
Continuação na página 10

O Congresso EMEA do PMI deste ano 
irá ajudá-lo a ser bem-sucedido nessa 
tarefa. Durante três dias, você poderá 
aprender e compartilhar experiências 
com gerentes de projeto, programa e 
portfólio do mundo todo, e assistir a 
palestras de especialistas inovadores. 
Mas você não vai ficar apenas anotando 
na sala de conferência.  
Projetamos o congresso para combinar 

o Congresso EMEA do PMI® de 
2018 você terá as ferramentas, 
o conhecimento e os contatos 

para se manter à frente em um mundo 
em mudança constante.

Quais motivos você teria  
para participar?
Como profissional de gerenciamento 
de projetos, programas ou portfólio, 
faz parte do seu trabalho estimular 
mudanças positivas. Mas isso pode ser 
desafiador se a mudança for constante  
e a sua entrega tiver de ser feita sem 
aviso prévio.
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Do Conselho

PMI Today: O que significa 
“centralização no cliente” para você, e 
por que isso é tão importante?

Tejas: Estar centrado no cliente significa 
conhecer as suas necessidades de tal 
maneira que permitirá definir o que ele 
precisa, antes mesmo de que perceba 
a necessidade. Não se trata de vender 
os produtos e serviços que temos, 
mas, sim, de resolver um conjunto de 
problemas do cliente que queremos 
conquistar. Trata-se de entender o que 
gera valor para os clientes.

Dr. Zeitoun: Significa estar conectado 
com o propósito da missão. Tudo o 
que fazemos visa criar um impacto. 
Concentrar-se em um alvo específico 
dá a você e à sua organização a 
flexibilidade para o ajuste fácil e 
contínuo. Assim, garantimos manter a 
percepção das tendências do cliente em 
qualquer ponto da trajetória.

Os clientes precisam perceber sua 

Continuação na página 4

Clientes –
Como ser

O ponto central
DO sucesso deles

paixão pelo relacionamento pessoal 
que vem desenvolvendo com eles, 
independentemente do formato nesta 
era digital. Se não alcançar esse nível 
de enfoque com o cliente, o sucesso de 
qualquer iniciativa estará em risco.

PMI Today: Um gerente de projeto pode 

ter muitos clientes, internos e externos. 
Na sua opinião, quem são os clientes?

Tejas: Qualquer indivíduo ou 
organização que se queira servir e 
satisfazer as necessidades. Em uma 
organização normal, os clientes internos 
incluem o gerente de recursos humanos, 

Tejas Sura, MS,  
MBA, PMP, PfMP

Al Zeitoun, PhD, 
PMI-RMP, PMI-SP, 
PMP
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514,726 

5,845,709

CAPM® Certified Associate in Project Management 34,599
PMP® Project Management Professional 833,025
PfMP® Portfolio Management Professional 523
PgMP® Program Management Professional 2,198
PMI-RMP® PMI Risk Management Professional 4,513
PMI-SP® PMI Scheduling Professional 1,795
PMI-PBA® PMI Professional in Business Analysis 2,076
PMI-ACP® PMI Agile Certified Practitioner  19,634

O PMI ultrapassou a marca de 500 mil membros!
Estatísticas de 31 Janeiro 2017 

Ficha de dados do PMI

…em mais de 
207 países

O PMI tem 291 Capítulos 
e 15 potenciais Capítulos
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Totais de Detentores Ativos: PUBLICAÇÃO

Total de cópias de
 todas as edições* 
do Guia PMBOK®  

em circulação 
* incluindo as traduções
   publicadas pelo PMI

o gerente financeiro, executivos de alto 
escalão, colegas, a equipe do projeto e o 
gerente de desenvolvimento de negócios.

Os clientes externos seriam clientes, 
fornecedores, subcontratados e 
organizações parceiras. A tarefa de 
conquistar clientes gera receita e é 
essencial para o sucesso e a sobrevivência 
de uma organização.

Al: Nas minhas diferentes funções 
como gerente de projeto, passei por 
mudança de ambientes com clientes 
diversificados. Eu respeito todas as partes 
interessadas   como clientes! Podem 
ser internos (a equipe de marketing 
recebendo meu currículo recém-
criado quando gerenciava programas 
de desenvolvimento de talentos) ou 
externos (organizações que receberam 
meus componentes do sistema de 
manuseio de material, quando eu 
trabalhava em uma fábrica de papelão 
ondulado). Nos dois casos, os clientes 
precisam saber que são o ponto central 
da nossa dedicação ao seu sucesso.

PMI Today: Tem por prática classificar 
os clientes por prioridade (ou seja, alguns 
clientes são mais importantes do que 
outros)?

Tejas: Não, pois considero que clientes 
internos e externos têm a mesma 
importância.

Definitivamente, é muito importante 
satisfazer os clientes externos. Clientes 
externos satisfeitos continuarão a 

manter a fidelidade com a empresa 
por mais tempo, farão compras 
ou fornecerão produtos e serviços 
novamente, sempre indicando a empresa 
para terceiros. Por outro lado, um cliente 
externo que tenha uma experiência 
negativa com a empresa pode prejudicar 
a organização desaconselhando terceiros 
a contratá-la. Com o advento das mídias 
sociais, comentários negativos e críticas 
podem ser devastadores para uma 
organização.

Uma experiência negativa pode advir 
de um atendimento ao cliente de má 
qualidade. E isso pode acontecer se um 
dos nossos funcionários estiver infeliz e 
se tal infelicidade for repassada ao cliente 
externo em um atendimento sofrível. Na 
minha opinião, existe uma correlação 
direta entre a felicidade do funcionário e 
a experiência positiva do cliente externo.

Os clientes mais importantes do que 
outros são aqueles que não apenas 
voltam para novos negócios, mas 
também que divulgam as suas boas 
experiências e nos indicam a outros 
clientes. Como esses clientes mantêm 
conexões melhores e são mais influentes, 
a sua capacidade de atrair outros clientes 
é desproporcional à sua participação 
no seu negócio. Além disso, eu daria 
prioridade aos clientes que pagam em dia.

Dr. Zeitoun: Ao final, já que existe 
apenas um cliente em determinado 
ponto ou interação, não seria necessário 
classificar por prioridade, em teoria. 

Obviamente, quando se trata do nível 
de portfólio, faz sentido priorizar de 
acordo com essa categorização. Eu 
prefiro manter essa listagem simples 
e transparente, para que muitos 
tomadores de decisão estejam no 
mesmo nível de compreensão sobre 
como criamos tal classificação.

Para tanto, costumo dar um peso 
ligeiramente maior aos fatores que 
contribuem para mudar o negócio 
(crescimento, inovação, capacidade 
organizacional) em relação aos que fazem 
parte da execução do negócio (financeiro, 
suporte às operações em andamento e 
adequados à capacidade atual).

Uma conexão emocional
PMI Today: Com base na experiência 
adquirida, o que  vocë encontrou como 
a melhor maneira de se concentrar no 
cliente?

Tejas: Compreender as suas 
necessidades atuais e em potencial. 
Atender a essas necessidades é a melhor 
maneira. Além disso, as empresas devem 
se esforçar para ouvir e reconhecer as 
preocupações existentes do cliente.

As empresas precisam manter conversas 
bidirecionais e conexões emocionais 
com seus clientes. Demonstrar 
preocupação com o cliente e resolver os 
seus problemas gera maior satisfação 
e fidelidade. Ter uma experiência de 
cliente fácil, agradável e conveniente faz 
toda a diferença.
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Dr. Zeitoun: Fãs entusiasmados! Quer 
esteja diretamente refletido nos dados 
da pesquisa de cliente ou no número de 
“likes” e das opiniões nas mídias sociais, 
o ponto crucial será a forte convicção de 
que somos parceiros verdadeiros para os 
clientes. A métrica final será a repetição 
de um negócio, além de recomendar a 
organização ou a equipe a terceiros.

Clientes insatisfeitos
PMI Today: Se ficar claro que os clientes 
não estão voltando ou de qualquer outra 
forma parecerem desanimados, o que se 
pode fazer?

Tejas: Esta é uma situação crucial 
para a empresa. Poderia significar uma 
reorganização.

Internamente, as organizações devem 
fazer com que os funcionários e seus 
colegas de trabalho se considerem no 
mesmo plano dos clientes externos: 
muito importantes. Todos precisamos 
proporcionar aos nossos funcionários 
e colegas de trabalho o mesmo alto 
nível de atendimento que dedicamos 
aos nossos clientes, e estarmos certos 
de que o pessoal se sinta importante, 
contribuindo para o valor da empresa.

A primeira coisa que a empresa deve 
verificar sobre clientes externos é o 
feedback. Pergunte por que os clientes 
estão afastados, o que a empresa precisa 
mudar sobre a experiência do cliente, 
o que está praticando a concorrência e 
como reconquistar a fidelidade do cliente.

Henry Ford disse uma vez: “Agrupar 
é o começo, manter todos juntos é o 
progresso, trabalhar juntos é o sucesso”.

Dr. Zeitoun: Mude! Fazer a mesma coisa 
e esperar resultados diferentes não dura 
muito. Isso é muito importante para 
lidar com clientes desanimados. Se os 
clientes não estão voltando, esta é uma 
oportunidade de praticar a humildade, 
mostrar-se disposto a aprender e 
intensificar o nosso jogo. Ofereça ao cliente 
a chance de dizer quais são os ingredientes 
que faltam, onde podemos melhorar 
e confirme que estamos realmente 
prestando atenção. Reconstruir a cultura 
da aprendizagem organizacional é a maior 
oportunidade caso tenhamos falhado.

Outra maneira de ter o cliente como foco 
principal é o preço da oferta, de tal forma 
que os clientes percebam-no como é justo 
pelo que recebem em troca.

Dr. Zeitoun: A comunicação aberta é a 
chave para manter o enfoque no cliente. 
Manter uma conversa direta é mais fácil 
e mais importante nesta era digital. O 
que dá mais certo é azer as perguntas 
certas na hora certa e permanecer 
disponível para a mudança de premissas 
ou quaisquer restrições que afetem as 
expectativas.

Exatamente como quando gerenciei 
escritórios de gerenciamento de projetos 
ao longo da minha carreira, perceber 
a maturidade da organização, o nível 
de preparo das partes interessadas e a 
complexidade das iniciativas estratégicas, 
tudo é importante para decidir a 
abrangência e o detalhamento dos nossos 
processos de execução estratégica. 
Manter a mente aberta, dinâmica, 
apaixonada e receptiva ao cliente é uma 
receita-chave para manter esse foco.

PMI Today: Em sua carreira já 
apareceram “clientes difíceis”? Como 
administrou essas situações?

Tejas: Com o bom vem o ruim, e, nos 
negócios, isso significa ter de lidar com 
clientes difíceis de vez em quando.

Quanto aos clientes internos, em uma 
empresa de infraestrutura, notei que 
gerentes de compras podem ser os 
clientes mais difíceis para os gerentes 
de projetos e vice-versa, especialmente 
quando a função de aquisição é 
centralizada. Lidei com esse desafio ao 
estabelecer processos que definiam o 
prazo exigido pelo gerente de compras. 
No entanto, nas emergências, o gerente 
do projeto estava autorizado a fazer 
compras com a aprovação prévia do 
gerente de compras quanto a preços.

Da mesma forma, os clientes externos 
são exigentes hoje em dia. O nível alto 
de expectativa às vezes traz decepções 
para os projetos. A melhor maneira de 
lidar com esses clientes é permitir que 
digam como se sentem e quais são seus 
pontos de vista. Ao oferecer explicações 
e mostrar-se disponível para ajudar, os 

clientes aceitam com maior facilidade 
seu apoio em vez de afastar-se da 
sua empresa. Fornecer uma resposta 
imediata ao problema em pauta ajuda 
a controlar a situação. Talvez isso 
signifique quebrar as regras, de vez em 
quando, para satisfazer o cliente.

A verdade é que os problemas realmente 
ocorrem, as pessoas reclamam e 
as empresas seguem em frente. O 
aprendizado com clientes difíceis é uma 
forma de ajudar a fortalecer o negócio e 
o sucesso em geral.

Dr. Zeitoun: Este é um ponto 
interessante. Sim, existem muitos casos 
de clientes difíceis. Se fosse fácil prever, 
todos nós seríamos robôs e todas as 
empresas seriam capazes de atuar e 
competir em todos os nichos.

Os clientes internos com os quais lidei 
costumavam ser os mais difíceis. Eles 
tendem a subestimar o trabalho das minhas 
equipes, deixam de se comunicar com 
clareza ou pensam ter um maior grau de 
liberdade para interromper os processos. 
Os externos pareciam mais previsíveis e as 
interações costumavam ser mais formais.

Nesta era digital, houve uma virada das 
mesas. Com mudanças rápidas e maior 
expectativa por agilidade organizacional, 
já não importa mais a origem dos clientes 
difíceis. Na verdade, os desafios propostos 
pelos clientes devem ser considerados 
oportunidades críticas e estratégicas de 
aprendizagem. O feedback dos resultados 
à velocidade do relâmpago e quase em 
tempo real durante período de projeto 
agora definem o nosso modo de trabalho. 
Isso também exige o desenvolvimento de 
um nível muito mais forte de inteligência 
emocional, já que nenhum feedback e 
possíveis críticas são pessoais.

PMI Today: Quais são algumas métricas 
que podem ser usadas para medir a 
centralização no cliente?

Tejas: Algumas das métricas que a 
nossa organização usa para medir a 
centralização no cliente incluem revisão 
entre pares dos clientes internos, 
negócios repetidos de clientes existentes 
e negócios indicados pelos clientes 
existentes.
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oi dito que o valor das contribuições 
individuais se amplifica quando 
em equipe. Esse princípio pôde ser 

visto muitas vezes durante a reunião de 
planejamento de voluntários do Instituto 
de Liderança do PMI® (LIVPM), realizada 
em janeiro na Filadélfia, Pensilvânia, EUA.

A sessão geral da LIVPM incluiu um 
workshop destinado a colocar os 
participantes a par da nossa transformação 
estratégica. Quinze grupos de voluntários 
organizados aleatoriamente realizaram 
o exercício para entender os esforços de 
transformação e ajudar o PMI a passar 
do desenvolvimento da estratégia para a 
execução.

Dave Garret, vice-presidente de 
transformação, pediu aos voluntários 
que se colocassem no modo “dia de 
trabalho” (carreira) em um exercício 
para ajudar o PMI a aprender como 
traduzir as necessidades da profissão de 
modo que possamos ajudar. O objetivo 
era conhecer os pontos que importaram 
aos participantes ao longo de suas 
jornadas pessoais e o que os levou a se 
identificar como gerentes de projeto.

Continuando a transformação 

Colaboração e ajuda do trabalho em equipe 
Voluntários globais lançam as tarefas para 2018

F

um lugar na equipe de integração.
■ Após uma avaliação de 360   graus, 

esse voluntário trabalhou com 
um instrutor para obter empatia, 
habilidades de comunicação e um 
melhor entendimento das pessoas e 
seu comportamento.

■ Vários voluntários mencionaram 
ter mentores para ajudá-los a 
aprender sobre certificações, como 
Project Management Professional 
(PMP®). E vários disseram que não se 
afastariam, tornando-se mentores e 
não profissionais mais novos.

■ Outros usaram o termo “jobtold” 
(semelhante a  voluntold”) para 
descrever como eram obrigados a 
obter uma certificação PMP®.

■ Um voluntário levantou a questão do 
crescente uso de contratados inde-
pendentes e observou que a certi-
ficação era necessária se alguém se 

Quem são os voluntários globais do PMI?
Neste ano, 145 voluntários globais de 34 países vieram até a Filadélfia, apesar 
do frio, para conhecer os outros membros de seus grupos, planejar as agendas 
dos grupos para este ano e confraternizar com todos os participantes.

Os grupos prestam consultoria ao pessoal e a outros voluntários sobre os 
programas e serviços do PMI como capítulos, padrões, prêmios profissionais, 
Provedores de Educação Registrados e tecnologia. Outros grupos apoiam 
diretamente o Conselho de Administração em áreas como ética, certificação, 
credenciamento e indicações para eleições de diretores.

Ao falar e agradecer aos voluntários globais em uma recepção de 
confraternização, o presidente do conselho e CEO da PMI, Mark A. Langley, 
observou que “quando você trabalha com suas equipes no seu trabalho, ajuda 
a sua organização a ser bem-sucedida. Quando você trabalha com suas equipes 
do PMI, ajuda a melhorar a profissão inteira”.

Cathy La Tona, BCS, PMP, PfMP, presidente do PMI de 2018

Depois, cada equipe leu as suas 
melhores histórias. Temas incluídos:
■ Quando um consultor procurou esta 

organização de voluntários para 
discutir integração depois de uma 
aquisição, o voluntário pôde ocupar 



PMI Today Março 2018     Página 7

Continuação na página 8

encontrasse no modo freelance.
■ Um professor da faculdade expressou 

orgulho por ajudar a influenciar a 
forma como o gerenciamento de 
projetos é visto por aqueles que 
entram na profissão.

Grande comemoração de aniversário
Vários oradores da sessão geral 
destacaram que o PMI completará 
50 anos no ano que vem. Um vídeo 
apresentou graficamente as mudanças 
pelas quais o mundo e o PMI passaram 
nos últimos 50 anos. Joanne Lynch, 
Gerente de Programas e Serviços 
Voluntários, destacou que as mudanças 
continuarão e “todos vocês serão partes 
importantes da transformação”.

A presidente do conselho do PMI, Cathy 
La Tona, BCS, PMP, PfMP, contou como 

foi obter a sua certificação PMP em 
2001, quando os clientes solicitavam 
a certificação. Ela mencionou que um 
dos objetivos da LIVPM era obter uma 
compreensão compartilhada da estratégia 
do PMI. Pediu que as decisões tomadas 
pelos grupos se alinhem com a nova 
estratégia, observando que “há poder 
no alinhamento. Essa orientação nos 
apoiará por muito tempo e nos manterá 
relevantes”, continuou Cathy. “O Conselho 
de Administração adota essa direção e 
pede a todos que façam o mesmo.”

Cathy analisou os três pilares da 
nossa estratégia: foco estratégico, 
centralidade no cliente e agilidade 
organizacional. Também destacou 
metas para aprimorar novas 
capacidades operacionais, como 
percepção e resposta, formação de 
parcerias, desenvolvimento de negócios, 
desenvolvimento de carreiras e 
experiência do cliente.

O futuro em perspectiva
O presidente do conselho e CEO do 
PMI, Mark A. Langley, concentrou suas 
observações em aumentar a relevância 
do PMI no futuro. Ele disse que espera 

Mark A. Langley, presidente e CEO do PMI

Exercício do workshop.

duplicar o número atual de portadores 
de certificação e que ainda tem muito 
mais a realizar. “As redes de voluntários 
e os relacionamentos serão mais fortes 
e se tornarão mais importantes para o 
desenvolvimento da carreira e cruciais 
para o PMI”, disse ele.

Referindo-se ao próximo aniversário 
de ouro, contou que o PMI começou 
com 25 membros e que os fundadores 
pensavam que seriam bem-sucedidos se 
a adesão conseguisse 1.000 associados. 
Neste momento, o PMI tem 500 vezes 
esse valor e ainda cresce.

Mark disse que o futuro poderá incluir 
outros conjuntos de habilidades para 
o PMI, como o design thinking. “O PMI 
sempre tratou da mudança, está no 
DNA do PMI e da profissão”, disse ele. 
“Tudo se resume a aprimoramento 
contínuo. Podemos fazer melhor.”

Ele prometeu aos participantes que, 
embora o enfoque esteja na entrega de 
valor a curto prazo, “não deixaremos 
de apoiá-lo. Estaremos em Davos 
[Suíça, no Fórum Econômico Mundial] 
representando o PMI, a profissão e 
todos vocês.”
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Dr. Vittal Anantatmula, PMP, diretor 
do Global Accreditation Center for Pro-
ject Management Education Programs 
(GAC) do PMI. Teve uma longa carreira 
acadêmica no campo do gerenciamento 
de projetos e atualmente atua como di-
retor de programas de gerenciamento de 
projetos na Western Carolina University, 
Cullowhee, Carolina do Norte, EUA.

Manteve um vo-
luntariado de longa 
duração no PMI. O 
Dr. Anantatmula 
participou da força-
-tarefa que criou o 
currículo e recursos 
do PMI (pode ser 
acessado em  
PMITeach.org), 

atuou no comitê Research Grants Proposal 
Review do PMI por vários anos e realizou 
visitas universitárias presenciais para o 
GAC   com a finalidade de credenciamento. 
Trabalhou no Departamento de Educação 
da Carolina do Norte a pedido da Fundação 
Educacional do PMI para ajudar a desen-
volver um currículo estadual em gerencia-
mento de projetos para o ensino médio. 
Nesta última iniciativa, o Dr. Anantatmula 
observou que alguns de seus alunos de gra-
duação orientaram professores do ensino 
médio para serem treinados no currículo.

O Dr. Anantatmula, participante da 
LIVPM pela terceira vez, estava gostando 
de ver a paixão de seus colegas presen-
tes. Ele elogiou a transformação do PMI 
como uma oportunidade para identifica-
ção e de reorientação.

Merete (Me) Munch Lange, PMP, é 
mentora acompanhante da Região 8, 
noroeste da Europa. Ela se tornará men-
tora da região 
dessa área em 
2019.

Merete 
encontrou-se 
pela primeira 
vez com o PMI 
quando seu 
chefe a incenti-
vou a participar 

de uma atividade de atendimento a ge-
rentes de projeto, e ela participou de uma 
conferência global do PMI. Aconteceu 
que os voluntários que coordenaram a 
conferência a convidaram para um jantar 
de voluntários e a sensação familiar desse 
evento causou uma grande impressão, “e 
eu quis fazer parte”, disse ela.

Merete atuou como diretora do Ca-
pítulo do PMI da Noruega em cargos 
de crescente responsabilidade até ser 
a presidente do capítulo antes de ser 
nomeada mentora acompanhante. Ela 
também fez parte da Turma de Mestra-
do do Instituto de Liderança (LIMC) de 
2016. Esta foi a sua primeira LIVPM.

“É fascinante fazer parte da equipe de 
voluntários seniores e trabalhar com a 
equipe”, disse Merete. “Como mentora 
da região, tenho muito a fazer.” Quan-
to à LIVPM, ela está aproveitando os 
insights obtidos do “conhecimento de 
mentores da região há muito tempo”.

Lynn Shannon, PMP, membro do 
Grupo de Consultoria dos Membros do 
Capítulo (CMAG). A sua jornada com o 
PMI começou quando ela participou de 
uma reunião de capítulo em Toronto, 
Ontário, Canadá, para conhecer pares 
da profissão. Na época, Lynn trabalhava 
no setor editorial, e 
“ninguém do setor 
usava o gerenciamen-
to de projetos. Então, 
a reunião, para mim, 
foi como terapia em 
grupo”.

Ela se ofereceu como 
voluntária do comitê de comunicação 
do capítulo e, depois, foi “convencida” 
a concorrer para um cargo no conselho 
de administração do capítulo. Ao longo 
de nove anos, Lynn trilhou os passos da 
carreira como secretária/tesoureira, pre-
sidente, ex-presidente, mentora acom-
panhante da região, mentora da região e 
agora o CMAG.

Lynn dispensou elevado apreço à 
experiência do voluntário com o PMI. 
“Como voluntária pude conhecer outros 

profissionais. Ganhei experiência e trei-
namento que pude usar na minha vida 
profissional, como coordenar reuniões, 
trabalhar com equipes funcionais e 
fazer apresentações diante de públicos 
diversificados. Foi ótimo praticar essas 
habilidades como voluntário, sem se 
preocupar com falhas”, disse ela.

“As atividades voluntárias do PMI 
também me ajudaram na transição para 
outro setor”, continuou Lynn.

Ela observou que a LIVPM é “o principal 
evento para voluntários experientes. Eu 
sempre me surpreendo com o número de 
participantes e sua categoria superior. Isso 
me faz entender realmente que o PMI é ad-
ministrado por voluntários do mundo todo”.

Laura Davidson, PMI-RMP, PMP, 
também é membro do CMAG. Esta 
foi a sua primeira LIVPM. Ela tomou 
conhecimento do PMI em 2006, quando, 
após ser demitida, ingressou no Capítulo 
do PMI de Atlanta depois de tentar o 
voluntariado em 
outras associações 
profissionais da 
região. Isso porque 
o PMI ofereceu-lhe 
uma comunidade. 
Para formar a sua 
rede profissional de 
relacionamentos, 
ela se ofereceu como voluntária “para 
qualquer coisa que o capítulo precisasse 
fazer”, disse Laura. “Fiz parte da rede 
de relacionamentos para aprender a 
trabalhar como gerente de projeto 
no mercado de trabalho de Atlanta.” 
Depois, saiu em busca da certificação e 
passou pelas categorias de voluntários, 
tornando-se presidente do capítulo ao 
final. Ela é uma ex-aluna do LIMC.

“O maior valor de ser voluntário do 
PMI é a comunidade e o conhecimento 
dos vários recursos à sua disposição”, 
afirmou. “Sempre que mudava de 
categoria, o PMI acompanhava o 
desafio, superando as expectativas da 
tarefa e a satisfação pessoal do que eu 

Colaboração e trabalho em equipe ajudam no lançamento das tarefas globais para voluntários em 2018 
Continuação da página 7

Alguns voluntários globais e suas jornadas no PMI

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=8&exitLink=http%3A%2F%2FPMITeach.org
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Gerenciamento de projetos
fins sociais.para

A PMIEF influencia vidas com 
bolsas inovadoras no mundo todo  

Fundação Educacional do PMI 
(PMIEF) concedeu mais de USD 6 
milhões em bolsas desde 2012 

para garantir o conhecimento sobre 
gerenciamento de projetos aos jovens, 
para desenvolver organizações sem fins 
lucrativos capazes de gerenciar projetos e 
criar uma força de trabalho preparada para 
o gerenciamento de projetos. A fundação 
frequentemente financia iniciativas 
plurianuais para permitir muito tempo 
para a criação de ideias, implementação 
e análise. Os resultados são tão 
impressionantes quanto significativos, 
e essas bolsas influenciam as vidas das 
pessoas da forma com que apreciam.

Os destaques dos inúmeros sucessos das 
bolsas da PMIEF nos últimos cinco anos 
incluem:

■ A Asia Society criou um curso inte-
rativo e on-line com um conjunto de 
ferramentas para os professores de 
ensino médio e educação técnica (CTE) 
dos EUA para desenvolver as suas capa-
cidades de gerenciamento de projetos 
e competências globais. A organização 
em breve lançará o curso piloto na Ásia, 
além de projetar um novo curso e con-
junto de ferramentas para professores 
CTE de matérias relacionadas à ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática 
(STEM).

■O Buck Institute for Education 
desenvolveu uma rica estrutura de 
gerenciamento de projetos para 
aprendizagem baseada em projetos 
de alta qualidade para lançamento na 
mundialmente famosa Conferência 
South by Southwest em Austin, Texas, 
EUA, em março de 2018. Uma série de 
canais de mídia estratégicos na Education 
Week e no Huffington Post precedeu o 
lançamento em janeiro e fevereiro para 
apresentar a bolsa da PMIEF.

A ■ DiscoverE integrou profundamente o 
gerenciamento de projetos no currículo 
da Future City, a competição de 
engenharia notável para alunos do ensino 
médio dos EUA, a qual,agora, inclui um 
plano de projeto como componente 
principal. A Future City congrega mais 
de 30 mil jovens e os desafia a resolver 
questões ambientais e sociais no projeto 
de uma cidade do futuro usando o 
software SimCity e materiais reciclados.

■ A Helen Keller International obteve 
um financiamento do Grupo do 
Banco Mundial para 20 projetos de 
grande alcance para os quais a bolsa 
da PMIEF oferece treinamento e 
tutoria em gerenciamento de projetos 
para criar capacidade de mitigar a 
desnutrição pandêmica na Costa do 
Marfim. A bolsa da PMIEF permitiu à 
organização estabelecer e ajustar os 
principais indicadores de desempenho 
necessários ao suporte de fontes 
adicionais.

■ Junior Achievement Irlanda  
está ampliando a sua iniciativa Project  
Management Skills for Life, financiada 
pela PMIEF, para atingir mais de 550 
jovens em todo o país. Além disso, a P3M 
Global, doadora corporativa da PMIEF, 
ministrou recentemente um treinamento 
de três dias sobre os fundamentos do 
gerenciamento de projetos a um peque-
no grupo de professores irlandeses que 
também participarão de uma experiência 
de estudo no exterior na Conferência 
Mundial PBL (aprendizagem baseada em 
projetos) de 2018 do Buck Institute em 
Napa, Califórnia, EUA. Além disso, eles 
terão como objetivo ganhar o microcre-
denciamento da PMIEF para professores.

■Os Médecins Sans Frontieres 
USA (Médicos sem Fronteiras, 
EUA) contratou e executou vários 
projetos, que incluíram estabelecer a 
infraestrutura necessária para gerenciar o 
relacionamento com clientes, supervisão 
de bolsas e sistemas financeiros, 

Continuação na página 16

A bolsa da PMIEF à CARE USA viabilizou treinamento em gerenciamento de projetos para a equipe 
mundial da organização em Zurique, Suíça, graças à Cadence Management.
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Este é o momento das pessoas que fazem a diferença 
Continuação da página 1

oficinas imersivas para “aprender 
fazendo” e visitas de aprendizagem 
com apresentações de estudos de 
caso do mundo real, novas pesquisas e 
tendências da nossa profissão. E como 
baseamos os tópicos com base no que 
ressaltaram os participantes do ano 
passado como importante, você já pode 
imaginar que serão relevantes.

O resultado? Você sairá com técnicas que 
podem ser aplicadas imediatamente para 
resolver os seus desafios e desenvolver 
sua carreira. Você ganhará 17 unidades 
de desenvolvimento profissional (PDUs), 
no mínimo, que ajudarão a manter as 
suas certificações do PMI (e mais se você 
decidir permanecer no SeminarsWorld®, 
que será realizado em Berlim, nos dias 
10 e 11 de maio). E, claro, você poderá 
compartilhar o que aprendeu com seus 
colegas e a organização inteira. Dessa 
forma, o benefício alcançará muitas 
pessoas com um único ingresso.

O que você vai aprender?
O tema do congresso deste ano é “Este 
é o momento das pessoas que fazem 
a diferença” Significa que além de 
aprender novos conceitos, habilidades 
e comportamentos, você irá praticá-los 
também.

Você expandirá os seus conhecimentos 
e a sua experiência em uma ampla gama 
de tópicos, como:
■	 Liderança organizacional: Aprender 

a definir problemas, tirar conclusões, 
avaliar sistemas complexos e oferecer 
liderança técnica.

■	 Foco no cliente: Compreender o que 
os clientes precisam e o que os fará fe-
lizes, usando esse conhecimento para 
criar soluções personalizadas.

■	 Administração de projeto: Saber 
como usar estratégias, práticas e ferra-
mentas para executar projetos.

■	 Consultoria: Desenvolver o 
conhecimento e as habilidades para 
estabelecer relações de consultoria 
com gerentes e executivos de alto 
escalão.

■	 Tomada de decisões e resolução de 
problemas: Ser capaz de reconhecer, 

antecipar e resolver problemas e 
avaliar os sistemas e modelos mais 
complexos.

■	 Comunicação eficaz: Desenvolver 
habilidades de apresentação e 
comunicação que irão ajudá-lo a 
influenciar a alta administração.

■	 Precisão e atenção aos detalhes: 
Saber como processar informações 
complexas com altos níveis de precisão.

■	 Pensamento analítico: Compreen-
der as técnicas e ferramentas que 
ajudarão você a diagnosticar o motivo 
da falha de algumas atividades de 
projeto e a escolher alternativas.

Com quem você vai se encontrar?
Muitos participantes do Congresso 
EMEA do PMI atuam principalmente 
no setor de entrega de projetos e 
programas. Isso significa que você 
poderá conhecer novas perspectivas 
sobre quaisquer problemas 
especialmente difíceis de resolver, além 
de coletar contatos novos e valiosos.

Para ajudá-lo a explorar este ótimo 
recurso, inserimos várias oportunidades 
de rede de relacionamentos na 
programação. Entre outras, incluímos 
passeios pela cidade na noite do dia 1, 
happy hours nos dias 1 e 2 e atividades 
de relacionamentos durante o almoço.

Você também pode agendar um bate-
papo com os vários fornecedores de 
soluções na área quiosque do provedor. 
Você terá informações em primeira 
mão de especialistas em tudo, desde 
gerenciamento de mudança e elaboração 
de cronogramas até soluções de 
software e TI.

Com o quê você poderá se inspirar?
Queremos que, ao final do congresso, 
você se sinta não apenas equipado para 
trabalhar melhor, mas inspirado a fazê-
lo. Este ano, essa inspiração virá de dois 
palestrantes de destaque empolgantes:

Rowan Gibson: “Fazer a mudan-
ça acontecer e tornar a estratégia 
importante” Rowan, premiado em 
2015 como líder global de inovação, é 
“um dos líderes de pensamento mais 

reconhecidos 
em inovação 
de negócios” 
(Forbes). Ele 
é um grande 
palestrante 
e ministra 
aulas de ge-
renciamento 
em 62 países, 
e tem sido 
uma “arma 
estratégica 
secreta” e 
um cata-
lisador de 
mudanças de uma longa lista de empre-
sas da Fortune 500. Rowan também é 
o autor internacional mais vendido de 
três ótimos livros: Rethinking the Future 
(Repensando o futuro), Innovation to the 
Core (Inovação para o núcleo) e The Four 
Lenses of Innovation (A inovação sob 
quatro óticas).

Inma Martinez é pioneira dos setores 
móvel e de análise de dados. Todos se 
referem a ela como um dos maiores 
talentos da Europa em engajamento 
social por meio da tecnologia. 

Inma trabalhou com uma empresa 
pioneira em 
transmissão 
visual e de 
música em 
dispositivos 
móveis. 
Desde 
então, tem 
colaborado 
na criação 
e no 
lançamento 
das principais 
inovações 
tecnológicas, 
em startups e 

corporações de grande porte, no mundo 
todo. A partir de 2001, é consultora 
independente da Comissão da União 
Europeia de Tecnologia.

Quer fazer parte da experiência?  
Acesse PMI.org/emea-congress e 
inscreva-se ainda hoje.

Rowan Gibson

Inma Martinez

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=10&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Femea-congress
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ais de 40 líderes de escritórios 
de gerenciamento de projetos 
(EGPs) participaram de uma 

mesa redonda coordenada pelo Grupo de 
Redes de EGP do PMI da China. O evento 
foi realizado e apoiado pela JD.com, 
importante empresa de comércio 
eletrônico na China. Participaram líderes 
de EGPs, gerentes de projetos seniores e 
especialistas de 13 organizações.

A sessão iniciou-se com uma visita à sede 
da JD.com, que abordou os últimos de-
senvolvimentos do comércio eletrônico, 
incluindo análise de big data, entrega de 
drones e novos modelos de negócios O2O 
(on-line para offline). Após o passeio, 
palestrantes de organizações diversifica-
das compartilharam experiências de suas 
respectivas áreas profissionais, incluindo 
gerenciamento de projetos organizacio-
nais, desenvolvimento e capacidades do 
EGP, gerenciamento de programas, cul-
tura organizacional e cultivo de talentos. 
Lili Yao do PMI da China compartilhou os 
últimos resultados de pesquisa do Pulse 
of the Profession® do PMI e elaborou as 10 
características importantes das organiza-
ções com elevada agilidade.

Nan Zheng do departamento que 
gerencia a P&D da JD.com apresentou as 
etapas de desenvolvimento do EGP da JD 
desde o desenvolvimento básico e apoio 
estratégico do projeto por meio de outras 
melhorias de alto valor. Ele observou que 
os requisitos dos talentos da empresa se 
concentraram no profissionalismo, nas 
habilidades de comunicação, liderança 
e influência positiva para a equipe, 
habilidades técnicas, certificações e 
desempenho da posição. Mais importante 
é o conceito de que “o cliente sempre 
vem em primeiro lugar”. Nan disse que 
o principal para o sucesso é adotar as 
mudanças e ampliar as responsabilidades.

JD Group, a gigante do comércio eletrônico  
recebe mesa redonda sobre EGP

Baozhong Zhang da ZTE Corporation disse 
que um dos valores mais importantes de 
um EGP é ter a percepção da mudança do 
mercado/ambiente e permitir mudanças 
em toda a organização para maximizar o 
desempenho. A principal transformação 
deve estar no DNA de todo EGP, afirmou. 
Baozhong compartilhou a sua experiência 
com EGPs para ilustrar que se houver 
gerenciamento intenso e grande número de 
processos, haverá perda de oportunidade.

Jiancai Zhang, do Neusoft Group, afirmou 
que muitas das formas de trabalho das 
empresas convencionais são tão rígidas 
que a flexibilidade e a inovação ficam 
quase impraticáveis, motivando a perda 
de talentos para outras organizações. Para 
ajudar a interromper esse ciclo vicioso 
e impedir a perda de talentos, o EGP da 
Neusoft, com base no Talent Triangle® do 
PMI, desenvolveu requisitos de talento 
próprios para encontrar as capacidades 
que melhor se adaptam ao seu mercado.

Chunxuan Wei da Huawei Technologies 
deu uma palestra sobre o programa de 
transformação da Huawei, denominado 
“Project Centricity”. O gerenciamento de 
projetos não é apenas uma metodologia 
ou ferramenta, afirmou. Trata-se de um sis-
tema combinado que inclui processo, mé-
todos, estrutura organizacional, capacidade 

M

Notícias do PMI da China

e ferramentas. É fundamental integrar 
esses elementos no nível organizacional, 
além de aprimorar o gerenciamento de 
projetos, programas e portfólio para obter 
melhores resultados para os negócios.

A segunda parte da mesa redonda 
apresentou uma discussão em grupo 
usando a técnica “brain writing”, ou seja, 
antes da apresentação, as ideias são 
escritas em papel, de forma anônima. Esse 
método permitiu que os participantes 
rapidamente aplicassem o que aprenderam 
nas apresentações e gerassem novas 
ideias para seus pares. A sessão de “brain 
writing” obteve mais de 200 sugestões 
para resolver 26 quesitos, o que ajudou 
os gerentes de EGP a trocar experiências 
práticas com eficiência. O feedback da 
mesa redonda foi muito positivo. Os 
participantes estavam bastante envolvidos 
e aproveitaram essa oportunidade para 
compartilhar experiências.

O PMI da China continuará a 
construir plataformas interativas 
para organizações, ajudando os 
líderes de EGPs a resolver questões 
cruciais, fortalecendo as competências 
essenciais, permitindo que os EGPs 
gerenciem melhor projetos, programas 
e portfólios para maximizar os objetivos 
dos negócios.

Participantes do evento.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=11&exitLink=http%3A%2F%2FJD.com
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Eventos SeminarsWorld®

Grandes especialistas no assunto compartilham 
sua experiência e profundo conhecimento em uma 
variedade de tópicos. Não importa se você está 
tentando desenvolver suas aptidões de liderança, 
trabalhar em aptidões subjetivas como comunicação 
e colaboração ou mergulhar mais fundo no método 
ágil, esses eventos oferecem oportunidades 
exclusivas de aprender e conectar-se com a 
comunidade de gerenciamento de projetos.

MARÇO 2018

9 de março
Capítulo do PMI de La Crosse - Rochester
Conferência sobre projeto:  
Fazendo a diferença
Rochester, Minnesota, EUA. A conferência 
se concentrará em três disciplinas: liderança, 
gerenciamento de projetos técnicos e 
gerenciamento estratégico e de negócios. 
Sessões para analistas de negócios também serão 
oferecidas. Junte-se a nós em palestras de destaque 
motivadoras, excelentes sessões de discussão e 
confraternizações. pmilacrosse-rochester.org.

12–13 de março
Capítulo do PMI da Suécia
Paixão por projetos
Gotemburgo, Suécia. Passion for Projects é 
o maior espaço de reuniões da Escandinávia 
para gerentes de projetos, programas e 
portfólio. O tema do congresso deste ano é 
“Agilidade Organizacional”, representado por 
28 seminários e quatro palestras de destaque. 
passionforprojects.org.

Calendário de eventos

PMI Today Prazos:  
MAIO 2018 15 DE MARÇO
JUNHO 2018 16 ABRIL

Listagens gratuitas no calendário de eventos 
PMI Today® são reservadas a atividades 
organizadas pelo PMI, suas comunidades e 
organizações colaboradoras. Para informações 
sobre anunciante pagante nesse calendário, 
envie e-mail para advertising@pmi.org.  
Por favor, consulte o calendário de eventos 
do PMI on-line em PMI.org/events/calendar 
para mais eventos.

PRÓXIMOS   

EVENTOS DO PMI®

Congresso EMEA  
do PMI® de 2018 

Berlim, Alemanha • 7–9 de maio de 2018
PMI.org/emea-congress

Conferência Mundial do PMI®

Los Angeles, Califórnia, EUA
6-8 de outubro 2018
PMI.org/global-conference

12–15 de março Atlanta, Geórgia, EUA9–12 de abril Seattle, Washington, EUA23–26 de abril Mineápolis, Minnesota, EUA7–10 de maio Dallas, Texas, EUA10–11 de maio Berlim, Alemanha25–28 de junho Mega SeminarsWorld Orlando, Flórida, EUA

Interessado em ter uma lista 

de eventos nesta página da PMI 

Today® GRÁTIS? Acesse a página  

PMI.org/events/calendar 

e clique no link para enviar 

eventos. A sua lista será 

considerada para o calendário 

on-line do site PMI.org  

e o calendário da PMI Today.

Saiba mais sobre os cursos SeminarsWorld 
realizados nesses locais e em todo o mundo. 
Use a ferramenta de pesquisa do PMI para 
treinamento em gerenciamento de projetos 
combinado às suas necessidades específicas. 
Acesse learning.PMI.org.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=http%3A%2F%2Fpmilacrosse-rochester.org
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http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=mailto%3Aadvertising%40pmi.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fevents%2Fcalendar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Femea-congress
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fglobal-conference
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fevents%2Fcalendar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=12&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org
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congressos | conferências | seminários | simpósios | e-Learning

Visite  ProjectManagement.com/Webinars  para mais informações e inscrever-se.

6 de março 12h00. EST (UTC –5)

Dando forma à sua liderança de projeto intercultural: 
Como aproveitar os desafios interculturais no seu projeto
Este webinar irá destacar quais acionadores os gerentes de projetos podem usar para 
identificar e gerenciar proativamente os fatores interculturais dentro do projeto, e 
sugere maneiras práticas de desenvolver um estilo de liderança intercultural que pode 
ser eficaz nos níveis pessoal e de equipe. Apresentado por David Colliquet, PMP, e 
Robert de Quelen.

28 de março 12h00. EST (UTC –4)

Como um projeto canadense reconhecido pela excelência 
congela desafios e obtém resultados reluzentes
O Projeto Gahcho Kué criou a maior nova mina de diamantes construída no mundo 
desde 2003. Em um dos climas mais severos do mundo, o projeto foi concluído com 
sucesso dois meses antes do cronograma previsto. Este projeto foi indicado finalista do 
prêmio Projeto do Ano do PMI de 2017. Conheça os desafios, as práticas recomendadas 
e as lições aprendidas. Apresentação de Kato Lone.

Webinars ao vivo em ProjectManagement.com
Como valioso membro da comunidade do site ProjectManagement.com, você pode ter 
acesso a webinars que fornecem insights das vozes mais respeitadas do setor sobre os 
temas mais relevantes e importantes hoje — e ganhar PDUs.

22–23 de março
Capítulo do PMI de Mass Bay
Dia de desenvolvimento profissional – Norte
Bedford, Massachusetts, EUA. Todos os anos, 
reunimos palestrantes talentosos e empresas de 
produtos e serviços de qualidade para realizar 
uma conferência de desenvolvimento profissional 
de alto calibre e aumentar a conscientização do 
impacto positivo do gerenciamento de projetos 
na rentabilidade, vantagem competitiva, mudança 
estratégica e envolvimento do funcionário. 
pmimassbay.org/professional-dev-day.

22–23 de março
Capítulo do PMI de Cingapura
13º Simpósio Regional
Cingapura. O tema é “Disrupção ou 
desaparecimento: conecte-se, inove e transforme”. 
Este evento de prestígio contará com a participação 
de mais de 700 profissionais de projeto, líderes 
do governo e da indústria. Haverá cerca de 20 
palestrantes de classe internacional, cujas palestras 
estarão relacionadas ao tema do simpósio. pmi.org.
sg/symposium-2018-overview.

ABRIL 2018

20 de abril
Capítulo do PMI de North Saskatchewan
Dia de desenvolvimento profissional de 2018
Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. “Sharpen Up!” 
(Aprimore-se!) será apresentado por Hugh Culver 
em sua palestra de destaque “Think, Plan, Act” 
(Pense, Planeje, Aja) e um workshop “Reclaiming 
the Clock” (Recuperando o tempo); Daniel Simair 
discutirá o trabalho de gerenciamento em altos 
índices de crescimento e a Dra. Janice Thomas 
apresentará um workshop sobre gerenciamento de 
riscos. Ganhe oito PDUs ao juntar-se a nós neste 
evento repleto de aprendizagem, confraternização, 
ótimo desenvolvimento profissional e diversão! 
pminorthsask.com.

MAIO 2018

20–22 de maio
Capítulos do PMI na Austrália
Conferência do PMI na Austrália 2018
Melbourne, Austrália. PMIAC é a principal 
conferência de gerenciamento de projetos 
da Austrália e apresenta as últimas ideias e 
pensamentos sobre tópicos de gerenciamento de 
projetos significativos para o mercado australiano. 

O tema “Diversity, Performance, Well-being 
(Diversidade, Desempenho, Bem-estar)” terá 
como base quatro disciplinas: Visão acadêmica, 
além das habilidades do Talent Triangle® do PMI 
de competências técnicas em gerenciamento de 
projetos, capacidades de liderança e especialização 
estratégica e de gerenciamento de negócios.   
pmiaustraliaconference.org.au.

SETEMBRO 2018

9–11 de setembro
Capítulos do PMI na África
Conferência do PMI da África de 2018
Port Louis, Maurício. Centenas de visionários 
que gerenciam projetos da África se reunirão 
em setembro de 2018 para compartilhar 
ideias e construir relacionamentos sobre 

como aproveitar o poder do gerenciamento de 
projetos em projetos de construção, em um 
dos mercados emergentes mais diversificados 
e ricos em recursos do mundo: a África!  
pmiafricaconference.com.

NOVEMBRO 2018

3-4 de novembro
Conferência MENA do PMI de 2018
Kuwait City, Kuwait (3 de novembro) e 
Manama, Bahrein (4 de novembro). Muitos 
palestrantes internacionais irão compartilhar 
os tópicos mais recentes, da excelência 
de projeto, EGPs estratégicos, a análise de 
negócios e muito mais. Uma oportunidade 
única de aprendizagem e de rede de 
relacionamentos. pmimenaconference.org.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com%2FWebinars
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http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2Fpmiafricaconference.com
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14ª conferência do Capítulo do 
PMI de Valência, Espanha, sobre 
gerenciamento de projetos 

manteve seu papel fundamental como 
ponto de encontro dos gerentes de 
projetos na região para manter contato 
com a profissão e descobrir as tendências 
atuais do gerenciamento de projetos. 
Seguindo a tendência dos últimos anos, o 
evento voltou a ultrapassar o seu recorde 
de público, com mais de 100 participantes.

Nesta edição da reunião, o assunto 
escolhido foi a relação entre estratégia 
corporativa e gerenciamento de projetos. 
O título da conferência diz tudo: 
“Estratégia empresarial e gerenciamento 
de projetos: uma conexão vencedora.”

Continuando com o formato dos anos 

Capítulo do PMI de Valência, Espanha pmi-valencia.org

A conferência analisa o relacionamento entre 
estratégia e gerenciamento de projetos

anteriores, a conferência foi dividida em 
três disciplinas principais: workshop de 
prática, realizado na tarde do primeiro dia, 
uma série de seminários realizados por 
palestrantes altamente qualificados na 
manhã do segundo dia e um almoço com 
enfoque em rede de relacionamentos 
dinâmico ao final do evento.

A apresentação do workshop foi 
feita por Amparo del Baño, diretora 
de desenvolvimento profissional do 
capítulo, e magistralmente dirigido 
por Jordi Borja, gerente sênior de 
consultoria no aprimoramento de 
desempenho de negócios, Atos. Mais 
de 50 profissionais estavam reunidos 
para aprender e praticar a tomada de 
decisões estratégicas. Com exercícios 

interessantes, Jordi compartilhou com 
os participantes algumas dicas sobre a 
importância das informações na tomada 
de decisões estratégicas.

Ao final do workshop, realizou-se uma 
cerimônia para reconhecer os gerentes de 
projeto que obtiveram a certificação Project 
Management Professional (PMP®) em 2017.

A sessão de seminários realizada no dia 
seguinte foi inaugurada pelo presidente 
do capítulo, Miguel Femenia, PMP, e por 
Juan Pardo, diretor acadêmico, em nome 
da anfitriã, Cardenal Herrera University. 
Durante essa apresentação, discutiu-se o 
papel fundamental desempenhado pelos 
gerentes de projetos na implementação 
de qualquer estratégia, bem como a 
evolução dos principais indicadores da 

A

Membros do conselho do capítulo, voluntários e palestrantes.

Conexões dos capítulos notícias | pessoas | projetos
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profissão no mundo todo. Concluiu-se 
que, embora haja melhoria em relação 
ao ano anterior, ainda há margem para 
aprimoramento futuro.

Pouco depois da apresentação, os 
participantes puderam aproveitar o 
primeiro seminário denominado “Do 
Not Tell Me What to Do, Tell Me What 
You Want to Achieve” (Não me diga o 
que fazer mas, sim, qual o seu objetivo) 
apresentado por Antonia Ogallar, PMP, 
diretora de voluntários do capítulo, e 
desenvolvido por Gemma Torruella, 
PMP, gerente de programas da Caixa 
Capital Risc. Esta sessão mostrou o 
valor que os gerentes de projeto podem 
proporcionar às suas organizações que 
apoiam a preparação e a implementação 
da estratégia, graças ao conhecimento 
adquirido dos negócios da empresa.

Entre as sessões, houve uma cerimônia 
afetiva para reconhecimento do 
trabalho dos voluntários do capítulo, 

especialmente o de Raoni Spyker, PMP, 
gerente de projeto responsável pela 
organização da conferência.

A seguir, José Vicente Romero, um 
voluntário do capítulo, apresentou 
“Practical Application of Project 

Management Principles to Carry 
Out Strategies (Aplicação prática 
dos princípios do gerenciamento de 
projetos para realizar estratégias)”. 
Foi desenvolvido por María Solana, 
CEO e gerente de projeto sênior do 
departamento jurídico, Wolf Project 
Solutions e, uma vez mais, destacou o 
valor do conhecimento dos gerentes de 
projeto no desenvolvimento de todas as 
estratégias da organização.

Depois disso, houve uma mesa redonda 
moderada por José Paredes, outro 
voluntário do capítulo, que reuniu Jordi, 
Gemma e María para tratar dos principais 
temas que surgiram durante o workshop 
e os seminários e os participantes 
puderam fazer perguntas. Além de 
destacar a oportunidade dos gerentes 
de projeto de participar de processos 
estratégicos, os integrantes da mesa 
observaram a necessidade de abandonar 
a visão mais técnica dos processos de 
gerenciamento de projetos em busca de 
uma visão mais global dos negócios.

A conferência terminou com um 
almoço animado durante o qual os 
participantes tiveram a oportunidade 
de trocar opiniões, pontos de vista e 
experiências em um ambiente amigável e 
descontraído.

Membros do Conselho de Administração, a partir da esquerda, Amparo del Baño, Miguel Femenia, 
PMP, presidente do capítulo e Juan Bardo.

María Solana, CEO e gerente de projeto sênior - área jurídica, Wolf Project Solutions.
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através da iniciativa “Making Systems 
Fundamentally Work”, financiada pela 
PMIEF, que ajudou a construir a sua 
capacidade para oferecer serviços que 
salvam vidas.

■A World Federation of United 
Nations Associations criou a Mission 
Possible, seu principal programa de 
cidadania global para jovens, graças 
à sua bolsa da PMIEF. A iniciativa 
ensina aos jovens os objetivos do 

gerenciamento de projetos e do 
desenvolvimento sustentável para 
prepará-los para executar projetos 
que beneficiem as suas comunidades. 
Lançada primeiramente em Bangalore 
e Hyderabad, Índia, a Mission Possible 
agora alcança alunos de toda a Índia 
e da Armênia e Singapura também. 
Essa iniciativa também leva alunos 
e professores participantes a uma 
visita única, de bastidores, à sede das 
Nações Unidas em Nova York, Nova 
York, EUA.

Além disso, a equipe de vários 
bolsistas da PMIEF, como a Cruz 
Vermelha Americana, CARE EUA, 
MBAResearch & Curriculum 
Center, Plan International e Special 
Olympics, receberam treinamentos 
extensivos sobre os fundamentos do 
gerenciamento de projetos graças ao 
apoio pró-bono de longo prazo da 
Cadence Management Corporation.

As bolsas da PMIEF refletem o seu 
firme compromisso de alavancar o 
gerenciamento de projetos para o bem 
social, mesmo quando a fundação se 

esforça continuamente para garantir 
que isso faça a diferença no local em 
que a comunidade global do PMI vive e 
trabalha. Para obter mais informações 
sobre a PMIEF, acesse pmief.org. 
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recebia ao retribuir à comunidade. Eu 
sou um cartaz do PMI.”

Laura gostou do trabalho em equipe cola-
borativo realizado nesta LIVPM. “O valor 
de fazer parte de um grupo é descobrir que 
somos mais parecidos do que diferentes”, 
disse ela. “Utilizar os recursos e as conexões 
do PMI faz com que as minhas contribui-
ções sejam mais fortes e mais valiosas.”

Liam Dillon, PMP, 
PgMP, PfMP, faz 
parte do Grupo 
de Consultoria 
dos Membros 
do Programa 
de Prêmios 
Profissionais do 
PMI. Ele trilhou 
o caminho do 
voluntariado do 
PMI durante 17 
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anos, tornando-se diretor do Capítulo 
do PMI da Irlanda em 2003, subindo de 
categoria para tornar-se um voluntário 
global. Esta foi a sua sétima LIVPM.

Os benefícios do voluntariado, 
disse Liam, incluem conhecer 
outros profissionais que escolhem o 
gerenciamento de projetos ou tornam-
se gerentes de projeto. Em nível global, 
você pode trabalhar com colegas 
voluntários e executivos do PMI para 
contribuir com a estratégia. “Trata-
se de aconselhar e não de dirigir”, ele 
observou.

“Foi ótimo ver como o PMI avança”, 
disse ainda. Estar na LIVPM mostra 
que o PMI “não é apenas uma 
rede de relacionamentos: é uma 
organização com estruturas, papéis 
e responsabilidades de governança”. 
Mas a rede de relacionamentos “é 
inestimável para chegar à liderança”.

Leitura no workshop.

Participantes da Mission Possible visitam a sede 
das Nações Unidas.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/mar_00e7o_2018/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmief.org
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