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promovem a inovação e alimentam 
melhores resultados de projetos para 
oferecer o máximo valor de negócio.

s organizações 
lidam com 
mudanças 

constantes, incertezas e 
instabilidades, todos os 
dias. Ainda assim, muitas delas são 
surpreendidas pelos efeitos da mudança. 
Para evitar resultados potencialmente 
desastrosos, as organizações de alto 
desempenho constroem a aptidão e 
a capacidade de mudar e se adaptar 
rapidamente a condições de mercado 
sempre em mudança. Elas criam altos 
níveis de agilidade organizacional, que 
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Do Conselho

m 1988, Barry W. Boehm, PhD, 
apresentou um modelo em espiral 
para desenvolvimento de software. 

No artigo que apresenta esse modelo, o 
Dr. Boehm citou algumas vozes provo-
cativas do então debate feroz sobre os 
modelos de processo do ciclo de vida 
do software: “Pare o ciclo de vida, que 
eu quero descer!” “O conceito de ciclo 
de vida foi considerado prejudicial”. “O 
modelo cascata está morto”. “Não, não 
é, mas deveria ser”.

Curiosamente, ele não estava falando 
sobre gerenciamento de projetos. Como 
já sabíamos e conhecemos hoje, cascata 
pura não é uma abordagem de ciclo de 
vida para todos os projetos. A profissão 
busca maneiras de introduzir plane-
jamento, execução e monitoramento 
iterativos e incrementais, conforme 
sugerido pelo modelo em espiral Dr. Bo-
ehm. Os ciclos de vida ágeis tornaram-se 
os principais contribuintes para comple-
mentar ou até mesmo substituir cascatas 
para certos projetos.

Hoje, como mostram as pesquisas, o uso 
de abordagens híbridas em gerenciamento 

Continuação na página 4
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de projetos está aumentando. Para usá-las, 
os gerentes de projeto precisam de uma 
ampla gama de conhecimentos e habilida-
des. Os grupo de processos de gerenciamen-
to de projetos conforme descritos em Um 
guia do conhecimento em gerenciamento de 
projetos (Guia PMBOK® ) são iterativos por 
si e estabelecem elaboração progressiva dos 
artefatos de projeto: são compatíveis com  
os ciclos de vida cascata e ágil, igualmente.

A necessidade de as organizações 
se tornarem ágeis
Recentemente, eu trabalhava para uma 
organização que, por mais de 140 anos, 
produziu e vendeu dispositivos. A empresa 
adotou a inovação e ampliou seus merca-
dos globalmente nos últimos 15 anos. Tal 
como acontece com a maioria das organi-
zações, a digitalização é um fenômeno com 
o qual os líderes da empresa devem lidar, 
à medida que novos concorrentes entram 
no mercado com ofertas digitalizadas e, 
à medida que os clientes esperam um 
serviço intensificado e individualizado. Os 
executivos desta empresa compreendem 
que a agilidade é o principal gerador do 
sucesso de uma organização no mercado 
global complexo e disruptivo de hoje. A 
agilidade organizacional pode ser descrita 
como a capacidade de detectar e adaptar-
-se rapidamente às mudanças externas e 
internas para fornecer resultados relevan-
tes de forma produtiva e econômica.

A pesquisa do PMI de 2017 mostra que 
75% das organizações com alto nível de 
agilidade relatam 5% ou mais no cres-

cimento da receita, além de aprimorar 
o sucesso do projeto em comparação 
com aqueles com pouca agilidade. Os 
ativadores de transformar uma organi-
zação mais ágil são principalmente as 
pessoas e os processos, como demonstra 
a pesquisa do PMI.

Sobre o processo, as organizações ágeis 
podem acomodar rápidas mudanças no 
portfólio e nas repriorizações contínuas. 
Eles usam consistentemente os dados de 
clientes e do mercado para detectar dese-
jos e necessidades das partes interessadas 
externas e possuem uma ampla gama de 
métodos, ferramentas e técnicas para apli-
car a projetos e negócios em andamento.

Sobre as pessoas, as organizações ágeis 
entendem que devem construir uma 
cultura aberta e permitir que seus funcio-
nários tomem decisões, selecionem os 
métodos apropriados e liderem pelo 
exemplo. As organizações com alto nível 
de agilidade empregam profissionais de 
projetos com habilidades em diversas 
abordagens em 88% dos casos, em con-
traste com 13% das empresas com baixo 
nível de agilidade.

Abordagens diferentes para tornar-
se uma organização mais ágil
No exemplo que dei acima, ajudei essa 
organização a estabelecer um ciclo de 
revisão de portfólio de seis meses, que 
resultou em uma lista menor e muito 
mais estável de projetos a serem exe-
cutados (mudanças de 5% no portfólio 

aprovado, antes, era de 30%). Isso 
permitiu que a empresa se adaptasse às 
novas solicitações de projetos de forma 
mais oportuna. Como consequência, os 
funcionários viram menos mudanças 
nas prioridades do projeto, nas trocas 
de tarefas/multitarefas e nas chamadas 
de emergência. Eles relataram maior 
satisfação no trabalho e aumento de 
produtividade. Os solicitantes de pro-
jetos sentiram maior confiabilidade na 
entrega do projeto e na conformidade 
com o orçamento. Eles também esta-
vam satisfeitos com o novo processo de 
seleção, considerado transparente, justo 
e adaptável. Estabelecer um processo de 
gerenciamento de portfólio foi um passo 
para se tornar mais ágil como organiza-
ção, que buscava ser mais adaptável às 
mudanças, mais transparente sobre o 
que estava acontecendo e mais seguro 
com o que o futuro pode trazer.

Trazer uma organização de um sistema 
mecanicista, hierárquico, funcional, 
formalizado e burocrático (relacionado 
ao ensino de Michael Porter) para um 
sistema orgânico, plano, em rede e 
descentralizado (promovido por Henry 
Mintzberg) é uma grande mudança 
estratégica e precisa ser adotado pelo 
alto escalão e a equipe de gerenciamen-
to. A cultura, incluindo mentalidades 
e comportamentos, precisa mudar de 
uma motivação competitiva, orientada 
a carreira, para um estilo colaborativo e 
de liderança servidora. A mudança cul-
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cascata é usado em um estrito ciclo de 
vida preditivo aplicado em diferentes 
níveis de rigor, por exemplo, quando se 
usa o planejamento em ondas suces-
sivas ou quando fases são planejadas 
como sprints de scrum ágeis. Este é um 
exemplo em que um mix de modelos de 
ciclo de vida dentro de um único projeto 
são aplicados, em outras palavras, uma 
abordagem de projeto híbrido. O modelo 
espiral do Dr. Boehm é um exemplo de 
uma abordagem iterativa e é aplicável 
em situações de alto risco.

A pesquisa do PMI mostra que as 
organizações com alto nível de agilidade 
dependem de empregar profissionais 
do projeto com habilidades para aplicar 
uma variedade de abordagens de 
gerenciamento de projetos (88% contra 
13% das organizações com baixo nível 
de agilidade), estabelecendo o líder 
de projeto ágil como um papel formal 
(77% contra 13% das organizações com 
baixo nível de agilidade) e promovendo 
programas de treinamento interno entre 
colegas (82% contra 5%).

O código de ética e conduta profissional do 
PMI baseia-se em quatro valores: respeito, 
responsabilidade, honestidade e justiça. 
Esses valores promovem a mentalidade 
ágil através de um ambiente de equipe 
colaborativo e um foco nas contribuições 
de cada membro da equipe. Por exemplo, 
o respeito refere-se a reconhecer o papel e 
a participação de cada membro da equipe, 
a responsabilidade leva a compromissos, 
a honestidade para compartilhar 
informações abertamente e a justiça 
permite a confiança dentro da equipe. 
Esses valores também dão apoio aos 
valores mencionados no Manifesto Ágil.

O PMI Talent Triangle® estrutura as 
habilidades necessárias para gerentes 
de projeto ágeis: as habilidades técnicas 
(processo) e a perspicácia em negócios 
devem ser complementadas com 
habilidades de liderança para dar espaço 
à liderança servidora, à colaboração e à 
abertura para a mudança. Os gerentes de 
projetos que continuamente desenvolvem 
essas habilidades irão impulsionar a 
mudança cultural necessária para que a 
organização se torne mais ágil.

tural leva tempo, pois envolve a mudança 
de comportamentos humanos e pode 
exigir substituição de pessoal.

Algumas empresas escolheram abor-
dagens radicais para se tornarem ágeis. 
Um bom exemplo é o banco holandês 
ING, que mudou sua cultura e organiza-
ção drasticamente para tornar-se mais 
adaptativo e orgânico, de cima para 
baixo. Em 2015, o ING mudou toda a 
sua organização de 3.500 funcionários 
para uma estrutura plana organizada em 
esquadrões e tribos para atender melhor 
os clientes. Eles incorporaram a TI nos 
negócios e mudaram a mentalidade de 
como gerenciar pessoas e colaborar para 
uma com base no conhecimento e não na 
hierarquia. No entanto, para muitas orga-
nizações estabelecidas, ainda não há um 
gerador para fazer essa imensa mudança. 
Eles começam a implementar a agilidade 
com soluções de baixo para cima ou em 
unidades separadas.

De acordo com recente pesquisa europeia 
com 902 participantes (Study Status Quo 
Agile 2016/17, Komus et al.), apenas 20% 
das organizações pesquisadas adotam uma 
abordagem descendente ou puramente 
ágil. Sessenta e oito por cento adotam 
abordagens híbridas ou seletivas para uma 
mistura de conceitos ágeis e tradicionais, e 
12% mantêm-se na cascata.

Com base nessa pesquisa, parece estar 
claro que as abordagens ágeis para o 
gerenciamento de projetos estão princi-
palmente complementando abordagens 
tradicionais e contribuindo para projetos 
híbridos. O motivador principal para uso 
do ágil em projetos está reduzindo o 
tempo de chegada ao mercado (61%), 
seguido pela melhoria da qualidade 
(47%) e pela redução do risco (41%). 
Setenta e um por cento dizem que não é 
possível trabalhar consistentemente com 
a metodologia ágil devido ao ambiente 
de trabalho (por exemplo, orçamentos e 
alvos fixos).

Abordagens ágeis podem ajudar 
alguns projetos
Um dos problemas específicos da 
organização para a qual trabalhei foi 
desenvolver uma nova interface na web 

para seus clientes. As funções de negócios 
e TI trabalharam em conjunto para 
identificar requisitos, projetar uma solução, 
implementá-la e testá-la. Lastimavelmente, 
o projeto falhou, pois os requisitos 
eram flutuantes e a tecnologia mudava 
rapidamente. Então, eles decidiram tentar 
uma abordagem ágil usando o Scrum, e 
lançaram com sucesso versões do produto 
a cada poucas semanas, obtendo feedback 
dos clientes que se transformaram em 
novos requisitos, e, mais adiante, criaram 
um site sofisticado. Eles foram capazes de 
se adaptar aos requisitos emergentes e 
à mudança de tecnologia orientada pela 
digitalização.

Esta empresa ampliou a abordagem 
ágil para outras áreas e agora possui 
uma abordagem híbrida para gerenciar 
projetos, com cerca de 80% dos projetos 
ainda adotando abordagens convencio-
nais. No entanto, isso não significa que 
estejam adotando ciclos de vida cascata, 
puramente. Quando começam, a maioria 
dos projetos tem apenas um limite de 
orçamento, três a quatro marcos para 
alcançar em 12 meses, uma sequência de 
fases lógicas a seguir e uma compreensão 
aproximada do escopo. Os detalhes são 
desenvolvidos à medida do andamento 
através das fases, como em uma aborda-
gem de planejamento em ondas sucessi-
vas. Os contratados entregam pacotes de 
trabalho predefinidos de acordo com obri-
gações contratuais, o que significa marcos 
fixos e estimativas de custo comprometi-
das. No final do projeto faz-se a integra-
ção e os testes. O pessoal do cliente se 
envolve, principalmente, na fase de testes.

Em alguns desses projetos, os seus líderes 
adotam uma abordagem híbrida, usando 
componentes ágeis como, por exemplo, reu-
niões em pé diárias, paredes kanban, retros-
pectivas e até sprints de desenvolvimento.

Competências para tornar-se ágil
Como gerentes de projetos, estamos 
aqui para tornar sonhos em realidade. 
Devemos escolher a melhor maneira 
de realizar isso e, portanto, devemos 
compreender ampla gama de opções 
e conceitos, incluindo o contínuum de 
abordagens do ciclo de vida de preditivo 
a iterativo, incremental e ágil. O modelo 
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Agilidade para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, melhor e com mais inteligência  
Continuação na página 1

Como parte da sua pesquisa Pulse of the 
Profession, o PMI procurou compreen-
der melhor como a transformação ágil 
transforma mudanças positivas nas ope-
rações das empresas e no valor gerado 
pelos projetos. Entrevistamos pessoas 
que trabalham em papéis preditivos 
(tradicionais/cascata) e ágeis. Nossa 
pesquisa corrobora o que já sabíamos 
há algum tempo: o nível de agilidade 
de uma organização ajuda a determinar 
o sucesso de seus resultados, incluindo 
o valor gerado pelos projetos. Desco-
brimos ainda que as abordagens ágeis 
são apenas um indicador de velocidade 
e flexibilidade, e muito específicas de 
projetos.

O caminho que leva à maior agilidade 
organizacional é contínuo e dinâmico. 
Requer uma transformação que envolva 
pessoas, melhore processos e aprimore 
a cultura, de modo que a organização 
seja mais ágil e possa se adaptar 
rapidamente aos novos desafios e às 
oportunidades à medida que apareçam.

Descobertas importantes 
Organizações bem-sucedidas 
promovem seus negócios e alcançam 
o máximo de valor com a mudança 
de pensamento. Gerenciam barreiras, 
riscos e mudanças de mercado 
inesperadas mais facilmente, porque 
“ser flexível” torna-se parte de sua 
filosofia. A flexibilidade precede 
todas as operações e processos de 
gerenciamento, e tem o apoio da 
liderança e do treinamento. Como 
resultado, as organizações com alto 
nível de agilidade podem alterar as 
prioridades rapidamente, sem perder 
o impulso. Estão preparadas para 
trabalhar de forma diferente e podem 
manter uma comunicação efetiva, 
especialmente com funcionários e 
clientes. Executar isso sem falhas requer 
mais de uma maneira operacional em 
todas as funções.

A nossa pesquisa, revelou o seguinte:

■ Todas as abordagens do 
gerenciamento de projetos levam 
a resultados bem-sucedidos: as 
organizações com alto nível de 
agilidade reportam mais projetos 
com êxito cumprindo os objetivos 
originais e a intenção do negócio, 
seja por abordagens preditivas (71%), 
ágeis (68%) ou híbridas (72%), do 
que as organizações com baixo nível 
de agilidade, usando as mesmas 
abordagens.

■ As pessoas e os processos são 
fundamentais: organizações com 
níveis mais altos de agilidade colocam 
um foco significativo na construção 
de diversos conjuntos de habilidades e 
capacidades de processo.

■ O crescimento da receita é maior:  
no ano passado, 75% das organizações 
com alto nível de agilidade relatam 
um crescimento mínimo de 5%, ano 
sobre ano, comparado com apenas 
29% das organizações com baixo nível 
de agilidade.

■ O EGP poderia ser um sinalizador: as 
organizações com alto nível de agilidade 
reconhecem o valor de ter alguma 
forma de corpo diretivo de projetos: 
94% relatam possuir um escritório de 
gerenciamento de projetos (EGP), um 
grupo de trabalho ágil ou outro tipo de 
conselho formal de governança, contra 
81% das organizações com baixo nível 
de agilidade.

Recomendações
A agilidade é o principal gerador do 
sucesso de uma organização no mercado 
global complexo e disruptivo de hoje, 
que deu início a níveis de concorrência 
sem precedentes. A agilidade é resultado 
do reconhecimento pelas organizações 
da necessidade de mudança constante, 
e reunir a disposição para que as coisas 
aconteçam. As recomendações das or-
ganizações que desejam permanecer no 
caminho para um maior sucesso incluem:
■ A agilidade é um equilíbrio, não 

uma batalha de escolhas: procure 
um equilíbrio entre velocidade e 
flexibilidade, estabilidade e escala.

■ A adaptabilidade é o segredo: 
inclua todas as abordagens para a 
entrega do projeto (ágil, híbrida e 
preditiva) na caixa de ferramentas 
de gerenciamento de projetos da sua 
organização.

■ Acionadores de agilidade incluem 
pessoas e processos: incentive o 
pensamento aberto e comprometa-se 
com o desenvolvimento do talento 
para acelerar os resultados. Crie 
processos eficazes para alcançar 
desempenho elevado

■ Os níveis de agilidade podem 
determinar o sucesso de uma 
organização: para alcançar o 
máximo valor de negócio, reaja com 
flexibilidade, responda à mudança e 
envolva funcionários e clientes.

A pesquisa base destes relatórios foi realizada online pela Forrester Consulting 
para o PMI em março e abril de 2017 entre 1.469 profissionais e líderes de 
gerenciamento de projetos em 10 países. Em maio de 2017, a Forrester 
também reuniu uma comunidade online em nome do PMI com 54 pessoas 
para obter informações mais profundas e exemplos das suas experiências 
à medida que passaram de um ambiente de trabalho e uma abordagem de 
projeto mais ágeis. Ao longo de 2017, o PMI estudou, analisou e relatou os 
aspectos da transformação ágil. A nossa pesquisa produziu dois relatórios 
detalhados do Pulse of the Profession: Achieving Greater Agility (Alcançando 
maior agilidade) e The Drivers of Agility (Os geradores da agilidade). Leia a 
íntegra dos relatórios Pulse no site PMI.org/Pulse.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=6&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2FPulse
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Verifying Translations of PMI Standards

o mês passado, o PMI 
possibilitou às pessoas que 
não falam inglês como idioma 

nativo o acesso à mais recente de Um 
guia do conhecimento em gerenciamento 
de projetos (Guia PMBOK®) ao mesmo 
momento que os nativos do inglês.

Nos bastidores deste lançamento 
simultâneo estiveram grupos de 
voluntários, um novo processo 
simplificado e muito trabalho árduo.

No passado, equipes autônomas de 
cada idioma revisavam as traduções 
profissionais do Guia PMBOK® e discutiam 
quaisquer discrepâncias de significado. 
Cada equipe escolheu sua própria 
abordagem e processo para realizar as 
revisões. Normalmente, as equipes se 
encontravam pessoalmente apenas uma 
vez e faziam o restante do seu trabalho 
virtualmente. Como resultado, tínhamos 
um período extremamente variável para 
o lançamento das várias traduções, e um 

Grupos de voluntários se encontram frente a 
frente e facilitam as traduções simultâneas

N método não padronizado de verificação.

Para a sexta edição, o PMI reuniu 
grupos de validação da tradução com 
muitos voluntários que trabalharam na 
verificação das traduções de edições 
anteriores do Guia PMBOK®. Os critérios 
de seleção incluíram experiência em 
gerenciamento de projetos no idioma 
alvo, 10 anos de experiência no campo 
e, de preferência, a certificação Project 
Management Professional (PMP®).

As quatro reuniões de verificação do grupo 
foram realizadas pessoalmente, com gru-
pos de todos os idiomas reunidos em um 
só lugar. A equipe do PMI liderou os grupos 
usando uma abordagem baseada em con-
senso, o mesmo método usado para vali-
dar as perguntas dos exames de certifica-
ção do PMI. Reuniões foram realizadas em 
agosto de 2016 em Frankfurt, Alemanha; 
dezembro de 2016 em Budapeste, Hungria; 
fevereiro de 2017 em Barcelona, Espanha; e 
março de 2017 em Lisboa, Portugal.

Pontos de vista dos voluntários
Angelo Valle, voluntário do grupo do 
idioma português do Brasil, observou 
que “Foi notável que o trabalho de 
colocalização tenha sido realizado 
na Europa. Foi notável também, o 
aprimoramento da produtividade e da 
precisão devido ao agrupamento de todas 
as pessoas no mesmo local”.

Angelo, fundador do Capítulo do PMI 
do Rio de Janeiro, começou a sonhar em 
traduzir o Guia PMBOK® para o português 
do Brasil desde a primeira publicação, 
em 1996. Essas traduções se tornaram 
realidade a partir da terceira edição 
do padrão, e Angelo trabalhou nessas 
traduções desde então, tornando-se o 
único brasileiro a trabalhar em todas as 
traduções para o português.

Ele também foi voluntário na equipe 
principal para o texto original em inglês 
do Guia PMBOK®. Angelo é o delegado 

Continuação na página 8
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Reunião em Barcelona dos grupos de verificação de tradução.
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chance ainda mais honrosa de representar 
meu país e o meu idioma.

“Ainda que a empresa de serviços de 
tradução tenha capacidade suficiente 
para a tradução em si, descobrir pequenas 
diferenças entre as palavras é uma história 
totalmente diferente. É por isso que as 
contribuições dos voluntários são valiosas.

“Eu comecei minha carreira voluntária 
em 2006”, concluiu. “É uma ótima 
oportunidade para mim compartilhar 
meus conhecimentos profissionais e fazer 
novos amigos vindos do mundo todo”.

Yasuji Suzuki, PMP, foi voluntário no 
TVC japonês. “Nós, o grupo japonês, 
10 no total, ajustados com base na 
conveniência de nosso próprio trabalho 
e participamos de uma mudança como 
voluntários... Houve uma [curva de 
aprendizado] à medida que [trabalhamos 
para validar], com orações japonesas 
adequadas, mas vários significados em 
frases originais [não estavam claros]... Isso 
provou que nosso próprio aprendizado 
e crescimento poderiam ser alcançados 
simultaneamente com o princípio da 
qualidade inicial.

“Além disso, a rede de relacionamentos 
com membros de cada país, incluindo 
intercâmbios com as equipes do PMI e [a 
empresa de tradução] foi muito útil para 
outras atividades”.

Osman ElhassanMBA, PMI-RMP, PMP, 
membro do TVC árabe, disse que o 
Guia PMBOK® — Sexta edição “é um 
trabalho verdadeiramente internacional. 
[A participação] foi uma experiência 
incrível. Acredito que o PMI garantiu 
a melhor qualidade possível do Guia 
PMBOK®. O grupo árabe era de cinco 
países diferentes, e onde havia pequenas 
diferenças na linguagem utilizada, um 
consenso foi sempre alcançado.

“Lembro-me de que a verificação de 
algumas palavras foi desafiadora”, 
continuou ele. “Com 'ágil', por exemplo, 

Grupos de voluntários se reúnem face a face facilitando as traduções simultâneas  
Continuação na página 7

brasileiro da Organização Internacional 
de Padronização (ISO) e também 
trabalha na Associação Brasileira de 
Padrões. Ele é membro fundador de um 
grupo técnico da ISO sobre vocabulário 
para o gerenciamento de projetos.

K.G. Baek, MBA, PMP, PgMP, voluntário 

para a verificação da tradução coreana do 
Guia PMBOK® –  Sexta edição. Ele também 
foi membro do Comitê de Verificação 
de Tradução (TVC) da quinta edição. KG 
diz que “Ser voluntário do PMI é sempre 
uma oportunidade honrosa para mim. 
Especialmente ser membro do TVC é uma 
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Reunião em Lisboa dos grupos de verificação de tradução.

S E Ç Ã O  E S P E C I A L



PMI Today Outubro 2017     Página 9

composta por todos os gerentes de 
projetos”.

Guangcheng (Andy) Ele, PMP, do grupo 
de verificação chinês, disse que a presença 
de todos os diferentes idiomas criaram 
uma discussão que ajudou a compreensão 
dos voluntários sobre os conceitos 
de gerenciamento de projetos mais 
profundamente e ajudaram os grupos a 
validar as traduções com precisão. “Além 
disso, se tivermos qualquer pergunta 
sobre termos ou definições do PMI, 
teremos as respostas imediatamente”, 
continuou ele. “Isso economizou muito 
tempo da comunicação por e-mail”.

Dentro de seu grupo, Andy observou que 
as “diferenças significam aprimoramento, 
que nos fazem discutir mais para chegar 
a um acordo.  A discussão presencial 
foi realmente útil para a validação da 
tradução”.

Olivier LazarPMP, PgMP, PfMP, do grupo 
francês, disse que seu grupo “se instalou 
em uma espécie de modo auto-orga-
nizado e ágil, a liderança passando sem 
problemas de uma pessoa para a outra 

de vista psicológico e, ao final, foi uma 
experiência completamente nova”, 
continuou Laura. 
“Normalmente, 
os gerentes 
de projeto 
costumam 
trabalhar com 
equipes mas, 
raramente, 
trabalham em 
equipe quase 

as visões estavam muito distantes, então 
concordamos em uma técnica de votação. 
Foi realizada durante o jantar em um 
restaurante com música de fundo do 
Oriente [Médio]. Considerou-se que uma 
atmosfera diferente facilitaria o consenso, 
e isso realmente aconteceu.

“Do meu ponto de vista, acho que ter as 
principais partes interessadas   reunidas 
em um só lugar foi um fator crítico para 
levar esse projeto ao sucesso”, concluiu 
Osman. “Os delegados do PMI criaram 
um ambiente colaborativo e amigável”.

Laura Lazzerini Neuwirth, PMP, 
ofereceu-se para integrar o grupo de 
verificação da tradução em italiano. 
“Eu acho que o voluntariado no PMI 
é sempre uma experiência incrível e 
isto, especialmente, foi muito especial 
tanto do ponto de vista profissional 
quanto humano”, disse ela. “Eu tive a 
oportunidade de conhecer uma série 
de gerentes de projetos altamente 
profissionais provenientes de todo 
o mundo e descobrir que, mesmo 
que estejamos localizados em partes 
completamente diferentes do mundo, 
todos nós enfrentamos quase os mesmos 
problemas no trabalho diário.

“Também foi interessante de um ponto 

Verifying Translations of PMI Standards

PMI Today Outubro 2017     Página 9

Continuação na página 10
O grupo de verificação italiano em Lisboa.

O grupo de verificação chinês em Budapeste.

Laura Lazzerini 
Neuwirth, PMP
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de acordo com os capítulos abordados e do 
humor do momento. Oficinas presenciais 
[foram] excelentes oportunidades de criar 
redes de relacionamento. Ao final, tínhamos 
perto de uma centena de pessoas traba-
lhando juntas, muitas vezes compartilhando 
perspectivas de um idioma para outro, uma 
incrível Torre de Babel reunida quatro vezes 
na Europa, de Frankfurt a Lisboa.

“Definitivamente muito divertido, mas 
também trabalho duro”, disse Olivier. “Uma 
das minhas mais satisfatórias experiências 
de voluntariado do PMI”.

ma das equipes linguísticas en-
volvidas no projeto para publi-
car ao mesmo tempo a versão 

em inglês e as versões traduzidas do 
Guia PMBOK®  era russa. Fizeram parte  
Alexander Revin, PMP e Konstantin Tru-
nin, PMP. Voluntários participaram dos 
processos de verificação das primeiras 
versões do padrão Guia PMBOK® , e Ale-
xander liderou o comitê de verificação 
de tradução da quinta edição em russo, 

Voluntários aumentam o mundo  
dos padrões do PMI em russo
De Alexander Revin, PMP

U com Konstantin atuando como colíder. 
Por que eles se voluntariaram? Não 
apenas para aprimorar a tradução russa, 
mas também para harmonizar o léxico 
de todos os padrões do PMI em russo.

Os voluntários também traduziram 
os padrões do PMI para o russo. Em 
2009, Alexander propôs uma ideia 
para traduzir O Standard for Portfolio 
Management (Padrão de gerenciamento 

de portfólio - Segunda Edição.

Formou-se a equipe principal do projeto 
e ficou decidido após análise que a 
tradução deveria ser feita somente 
por profissionais de gerenciamento de 
projetos (sem tradutores especializados) 
para fornecer o nível de qualidade 
exigido. Esta decisão definiu todas as 
traduções futuras, porque elas também 
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Grupos de voluntários se reúnem face a face facilitando as traduções simultâneas  
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Continuação na página 14

O grupo de verificação japonês em Lisboa apresentou certificados ao PMI e a sua firma de tradução 
reconheceu o trabalho duro que realizaram no processo de tradução.

O grupo de verificação português em Budapeste. A reunião em Frankfurt dos grupos de verificação de tradução.
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Gerenciamento de projetos
fins sociais.para

Fundação ajuda o  
gerenciamento de desastres por  
meio de filantropia inovadora

s consequências devastadoras 
do desastre afetam a 
comunidade global do PMI, 

independentemente da geografia, mesmo 
que o gerenciamento de desastres seja 
inegavelmente crucial antes, durante 
e após a ocorrência de uma crise. Por 
todas essas razões, a PMI Educational 
Foundation (PMIEF) analisou qual a 
melhor forma de apoiar o setor de 
gerenciamento de desastres aproveitando 
o Project Management for Social Good®.

A PMIEF iniciou esses esforços em 2012, 
formalizando uma equipe global de 
tarefas integrada por voluntários do PMI 
para ajudar. Em 2013, a equipe da fun-
dação e tarefa convidou representantes 
de agências, faculdades e universidades 
e instituições de pesquisa que traba-
lham em gerenciamento de desastres 
para Washington, D.C., EUA, para 
identificar as principais funções e capa-
cidades que são críticas para o sucesso, 
mas muitas vezes problemáticas na sua 
formulação, execução e sustentabilida-
de. O objetivo era aprofundar a com-
preensão do setor e começar a idealizar 
como apoiá-lo de forma pragmática.

Em 2014, um segundo encontro 
com uma ampla gama de atores e 
comunidades de profissionais em 
Londres, Inglaterra, avaliou ainda 
mais esses temas, resultando no 
desenvolvimento da Iniciativa de 
concessões em gerenciamento de 
desastres (DMGI) da PMIEF, no ano 
seguinte. Através da DMGI, a fundação 
convidou um seleto grupo de agências 
para se candidatar a financiamentos 
para receber treinamento de 
fundamentos em gerenciamento 

A de projetos, bem como para aplicar 
cuidadosamente esse treinamento 
aos desafios únicos identificados em 
sua proposta de subvenção. A equipe 
de tarefas ajudou a revisar e examinar 
propostas, com mais de USD 300.000 
em concessões concedidas a três 
agências: Cruz Vermelha Americana, 
CARE USA e Plan International.

Cada beneficiário implementou a sua 
iniciativa financiada por subsídios e 
permaneceu empenhada em construir e 
trocar conhecimentos entre si. Além disso, 
a PMIEF contratou um consultor técnico 
e um avaliador externo para apoiar a 
aplicação dos beneficiários do treinamento 
para o gerenciamento de projetos e coletar 
dados sobre sua experiência ao fazer isso.

Em 2016, a PMIEF realizou o evento 
“Gerenciamento de projetos no setor de 

gerenciamento de desastres: integração, 
capacidade, apoios e sustentabilidade” em 
Copenhague, Dinamarca. Nesta reunião, 
profissionais e especialistas influentes em 
gerenciamento de desastres reuniram-se 
em uma mesa redonda de dois dias que 
promoveu um intercâmbio interativo 
sobre a aplicação do gerenciamento de 
projetos em diversos contextos de risco e 
cenários de desastre. Isso incluiu prepa-
ração, alívio e resposta, recuperação e 
reabilitação. A mesa redonda permitiu 
um exame da DMGI, incluindo as lições 
aprendidas e suas implicações, a partir de 
perspectivas das agências participantes, 
da PMIEF, do consultor técnico e do ava-
liador externo. A mesa redonda também 
promoveu um diálogo significativo entre 
esses e outros participantes para gerar 
novas formas de pensar sobre como o  

Continuação na página 12
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gerenciamento de projetos pode conti-
nuar a agregar valor ao setor de gerencia-
mento de desastres. Além das agências 
da DMGI, entre os participantes da mesa 
redonda havia representantes do Centro 
Africano para Estudos de Desastre, Centro 
Asiático de Preparação para Desastres, 
Centro Nacional de Preparação para 

Desastres da Universidade de Columbia, 
Iniciativa Humanitária da Universidade 
de Harvard e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento.

De acordo com os achados iniciais da 
avaliação, os beneficiários da DMGI 
identificam que o gerenciamento 

de projetos capacita melhor o seu 
planejamento estratégico e é uma 
estrutura legítima e aprovada pela 
liderança para o trabalho de projeto. 
Além disso, eles relatam que a DMGI 
forneceu treinamento, imperativo, mas 
que normalmente não é financiado por 
doações. Especialmente importante, 

A fundação apoia o gerenciamento de desastres através de filantropia inovadora
Continuação na página 11
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também, foi a constatação de que os 
desastres criam disrupções neste setor 
único que desafiam a adoção, adaptação 
e aplicação do gerenciamento de 
projetos em toda a agência.

A ilustração abaixo mostra o 
cronograma da PMIEF das atividades 

de gerenciamento 
de desastres desde 2012. Além disso, a 
PMIEF lançará em breve um estudo de 
caso sobre a iniciativa de cada um dos 
beneficiários. A fundação apresentará 
esses resultados no site pmief.org 
nas próximas semanas, continuando a 
analisar os resultados da DMGI.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2Fpmief.org
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S P E C I A L  S E C T I O N :

foram realizadas apenas por voluntários. 
Devido à natureza voluntária do projeto 
e muitas iterações obrigatórias de 
revisão para a uniformidade e correção 
da tradução, o padrão não foi publicado 
até 2011.

Novo projeto de tradução
Após um ano de trabalho e reuniões 
semanais virtuais da equipe, alguns 
dos 10 membros da equipe ficaram tão 
entusiasmados com o processo e os 
resultados, que manifestaram interesse 
por uma nova tradução. The Project 
Management Competency Development 
Framework (PMCDF) – Segunda edição 
foi escolhido como o próximo padrão a 
ser traduzido em 2012. Agora, a equipe 
tem 12 integrantes, incluindo sete 
com certificação Project Management 
Professional (PMP®).

Durante essa tradução, muitos 
problemas sobre o uso correto dos 
termos foram resolvidos pela equipe 
após uma investigação detalhada da 
literatura especializada, bem como dos 
regulamentos estaduais e do setor. 
Todos os membros da equipe obtiveram 
uma profunda compreensão dos termos 
de gerenciamento de projetos em russo, 
incluindo muitas áreas de ambiguidade. 
Mas, para resolver muitas questões de 
tradução, a equipe voltou-se para a 
tradução russa anterior do Guia PMBOK® 
. O seu glossário era obrigatório para 
outras traduções de padrões.

Em março de 2012, Konstantin viu 
oportunidades para presidir e se tornar 
um membro do TVC russo para o Guia 
PMBOK®  — Quinta edição publicada no 
site PMI.org. O desafio subjacente estava 
claro: se a equipe é capaz de fornecer uma 
tradução de qualidade dos padrões do 
PMI, por que não usar os conhecimentos 
adquiridos para fazer uma tradução me-
lhor do padrão mais conhecido do PMI?

Alexander, nomeado presidente do TVC, 
promoveu a ideia para outros membros 
da equipe de projeto de tradução da 
PMCDF e, felizmente, quatro deles 
também foram escolhidos para a 
nova equipe. Desta vez, a equipe de 

voluntários do TVC tinha nove titulares 
de certificação PMP® e um Certified 
Associate in Project Management 
(CAPM®, morando em várias cidades 
e até mesmo em partes do globo. 
O projeto de verificação levou um 
ano e meio de esforço intenso para a 
equipe virtual, com reuniões semanais 
regulares. Este projeto de verificação 
foi tão difícil que após a publicação do 
Guia PMBOK®  traduzido, parecia que 
os voluntários não tinham energia para 
pensar em traduzir outros padrões. 

Realizando o esforço
Apesar disso, Alexander, como gerente 
de projeto desses projetos de tradução, 
recebeu regularmente perguntas sobre 
o possível início de outras traduções.  
O padrão Program Management (Padrão 
para gerenciamento de programas) 
foi reconhecido como o mais 
interessante para a próxima tradução. 
A tradução teve início em junho de 
2016. Logo depois disso, informações 
sobre o processo de validação da 
tradução do Guia PMBOK®  — Sexta 

edição foi iniciado. Ficou evidente 
que a participação de especialistas 
com experiência em processos de 
verificação anteriores do Guia PMBOK®  
era desejado. É por isso que alguns 
dos membros anteriores da equipe se 
candidataram novamente para participar 
na validação da tradução e alguns desses 
candidatos foram aprovados.

O PMI criou um mecanismo muito 
eficaz de desenvolvimento e atualização 
dos padrões. A ampla gama de padrões 
desenvolvidos e apoiados pelo PMI 
baseia-se em práticas reais e em 
conhecimentos geralmente aceitos. É 
por isso que a tradução dos padrões do 
PMI para idiomas locais pode ajudar 
a obter um conjunto útil de padrões 
aceitáveis   localmente, muito mais 
rápido do que desenvolver padrões a 
partir do zero em países específicos.

Os voluntários envolvidos nesses 
projetos acreditam que fornecer à 
comunidade russa versões traduzidas 
dos padrões do PMI torna os líderes de 
projeto mais eficientes e bem-sucedidos.
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Voluntários aumentam o mundo dos padrões do PMI em russo Continuação da página 10

Konstantin Trunin, PMP (à esquerda) e Alexander Revin, PMP.

S E Ç Ã O  E S P E C I A L

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=14&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org
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mbora a versão em inglês do Guia 
PMBOK®  possa ser suficiente para 
algumas pessoas envolvidas com a 

profissão de gerenciamento de projetos, 
na verdade, uma porcentagem muito 
alta de pessoas cujo idioma nativo não é 
inglês procura versões traduzidas como 
sua primeira referência para ajudá-los a 
gerenciar os seus projetos. Além disso, 
todos os anos, um grande número de 
gerentes de projetos entram no mercado 
de trabalho em todo o mundo (2,2 
milhões de novas funções orientadas 
a projeto serão criados anualmente 
até 2027 de acordo com o Project 
Management Job Growth and Talent Gap 
Report [Crescimento de empregos e lacuna 
de talentos em gerenciamento de projetos 
]). Uma porcentagem considerável deles 
não tem o inglês como idioma nativo. 
Isso aumenta a importância de ter as 
traduções do Guia PMBOK®  publicadas 
simultaneamente com a versão em inglês.

Ao contrário das versões anteriores, 
em que muitos de nós tivemos de 
esperar um ano ou até mais, podemos 
ter a versão em nosso idioma nativo 
(espanhol para mim), pois a sexta edição 
foi lançada simultaneamente em todos 
os idiomas. Isso terá um grande impacto 
em duas áreas principais: preparação para 
exames de certificação PMP e CAPM® 
(as atualizações do exame PMP estão 
agendadas para o primeiro trimestre 
de 2018) e o treinamento baseado em 
padrões no idioma nativo.

Os voluntários que participaram desta 
sessão trabalharam para validar as 
Seções 4 a 9 do guia. Compreendeu 
revisar completamente uma tradução 
já desenvolvida, preparada por uma 
empresa de tradução.

Tivemos a equipe da empresa de tradução 
presente para poder dizer aos grupos 
o motivo do uso de algumas palavras 
traduzidas ou para qualquer dúvida 
adicional. Seções específicas foram 

Uma tradução que impactou milhões de pessoas
De Cristian Soto, MPM, LIMC, PMP

E

Grupo de Tradução de Espanhol — Barcelona,   Espanha. A partir da esquerda, Christina Zerpa, PMP; 
Cristian Soto, MPM, LIMC, PMP; Jorge Clemente, PMP; Ruben Escotto, PMP; Jorge Escotto, PMI-RMP, 
PMP; Esteban Villegas, PMP. Sentados: Fernando Schinca, PMP; Enrique Cappella, PMP.

estabelecidas para serem revisadas por 
cada grupo, as quais foram enviadas 
antecipadamente à reunião presencial. 
No local, foram estabelecidas metas 
diárias e as diretrizes para alcançar os 
objetivos da sessão e a importância do 
nosso trabalho voluntário para o mundo 
foram novamente discutidos.

O próximo passo foi o estabelecimen-
to de funções dentro dos grupos, para 
tornar a divisão do trabalho mais eficiente 
(cada grupo de idioma de oito pessoas foi 
dividido em duas equipes de quatro cada 
uma para maior eficiência). Depois disso, 
os grupos começaram a revisar em voz alta 
os itens traduzidos e analisaram tudo o que 
foi mencionado com um olho crítico. Em 
caso de discussão, os grupos concordaram 
em seguir para o próximo item e deixar 
o material em dúvida para uma revisão 
posterior, o que teve que ser feito após a 
conclusão de todo o processo de tradução.

Um dos principais desafios na obtenção 
de uma validação de tradução é que, por 
exemplo, o espanhol representa uma 
grande região com diversidade linguística 

entre os países, especialmente levando 
em consideração o uso de diferentes 
terminologias profissionais para 
expressar as mesmas ideias. O resultado 
final foi um documento com controle 
de mudanças. Isso deu origem a uma 
revisão cruzada final entre duas equipes 
de quatro pessoas para validar certos 
pontos que poderiam afetar o trabalho 
realizado pela outra equipe.

Este processo garantiu que o esforço de 
validação da tradução foi mais eficiente 
do que os processos de verificação ante-
riores que destacaram o trabalho remoto 
em equipe. A validação feita pessoalmen-
te resultou em aprimoramentos notáveis: 
discussões mais satisfatórias, eficácia e 
menos incerteza em consenso. A experi-
ência foi única e o trabalho em equipe foi 
a chave para avançar e alcançar acordos 
que representaram uma linguagem com-
preensível para público leitor.

Os resultados deste processo já puderam 
ser vistos com o lançamento das versões 
traduzidas do Guia PMBOK®  ao mesmo 
tempo da versão em inglês.
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Eventos SeminarsWorld®

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 a suas necessidades 
específicas. Acesse learning.PMI.org.

Grandes especialistas no assunto compartilham sua experiência 
e profundo conhecimento em uma variedade de novos 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. 

24 – 27 de outubro e 31 de outubro- 1º de novembro Chicago, Illinois, EUA13 – 16 de novembro São Francisco,  Califórnia, EUA
4 – 7 de dezembro Miami, Flórida, EUA

OUTUBRO 2017

2 a 3 de outubro
Capítulo do PMI de Silicon Valley, Califórnia
10º Simpósio Anual
Santa Clara, Califórnia, EUA. O tema do 
simpósio deste ano é “Criar valor de negócio 
por intermédio da liderança de projeto”. O 
evento de dois dias contará com apresentações 
de destaque, sessões simultâneas de 
discussões e oportunidades de estabelecer 
rede de relacionamentos. Junte-se a centenas 
de líderes de projetos e programas para 
compartilhar e aprender com profissionais 
que pensam como você, do Vale do Silício e do 
mundo todo.  
pmisv.org/overview-symposium-2017.

4 de outubro
Capítulos do PMI na Alemanha
Projetos em tempos difíceis
Frankfurt, Alemanha. Os quatro capítulos do 
PMI na Alemanha convidam você para o seu 
primeiro congresso conjunto. Cerca de 200 
executivos, tomadores de decisão, gerentes de 
portfólio, programa e projeto são esperados.  
congress.pmi-frankfurt.de.

Calendário de eventos

PMI Today Prazos:  
DEZEMBRO DE 2017 .........  16 DE OUTUBRO
JANEIRO DE 2018 ...........  15 DE NOVEMBRO

4 de outubro
Capítulo do PMI de Nova Escócia
Rede de relacionamentos para 
resultados para gerentes de projetos
Halifax, Nova Escócia, Canadá. Depois de 
pesquisar este tópico e usar essas habilidades 
por 25 anos, Michael Hughes, o guru da rede de 
relacionamentos norte-americana agora é uma 
prova viva de que a rede de relacionamentos 
hábil gera um sucesso profissional e pessoal 
excepcional. Duplique os seus resultados de 
rede de relacionamentos investindo apenas um 
dia com o guru dos relacionamentos. pmins.ca.

6 – 7 de outubro
Capítulo do PMI da Mongólia
4ª Conferência Anual
Ulaanbaatar, Mongólia. Este ano, o Capítulo do 

PMI da Mongólia sediará a sua 4ª conferência 
anual sob o tema “Promover o Gerenciamento de 
Projetos para o Desenvolvimento Nacional”. Os 
objetivos são concentrar-se em profissionais de 
gerenciamento de projetos promissores e expandir 
a profissão em nível nacional. Haverá disciplinas em 
construção civil/infraestrutura/mineração, tecnolo-
gia da informação e comunicação e serviços/outros. 
pmimongolia.mn/pmimc-annual-conference.

10 – 11 de outubro
Capítulo do PMI de Southern Caribbean
9ª Conferência bienal internacional de 
gerenciamento de projetos
San Fernando, Trinidad. A conferência de dois dias 
é o maior evento sobre gerenciamento de projetos 
da região. O tema deste ano é “Versatilidade em 
tempos de ajustes econômicos: fazendo mais com 
menos ”. pmiscc.org.

Listagens gratuitas no calendário de eventos do 
PMI Today® são reservadas a atividades organizadas 
pelo PMI, suas comunidades e organizações 
colaboradoras. Para informações sobre como 
comprar um anúncio pago neste calendário, envie 
e-mail para advertising@pmi.org. Por favor, veja o 
calendário de eventos do PMI online em  
PMI.org/events/calendar para mais eventos.

Interessado em ter  
um evento GRÁTIS do  

PMI Today mencionado nesta 
página? Por favor, acesse PMI.
org/events/calendar e clique 

no link para enviar eventos.  
O seu anúncio será 

considerado tanto para o 
calendário online do PMI.org  
e o calendário da PMI Today.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Flearning.PMI.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmisv.org%2Foverview-symposium-2017
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fcongress.pmi-frankfurt.de
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmins.ca
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmimongolia.mn%2Fpmimc-annual-conference
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmiscc.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=mailto%3Aadvertising%40pmi.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fevents%2Fcalendar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.org%2Fevents%2Fcalendar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=16&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.org%2Fevents%2Fcalendar


PMI Today Outubro 2017     Página 17

Para mais informações e para se inscrever, 
visite ProjectManagement.com/Webinars

19 de outubro, às 15:00 EDT (UTC –4)
PROGRESSO do projeto: Reinven-
tando o gerenciamento de portfólio
O gerenciamento de portfólio existe há várias 
décadas. E, enquanto o equiparamos com a tomada 
de decisão estratégica e a priorização, não é onde 
começou, e não é a sua maior fonte de valor. A 
nossa percepção do gerenciamento de portfólio 
evoluiu em resposta aos desafios organizacionais 
e oportunidades percebidas. Se nós inventarmos 
o gerenciamento de portfólio hoje, ainda seria o 
mesmo? Apresentado por Mark Malluly, PhD, PMP.

Webinars ao vivo do site  
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.

congressos | conferências | seminários | simpósios | e-Learning

PRÓXIMOS   

EVENTOS DO PMI®

Conferência 
Mundial do PMI® 
Chicago, Illinois, EUA 
28 – 30 de outubro de 2017
PMI.org/global-conference

Simpósio PMO® 
2017
Houston, Texas, EUA 
5 – 8 de novembro de 2017
pmosymposium.org

DATA CIDADE CAPÍTULO SITE
2 de novembro Assunção Capítulo do PMI de Assunção, Paraguai pmi.org.py
3 – 4 de novembro Mendoza Capítulo do PMI de Nuevo Cuyo, Argentina pminuevocuyo.org
7 de novembro Montevidéu Capítulo do PMI de Montevidéu, Uruguai pmi.uy
8 de novembro Rosário Capítulo do PMI de Buenos Aires, Argentina pmi.org.ar
9 de novembro Buenos Aires Capítulo do PMI de Buenos Aires, Argentina pmi.org.ar
14 de novembro Córdoba Provável Capítulo do PMI de Córdoba, Argentina pmicordoba.org
15 – 16 de novembro Santiago Capítulo do PMI de Santiago, Chile pmi.cl
16 – 17 de novembro Antofagasta Provável Capítulo do PMI de Antofagasta, Chile pmiantofagasta.cl
22 de novembro Piura Capítulo do PMI de Cajamarca, Peru pmicajamarca.org
23 de novembro Cajamarca Capítulo do PMI de Cajamarca, Peru pmicajamarca.org
24 – 25 de novembro Arequipa Capítulo do PMI de Southern Region, Peru pmisurperu.org
27 – 28 de novembro Lima Capítulo do PMI de Lima, Peru pmi.org.pe
27 de novembro Cochabamba Capítulo do PMI de Santa Cruz, Bolívia pmisantacruz.org
28 – 29 de novembro La Paz Capítulo do PMI de Santa Cruz, Bolívia pmisantacruz.org
30 de novembro – 1 de 
dezembro Santa Cruz Capítulo do PMI de Santa Cruz, Bolívia pmisantacruz.org

Sob o lema “Learn, 
Share, Inspire” (Aprenda, 
Compartilhe, Inspire), o Tour 
Cono Sur deste ano oferece 
uma seleção variada de 
palestrantes e cidades em que  
você pode fortalecer as 
habilidades que constituem 
o PMI Talent Triangle®. Isso 
o ajudará a permanecer 
relevante e competitivo,  e 
aumentará a sua capacidade 
de alcançar o sucesso.

Nós o convidamos a visitar 
os sites do capítulo onde 
você encontrará informações 
valiosas.

PMI Tour Cono Sur 2017

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com%2FWebinars
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fglobal-conference
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmosymposium.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.org.py
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpminuevocuyo.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.uy
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.org.ar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.org.ar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmicordoba.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmi.cl
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/outubro_2017/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmiantofagasta.cl
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odos os dias, mais de 1.000 militares 
dos EUA, homens e mulheres, são 
dispensados e devem encontrar 

um emprego civil e quase 40% ficam 
desempregados por mais de seis meses. 
Os seus maiores desafios dessa transição 
são: decidir-se sobre a carreira a seguir, 
fazer contato com empregadores 
e traduzir habilidades e realizações 
para as exigências do trabalho civil. O 
planejamento de transição em apenas 
seis meses antes da separação duplica as 
chances de emprego desses veteranos 

Capítulo do PMI de Augusta Aiken pmiaugustaaiken.org

Programa de alcance militar

Gratidão de projeto – “Em débito com nossos veteranos”
De Roger Duke, PMP, presidente eleito, Capítulo do PMI de Augusta Aiken

e resulta em uma melhoria de 10% no 
estado financeiro.

Existem mais de 60 instalações militares 
dos EUA próximas dos capítulos do 
PMI e quase 40 desses capítulos 
estão estabelecendo programas de 
alcance militar. Fort Gordon, sede 
do US Cyber   Command, é uma parte 
vital da comunidade de Augusta, 
Geórgia. Em 2016, o Capítulo do PMI 
de Augusta Aiken identificou o alcance 
militar como a sua área de foco de 
serviço comunitário número um. 

Implementou uma iniciativa abrangente 
intitulada “Gratidão de Projeto” para 
oferecer oportunidades de carreira 
em gerenciamento de projetos para 
militares do serviço ativo e veteranos.

Essa iniciativa oferece um programa 
de transição completo para qualquer 
candidato comprometido em se tornar 
um gerente de projeto. Além disso, o 
programa fornece todos os seus serviços 
a custo zero ou mínimo para os candi-
datos. “É mais do que apenas fornecer 
oportunidades de certificação: é propor-
cionar oportunidades para melhorar suas 
vidas ”, disse Aldo Calvi, PMP, a ligação 
militar do capítulo. “A única maneira de 
conseguir isso é fornecer um pacote total 
de serviços, desde a identificação de can-
didatos até a criação de oportunidades 
de emprego. A Gratidão de Projeto deve 
ser um programa ágil, pois a situação de 
cada candidato é única”.

Os candidatos criam um plano pessoal 
com base em suas restrições financeiras 
e de cronograma. Os seus planos 
maximizam os benefícios militares e/ou 
do empregador, e a Gratidão de Projeto 
completa as lacunas. Por exemplo, todos 
os tipos de opções de treinamento 
para certificação estão disponíveis: sala 
de aula, online, nos dias úteis ou após 
o expediente, cursos comerciais ou 
orientados pelo capítulo. O candidato 

T

Os formandos da Gratidão de Projeto foram reconhecidos ao receber seus certificados personalizados 
do PMI, que incluíram a comenda PMI Military Challenge. A partir da esquerda, Aldo Calvi, PMP, 
ligação militar; Christopher Wilk, PMP; Paul Cox, PMP; Nathan Johnson, PMP; Malik Lightbourne e o 
presidente eleito Roger Duke, PMP.
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Palestrante de destaque, Jim “Murph” Murphy, CEO e fundador da Afterburner, Inc. entretém e 
comunica ao público sobre a estratégia de negócio ágil de execução perfeita da Afterburner.

seleciona o que melhor lhe convier.

As características do Gratidão de Projeto 
foram desenvolvidas com foco nas 
estratégias de resposta à oportunidade, 
que aumentaram a probabilidade 
de alcançar objetivos e aprimorar os 
impactos. Por exemplo, o capítulo 
colaborou com uma empresa nacional 
de recrutamento para identificar 
melhor os candidatos, fornecer-lhes 
planejamento de transição e, por fim, 
oportunidades de trabalho. A empresa 
está desenvolvendo um modelo único 
com os parceiros do setor para preparar 
e conectar os candidatos, de forma 
eficiente e efetiva, com oportunidades 
de carreira em gerenciamento de 
projetos. Além disso, para maximizar 
as oportunidades de relacionamento, 
o capítulo fornece associação ao PMI 
e ao capítulo, assim que o candidato 
for selecionado. Além disso, no 
momento em que os candidatos se 

tornam membros do PMI, eles recebem 
um mentor do capítulo. O mentor 
fornece suporte constante, desde que o 
candidato esteja no Gratidão de Projeto 
e no capítulo.

Arrecadação de fundos  
com a Afterburner
Para cobrir os custos básicos, o capítulo se 
associou à Afterburner, Inc., e realizou uma 
arrecadação de fundos, que duplicou como 
um evento de reconhecimento promovendo 
a Gratidão de Projeto para a comunidade e o 
comércio do local. Os graduados do progra-
ma Gratidão de Projeto foram reconhecidos 
no evento. Jim “Murph” Murphy, CEO e 
fundador da Afterburner, Inc. apresentou a 
palestra de destaque do evento. Dezesseis 
empresas locais patrocinaram o evento e 
arrecadaram USD 8.000. Esses fundos cobri-
ram o primeiro ano dos custos da Gratidão 
de Projeto e permitiram identificar outras 
fontes de receita para sustentar o programa.

Vinte e cinco candidatos estão atualmente 
na Gratidão de Projeto e deverão se for-
mar até o final de 2017. O Capítulo do PMI 
de Augusta Aiken está verdadeiramente 
“Em débito com nossos veteranos” e com-
prometeu-se a construir uma comunidade 
de gerenciamento de projetos mais forte. 

Roger Duke, PMP, presidente eleito do Capítulo do PMI de Augusta Aiken se dirige aos participantes no 
evento de arrecadação de fundos de alcance militar do capítulo.
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Capítulo do PMI da Coréia do 
Sul organiza um seminário 
único para os membros e seus 

familiares na Hwaseong Fortress, um 
local histórico de projetos em Suwon, 
Coreia do Sul. O tema do seminário 
foi “Playing and Learning at Hwaseong 
Fortress” (Brincar e aprender na Fortaleza 
de Hwaseong).

A fortaleza de Hwaseong foi construída 
no período de janeiro de 1794 a 
outubro de 1796 pelo rei Jeongjo, 
na Dinastia Chosun. Foi designado 
Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) em 1997. Todo o projeto foi 
registrado no relatório de construção e 

Capítulo do PMI da Coreia do Sul pmikorea.kr 

Realização de seminário familiar em local  
histórico de projetos
De Young Min Park, PMP, fundador e ex-presidente do Capítulo do PMI da Coreia do Sul

O

contém todos os detalhes do projeto, 
inclusive incluindo o número de pregos 
utilizados em cada edifício, conforme o 
seu tamanho. Com base nesse relatório, 
podemos saber como este projeto foi 
planejado e gerenciado, que também está 
inscrito como Patrimônio Documentário 
da Humanidade pela UNESCO em 
2007. Por incrível que pareça, podemos 
encontrar muitas semelhanças com 
o gerenciamento de projetos de hoje, 
conforme ilustrado no Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide) (Um guia do conhecimento 
em gerenciamento de projetos - Guia 
PMBOK®).

O seminário foi organizado em duas 
sessões: uma para adultos e outra para 
crianças. A sessão para adultos foi 
realizada como um seminário comum; no 
entanto, foi apresentado de forma menos 
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profissional em benefício dos cônjuges 
não profissionais. A apresentação 
tratou mais na história desse projeto 
histórico e nas pessoas envolvidas. O 
programa infantil visava permitir que as 
crianças aprendessem conceitos básicos 
de gerenciamento de projetos e se 
divertirem. Por exemplo, a importância da 
comunicação em projetos foi transmitida 
através de um jogo de tabuleiro, e os 
conceitos básicos de gerenciamento 
de tempo e custo nos projetos foram 
demonstrados através do programa de 
desenvolvimento do ônibus espacial.

Como o seminário foi realizado durante 
o período do festival da fortaleza de 
Hwaseung, todos os participantes 
também aproveitaram muitos outros 
eventos antes do seminário. Após o 
seminário, todas as famílias jantaram 
juntas e prêmios foram entregues aos 
apresentadores e vencedores de jogos. 
Depois do jantar, todos ingressaram no 
programa de passeio noturno à luz da 
lua e passearam pela área da fortaleza de 
Hwasung, guiados por um guia turístico e 
historiador.

Embora este tipo de seminário familiar 
não seja comum no mundo profissional, 
tem sido aceito com sucesso pelos 
membros do Capítulo do PMI da Coreia 
do Sul. Os familiares compreenderam 
melhor o trabalho que o marido, 
a esposa, o pai ou a mãe fazem na 
organização e percebem a importância do 
que estão fazendo para projetos, e eles 
estão muito orgulhosos disso.
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Dia de Serviço de Gerencia-
mento de Projetos (PMDoS) 
é um evento único onde os 

profissionais se reúnem e oferecem um 
dia de seus serviços para organizações 
de caridade, gratuitamente. Alguns capí-
tulos deste evento foram oferecidos por 
capítulos do PMI nos Estados Unidos e, 
em novembro de 2016, o primeiro even-
to fora dos Estados Unidos foi realizado 
em Brisbane, Queensland, Austrália.

Típico de muitos projetos, os prazos foram 
curtos, os desafios notáveis   e a logística 
intensa. Como diretor do evento, foram 
muitos os obstáculos a ultrapassar, prin-
cipalmente porque eu era novo na cidade 
(e no país), no capítulo e na execução dos 
eventos dessa natureza. Em questão de 
quatro meses, tive que desenvolver, pro-
mover e obter a aceitação da minha visão 
para o “Dia”. Como fazer para reunir tudo 
isso em pouco tempo?

Primeiro, fiz um esforço concertado 
para realmente conhecer e 
compreender as partes interessadas 

Capítulo do PMI de Queensland, Austrália pmiqld.org

Trabalhando com partes interessadas diversificadas: 
um ponto de vista do voluntário do capítulo
De M. Saleem Mahmood, PMP, diretor assistente – Dia de Serviço de Gerenciamento de Projetos

O

do meu projeto. O comitê diretivo 
do capítulo estava lá para me ajudar 
e me orientar nos preparativos e não 
perder de vista os principais objetivos 
do capítulo. Eu tinha uma equipe de 
voluntários que eu havia recrutado 
através de várias referências e contatos 
de contatos e, claro, tinha as três 
principais categorias de participantes 

no próprio dia: 
organizações de 
caridade e sem 
fins lucrativos, 
consultores 
voluntários 
e nossos 
patrocinadores. 
Cada um desses 
grupos apresentou 
diferentes ideias 
e expectativas 
de resultados, 
e cada um teve 
que saber que 
suas necessidades 

estavam sendo abordadas. No entanto, 
pela minha visão, havia a hierarquia de 
quem chegou em primeiro lugar, e que 
eu tinha de ser claro de maneira geral.

Depois de ter claramente em mente 
quais eram as  partes interessadas, 
precisava que estivessem alinhadas à 
finalidade do dia. O PMDoS tinha por 
objetivo a retribuição à comunidade, 
nada de original, mas certamente, em 
nosso caso, uma forma original de 
fazê-lo. Este não seria um evento para 
simplesmente entregar dinheiro com a 
esperança de que algo de bom adviria. 
Nem seria um dia para oferecer mais 
mãos para aliviar o trabalho, por um dia. 
Este evento ajudaria os que ajudam as 
massas, oferecendo-lhes a orientação e a 
experiência de planejadores, facilitadores 
e coordenadores especializados. Este 
evento iria deixar para os clientes as 
ferramentas de base necessárias para 
tornar os seus projetos bem-sucedidos, 
o que, por sua vez, melhoraria as vidas 
daqueles a quem eles servem.
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Instituições de beneficência  
de nível superior
Assim, claramente, as instituições eram 
partes interessadas de nível superior 
deste projeto.

Os consultores eram aqueles que iriam 
fazer a magia acontecer. Eles iriam 
tirar um dia do seu trabalho para vir e... 
trabalhar. Tinham o desafio de conhecer 
o seu cliente, saber quais as queixas e, 
potencialmente, trabalhar em uma área 
fora de sua zona de conforto, tudo no 
curto espaço da semana que antecede o 
próprio dia. Eles faziam isso para a rede 
de relacionamentos, pelos PDUs, mas 
principalmente para fazer algo original e 
bom de forma não experimentada, antes.

Por fim, os patrocinadores. Sem dúvida, 
um evento desta natureza teria muito 
pouco a oferecer em termos de benefícios 
financeiros para possíveis patrocinadores. 
A natureza dos clientes que provavelmente 
atrairíamos seria aquela que com orçamen-
tos parcos ou médios. Se fossem maiores, 
administrassem organizações profissio-
nalmente, provavelmente já teriam algum 
conhecimento de gerenciamento de 
projetos em casa. Assim, a possibilidade de 
gerar receitas não era um ponto de venda 
para patrocinadores. A exposição a uma 

grande variedade de pessoas 
entre os clientes do local foi 
uma oportunidade, assim 
como o potencial para gerar 
vantagens para oportunidades 
indiretas, por meio do compo-
nente redes de relacionamen-
to do evento. A aposta mais 
provável para um patrocinador 
teria sido a oportunidade de 
ganhar proeminência ao fazer 
parte de um evento com 
alguma influência, mas como 
era o primeiro desse tipo, não 
tínhamos como oferecer isso. 
Isso nos deixou à procura de 
organizações e indivíduos que 
simplesmente desejassem 
contribuir com o seu apoio 
financeiro ou serviços, como 
patrocínio em espécie.

Reunir todas as  
partes interessadas
Para que todos os envolvidos estivessem 
em sincronia, criei a seguinte declaração que 
repeti muitas vezes ao público, por exemplo, 
os membros do meu comitê diretivo, minha 
equipe de gerenciamento, representantes 
de instituições beneficentes, consultores 

e patrocinadores: “No dia 
do evento, se não houver 
instituições beneficentes 
presentes, não teremos 
um evento. Se nesse dia 
tivermos instituições 
beneficentes, mas nenhum 
consultor, teremos um 
evento falho. Mas se 
tivermos instituições 
beneficentes e consultores, 
mas nenhum patrocinador, 
teremos um evento caro”.

Esta mensagem simples 
serviu para reunir todos os 
participantes em torno do 
propósito deste projeto e de 
suas prioridades, e definir a 

linha de base para o que usamos para definir 
o sucesso desse projeto.

O gerenciamento das partes interessadas 
do projeto tornou-se a sua própria área 
de conhecimento na quinta edição do Um 
Guia do Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos (Guia PMBOK® ), e por uma 
boa causa.  Conseguir de todos a adesão 
firme às principais expectativas daqueles 
para os quais e com os quais está tra-
balhando o ajudará a entender como se 
comunicar com cada grupo. Ter todas as 
partes interessadas voltadas para a mes-
ma direção o levarão ao seu objetivo final, 
com maior chance de sucesso. Felizmente, 
nossa visão manteve o foco e os objetivos 
do dia foram de fato alcançados e, neste 
ano, esperamos repetir o feito.

O Capítulo do PMI de Queenslandm 
Austrália, terá seu segundo Dia de 
Serviço de Gerenciamento de Projetos 
em 17 de novembro, em Brisbane. 
Acesse pmiqld.org/pmdos para obter 
mais informações.

M. Saleem Mahmoud, PMP
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m junho passado, um encontro 
sobre gerenciamento de projetos 
foi copatrocinado pela equipe 

de voluntários do PMI de Hangzhou, 
China, e pela NetEase, empresa de 
tecnologia da internet. Os patrocina-
dores do evento tiveram a honra de ter 
como palestrantes do Departamento de 
Administração de Empresas da Universi-
dade de Jiaotong em Xangai, a empresa 
Ant Financial de finanças e tecnologia 
e a empresa de e-commerce Alibaba 
Group. Os palestrantes eram estudiosos 
e pesquisadores sobre gerenciamento 
de projetos e profissionais de projeto de 
primeira linha em projetos de internet.

O Dr. Liu Tong, do Departamento 
de Administração de Empresas da 

Notícias do PMI da China

Gerenciamento de projetos na era da internet
De Li Shuang, voluntária do  PMI da China
Traduzido pelo PMI da China

E Universidade de Jiaotong em Xangai deu 
uma palestra sobre as novas tendências 
em gerenciamento de projetos. Ele 
falou sobre o ponto de vista da alta 
administração sobre o gerenciamento 
de projetos na era da internet; um novo 
modelo de interação dos clientes; como 
gerenciar projetos não tradicionais; o 
aumento e a mudança do escritório 
de gerenciamento de projetos; e a 
importância das capacitações em 
gerenciamento de projetos, que se 
tornam as principais competências.

Outras palestras da reunião giravam em 
torno de experiências das práticas reais 
dos palestrantes. Uma das palestras, 
proferida por Liu Xiping, tratou do de-
senvolvimento de produtos na NetEase. 

Outra palestra, de Lan Yu, especialista 
em gerenciamento de projetos da Ant 
Financial, abordou requisitos de projeto 
unificador, fazendo uma cobertura total 
de um produto e forjando um espírito 
de equipe única. Por fim, Fang Yidong, 
especialista em plataforma colaborativa 
do Grupo Alibaba, usou uma grande 
atividade de promoção na internet 
para ilustrar a coordenação de equipes 
múltiplas, como usar a entrega rápida e 
iterativa, e outros métodos em projetos 
grandes e complexos.

Ao final, os palestrantes receberam 
perguntas entusiasmadas dos 
participantes. A equipe voluntária de 
Hangzhou foi cordialmente reconhecida 
pelos mais de 200 participantes do evento.

Equipe de voluntários e palestrantes
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