é in-
serir todos os profissionais da empresa a cola-
borar dentro desse workframe. Parece contra-
ditório, mas acho que essa terceira fase nunca 
será completada. Sempre estamos aperfeiço-
ando, adotando novos processos ágeis e expe-
rimentando para otimizar os projetos.

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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AGENDA
8 20/8 - 19º CONIP
Evento na Fecomércio em São Paulo aborda assuntos como sof-

tware livre, SAC, mobile government, pregão eletrônico, portais dos 
governos, dentre outros. www.conipsp.com/.
8 20/8 - Lançamento do livro Treinar
Livro de Paulo Gerhard busca mostrar uma nova metodologia na 

venda de serviços de TI e de telecomunicações. O evento ocorrerá na 
Sala 204 do Prédio 99A do Tecnopuc, das 18h às 20h.

UM, DOIS, TRÊS
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MERCADO DE TRABALHO
Brasileirinhas - Desenvolvedor Front End. Para Atuar em São Paulo. 
Experiência com HTML5, CSS3, PHP e Layouts Responsivos. Desejá-
vel experiência de trabalho e conhecimento em Flash. CVs rafael@
brasileirinhas.com.br 8 8 8  WBI Brasil - Programador PHP. PHP 
orientado a objetos, MySQL, HTML/CSS, Javascript/jQuery/Ajax e 
Crossbrowse. CVs:  vagas@wbibrasil.com.br.

8 PMI-RS
O capítulo Rio Grande do Sul do Project Ma-
nagement Institute foi o primeiro do Brasil a 
ganhar um destaque no PMI Chapter Award, 
competindo com 34 instituições do mundo todo.

8 RIM
A empresa que, já foi sinônimo de smartpho-
ne, criou um comitê interno para tentar salvar 
o negócio. As alternativas incluem a venda da 
companhia. 

TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

MAURÍCIO 
RENNER 

 mauricio@baguete.com.br - Twitter: @baguete 
Com a colaboração de Gláucia Civa, Leandro Souza e Juliana de Brito
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8 A Promob foi pela sétima vez 
a marca mais lembrada em Softwares 

Para o Setor Moveleiro no País segundo 
o Prêmio Top Móbile 2013. Na foto, o 
diretor da Promob, Vanderlei Buffon.

1A AEL Sistemas está puxando o trem do polo 
espacial gaúcho, concorrendo a uma verba 
de R$ 43 milhões do Finep para a construção 

de um microssatélite. Qual é a expectativa para 
o polo?
Marcos Arend - O microssatélite representa um 
crescimento da indústria aeroespacial gaúcha, tanto 
dentro como fora do País. É o primeiro passo para 
termos pesquisas e tecnologias competitivas no seg-
mento, a médio e longo prazo, em um ecossistema 
voltado ao setor, em parcerias com o governo esta-
dual, empresas locais e universidades.

2 Como é esse microssatélite e como ele 
pode ser usado?
Arend - O MMM-1 é um satélite de menos de 

20kg, de baixa altitude, de 500 a 1.500 km, capaz de 
ficar de um a dois anos em órbita, podendo atender 
a demandas de defesa e civis, como imageamento 
e georreferenciamento em questões ambientais, por 
exemplo. Caso o projeto receba sinal verde do go-
verno, deve ler lançado em 2015.

3 Em São José dos Campos, já existe um polo 
de tecnologia espacial, onde inclusive está 
sendo construído o primeiro satélite brasi-

leiro de grande porte. Há concorrência?
Arend - Não creio que haja uma concorrência, até 
porque são produtos bem diferentes. Ao desenvol-
vermos tecnologias para microssatélites, estamos 
trilhando um caminho alternativo, aproveitando 
um conceito  que também está começando em ou-
tros países. Temos a qualificação, mas ainda nos 
falta o histórico. Queremos mudar isso.

Conheça o 
Rio Grande do Sim 

Você já teve a impressão de que o Rio Gran-
de do Sul é uma briga eterna rumo a lugar ne-
nhum? Cada vez mais gente tem se dado con-
ta. Por isso é tão importante a campanha Rio 
Grande do Sim, um movimento idealizado pela 
ADVB-RS que começou hoje a sua segunda fase 
com a entrada no ar de uma campanha publi-
citária, um novo site [www.oriograndedosim.
com.br] e um calendário de atividades abertas 
à população. Parte da transformação do nosso 
Estado em um celeiro do setor de tecnologia 
passa por mudar mentalidades por aqui, que 
é justamente o mote desse movimento. Vale a 
pena conhecer do que se trata.

Lowcost muda estratégia 
A Lowcost investiu R$ 10 milhões ao lon-

go dos últimos quatro anos em um objetivo: 
deixar de ser principalmente uma fornece-
dora de serviços de terceirização de impres-
são para abarcar um campo maior dentro 
dos seus clientes, fazendo a gestão de todo 
o ciclo de vida dos documentos. A empresa 
criou 135 fluxos que podem ser adotados por 
clientes para gerir sua documentação. A meta 
é conquistar as 70 maiores companhias do 
País para o novo produto do portfólio. Boa 
parte delas já são clientes de outsourcing de 
impressão, como a Gerdau, que agora entrou 
também na nova oferta. Veja os detalhes aqui:  
http://bit.ly/16f7OAI.

Vem aí o 
satélite gaúcho

Marcos Arend, diretor de 
tecnologia da AEL Sistemas
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Brasil será o terceiro país 
em aumento de geração
AIE revela que emergentes é que vão puxar a expansão até 2018 

Patricia Knebel

Mercado Digital
patricia.knebel@jornaldocomercio.com.br

Fragilidade dos smartphones

Constat no mercado de aplicativos
A empresa gaúcha Constat está entrando no mercado de aplicati-

vos por meio do seu novo negócio, a Constat Mobile Solutions. O foco 
será o desenvolvimento de apps personalizados para o mercado corpo-
rativo. Para o diretor da Constat Mobile, Márcio Pinheiro, porém, a ideia 
é ir além. O time da empresa vai se envolver em todo planejamento, 
design de uma interface adequada e distribuição do sistema. “Vamos 
pensar os aplicativos de acordo com as demandas de cada cliente, de 
maneira que os colaboradores possam utilizar a ferramenta para resol-
ver problemas cotidianos”, explica. O diretor de negócios da Constat, 
Donald dos Reis, comenta que a entrada nesse nicho aconteceu a partir 
da percepção de que o mercado está carente de desenvolvimento de 
aplicativos que agreguem tecnologia e conhecimento. “Sempre procu-
ramos nos posicionar de forma inovadora, acompanhando as tendên-
cias e nos colocando a frente do mercado,” relata.

Pela primeira vez na Capital
Foi confirmada para o dia 10 de setembro a realização do 

workshop Project Model Canvas, em Porto Alegre. Essa é uma me-
todologia de gerenciamento de projetos que elimina a necessidade 
de preenchimento de inúmeros documentos e, assim, reduz a buro-
cracia. O encontro ocorre dentro da programação do 10º Seminário 
de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS. As inscrições estão aber-
tas no site www.seminario.pmirs.org.br.

Novo presidente Gucio-RS
O CIO da Fiergs, Sergio Ricardo Moyses, é o novo presidente do 

Grupo de Usuários de TI do Estado (Gucio-RS). Ele terá ao seu lado 
na diretoria Roberto Nascimento (Randon), Fernando Ferreira (To-
niolo, Busnello) e Angelo Castiglia (Grupo SLC). Moyses assume no 
lugar da CIO do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Maria 
Luiza Falsarella Malvezzi.

Consumo de gás natural bate recorde em maio 
O consumo de gás natural 

no Brasil registrou novo recorde 
histórico em maio ao totalizar 
73,26 milhões de metros cúbicos 
diários (m3/d) do insumo em mé-
dia. O montante representa uma 
expansão de 25,85% em relação 
a maio de 2012 e de 7,60% na 
comparação com abril deste ano, 
segundo dados divulgados nesta 
quarta-feira pela Associação Bra-
sileira das Empresas Distribuido-
ras de Gás Natural (Abegás).

O resultado de maio foi pu-
xado pelo consumo recorde do 
segmento termelétrico, que utili-
zou 30,7 milhões de m3/d em mé-
dia. O resultado representou uma 
expansão de 99% em relação a 
maio de 2012. Na comparação 

com abril deste ano, o consumo 
de gás para geração elétrica teve 
alta de 15,2%. Nessa base compa-
rativa mensal, o maior destaque 
ficou por conta do consumo re-
sidencial, com alta de 23,9%. O 
consumo de gás pelo segmento 
residencial alcançou 1,1 milhão 
de m3/d. Na comparação com 
maio do ano passado, o consumo 
residencial cresceu 24,7%.

Outro destaque positivo fi-
cou por conta do segmento co-
mercial, com consumo de 800,7 
mil m3/d em maio. O volume re-
presenta uma expansão de 14,7% 
em relação a maio do ano pas-
sado e de 11,4% na comparação 
com abril deste ano. O consumo 
industrial e automotivo, por ou-

tro lado, apresentou retração em 
ambas as comparações.

O segmento industrial de-
mandou em média 28,5 milhões 
de m3/d em maio, queda de 0,9% 
em relação a maio do ano pas-
sado e de 0,4% ante abril deste 
ano. No caso do segmento auto-
motivo, o consumo totalizou 5,1 
milhões de m3/d, queda de 0,1% 
em relação a abril deste ano e de 
3,23% ante maio de 2012. 

Na análise por regiões, o 
Sudeste segue como maior con-
sumidor, com um volume médio 
de 50 milhões de metros cúbi-
cos diários, seguido pela região 
Nordeste, com 11,4 milhões de 
m3/d, e pela região Sul, com 6,8  
milhões m3/d.

O Brasil será o terceiro país 
no mundo que mais vai aumen-
tar a geração de energia nos pró-
ximos cinco anos, de acordo com 
um relatório divulgado ontem 
pela Agência Internacional de 
Energia (AIE). China e EUA são 
os dois primeiros. Índia e Ale-
manha vêm após o Brasil. Nos 
próximos cinco anos, até 2018, a 
geração de energia no Brasil terá 
um acréscimo de 130 terawatts-
-hora (TWh). A China terá um 
incremento bem maior, com 750 
TWh, e os EUA terão pouco mais 
que o Brasil, com 150 TWh.

A China já é o mercado em 
que a geração de energia reno-
vável mais cresce no mundo e 
deve continuar sendo nos pró-
ximos anos, destaca a diretora-
-executiva da AIE, Maria van 
der Hoeven. O relatório ressalta 
que o país asiático já responde 
por 40% do crescimento global 
da geração de energia, sobretudo 
por investimentos em energia re-
novável, como hidrelétricas.

Segundo a AIE, os países 
emergentes é que vão puxar a 
expansão mundial da geração 
de energia nos próximos cinco 
anos, notadamente China, Brasil 
e Índia. Na Europa, a crise tem 
atrapalhado os investimentos, e 
a demanda tem sido volátil, res-
salta a executiva da agência. O 
documento foi apresentado hoje 
em um fórum de energia renová-
vel em Nova Iorque.

Já em crescimento percentu-
al de geração de energia (e não 
em termos absolutos), os líderes 
do ranking da AIE são países 
menores, encabeçados por Mar-

Fontes 
renováveis 

responderão 
por quase 25% 

do mix global
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rocos, África do Sul e Coreia.
A geração de energia por 

hidrelétricas, vento, sol e ou-
tras fontes renováveis crescerá 
40% nos próximos cinco anos e 
ultrapassará em 2016 a energia 
gerada por gás no mix energéti-
co global. Além disso, será duas 
vezes maior do que a nuclear, de 
acordo com a AIE. Boa parte des-
sa expansão será puxada pelos 
emergentes, que vão compensar 
o menor ritmo de crescimento e 
maior volatilidade em mercados 
como Europa e Estados Unidos.

A energia renovável é a que 
mais cresce hoje no mundo e em 

2018 responderá por quase 25% 
do mix global, destaca o docu-
mento. O percentual é maior 
do que os 20% estimados para 
aquele ano na previsão anterior, 
feita pela agência em 2011. Esse 
tipo de energia será a segunda 
principal do mundo em 2018, 
atrás apenas do carvão. Dentro 
da geração de energia por fontes 
renováveis, a participação de 
segmentos que não o hidrelétri-
co, como eólica, energia solar e 
bioenergia, deve ter crescimento 
forte também, incluindo em paí-
ses como Brasil, Turquia e Nova 
Zelândia.

Incubadora Recanto inaugura 
Será inaugurada oficialmente hoje a Incubadora Recanto, parcei-

ra da Antonio Meneghetti Faculdade. Localizado no campus Recanto 
Maestro, interior do Estado, o empreendimento conta com 12 empre-
sas de tecnologia já incubadas. A programação de lançamento inclui 
uma palestra com o presidente do Grupo Processor, Cesar Leite, e 
uma mesa redonda com o tema Incubadora e Empresas de Sucesso.  

Você é daqueles con-
sumidores que, ao com-
prar um smartphone,  
preocupa-se com o quan-
to ele é capaz de resistir às 
quedas? Pois para medir 
a robustez dos aparelhos, 
o Clube Pitzi - empresa de 
proteção contra acidentes 
para celulares e smartpho-
nes pela internet - criou o 
Pitzi Index Factor (PIF). 
Quem é cliente da Apple não vai se surpreender com o resultado 
da análise do mês de maio: os aparelhos da marca tiveram índi-
ce de quebra 35% superior aos celulares da Samsung, a marca 
mais resistente na análise do período. A curiosidade é que, em-
bora na comparação por marca a Samsung leve a melhor, quan-
do se analisam os tipos de aparelhos, a pesquisa aponta que o 
Galaxy SIII quebra em volume maior do que o iPhone 4S. Um 
dos motivos pode ser a tela maior do Galaxy SIII, que o torna 
mais passível de acidentes, como quebra de tela por queda no 
chão ou em superfícies molhadas. Os resultados se baseiam no 
volume de consertos realizados pela Pitzi a cada mês.
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Brasil será o terceiro país 
em aumento de geração
AIE revela que emergentes é que vão puxar a expansão até 2018 

Patricia Knebel

Mercado Digital
patricia.knebel@jornaldocomercio.com.br

Fragilidade dos smartphones

Constat no mercado de aplicativos
A empresa gaúcha Constat está entrando no mercado de aplicati-

vos por meio do seu novo negócio, a Constat Mobile Solutions. O foco 
será o desenvolvimento de apps personalizados para o mercado corpo-
rativo. Para o diretor da Constat Mobile, Márcio Pinheiro, porém, a ideia 
é ir além. O time da empresa vai se envolver em todo planejamento, 
design de uma interface adequada e distribuição do sistema. “Vamos 
pensar os aplicativos de acordo com as demandas de cada cliente, de 
maneira que os colaboradores possam utilizar a ferramenta para resol-
ver problemas cotidianos”, explica. O diretor de negócios da Constat, 
Donald dos Reis, comenta que a entrada nesse nicho aconteceu a partir 
da percepção de que o mercado está carente de desenvolvimento de 
aplicativos que agreguem tecnologia e conhecimento. “Sempre procu-
ramos nos posicionar de forma inovadora, acompanhando as tendên-
cias e nos colocando a frente do mercado,” relata.

Pela primeira vez na Capital
Foi confirmada para o dia 10 de setembro a realização do 

workshop Project Model Canvas, em Porto Alegre. Essa é uma me-
todologia de gerenciamento de projetos que elimina a necessidade 
de preenchimento de inúmeros documentos e, assim, reduz a buro-
cracia. O encontro ocorre dentro da programação do 10º Seminário 
de Gerenciamento de Projetos do PMI-RS. As inscrições estão aber-
tas no site www.seminario.pmirs.org.br.

Novo presidente Gucio-RS
O CIO da Fiergs, Sergio Ricardo Moyses, é o novo presidente do 

Grupo de Usuários de TI do Estado (Gucio-RS). Ele terá ao seu lado 
na diretoria Roberto Nascimento (Randon), Fernando Ferreira (To-
niolo, Busnello) e Angelo Castiglia (Grupo SLC). Moyses assume no 
lugar da CIO do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Maria 
Luiza Falsarella Malvezzi.

Consumo de gás natural bate recorde em maio 
O consumo de gás natural 

no Brasil registrou novo recorde 
histórico em maio ao totalizar 
73,26 milhões de metros cúbicos 
diários (m3/d) do insumo em mé-
dia. O montante representa uma 
expansão de 25,85% em relação 
a maio de 2012 e de 7,60% na 
comparação com abril deste ano, 
segundo dados divulgados nesta 
quarta-feira pela Associação Bra-
sileira das Empresas Distribuido-
ras de Gás Natural (Abegás).

O resultado de maio foi pu-
xado pelo consumo recorde do 
segmento termelétrico, que utili-
zou 30,7 milhões de m3/d em mé-
dia. O resultado representou uma 
expansão de 99% em relação a 
maio de 2012. Na comparação 

com abril deste ano, o consumo 
de gás para geração elétrica teve 
alta de 15,2%. Nessa base compa-
rativa mensal, o maior destaque 
ficou por conta do consumo re-
sidencial, com alta de 23,9%. O 
consumo de gás pelo segmento 
residencial alcançou 1,1 milhão 
de m3/d. Na comparação com 
maio do ano passado, o consumo 
residencial cresceu 24,7%.

Outro destaque positivo fi-
cou por conta do segmento co-
mercial, com consumo de 800,7 
mil m3/d em maio. O volume re-
presenta uma expansão de 14,7% 
em relação a maio do ano pas-
sado e de 11,4% na comparação 
com abril deste ano. O consumo 
industrial e automotivo, por ou-

tro lado, apresentou retração em 
ambas as comparações.

O segmento industrial de-
mandou em média 28,5 milhões 
de m3/d em maio, queda de 0,9% 
em relação a maio do ano pas-
sado e de 0,4% ante abril deste 
ano. No caso do segmento auto-
motivo, o consumo totalizou 5,1 
milhões de m3/d, queda de 0,1% 
em relação a abril deste ano e de 
3,23% ante maio de 2012. 

Na análise por regiões, o 
Sudeste segue como maior con-
sumidor, com um volume médio 
de 50 milhões de metros cúbi-
cos diários, seguido pela região 
Nordeste, com 11,4 milhões de 
m3/d, e pela região Sul, com 6,8  
milhões m3/d.

O Brasil será o terceiro país 
no mundo que mais vai aumen-
tar a geração de energia nos pró-
ximos cinco anos, de acordo com 
um relatório divulgado ontem 
pela Agência Internacional de 
Energia (AIE). China e EUA são 
os dois primeiros. Índia e Ale-
manha vêm após o Brasil. Nos 
próximos cinco anos, até 2018, a 
geração de energia no Brasil terá 
um acréscimo de 130 terawatts-
-hora (TWh). A China terá um 
incremento bem maior, com 750 
TWh, e os EUA terão pouco mais 
que o Brasil, com 150 TWh.

A China já é o mercado em 
que a geração de energia reno-
vável mais cresce no mundo e 
deve continuar sendo nos pró-
ximos anos, destaca a diretora-
-executiva da AIE, Maria van 
der Hoeven. O relatório ressalta 
que o país asiático já responde 
por 40% do crescimento global 
da geração de energia, sobretudo 
por investimentos em energia re-
novável, como hidrelétricas.

Segundo a AIE, os países 
emergentes é que vão puxar a 
expansão mundial da geração 
de energia nos próximos cinco 
anos, notadamente China, Brasil 
e Índia. Na Europa, a crise tem 
atrapalhado os investimentos, e 
a demanda tem sido volátil, res-
salta a executiva da agência. O 
documento foi apresentado hoje 
em um fórum de energia renová-
vel em Nova Iorque.

Já em crescimento percentu-
al de geração de energia (e não 
em termos absolutos), os líderes 
do ranking da AIE são países 
menores, encabeçados por Mar-

Fontes 
renováveis 

responderão 
por quase 25% 

do mix global
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rocos, África do Sul e Coreia.
A geração de energia por 

hidrelétricas, vento, sol e ou-
tras fontes renováveis crescerá 
40% nos próximos cinco anos e 
ultrapassará em 2016 a energia 
gerada por gás no mix energéti-
co global. Além disso, será duas 
vezes maior do que a nuclear, de 
acordo com a AIE. Boa parte des-
sa expansão será puxada pelos 
emergentes, que vão compensar 
o menor ritmo de crescimento e 
maior volatilidade em mercados 
como Europa e Estados Unidos.

A energia renovável é a que 
mais cresce hoje no mundo e em 

2018 responderá por quase 25% 
do mix global, destaca o docu-
mento. O percentual é maior 
do que os 20% estimados para 
aquele ano na previsão anterior, 
feita pela agência em 2011. Esse 
tipo de energia será a segunda 
principal do mundo em 2018, 
atrás apenas do carvão. Dentro 
da geração de energia por fontes 
renováveis, a participação de 
segmentos que não o hidrelétri-
co, como eólica, energia solar e 
bioenergia, deve ter crescimento 
forte também, incluindo em paí-
ses como Brasil, Turquia e Nova 
Zelândia.

Incubadora Recanto inaugura 
Será inaugurada oficialmente hoje a Incubadora Recanto, parcei-

ra da Antonio Meneghetti Faculdade. Localizado no campus Recanto 
Maestro, interior do Estado, o empreendimento conta com 12 empre-
sas de tecnologia já incubadas. A programação de lançamento inclui 
uma palestra com o presidente do Grupo Processor, Cesar Leite, e 
uma mesa redonda com o tema Incubadora e Empresas de Sucesso.  

Você é daqueles con-
sumidores que, ao com-
prar um smartphone,  
preocupa-se com o quan-
to ele é capaz de resistir às 
quedas? Pois para medir 
a robustez dos aparelhos, 
o Clube Pitzi - empresa de 
proteção contra acidentes 
para celulares e smartpho-
nes pela internet - criou o 
Pitzi Index Factor (PIF). 
Quem é cliente da Apple não vai se surpreender com o resultado 
da análise do mês de maio: os aparelhos da marca tiveram índi-
ce de quebra 35% superior aos celulares da Samsung, a marca 
mais resistente na análise do período. A curiosidade é que, em-
bora na comparação por marca a Samsung leve a melhor, quan-
do se analisam os tipos de aparelhos, a pesquisa aponta que o 
Galaxy SIII quebra em volume maior do que o iPhone 4S. Um 
dos motivos pode ser a tela maior do Galaxy SIII, que o torna 
mais passível de acidentes, como quebra de tela por queda no 
chão ou em superfícies molhadas. Os resultados se baseiam no 
volume de consertos realizados pela Pitzi a cada mês.
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deStaqueS

Menção à formatura de Kelly Oliveira, presidente ex-
ofício do PMI-RS, no Master Class 
No centro da foto

PMI Today

Página inteira dedica aos dois eventos anuais 
promovidos pelo Capítulo 
O IX Seminário de Gerenciamento de Projetos 
e o 7° Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha

Menção à premiação do Capítulo



Uma página inteira dedica ao PMI-RS 
Menção aos recordes batidos pelos dois eventos anuais organizados pelo PMI-RS



educação

em abril, iniciou a 7ª edição do curso de 
especialização em Gerenciamento de Projetos com 
ênfase em tecnologia da informação. as aulas são 
realizadas na Faculdade de informática da PUCRS 
(Facin). 

No mesmo mês, a UCS e o PMi-RS, em uma 
parceria exclusiva na região, lançaram o MBa em 
Gerência de Projetos. o Curso foi projetado para 
possibilitar o desenvolvimento de competências 
e habilidades fundamentais para o bom 
desempenho no gerenciamento de projetos no 
contexto organizacional.

cuRSoS PRePaRatóRIoS

Neste ano, aconteceram duas 
edições do Curso Preparatório para as 
certificações do PMi-  PMP e CaPM. as 
aulas da segunda turma já se basearam 
na 5ª edição do “Guide to the  Project 
Management Body of Knowledge 
(PMBoK® Guide) “. 

PaRceRIa

a Unilasalle, de Canoas  fez um convênio com o 
PMi-RS. a parceria foi firmada a fim de conceder aos 
filiados do Capítulo Rio Grande do Sul descontos na 
primeira turma da pós-graduação em Gerenciamento 
de Projetos que a universidade organizou, bem como 
possibilitar que todos os alunos do curso sejam 
automaticamente filiados ao PMi-RS. o curso teve 
início em agosto de 2013.



em cerimônia realizada em dezembro na 
Faculdade de informática da PURCS, a FaCiN, 
o presidente do PMi-RS, andré Voltolini, e o 
Coordenador do Curso de especialização em 
Gerenciamento de Projetos com Ênfase em 
tecnologia da informação, Prof. Ms. Cristiano tonietto 
Galina, conduziram a entrega dos diplomas aos 27 
alunos que se formaram na 6ª edição do curso. em 

tuRMa da 6ª edIção do cuRSo de eSPecIalIzação 
eM geRencIaMento de PRojetoS coM ênfaSe eM 
tecnologIa da InfoRMação Se foRMa

André (E) e Cristiano com os alunos destaque - melhor média e melhor nota no TCC

o Coordenador do Curso de especialização em Gerenciamento de Projetos com 
Ênfase em tecnologia da informação, Prof. Ms. Cristiano tonietto Galina, destacou que o 
objetivo do curso é formar lideranças em projetos, e retratou que os perfil dos alunos é 
de recém-formados na graduação que querem entender sobre gestão de projetos e se 
capacitar para ocuparem cargos de lideranças. Segundo ele, entre os desafios deste e das 
próximas edições é construir um curso mais focado em negócio. entre os diferenciais desta 
iniciativa da PUCRS em parceria com o PMi-RS, Galina aponta o conhecimento e a vivência 
de mercado dos professores e a oportunidade para os alunos de fazer networking.

seu discurso de parabenização aos formandos, o 
presidente do PMi-RS destacou a importância de 
haver profissionais que saibam conduzir projetos 
com assertividade, com o objetivo de utilizar de 
forma mais eficiente os recursos dos projetos. além 
disso, ressaltou o quanto atualmente é importante 
aos gerentes de projetos desenvolver competências 
comportamentais.



educação

aconteceu uma “aula 
degustação” no dia 12 de 
março, ministrada pelo 
professor Peter Pfeifer, Phd, 
PMP e CKM, com o tema 
“Gerenciamento de Projetos: 
como alinhar o seu projeto com 
os desafios práticos?”. Peter 
Pfeifer é Phd, PMP (Project 
Management Professional) 
e CKM (Certified Knowledge 
Manager). atua como 
consultor de desenvolvimento 
organizacional em diversos 
organismos da cooperação 
internacional, entre eles o 
Banco Mundial e a Comissão 
europeia, além de instituições 
públicas e privadas. É 
especialista em áreas como 
desenvolvimento urbano e 
organizacional, gerenciamento 
de projetos e gestão de redes 
na américa latina e África. 

Módulo InteRnacIonal foI MInIStRado 
PoR PRofeSSoR aRgentIno

apesar da larga experiência internacional como palestrante, é a 
primeira vez que Pablo lledo leciona em um curso de pós-graduação 
no exterior. entre os diferenciais para o curso da UCS, procurou agregar 
exemplos reais. o argentino ministrou a disciplina de custos incluída no 
Módulo internacional do MBa em Gerência de Projetos da UCS.

Profissionalmente, gerencia quatro empresas da qual é 
proprietário, pós-graduado em gerenciamento de projetos e negócios 
internacionais e possui certificação PMP. ele atua com o PMi desde 
2005, foi um dos fundadores do Chapter de Mendoza, e também 
graduou-se no Master Class do PMi em 2012, na mesma turma da 
presidente ex-oficio, Kelly oliveira.



adMInIStRação

em 27 de novembro de 2013 completou-se o processo 
eleitoral do Conselho Fiscal do PMi-RS através de assembleia 
Geral ordinária, convocada com este objetivo. além dos votos 
presenciais dos participantes da assembleia, foram computados 
os votos submetidos entre os dias 11 e 22 de novembro, através 
da ferramenta Votenet operada pelo PMi Global.

Com este resultado estão eleitos para o Conselho Fiscal, 
mandato 2014/2015, os seguintes voluntários e filiados ao PMi-
RS (foto): 

Roberto Petry (membro titular), 
César antônio dos Santos (membro titular),
ernesto Stefani (membro titular),
onir José dias (membro suplente),
Fladhimyr Castello (membro suplente). 

os voluntários que formaram a 
Comissão eleitoral foram:

dante Carlos antunes
Giancarlo Marques de Moraes
Ronald Weber Kirst



alIançaS e convênIoS

conheça o PMI

Foi na faculdade Facensa de Gravataí a realização da primeira apresentação Conheça o PMi em 2013, e na 
desenvolvedora de software sediada no tecnoPUC, a datum ti, o último evento do ano. 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. a ação é coordenada pela diretoria de Convênios e alianças. Neste ano, foram realizadas mais de 
16 apresentações. Confira os locais onde foi realizada a apresentação:

PORTO ALEGRE

em março, na Faculdade de administração, 
Contabilidade e economia (FaCe) da PUCRS foram 
realizadas outras quatro apresentações para os alunos 
do curso de graduação em administração. além 
de falar sobre o PMi, a certificação CaPM foi outro 
assunto abordado. além disso, o diretor de educação, 
Fabio Giordani, realizou uma palestra aos professores 
do Curso de Pós-Graduação em Gerenciamento de 
Projetos com Ênfase em tecnologia da informação da 
PUCRS sobre as diferenças entre as versões 4 e 5 do 
Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK® Guide).

No dia 5 de março, os diretores de educação e 
finanças, Fábio Giordani e Rogério Severo, palestraram 
no 9° Painel de Projetos da escola Superior de 
administração e Marketing (eSPM) do Rio Grande do 
Sul em Porto alegre. No encontro foram abordados o 
panorama de gerenciamento de projetos no Brasil e as 
diferenças entre as versões 4 e 5 do Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide).

dia 13 de junho, o diretor de alianças e 
convênios do PMi-RS, thiago Regal da Silva, realizou 
um Conheça o PMi na Unilasalle, 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.  e no dia 15 de Julho, 
estiveram o presidente andré Voltolini e o diretor de 
finanças Rogério Severo fazendo uma apresentação 
na Secretária Municipal de licenciamento e 
Regularização Fundiária.



No mês de agosto, voluntários da diretoria de 
convênio e alianças estiveram na  Fundação israelita 
Brasileira e no Conselho Regional de administração 
(CRa). No mês de novembro, foi realizado um 
Conheça o PMi para os alunos Faculdade decision de 
Negócios - Fundação Getúlio Vargas. e em dezembro, 
os diretores de educação, Fábio Giordani e Vitor 
Hugo Costa, realizaram uma palestra focada nas 
certificações PMP e CaPM em evento realizado pela 
empresa de desenvolvimento de softwares datum ti. 

REGIÃO METROPOLITANA 

No dia 27 de maio, o presidente do PMi-RS, andré 
Voltolini, e o diretor de alianças e convênios do PMi-RS, 
thiago Regal da Silva, palestraram sobre o PMi e a carreira de 
gerenciamento de projetos no campus da Ulbra, em Canoas. 
Presentes estavam mais de 200 pessoas, entre graduandos, 
pós-graduandos e colaboradores da universidade.

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.  No dia 15 de Julho, 
Severo esteve na  CPMC Celulose Riograndense em Guaíba.



convênIo – banRISul

o presidente andré Voltolini assinou um 
termo de convênio do PMi-RS com o Banrisul, 
representando pelo diretor da área da tecnologia da 
informação, Joel Raimundo, durante a cerimônia de 
abertura do primeiro dia de palestras do X Seminário 
de Gerenciamento de Projetos do PMi-RS, no dia 
12/09/13. o convênio tem o objetivo de aproximar 
as duas organizações a fim promover o intercâmbio 
de boas práticas de gerenciamento de projetos, 
possibilitando a disseminação deste conhecimento.

alIançaS e convênIoS

NOROESTE 

o diretor de interiorização do PMi-RS, 
leandro Vignochi, fez uma palestra para 900 
pessoas na Semana acadêmica da Universidade 
de ijuí -  Unijuí,  no dia 08 de abril. entre os 
temas abordados estavam: entendendo as boas 
práticas de gerenciamento de projetos e as 
oportunidades nesta carreira.  

SUL

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. e 
dia 18 de Julho, Vignochi esteve na Unisinos, em 
Rio Grande.

SERRA GAÚCHA

No dia 16 de maio, o diretor de interiorização, 
leandro Vignochi, palestrou para estudantes da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS). a apresentação 
esteve incluída nas atividades acadêmicas da Semana 
de engenharia. Vignochi palestrou sobre a carreira de 
gerente de projetos para um público estimado de 150 
pessoas.  

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.

No mês de setembro, o presidente andré Voltolini 
palestrou para os alunos do Curso de administração, 
dentro da disciplina de administração em Projetos, na 
Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves.



Participação no PGQP 

Renovou-se mais um ano a parceria entre PMi-RS e o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade 
(PGQP) durante o Congresso internacional de Gestão. Nesta edição, que ocorreu nos dias 15 e 16 de julho, 
foram promovidas palestras, apresentações, cursos e visitas técnicas sobre o tema. durante a programação, 
o presidente do PMi-RS, andré Voltolini, realizou um Conheça PMi, e voluntários e diretores receberam 
visitantes interessados sobre as atividades do PMi, a profissão em gerenciamento de projetos e as iniciativas no 
desenvolvimento da atividade. 

PaRtIcIPação eM eventoS

Painel Amcham

o PMi-RS foi uma das instituições convidadas 
para debater sobre Gestão de Projetos e tecnologia 
da informação no painel organizado pelo Comitê 
de tecnologia da informação e Comunicação da 
aMCHaM/Porto alegre, no dia 23 de agosto. o 
Capítulo foi representado pelo diretor de educação 
Fábio Giordani, que apresentou sobre o tema “Sem 
projetos, a estratégia não sai do papel”. estiveram 

presentes em torno de 70 pessoas, entre executivos 
da área de tecnologia da informação e comunicação. 
os demais componentes do painel foram Roberto 
Petry, Presidente do Comitê de tecnologia da 
informação e Comunicação da aMCHaM/Porto 
alegre e Conselheiro fiscal do PMi-RS, edson Fonseca, 
Gerente de ti do Banco de lage landen, e John 
Wheeler - diretor de ti da dell.

Diretor de grupos de interesse, 
Ricardo R. Fischer, e os voluntários 
André e Lígia no estande no PGQP



alIançaS e convênIoS

Painel ESPM

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 o professor da eSPM, Fábio 
Giordani, atual diretor de educação do PMi-RS. 



voluntaRIado

a formação do grupo de voluntários do 
X Seminário de Gerenciamento de Projetos 
do PMi-RS começou em abril. duas dezenas 
de pessoas trabalharam na realização do 
evento e, de forma inédita, trabalhar no 
Projeto do Seminário. No total, formou-se 
uma equipe de 24 pessoas sob o comando 
da diretoria de Projetos especiais, que ao 
longo de mais seis meses  trabalharam para 
viabilizar o 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 
partes 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 Guide 
5ª edição. Foram diversas reuniões presenciais e mais de 
50 horas de trabalhos  individuais. 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.

O Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha também é 
um evento que acontece pelo envolvimento dos 
voluntários do Branch Serra Gaúcha



voluntáRIoS deStaque 

É praxe da diretoria do PMi-RS homenagear os voluntários que se dedicaram ao longo do ano. a fim de 
estimular futuros envolvimentos e reconhecer aqueles que trabalharam de forma voluntária, durante a Festa de 
Final de ano, que aconteceu no dia 28 de novembro, os Voluntários destaques foram conhecidos.

Confira os destaques de 2013:
•	 diretoria de educação - Carlos Mauricio Malinverni de Souza
•	 diretoria de Finanças – thiago Regal da Silva
•	 diretoria de alianças - Ruben Faggiano
•	 diretoria de Projetos especiais – tatiane ott
•	 diretoria de Projetos especiais – alex Rosa
•	 diretoria de Grupos de interesse – ernesto Stefani
•	 diretoria de administração – tomás Moreira
•	 diretoria de Programas – diéssica Ávila
•	 diretoria de interiorização -  edson luís Godinho

voluntaRIado



Almoce Serra Gaúcha 
acontece bimensalmente

Happy Hour com voluntários de 
Alianças e Convênios, em dezembro

Happy Hour em Porto Alegre 
acontece mensalmente

encontRoS coM fIlIadoS



eventoS anuaIS

a décima edição do Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMi-RS ultrapassou 
os 750 inscritos nos dois dias de palestras e reuniu mais de 200 pessoas nos sete 
minicursos. a programação também foi composta por 25 palestras e apresentações 
nos intervalos. além disso, houve estandes de expositores e a divulgação de artigos 
e trabalhos acadêmicos relacionados à áreas. Neste ano, o tema central foi “Gestão de 
Projetos em um universo conectado, colaborativo e ágil”. Patrocinaram esta edição oito 
empresas e mais de 20 organizações apoiaram na divulgação. este foi reconhecido com o 
maior evento anual de Gerenciamento de Projetos do Brasil em 2013.



a décima edição do Seminário de Gerenciamento de Projetos, realizada pelo PMi-RS entre 10 e 13 de 
setembro no Centro de eventos da PUCRS em Porto alegre, entrou na lista de eventos apoiados pelo escritório 
Central do PMi Global (GoC). Junto a outros quatro eventos de outros Capítulos brasileiros, o X Seminário 
de Gerenciamento de Projetos foi beneficiado de diversas formas. entre palestrantes do quadro do PMi 
Global, profissionais e aparelhagem para possibilitar tradução simultânea, apoio logístico e em materiais de 
divulgação. além disso, a inclusão da iniciativa gaúcha em um quadro tão seleto demostra a evolução que o 
evento vem tendo ao longo dos anos. desde 2010, 13 eventos ganharam este suporte do GoC, e é a segunda 
vez que o Seminário do PMi-RS entra nesta lista.

aPoIo do PMI global: evento é uM doS 
cInco eScolhIdoS no bRaSIl



eventoS anuaIS

Palestrantes internacionais  

o diretor do Centro de excelência em 
Gerenciamento de Projetos da iBM e diretor do 
Conselho Consultivo do PMi, 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, o especialista mostrou como 
tornar a comunicação com o patrocinador 
de um projeto efetiva e contribuir para que o 
projeto tenha sucesso. 

Ricardo Vargas, diretor do Grupo de Práticas 
de Projetos do escritório de Serviços de Projetos 
da oNU, relatou o seu dia a dia, conduzindo 
uma equipe de mais de 300 especialistas 
em gerenciar projetos, com formações em 
diversas áreas, de país em país, garantindo que 
os projetos humanitários das Nações Unidas 
aconteçam. Com o tema Sustentabilidade 
Social, ambiental e econômica em Projetos 
Humanitários: a experiência do escritório de 
Serviços de Projetos das Nações Unidas, Vargas 
demostrou porque 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.



Destaque Nacional

Paulo Storani, um dos palestrantes mais 
requisitados do Brasil, ex-coronel do Batalhão 
da Polícia especial do Rio de Janeiro - BoPe, 
falou que é a motivação da equipe que faz 
o lema ‘missão dada é missão cumprida’. em 
uma palestra que misturou bastidores dos 
filmes tropa de elite e histórias do seu dia a 
dia, o ex-comandante do BoPe e consultor 
das obras do diretor de cinema andré 
Padilha, Paulo Storani mostrou porque 
‘missão dada é missão cumprida’ neste 
esquadrão da polícia encarregada dos 
trabalhos mais difíceis no país.

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.



adilson Pize – alinhamento estratégico de 
Projetos

“o Seminário de Gerenciamento de Projetos 
do PMi-RS já se tornou um evento de referência 
nesta área no Brasil, fruto da experiência de mais 
de 10 anos na organização de eventos que a cada 
ano contam com importantes nomes do cenário 
Brasileiro e internacional de gerenciamento de 
projetos, com palestras e oficinas de altíssimo 
nível, alinhadas ao que há de mais moderno na 
área.  o Seminário do PMi-RS é um orgulho para 
comunidade gaúcha e brasileira de gerenciamento 
de projetos, e um exemplo dos excelentes resultados 
que podem ser obtidos pelo trabalho voluntário 
e comprometimento de tantas pessoas que se 
envolvem em sua organização.”

 
andrei Monteiro

“Mais uma vez a qualidade e a organização 
do Seminário foram impecáveis. Como instrutor 
sempre me alegra estar em contatos com pessoas 
interessadas em aprender e interagir, mostrando 
sempre um nível de entusiasmo muito alto. Parabéns 
ao PMi-RS !”

eduardo Peres – desconstruindo o 
Mito da estimativa Perfeita

“tenho participado regularmente dos Seminários 
do PMi-RS e posso atestar que o X Seminário foi um 
dos melhores. Palestrantes de alto nível e grande 
experiência trouxeram temas atuais e diversificados, 

Depoimentos dos palestrantes

eventoS anuaIS

permitindo que apliquemos em nosso dia-a-dia 
muito do que foi compartilhado. Parabéns aos 
organizadores pela qualidade do evento, e que venha 
o 11º  Seminário !” 

elisete Pagano – Oficina inteligência 
emocional em Projetos

“Posso dizer que é muito gratificante perceber 
os profissionais interessados no desenvolvimento 
da inteligência emocional, por compreenderem a 
importância de conhecimentos de humanidade para 
realizarem seus projetos na vida”.

Fabio Cruz – Obtendo resultados com o Ágil e o 
PMBOK unidos no gerenciamento de projetos

“desde o convite que recebi do PMi-RS para 
palestrar no X Seminário de GP do Rio Grande do Sul 
eu já sabia que seria uma oportunidade ímpar, mas é 
muito bom quando as expectativas são superadas, e 
felizmente os gaúchos do capítulo do Rio Grande do 
Sul do PMi organizaram um excelente evento, e faço 
questão de deixar meus parabéns antes mesmo de 
começar a falar como foi o evento.”

Jorge Horácio audy – Por trás de um time 
scrum e Jogos de trabalho

“Privilégio fazer parte desta história, a cada 
seminário é possível perceber o quanto o tradicional 
e a inovação sincretizam novas soluções para novos 
tempos. Nos vemos em 2014 ! “



sérgio Molina – tomada de decisão sobre 
investimentos estratégicos

“o PMi RS conseguiu reunir um público 
diferenciado, profissionais que buscam de forma 
gradativa a evolução da maturidade dos temas 
relacionados com gestão de portfólios e projetos. 
Com palestrantes do mais alto gabarito, tivemos a 
oportunidade de obter conhecimentos de conteúdos 
profundos e práticos. Parabéns pelo sucesso deste 
evento que sem sombra de dúvidas tornou-se o 
melhor seminário do PMi no Brasil.”

thais Russomano – elaboração de Projetos em 
voos Parabólicos

“o evento, que contou com a participação 
de personalidades da área reconhecidas 
internacionalmente, foi de grande sucesso, pois, 

além de ser informativo, mostrou-se motivador 
para o público que participou desse Seminário. 
os temas abordados são de grande interesse 
para os profissionais que atuam no setor 
de gerenciamento de projetos. a equipe 
organizadora e promotora está de parabéns “.

vinícius Machado de Oliveira – Case Ceee
“a ViNiPlaN sentiu-se honrada em 

patrocinar este evento, que mostra mais uma 
vez a força da união dos gaúchos em torno 
de uma causa, neste caso, a da difusão do 
Gerenciamento dos Projetos em sua mais 
completa acepção”.



eventoS anuaIS

o 8° Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha aconteceu 
entre os dias 14 e 17 de agosto na Universidade de 
Caxias do Sul. o evento é organizado pelo grupo 
de voluntários ligados ao Branch Serra Gaúcha do 
PMi-RS. Nesta edição, a programação desenvolvida 
foi referente ao tema “transformando ideias em 
realizações através de Gestão de Projetos”.  entre 
os destaques do evento está aprovação média de 
88%, para os quais foram consideradas as avaliações 
da programação,  palestrantes, temas e cases 
apresentados. Nesta edição, estiveram presentes 
195 pessoas, 122 no Ciclo de Palestras e 73 nas três 
oficinas. esses treinamentos abordaram os temas 
Gerenciamento de Riscos em Projetos, desafios do 
Gerenciamento de Projetos em equipes distribuídas, 
Gestão de Projetos com Métodos Ágeis.



Palestras

os dois turnos do dia de palestras versou sobre os temas 
Gerenciamento de Partes interessadas e Planejamento 
estratégico e Gerenciamento de Projetos. além das palestras, 
como de praxe, a programação foi composta pela apresentação 
de cases, como da Randon e da Copa do Mundo 2014, e de 
debates ao final de cada turno. 

O debate do turno da manhã, com 
Guilherme Souto e o Secretário Estadual 
de Esporte e Lazer, Kalil Sehbe, foi 
mediado por Jurânio Monteiro - Diretor 
de Serviços na GSW

O debate que encerrou o evento teve a participação 
de Silvana Tiburi Bettiol, diretora da Otimiza e 
Ênio Borba, Especialista em Projetos Estratégicos 
na Randon – Holding, com mediação de 
Klaus Gebhardt - Universo Móveis (Alvorada/RS)




