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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caro filiado, voluntário, parceiro, amigo.

Começamos 2015 com novos desafios e me-
tas a serem atingidas, depois de significativos 
avanços e vitórias do PMI no Rio Grande do 
Sul. A partir de agora, nosso objetivo é tornar o 
Gerenciamento de Projetos mais estratégico e 
maduro naquelas empresas e instituições que 
já o seguem, através de boas práticas. Mas, 
também, torná-lo uma realidade em outros 
espaços na nossa sociedade. 

Para isso, contamos, novamente, com você, 
que, com sua dedicação, nos trouxe até aqui. 
Confira as primeiras ações deste ano, nas pá-
ginas que se seguem.

Boa Leitura!

Thiago Regal
Presidente do PMI-RS
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As tendências para o gerenciamento de 
projetos em 2015 

Nos dois primeiros meses do ano, as ati-
vidades do PMI em nível mundial e local 
têm sido intensas. Assim como os capí-
tulos, o PMI realizou reuniões de Planeja-
mento Estratégico, através do 10º Volun-
teer Planning Meeting, além de encontros 
entre filiados, como dos integrantes dos 
Advisory Groups. 

De acordo com o presidente do PMI-RS, 
Thiago Regal, está claro que há um deslo-
camento grande do foco do PMI para ini-
ciativas mais estratégicas. “O PMI cons-
tatou que não adianta criar modelos de 
gerenciamento de projetos que ajudem a 
entregar resultados lá no final do proces-
so, se o projeto não faz parte ou não está 
alinhado à estratégia da empresa”. 

Alinhar estrategicamente o gerenciamen-
to de projetos às ações das organizações 
significa que elas precisam saber para 
onde ir, e existem ferramentas de geren-
ciamento de projetos que ajudam a garan-
tir que as inciativas nas quais se investe 
mais tempo e dinheiro possam produzir 
resultados em termos de estratégia. De 
maneira geral, esta constatação do PMI 
indica que não adianta ter boas práticas 
de gerenciamento de projetos, ou seja, 
entregar projetos dentro do prazo, com 
um custo definido, com uma qualidade 
esperada, se ele não faz sentido para a 
estratégia da empresa. 

MATÉRIA ESPECIAL

É para mudar essa realidade que o PMI 
deve focar seu trabalho a partir deste 
ano. Constata-se que a situação relatada 
acima não é incomum. Dados prelimina-
res da Pesquisa Maturidade em Geren-
ciamento de Projetos, realizada em 2014 
pelo especialista Darci Prado com mais de 
400 profissionais e organizações de todo 
o Brasil (e cerca de 10% no Rio Grande do 
Sul), revelam que somente 43% dos pro-
jetos apresentam o que se entende por 
alinhamento estratégico. Relacionados a 
esse critério também estão as avaliações 
de sucesso total, para 56% dos projetos, 
sucesso parcial para 34%, e fracasso para 
10%.

Diante disso, enquanto entidade que bus-
ca disseminar as boas práticas de geren-
ciamento de projetos no mundo, o PMI 
percebeu que é importante avançar no 
que considera a maturidade do gerencia-
mento de projetos.  Por isso, em 2015, o 
PMI está focando em temas como portfo-
lio, isto é, o PMO como ferramenta chave 
neste processo; na agilidade da organiza-
ção em gerenciar seus projetos, o que não 
é necessariamente uma referência à utili-
zação de Métodos Ágeis, mas como fazer 
a organização ser capaz de responder às 
mudanças de mercado, considerando o 
uso de práticas de gestão de projetos.
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Estas podem ser apontadas como as 
principais tendências para o geren-
ciamento de projetos em 2015:
A primeira área de foco é o gerenciamento 
de iniciativas estratégicas.

Neste item há a preocupação em, além 
de pensar a empresa estrategicamen-
te, considerando variáveis tão diversas 
quanto competidores, câmbio ou situação 
política, a execução das ditas iniciativas 
estratégicas – aquelas que ajudam a or-
ganização a atingir um objetivo estratégi-
co – deve fazer uso de práticas que vão 
além da gestão de projetos clássica. De 
uma maneira especial, o gerenciamento 
de portfólio de projetos, que tem um viés 
extremamente ligado às questões estra-
tégicas e que possui um padrão próprio, 
uma certificação de nível global (PfMP), é 
uma ferramenta poderosa para garantir 
o atingimento de objetivos estratégicos, 
monitorando o seu contínuo alinhamento, 
riscos, performance e resultados.

A segunda é a gestão de talentos, com 
foco grande nas pessoas, já que o PMI en-
tende que é fundamental que as pessoas 
compreendam e acreditem no gerencia-
mento de projetos enquanto prática na 
organização em que atuam.

O PMO, enquanto agente e catalizador 
dos resultados e da cultura de gestão na 
organização.

A agilidade organizacional na realização 
dos benefícios com a gestão de projetos: 
de que forma eu faço que aquele conjunto 
de projetos gere os resultados da maneira 
mais adequada e rápida à estratégia das 
empresas.

A formação dos novos profissionais e a 
garantia de que eles vão ajudar no ali-
nhamento estratégico dos projetos com a 
empresa.
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ENTREVISTA Thiago Regal assumiu 
a presidência do  
PMI-RS pelos 
próximos dois anos.

Nesta entrevista, ele conta um pouco 
sobre seu lado pessoal e seu desen-
volvimento profissional.  Thiago se 
define como um grande apaixonado 
por cinema e leitura, na qual define 
seu gosto como eclético, com uma 
certa predileção por literatura histó-
rica e científica. Desde criança toca 
piano, tendo atuado como músico e 
professor de música nos tempos de 
estudante. Thiago é casado há quase 
9 anos com Camilla.  Sua trajetória 
profissional iniciou com uma atua-
ção técnica e, gradativamente, foi 
migrando para funções de gestão de 
projetos. Nos últimos anos, se dedi-
cou ao gerenciamento de portfólio 
e implantação de PMOs como con-
sultor, além da gestão de projetos e 
programas globais.

Qual é o principal legado que a sua expe-
riência como voluntário do PMI até aqui 
pode agregar ao seu período na presidên-
cia do PMI-RS?

Experimentei diversas vezes a máxima de 
que ‘coisas boas acontecem quando nos 
envolvemos com o PMI’. Além da satis-
fação de contribuir em algo que acredito, 
vi minha carreira mudar de patamar vá-
rias vezes, através das oportunidades de 
contato com outros profissionais e das 
atividades que desenvolvi no Capítulo Rio 
Grande do Sul. Também tive oportunida-
des de atuação internacional, como co-
laborar com o desenvolvimento da certi-
ficação PMP e da criação da certificação 
PfMP, além da participação do PMI Lea-
dership Institute Master Class. Do ponto 
de vista pessoal e profissional, vale muito 
a pena estar com o PMI.
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Quais foram os avanços do Capítulo nos 
dois anos em que esteve envolvido dire-
tamente na diretoria de Alianças e Con-
vênios (como adjunto e diretor)?

Conseguimos, com o apoio dos demais 
voluntários, resultados significativos na 
execução do programa de convênios e 
alianças, como o aumento do número de 
filiados, a aproximação de instituições de 
ensino, e o aumento do número de par-
cerias e de mantenedores, estreitando 
a relação do PMI-RS com profissionais e 
mercado. Consolidamos a maturidade na 
forma como conduzimos as nossas ações 
com outras organizações e geramos exce-
lente resultado em termos de avanço da 
gestão de projetos no estado.

Quais são os desafios que você considera 
importantes para esta Gestão?

Sinto-me privilegiado por assumir a pre-
sidência do PMI-RS neste momento. Ano 
após ano, avançamos em todas as áreas, 
desde a primeira diretoria. Nosso capítulo 
possui maturidade e recursos construídos 
ao longo dos anos para dar um salto em di-
versas áreas. Primeiramente, precisamos 
avançar com o gerenciamento de projetos 
em outras áreas, além daquelas em que 
já somos fortes. O governo estadual, por 
exemplo, assumiu falando em criar uma 
“fábrica de projetos”, e o PMI-RS é o in-
terlocutor melhor preparado para apoiar o 
governo nesta iniciativa. 

Aliás, mostrar o valor da interlocução com 
o PMI-RS a outras áreas do nosso esta-
do é um dos nossos grandes desafios, fa-
zendo com que todos percebam que não 
é mais aceitável fazer projetos sem o uso 
das melhores práticas. E, obviamente, 
precisamos continuar gerando valor à co-
munidade de gerenciamento de projetos, 

apoiando a qualificação dos profissionais 
da área, a adoção das práticas pelas orga-
nizações e a qualificação dos programas 
de ensino na área.

Para você, profissional e pessoalmente, 
o que esta passagem para a presidência 
significa?

É uma enorme responsabilidade e uma 
grande oportunidade pessoal e profis-
sional. Acredito que uma das melhores 
coisas que podemos fazer por alguém é 
gerar oportunidades de crescimento e 
aprendizado. Eu estou recebendo mais 
esta oportunidade do PMI. Aliás, o Insti-
tuto, através de tudo o que ele gera em 
termos de conhecimentos, ferramentas 
e comunidade, contribui decisivamente 
para gerar oportunidades, prosperidade e 
um impacto positivo na sociedade. Temos 
a responsabilidade de levar o PMI-RS ao 
próximo patamar de crescimento e gera-
ção de valor. Fazer parte deste momento 
é extremamente motivador.



8 PMI Rio Grande do Sul Chapter

DESTAQUES

Voluntários gaúchos e brasileiros participaram 
do 10º Volunteer Planning Meeting 

Encontro organizado pelo PMI acon-
teceu entre 21 e 25 de janeiro na Phi-
ladelphia, Estados Unidos. 
O PMI Global realizou, na cidade sede de 
sua matriz nos Estados Unidos, a reunião 
anual de planejamento com voluntários 
(LIVPM 2015) do Instituto em diversos pa-
íses. Ao todo, 168 voluntários de 38 países 
participaram das atividades do evento. 

As prioridades estratégicas defini-
das para 2015 continuam as mes-
mas apontadas em 2014:
• Tornar o filiado e novas filiações ao PMI 
uma prioridade estratégica; 
• Focar as estratégias de marketing em 
profissionais de gerenciamento de proje-
tos, empresas e instituições de ensino; 
• Usar a tecnologia como umavantagem 
competitiva; 
• Ampliar atuação através de canais e 
alianças; 
• Foco com visão de liderança.

• Margareth Carneiro e Wagner Maxsen: 
do Board do PMI Global 
Ivo Michalick: Mentor do Brasil
• Kelly Oliveira e Peter Pfifer: Ethics MAG
• Mauro Sotille: Chapter MAG
• Silvia Ritzmann: Certification Governan-
ce Council
• Christina Barbosa: Global Acreditation 
Center
• Valdery Moura Junior: CoP MAG
• Adilson Pize: TechAG
• Acilio Marinello: PMI EF Commitee
• Rogerio Severo: RCP AG

Ao todo, participaram do LIVPM2015, 
na Philadelphia, doze voluntários 
brasileiros:

Do Rio Grande do Sul, estiveram presen-
tes quatro voluntários: (da esquerda para 
direita) Rogério Severo, Adilson Pize, Kelly 
Oliveira e Mauro Sotille. Um número impor-
tante, que demonstra o engajamento dos 
profissionais de gerenciamento de projetos 
do Brasil no PMI.
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Resultados da Pesquisa Maturidade em 
Gerenciamento de Projetos são divulgados
A pesquisa realizada pelo professor Darci 
Prado desde 2005 teve a participação de 
415 profissionais (em linha com o último 
levantamento, realizado em 2012), sendo 
que 32 deles eram gaúchos, e 28 atuan-
tes na iniciativa privada. 

Atraso médio:  27%
Estouro médio de custos: 17%
Valor médio do estouro de custo por carteira de projetos: R$61 milhões
Percentual médio de execução do escopo: 77%
Sucesso (média para cada carteira):
Sucesso total: 56%
Sucesso parcial: 34%
Fracasso: 10%

Competência em GP: 40%
Competência técnica (no negócio, produto ou serviço):  42%
Competência comportamental: 39%
Metodologia: 42%
Informatização: 40%
Alinhamento estratégico: 43%
Estrutura Organizacional:  39%

Abaixo seguem os principais destaques. 

Aderência aos requisitos das dimensões:

Entre os resultados da edição da Pesquisa 
Maturidade em Gerenciamento de Proje-
tos, realizada em 2014, está o crescimen-
to do índice de maturidade em projetos de 
2,60 obtido em 2012 para 2,64. 

Os relatórios completos podem ser visualizados no  
www.maturityresearch.com

http://www.maturityresearch.com
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PMI-RS tem novo Comitê de Políticas 
Corporativas

Saiba mais no site do PMI- RS no Menu Envolva-Se

Para entrar em contato com o Comitê é possível enviar um e-mail 
para politicas.corporativas@pmirs.org.br . Maiores informações 
também podem ser obtidas, por e-mail, junto à Vice-Presidência de 
Relações Institucionais e Marketing e (vp.marketing@pmirs.org.br). 

Com a mudança na Diretoria Executiva, 
este comitê também foi renovado. Ele 
passa a ser formado pelos seguintes filia-
dos: Kelly Oliveira, PMP, Samuel Dall’Ag-
nol, PMP, Roberto Petry, PMP e Rogério 
Severo, PMP. 

O Comitê de Políticas Corporativas apoiou a Diretoria Exe-
cutiva na formação de alianças e convênios. A função do 
Comitê é avaliar as minutas dos convênios para garantir 
alinhamento com as políticas corporativas, dando suges-
tões de melhoria e pareceres sobre os mesmos, buscan-
do sempre o melhor interesse do chapter e seus filiados.

O conjunto de Políticas Corporativas e 
o Programa de Convênios e Alianças do 
PMI-RS oportuniza firmar parcerias com 
organizações Gaúchas, com a contrapar-
tida de: divulgação institucional, oportuni-
dades de negócios, venda de produtos e 
serviços, apoio promocional, palestras e 
apresentações e prospecção de clientes.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

As aulas acontecerão em Porto Alegre entre 28/03 a 12/05, 
e abordarão os conteúdos programados para os exames das 
certificações PMP® e CAPM®. 

A Faculdade de Informática (FACIN) da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul, em parceria inédita com o 
capítulo do PMI no Rio Grande do Sul, promove mais uma 
turma do Curso de Especialização em Gerenciamento de 
Projetos com Ênfase em Tecnologia da Informação.  O curso 
acontece entre 27/04/2015 a 20/04/2016.
Informações e inscrições:
 
Faculdade de Informática da PUCRS – FACIN (Prédio 32)
Fone: 51 3320 3558

É possível se inscrever até o dia 10 de abril.

PMI-RS realiza Curso Preparatório para 
Certificações PMI

Pós da PUCRS e PMI-RS realizam a nona 
edição do Pós-Graduação em Gerenciamento 
de Projetos com ênfase em Tecnologia da 
Informações

As aulas acontecerão de 28/03 a 12/05, aos sábados, das 8h30 às 
17h30, no TECNOPUC, em Porto Alegre. Informações sobre crono-
grama das aulas, valores e formas de pagamento podem ser no Menu 
Certificação do site www.pmirs.org.br

Informações também com a secretaria do PMI-RS, através do e-mail: 
secretaria@pmirs.org.br
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AGENDA DE EVENTOS

Nesta edição, o tema central será: Baixo 
Custo e Alto Benefício - como aumentar 
o resultado com o Gerenciamento de 
Projetos. 

Evento realizado em conjunto pelos Capítulos brasileiros do PMI, será organizado, neste 
ano, pelo Capítulo do PMI de Pernambuco. O tema central será “Pontes para um cresci-
mento sustentável”. Alguns palestrantes já estão confirmados, são eles: Américo Pinto, Ivo 
Michalick, Sérgio Marangoni. Em breve, haverá divulgação de mais nomes.  

O 10º Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha acontece de 
10 a 13 de junho.

O 10º Congresso Brasileiro de Gerenciamento de 
Projetos acontece de 15 a 17 de junho.

Importantes eventos realizados 
anulamente estão com datas marca-
das e informações sendo divulgadas. 
O Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha, 
organizada pelo Branch do PMI-RS, 
o Seminário de Gerenciamento de 
Projetos, realizado pela Capítulo Rio 

Informações completas pelo site do evento:  
http://cgp.pmipe.org.br

Contato pelo e-mail:   
ciclo.serra@pmirs.org.br

Grande do Sul, e o Congresso Brasi-
leiro de Gerenciamento de Projetos, 
que, neste ano, será em Recife, ca-
pital pernambucana. Além disso, há 
mais uma novidade: um evento de 
apresentação do planejamento es-
tratégico do PMI-RS, que recebe o 
nome de PMI - Uma nova visão.
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O Capítulo preparou um evento voltado à 
comunidade gaúcha de gerenciamento de 
projetos chamado de “PMI - Uma Nova 
Visão”. O objetivo é apresentar as ações 
que o PMI-RS tem idealizado através do 
seu planejamento estratégico para avan-
çar a gestão de projetos no Rio Grande 
do Sul, além de conhecer a nova Diretoria 
Executiva do Chapter para este biênio 

• Palestra sobre tendências do gerenciamento de projetos mundial sob a ótica do maior 
Instituto de Gerenciamento de Projetos Mundial, o PMI (Project Management Institute);

• Apresentação do Planejamento Estratégico do PMI-RS;

• Apresentação do portfólio de Projetos e Programas;

• Apresentação das novas vice-presidências e do Presidente eleito Sr. Thiago Regal;

• Apresentação das oportunidades de voluntariado para projetos internos e externos;

PMI-RS realiza evento para detalhar ações 
estratégicas do biênio

O Seminário de Gerenciamento de 
Projetos é realizado pelo Capítulo 
Rio Grande do Sul do Project Ma-
nagement Institute, e considerado 
um dos maiores eventos regionais 
sobre o tema do Brasil. Na edição 
de 2015, o evento acontecerá de 
14.09 a 17.09, com uma progra-
mação formada por dois dias de 
workshops e dois dias de palestras.  

12º  Seminário de Gerenciamento de Projetos

O site do evento é 
www.seminario.pmirs.org.br

Em breve, informações sobre a edição de 2015 serão incluídas. Por enquanto, confira os 
destaques da edição passada, que contou com 900 participantes.

(2015-2016) e as novas oportunidades 
de voluntariado disponíveis para atuação 
no capítulo.

O evento ocorrerá no auditório da Facul-
dade de Informática da PUCRS, no dia 
26\03\15, às 19 horas, e será formado 
pelos seguintes momentos:
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PMI-RS NA MÍDIA

Nova Diretoria é 
Destaque no Site 
Baguete

Jornal do Comércio - Porto AlegreSegunda e terça-feira,
16 e 17 de fevereiro de 2015

Economia
8

INOVAÇÃO

Impressora permite fazer
a edição de documentos
Pensado para uso emambientes de negócio, aparelho émovido
pelo sistemaoperacional Android e utiliza tela sensível ao toque

Redes sociais em eventos
A empresa gaúcha Ignisys desenvolveu um aparelho, que pode

tornar seus eventos mais interessantes e divertidos, porque mais in-
terativos. É o Instashow, já experimentado com sucesso pela CDL
Porto Alegre no seu Zoom Pós-NRF. Ele rastreia fotos publicadas pe-
los convidados nas redes sociais sob hastag determinada pela orga-
nização do evento e as projeta instantaneamente a um telão, painel
de led ou projetor. Além disso, o aparelho se conecta à impressora
em que os participantes podem imprimir suas fotos em papel foto-
gráfico devidamente customizado com logo e mensagens que tam-
bém podem ser entregues como suvenirs.

Sem transgênicos
Os alimentos orgânicos começam a ter vez no cardápio dos bra-

sileiros. Pesquisa feita pela mineira Opinion Box na internet junto a
1.138 pessoas de todo o País constatou que 41% consomem esses ali-
mentos de vez em quando e 33% com frequência. Mas 51% disseram
que não consomem transgênicos.

Produtores orgânicos
Tem gente duvidando (sem razão) da autenticidade dos produtos

orgânicos presentes nas feiras especializadas de Porto Alegre. Há
um controle rigoroso sobre os produtores, que passa pela análisemi-
nuciosa do sistema de produção, qualifica as famílias, visita as pro-
priedades e seu certificado é emitido pelo Ministério da Agricultura.

Sindicato das gráficas
Sindicato gaúcho da indústria gráfica (Sindigraf-RS) filiou no

ano passado 15 novas empresas e registrou crescimento de 53% na
participação dos empresários em seus eventos, segundo o presiden-
te Ângelo Garbarski. Mais: 40% da receita retornaram às empresas
filiadas adimplentes em produtos, serviços e atividades proporcio-
nalmente à arrecadação de cada região.

Café damanhã fora
É crescente o número de porto-alegrenses que buscam seu café

da manhã fora de casa. Mais ainda nos fins de semana. E quem per-
cebeu isso são as novas padarias artesanais que abriram na cidade
há poucos anos. Entre elas, a Padarie que o oferece diariamente. E a
Jean Pierre nos fins de semana. Ambas na Bela Vista.

Oque faltou na gerência da Petrobras
A Petrobras sempre foi um case de boas práticas de gestão de

projetos. O que faltou na Petrobras, então? Quem responde é o en-
genheiro Thiago Regal do capítulo gaúcho do PMI. Segundo ele, o
gerenciamento de projetos não é algo que funciona adequadamente
se estiver isolado num nicho ou departamento da empresa. É menos
efetivo quando não está conectado à organização como um todo,
em áreas como Governança e Auditoria. Ou seja, conclui ele, os be-
nefícios de entregar um projeto no tempo e no custo adequado, por
exemplo, não geram o valor esperado para a organização se as prá-
ticas de gestão de projetos não forem conectadas às diferentes área
da empresa. Foi exatamente esta conexão que faltou à Petrobras.

aritter20@gmail.com

Affonso Ritter

Observador

A Alcatel-Lucent Enterprise
foi reconhecida pelo mercado
com um prêmio dado a suas ini-
ciativas para auxiliar os clientes
a atualizar data centers e me-
lhorar a infraestrutura de comu-
nicação pela adoção de novas
tecnologias. A premiação ocor-
reu durante o mês de janeiro, na
premiação Data Center Market
Awards, realizada na Espanha.

Baseado em projetos e tec-
nologias inovadoras no setor de
data center, a premiação é defi-
nida e fornecida pelo grupo es-
panhol de mídia BPS. A cliente
da Alcatel-Lucent Enterprise, a
Universidade de Estremadura,

demonstrou como a tecnologia
pode alavancar negócios.

A instalação desta solução
melhorou as atividades educa-
cionais, administrativas e de
gestão para os funcionários da
instituição de ensino, ao criar
um ambiente seguro para arma-
zenamentodedadosentrecampi
separados em cerca de 100 qui-
lômetros. Com isso, a Universi-
dade de Estremadura conseguiu
dar aos estudantes, professores,
profissionais administrativos e
de serviços um melhor acesso
ao armazenamento dos dados
que eles trabalham diariamente
e às aplicações específicas utili-

zadas por cada grupo.
O departamento de TI tam-

bém garantiu visibilidade e con-
trole completos das máquinas
virtuais no data center e, agora,
é capaz de conseguir separar
e balancear o tráfego entre os
usuários e o data center pela tec-
nologia SPB (shortest path brid-
ging/criação dos caminhos mais
curtos).

Os produtos usados para im-
plementar a atualização da rede
incluem a família OmniSwitchT
para data centers e os sistemas
de máquinas virtuais e de ge-
renciamento de rede do Alcatel-
-Lucent OmniVistaT 2500.

Alcatel-Lucent é premiada por solução de data center

Computadores, servidores,
celulares e outros dispositivos
acoplados a impressoras não são
mais necessários para imprimir
papéis. Planejados para ambien-
tes de negócio, novos modelos
de impressoras multifuncionais
(MFPs) operam de forma inde-
pendente e permitem que usu-
ários busquem, editem e impri-
mam documentos, por meio de
uma tela sensível ao toque no
próprio aparelho. Desenvolvida
pela Samsung, a novidade é mo-
vida pelo sistema operacional
Android e foi anunciada em um
fórum da marca, em Mônaco,
na semana passada.

A linha é a primeira a ro-
dar o sistema operacional do
Google, o que
permite es-
colher o que
será impresso di-
reto da internet, a partir
de navegadores da web,
e-mails, mapas, imagens
e outros tipos de conteú-
do. Ou seja, não é mais neces-
sário enviar o material de um
computador. O painel sensível
ao toque, de 10 polegadas, tam-
bém proporciona que usuários
visualizem, editem e façam
anotações em documentos.

De acordo com o diretor co-
mercial da Samsung no Brasil,
Aureo Fittipaldi, as impresso-
ras multifuncionais movidas
ao sistema Android integram
uma estratégia da Samsung de
desenvolver soluções para am-

bientes corporativos. “A nossa
nova linha de impressoras com-
bina a melhor tecnologia de TI,
para criar produtos mais inova-
dores para o novo mercado de
automação de escritório”, expli-
ca Fittipaldi. A proposta da em-
presa também é oferecer uma
interface intuitiva, favorável ao
usuário. “Os processos de traba-
lho dos clientes estão cada vez
mais móveis e desconectados de
computadores”, complementa o
diretor comercial.

O lançamento da

série promete aumentar a efici-
ência e a produtividade de em-
presários, pois a velocidade de
processamento é 50% mais rápi-
da do que a de uma impressora
comum. Além disso, a tecnolo-
gia de tinta e cilindros é para ser
mais duradoura, prolongando,
assim, o tempo de vida do equi-
pamento, e reduzindo custos
com manutenção.

Outro diferencial é que o
novo modelo permite customi-
zar alterações no sistema e ins-
talar aplicativos, para adaptá-lo
a diferentes perfis de uso. As
impressoras contam com uma
tecnologia da Samsung chama-

da Smart UX,
a mesma que
já foi apre-
sentada na
linha Sam-

sung Galaxy de smartphones e
tablets, baseada em toque. Os
equipamentos buscam atender
a uma alta demanda de im-
pressão. O sistema operacional
Android também permite que
o usuário se conecte à impres-
sora à distância, usando seu
smartphone, tablet ou qual-
quer outro dispositivo conecta-
do à web, por meio do aplicati-
vo Samsung Cloud Print.

Painel proporciona
que os usuários
visualizem, editeme
façamanotaçõesSAMSUNG/DIVULGAÇÃO/JC
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Impressora permite fazer
a edição de documentos
Pensado para uso emambientes de negócio, aparelho émovido
pelo sistemaoperacional Android e utiliza tela sensível ao toque

Redes sociais em eventos
A empresa gaúcha Ignisys desenvolveu um aparelho, que pode

tornar seus eventos mais interessantes e divertidos, porque mais in-
terativos. É o Instashow, já experimentado com sucesso pela CDL
Porto Alegre no seu Zoom Pós-NRF. Ele rastreia fotos publicadas pe-
los convidados nas redes sociais sob hastag determinada pela orga-
nização do evento e as projeta instantaneamente a um telão, painel
de led ou projetor. Além disso, o aparelho se conecta à impressora
em que os participantes podem imprimir suas fotos em papel foto-
gráfico devidamente customizado com logo e mensagens que tam-
bém podem ser entregues como suvenirs.

Sem transgênicos
Os alimentos orgânicos começam a ter vez no cardápio dos bra-

sileiros. Pesquisa feita pela mineira Opinion Box na internet junto a
1.138 pessoas de todo o País constatou que 41% consomem esses ali-
mentos de vez em quando e 33% com frequência. Mas 51% disseram
que não consomem transgênicos.

Produtores orgânicos
Tem gente duvidando (sem razão) da autenticidade dos produtos

orgânicos presentes nas feiras especializadas de Porto Alegre. Há
um controle rigoroso sobre os produtores, que passa pela análisemi-
nuciosa do sistema de produção, qualifica as famílias, visita as pro-
priedades e seu certificado é emitido pelo Ministério da Agricultura.

Sindicato das gráficas
Sindicato gaúcho da indústria gráfica (Sindigraf-RS) filiou no

ano passado 15 novas empresas e registrou crescimento de 53% na
participação dos empresários em seus eventos, segundo o presiden-
te Ângelo Garbarski. Mais: 40% da receita retornaram às empresas
filiadas adimplentes em produtos, serviços e atividades proporcio-
nalmente à arrecadação de cada região.

Café damanhã fora
É crescente o número de porto-alegrenses que buscam seu café

da manhã fora de casa. Mais ainda nos fins de semana. E quem per-
cebeu isso são as novas padarias artesanais que abriram na cidade
há poucos anos. Entre elas, a Padarie que o oferece diariamente. E a
Jean Pierre nos fins de semana. Ambas na Bela Vista.

Oque faltou na gerência da Petrobras
A Petrobras sempre foi um case de boas práticas de gestão de

projetos. O que faltou na Petrobras, então? Quem responde é o en-
genheiro Thiago Regal do capítulo gaúcho do PMI. Segundo ele, o
gerenciamento de projetos não é algo que funciona adequadamente
se estiver isolado num nicho ou departamento da empresa. É menos
efetivo quando não está conectado à organização como um todo,
em áreas como Governança e Auditoria. Ou seja, conclui ele, os be-
nefícios de entregar um projeto no tempo e no custo adequado, por
exemplo, não geram o valor esperado para a organização se as prá-
ticas de gestão de projetos não forem conectadas às diferentes área
da empresa. Foi exatamente esta conexão que faltou à Petrobras.
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Opinião do Presidente 
Thiago Regal sobre o 
que faltou à Petrobras, 
case de Gestão de Pro-
jetos, foi abordada no 
Jornal do Comércio na 
Coluna Observador, de 
Affonso Ritter.
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