UM SUPLEMENTO DA PM NETWORK® PUBLICADO PELO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

NOVEMBRO DE 2017

®

Homenagem ao melhor dos melhores

Projetos e
profissionais
premiados são
homenageados

N ESTA E D IÇÃO :
A explosão de megaprojetos
3
complexos e o que isso
significa para você
Calendário de eventos
19
Homenagem aos profissionais
20
e alunos ganhadores de prêmios
Conexões dos Capítulos
22
Um plano para o futuro

24

Três capítulos recebem
o prestigioso prêmio
Capítulo do Ano

Ver página 13

U

m destaque da Conferência
Mundial do PMI®, realizada em
Chicago, Illinois, EUA, foi o jantar
de gala em homenagem aos vencedores
dos Prêmios Profissionais do PMI de
2017. Foram homenageados os melhores
projetos e os principais profissionais do
mundo, selecionados por avaliadores
voluntários. Também foi homenageado
um produto para profissionais em
treinamento de projetos.
Alguns prêmios acadêmicos foram
concedidos no início deste ano. Esses
vencedores também foram reconhecidos
na cerimônia de premiação.
Aqui, algumas informações sobre “o
melhor dos melhores” desse ano:

Disponível online apenas para membros do PMI em PMI.org

PRÊMIOS DE PROJETO

Prêmio Projeto
do Ano do PMI 2017
Este prêmio reconhece o projeto,
complexo e de grande porte, que melhor
desempenha em nível superior as práticas
de gerenciamento de projetos, gera
resultados organizacionais superiores e
impactos positivos para a sociedade.
Continuação na página 6
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Explosão

A

megaprojetos
Complexos E

DE

Tony Appleby,
MBA, PMP

o que isso significa
para você
PMI Today: Que tipos de projetos
podem ser considerados complexos?
Quando um projeto se torna um
“megaprojeto”? Quão importantes são
projetos e megaprojetos complexos no
ambiente econômico de hoje?
Tony: Embora não exista consenso
sobre quando um projeto ou programa
deve ser considerado complexo, existem
alguns conceitos geralmente aceitos
que se aplicam. Estes incluem desafios
significativos associados ao gerenciamento
dos comportamentos pessoais, sistemas e
incerteza. E isso também não tem nada a
ver com o tamanho do projeto; pequenos
projetos podem ser, e cada vez mais são,
complexos.
No entanto, os megaprojetos, são um
pouco mais fáceis de descrever. São
esforços que geralmente envolvem
investimentos de USD 1 bilhão ou mais;
têm ciclos de vida muito longos que,
muitas vezes, podem ser medidos em
décadas; têm importantes impactos
econômicos, sociais e/ou ambientais;

e, geralmente, têm dezenas de grupos
de partes interessadas, se não são
centenas ou mais. Além disso, muitas
vezes há uma quantidade razoável de
ambiguidade que deve ser gerenciada,
de modo que os megaprojetos

geralmente são considerados esforços
complexos por natureza. O trem de
alta velocidade, os novos aeroportos e
os portos marítimos, locais culturais e
esportivos, gasodutos de petróleo e gás,
Continuação na página 4
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parques eólicos imensos, programas
aeroespaciais e complexos de energia
são exemplos de megaprojetos.
Os complexos e os megaprojetos sempre
foram importantes, mas no ambiente
econômico de hoje, são mais vitais do
que nunca. Esses esforços são muitas
vezes investimentos estratégicos que
permitem às empresas se transformar e
prosperar em uma época de disrupções
contínuas. São os esforços de infraestrutura pública que possibilitam a prosperidade das economias locais e regionais.
Todos os meses, publicamos exemplos
de projetos complexos e megaprojetos
na revista PM Network® e cada qual examina os desafios e benefícios exclusivos
associados à sua execução.
PMI Today: Você menciona desafios.
Quais são os maiores em projetos
complexos e nos megaprojetos?
Tony: Há muitos, com certeza. O
PMI conduziu várias pesquisas sobre
complexidade e identificou quatro
áreas de muita preocupação: escopo,
comunicações, partes interessadas e risco.
Quanto ao escopo, é quase impossível
defini-lo completamente no início do esforço. À medida que o projeto complexo
ou o megaprojeto evolui no decorrer do
tempo, o escopo inicial provavelmente
mudará devido a circunstâncias novas e
frequentemente disruptivas, oportunidades identificadas na medida em que as
atividades se desenvolvem, mudanças no

Ficha de dados do PMI
TOTAL DE MEMBROS

492.164

…em mais de
207 países

O PMI tem 287 Capítulos
e 19 potenciais Capítulos

financiamento, ajustes de requisitos, e
assim por diante.
Os desafios da comunicação ainda
são um dos mais problemáticos para
projetos e programas de todos os portes.
Na verdade, a nossa pesquisa Pulse of
the Profession® revela que a metade
dos fracassos de projetos se deve
principalmente a comunicações precárias.
O gerenciamento das partes
interessadas é muito difícil em projetos
complexos e megaprojetos, pois
existem várias agendas e também
considerações sociais e políticas. E
as partes interessadas também têm
diferentes opiniões sobre a melhor
forma de dar andamento ao projeto.
O risco, no entanto, é o pior devido à
ambiguidade que existe nos esforços
complexos, em primeiro lugar. É muito
desafiador avaliar a enormidade de
riscos devido ao elevado número de
interdependências que esses tipos
de projetos implicam. Porém, para
complicar ainda mais, a imprevisibilidade
de projetos complexos e megaprojetos
e todas as incógnitas que devem ser
consideradas tornam o gerenciamento
de risco muito mais difícil de executar.
Além disso, é importante reconhecer
que projetos complexos e megaprojetos
tendem a ter cronogramas e
estimativas de custo excessivamente
otimistas. Como parte das atividades
do gerenciamento de risco da equipe

do projeto, deve-se fazer um exame
cuidadoso das implicações associadas
a possíveis custos e desvios do
cronograma. Além disso, as partes
interessadas diversificadas, comumente
associadas aos megaprojetos, tornamse um cenário de risco em si.
PMI Today: Você mencionou que os
principais projetos geralmente têm um
grande número de partes interessadas,
incluindo clientes, investidores e a
comunidade em geral. Quais são
algumas maneiras essenciais de
gerenciar tal diversidade de interesses?
Tony: Você está certíssimo em observar
que existe um conjunto diversificado
de perspectivas de uma ampla gama de
partes interessadas quando se trata de
grandes projetos. Cada grupo de partes
interessadas terá sua própria agenda,
a qual afetará os requisitos, restrições
e até mesmo os processos de gerenciamento do projeto. Eu já mencionei
considerações sociais e políticas, e essas
também são considerações importantes, e nem sempre são explicitamente
comunicadas à equipe do projeto. A
equipe precisa estar atenta e consciente
de todas essas implicações.
E embora a análise das partes interessadas, os registros e outras ferramentas
típicas de gerenciamento devam ser
utilizados, não há dúvida de que projetos
complexos exigem o uso de uma matriz
de avaliação do nível de engajamento das
Estatísticas de 30 Setembro 2017
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partes interessadas, por exemplo. É muito
importante que a equipe desenvolva e
mantenha modelos de engajamento que
incluam todas as partes interessadas e
monitore, atualizando-as constantemente, pois as relações (e as implicações
associadas ao seu envolvimento) provavelmente mudarão ao longo do tempo.

Tomada de decisões
PMI Today: Qual a diferença da tomada
de decisões em um projeto maior e
mais complexo se comparada a projetos
menores, menos complexos?
Tony: Em projetos menores, menos
complexos, geralmente já existe
um processo estabelecido para a
tomada de decisões que se baseia nos
protocolos estabelecidos de uma única
organização. Com projetos maiores e
mais complexos, sempre há diversos
grupos de partes interessadas, com
diferentes graus de autoridade sobre o
projeto. Assim, a prática recomendada
é estabelecer e obter consenso geral
para um processo de tomada de decisão
em grupo. Uma vez que existem muitas
partes interessadas e fornecedores
terceirizados, cada um com processos
próprios, é fundamental a aplicação
de mecanismos de governança para
delegação de autoridade, prestação de
contas e tomada de decisões.
Além disso, quando os requisitos
do programa ou do projeto mudam
frequentemente ou não podem
ser claramente definidos devido a
informações conflitantes recebidas das
diversas partes interessadas, é importante
atribuir recursos para confirmar a
informação recebida e estabelecer uma
base objetiva para a tomada de decisão.
À medida que um esforço de projeto
maior e mais complexo avança, também
é crucial rever as decisões anteriores e
discutir as consequências dessas decisões,
em função do estado atual das atividades.
Novos riscos podem ter surgido, os quais
podem afetar a importância de decisões
tomadas anteriormente e essas decisões
podem exigir a validação ou ajuste.

Abordagens ágeis
PMI Today: Qual é o papel das

abordagens ágeis ou híbridas nos
megaprojetos?
Tony: As abordagens ágeis foram
originalmente criadas para ajudar
a resolver questões inerentes aos
megaprojetos: índices elevados de
mudança, complexidade e incerteza.
Então, há uma oportunidade natural
para empregar algumas técnicas ágeis
de modo efetivo nos megaprojetos.
Uma abordagem híbrida, porém, é
mais comum, já que muitas vezes
é necessário ter algum nível de
previsibilidade no processo geral.
A pesquisa do PMI vem revelando que
há um interesse crescente no emprego
de processos híbridos em atividades
complexas. Este procedimento
proporciona um equilíbrio entre a
necessidade de requisitos estabelecidos
inicialmente, mas permite um feedback
mais rápido e ciclos de tomada de
decisão que melhor capacitam as
equipes do projeto a fazer progressos
mais rápidos e incrementais.
Como cada megaprojeto é único
até certo ponto, cabe à equipe do
projeto, em conjunto com suas partes
interessadas seniores, desenvolver
uma abordagem que funcione melhor
com suas atividades. Não é incomum
ver uma combinação de abordagens
preditivas, iterativas, incrementais e
ágeis serem aplicadas a megaprojetos.
No entanto, em última análise, o papel
das práticas ágeis em megaprojetos é
agregar valor. Se os processos usados 
fornecem maiores níveis de comunicação
e colaboração, isso ajuda a tomar uma
decisão melhor em tempo real. E, se os
processos ágeis ou híbridos estiverem
configurados de forma a ajudar a integrar
o grande número de atividades que os
megaprojetos têm em andamento a
qualquer momento, isto é agregar valor
de forma significativa, de fato.

O EGP
PMI Today: Qual o papel do escritório
de gerenciamento de projetos (EGP)
para ajudar megaprojetos a entregarem
o valor pretendido?
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Tony: Eu simplesmente não posso
exagerar a importância dos EGPs em
megaprojetos. Eles têm uma responsabilidade incrível e são inestimáveis 
para o sucesso do projeto complexo
ou megaprojeto. Além de fornecer um
mecanismo central para garantir que
os requisitos e as necessidades das
partes interessadas sejam gerenciados
adequadamente, eles podem coordenar
a avaliação de riscos e oportunidades,
facilitar o fluxo de comunicações e
disseminar o conhecimento, além de
atuar como ponto de escalonamento
para questões e preocupações de governança. Da mesma forma importante, os
EGPs ajudam a reduzir a redundância,
o que frequentemente ocorre quando
há vários grupos engajados na atividade
que pode ter processos e sistemas de
gerenciamento diferentes, e às vezes
conflitantes, que exigem harmonização.
Os EGPs também tendem a reforçar e
apoiar as boas práticas de governança.
E isso é vital para o controle efetivo
e a tomada de decisões. Mas talvez o
mais importante, os EGPs fornecem
processos e ferramentas padronizados,
que permitem que as várias equipes
dos megaprojetos tenham as estruturas
necessárias para funcionar melhor em
um ambiente complexo.
PMI Today: Quais considerações sobre
o gerenciamento de talentos é preciso
ter em mente ao planejar e executar um
projeto complexo ou megaprojeto? O
que acontece quando o cronograma de
um projeto é tão longo que é impossível
evitar a rotatividade da equipe?
Tony: Esta é uma questão tão importante,
obrigado por perguntar. Há desafios
significativos associados à rotatividade da
equipe e liderança. Os especialistas em
assuntos se retiram ou seguem adiante.
Os principais interessados são substituídos
porque a atividade passa para uma nova
fase. E vários gerentes de projetos podem
facilmente pegar as rédeas ao longo do
esforço, também.
Todavia, trabalhar em um projeto de
longo prazo não é para todos. Muitas
pessoas preferem trabalhar em vários
Continuação na página 6
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projetos menores durante as suas carreiras, então, encontrar pessoal disposto
a se comprometer em uma atividade
por vários anos (imagine várias décadas!) pode ser desanimador. É importante ter um planejamento de sucessão
que ocorra de forma contínua, de
modo que as transições nas funções do
projeto sejam previstas e gerenciadas
de modo proativo. Isto é especialmente
importante com os papéis de liderança,
que precisam fornecer continuidade em
todas as áreas do programa ao longo da

duração do megaprojeto.
Além disso, as condições variadas de
financiamento para megaprojetos
pode mudar drasticamente de um ano
a outro, adicionando outra camada de
complexidade ao desafio de pessoal.
Os gerentes de projetos precisam ter
o entendimento dessa variabilidade,
empregando mão de obra contratada
com cuidado para não precisar demitir ou
realocar o pessoal permanente.
E, se considerarmos a natureza dos

megaprojetos de longo prazo, a retenção
institucional do conhecimento é
fundamental. Isso ajuda a evitar erros
repetidos, pesquisas duplicadas e outras
atividades; garante que as lições aprendidas
sejam capturadas e disseminadas, e
reduz o tempo de aprendizado de novos
funcionários e contratados.
PMI Today: Agradecemos o seu tempo,
hoje.
Tony: Sempre que precisar. Eu é que
agradeço.

Projetos e profissionais premiados são homenageados
Continuação da página 1

Os três finalistas foram:
Projeto Gahcho Kué, Yellowknife,
Territórios do Noroeste, Canadá, De
Beers Canada/Hatch Ltd. A maior
nova mina de diamantes construída
no mundo desde 2003, Gahcho Kué
está localizada em um trecho isolado
de tundra sem estradas permanentes.
Os materiais para o projeto no valor
de CAD 1,1 bilhão tiveram que ser
entregues no local por avião de carga ou
transportado por uma estrada de gelo,
transitável apenas dois meses por ano.
Nevascas fecharam a estrada três vezes
em 2015 e atrasos em torno da pista
de pouso permanente do local quase
tiraram o projeto do seu cronograma.
Processos de gerenciamento enxutos
ajudaram a equipe a concluir o projeto e
aumentar a produção com dois meses de
antecipação, e isso permitiu que a mina

Vista aérea da mina de Gahcho Kué.

excedesse seu orçamento de quilates
(ou seja, o tamanho médio e a qualidade
dos diamantes por tonelada de material
removido) em 60%, de 2016. Além disso,
a nova instalação contribuirá com algo
em torno de 1.200 empregos anuais
equivalentes em tempo integral durante
a vida útil da mina de 12 anos.
O projeto foi escolhido como finalista do
prêmio Projeto do Ano do PMI por seus
altos padrões profissionais de gerenciamento de um projeto extraordinariamente
complexo e desafiador, e por seus excelentes resultados para os negócios, governos e
a população. A força de trabalho do projeto
alcançou metas de segurança robustas, e
os membros dos seis grupos das Primeiras
Nações desfrutam os benefícios de longo
prazo por meio de emprego sustentável,
oportunidades de cadeia de suprimentos e
parcerias formais com a empresa proprietária da mina. O projeto de alto risco foi

gerenciado com sistemas de classe internacional, de modo que a produção foi capaz
de começar dois meses antes do cronograma, mantendo um bom controle de custos,
escopo, risco e segurança.
Projeto de recuperação do tanque
AY-102 de parede dupla, Hanford, Washington, EUA, Washington River Protection
Solutions, LLC. O projeto retirou 2,7 milhões
de litros de resíduos radioativos de um
tanque subterrâneo da época da Guerra Fria
que apresentou vazamento. Este projeto
fast-track exigiu a instalação e operação
de equipamentos remotos para bombear
e enxaguar, além de todos os respectivos
sistemas de suporte em um ambiente de
trabalho excepcionalmente desafiador e, ao
mesmo tempo, atingiu todos os objetivos
de segurança, qualidade, custo, cronograma
e participação das partes interessadas.
A equipe do projeto utilizou um rigoroso
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efetivamente gerenciados por intermédio
de soluções inovadoras de engenharia e
construção, estratégias alternativas de
contratação e identificação e gerenciamento proativo de riscos. Os riscos incluíram a
confecção do túnel sob principais rodovias
e um corpo de água sem afetar o tráfego
ou a integridade estrutural das estradas
nem provocar grandes infiltrações de água.

Membros da equipe trabalhando no projeto de recuperação do AY-102.

O projeto mudou a forma como as
pessoas viajam na região, com um
aumento de mais de 60% no número
de passageiros diários no sistema
de metrô de superfície desde a sua
abertura. Ele serve como catalisador
para o desenvolvimento orientado para
o trânsito urbano em torno de uma das
duas estações ao longo da linha.
O Prêmio Projeto do Ano do PMI de
2017 foi para o Projeto de recuperação do tanque AY-102 de parede
dupla de Hanford. Roland (Doug)
Greenwell, PE, PMP, gerente, recuperações de SST e Sebastien Guillot, PMP,
AREVA Federal Services LLC receberam
o prêmio em nome da equipe. Doug
disse: “O reconhecimento pelo PMI é
um reconhecimento apropriado aos
homens e mulheres que realizaram este
projeto excepcionalmente desafiador”.

Prêmio para Excelência
em Projeto do PMI

Equipe na conclusão do túnel do ramal University.

processo de gerenciamento de risco e
oportunidade que identificou o escopo
do que era prioritário e as mudanças de
execução ao longo do período de desempenho de 2 anos e meio, levando em
consideração o sucesso significativo do
projeto. A retirada dos resíduos do AY102 eliminou a ameaça de vazamento
que invadiria um planalto ao lado do rio
Columbia, e permitiu a inspeção e análise
do tanque que será usado para prolongar a vida dos outros 27 tanques de
parede dupla para resíduos radioativos
instalados em Hanford e de instalações
semelhantes no mundo todo.
O projeto de recuperação do AY-102 é um
ótimo exemplo de como um esforço de
equipe e a implementação disciplinada de
ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos garantiram a conclusão

bem-sucedida de uma operação muito
desafiadora e destaca como a excelência
do projeto na comunidade de empreiteiros
de Hanford promove o avanço da missão
de limpeza crucial em Hanford.
Extensão da ferrovia leve no ramal University, Seattle, Washington, EUA, Sound
Transit. Este foi um dos maiores projetos
de desenvolvimento de infraestrutura de
trânsito no noroeste do Pacífico. O projeto
da ferrovia leve de 5 km com dois túneis foi
completado seis meses antes do cronograma e custou USD 200 milhões a menos
que o orçamento de USD 1,8 bilhão,
graças, em parte, à aplicação bem-sucedida
das práticas recomendadas para o gerenciamento de projetos.
O projeto apresentou uma série de desafios de escopo, cronograma e orçamento,

Este prêmio reconhece o menor projeto
(orçamento inferior a USD 100 milhões)
que melhor desempenha em nível
superior as práticas de gerenciamento
de projetos, gera resultados
organizacionais superiores e impactos
positivos para a sociedade.
Um dos vencedores foi o Equipamento
ICT (Information and Communications
Tecnology) entregue “como um serviço” para [o edifício] 1 William Street,
Brisbane, Queensland, Austrália, pela
Dimension Data Australia. Com este
projeto a Dimension Data desenvolveu
uma solução de tecnologia inovadora
do setor para o governo do estado de
Queensland que forneceu uma plataforma de referência (benchmarking) que,
no futuro, poderá ser facilmente aplicaContinuação na página 8
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e o meio ambiente.
“Ganhar o Prêmio Excelência em
Projeto do PMI de 2017 significa
que as contribuições significativas
da Savannah River Remediation na
limpeza da Guerra Fria estão sendo
reconhecidas em uma escala global”,
observou Tom Foster, presidente e
gerente de projeto da Savannah River
Remediação. “A segurança e a inovação
são dois elementos-chave da excelência
do projeto, e estamos orgulhosos de
representar essas qualidades como um
ganhador do prêmio do PMI”.

Equipamento ICT entregue “como um serviço” para [o edifício] 1 William Street.

da em todos os edifícios estatais.
As práticas de gerenciamento de
projetos, como o mapa das partes
interessadas, equipes multidisciplinares
e ferramentas foram usadas para
determinar e gerenciar os custos
do projeto. Havia um forte enfoque
no gerenciamento de fornecedores
(colaboração entre agências, colocação
e um modelo de parceria com o cliente)
com o qual todos contribuíram para
alcançar o resultado do projeto.

Remediation. Este projeto tinha o
propósito de limpar o subproduto de
resíduos líquidos altamente radioativos
da produção de materiais nucleares
da era da Guerra Fria. O resíduo nos
tanques de estocagem é considerado
o maior risco ambiental para o estado
da Carolina do Sul. O fechamento
operacional do Tanque 12 marca
mais um passo para reduzir o risco
que este resíduo representa para os
trabalhadores, as comunidades vizinhas

Apesar dos desafios, como ter que lidar
com uma ampla e diversificada base
de subcontratados, que introduziu
complexidade e possíveis implicações
de custos, o projeto foi entregue no
prazo e de acordo com o orçamento.
Peter Dodd, PMP, diretor do programa,
observou: “Como membro de longa
data do PMI, aprecio e apoio plenamente o rigor e a governança que asseguram
a entrega bem-sucedida de projetos,
grandes e complexos. Este projeto não
foi exceção, exigindo tecnologia para
possibilitar o trabalho de mais de 5
mil funcionários em 39 andares para
conseguir uma maior colaboração entre
agências, mobilidade e flexibilidade”.
Outro vencedor do Prêmio Excelência
em Projeto do PMI foi o Fechamento
do tanque 12, Aiken, Carolina do
Sul, EUA, da empresa Savannah River

Fechamento do tanque 12.

Um terceiro vencedor do Prêmio
Excelência em Projeto do PMI de
2017 foi o Projeto de atualização
da ventilação da AP Farm, um
importante projeto relacionado à
segurança da instalação da Hanford,
estado de Washington, EUA. Forneceu
inúmeras proteções para a força de
trabalho da limpeza nuclear de Hanford
e representou um marco crucial para
o eventual tratamento dos resíduos
nucleares legados da Hanford.
O projeto substituiu os equipamentos
de décadas, fora de conformidade,
com um projeto de primeira qualidade
que define padrões para atualizações
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PRÊMIO DE PRODUTO

Prêmio do Ano Produto de Educação Profissional
Continuada do PMI
Esse prêmio reconhece e homenageia as
aptidões excepcionais no desenvolvimento e entrega de um produto de desenvolvimento profissional
em gerenciamento de
projetos, programa
ou portfólio.

Projeto de atualização da ventilação da AP Farm.

de ventilação das outras instalações
de tanques de resíduos que estão
envelhecendo em Hanford. A
substituição da infraestrutura antiga
na instalação da época da Guerra Fria é
fundamental para completar a missão
de limpeza do Departamento de Energia
dos EUA nas instalações de Hanford,
que ainda continuará por décadas.
A equipe do projeto enfrentou
muitos desafios, incluindo condições
variáveis, desenhos desatualizados de
equipamentos de legado enterrados,
escavação de solo contaminado
com radiação e uma limitação de
financiamento restrito. A equipe do
projeto, pequena e coesa, aplicou um
pensamento inovador e as principais
relações de subcontratados para superar
a burocracia e enfrentar os desafios do
projeto.
“A equipe executou com sucesso
e segurança, apesar dos perigos
radiológicos, químicos e ambientais
complexos. Agora, o Departamento de
Energia e a instalação de Hanford têm o
melhor sistema de ventilação de tanque
dessa categoria para mostrar”, observou
Brad Bricker, gerente de projeto.

O produto vencedor,
Swiss Island® da Spirit
at PM GmbH e AUTHESIS
GmbH, é uma ferramenta baseada em
simulação on-line projetada para abordar a
percepção de sucesso do projeto versus o
sucesso de gerenciamento de projetos. Os
participantes em equipes desempenham
um papel em situações complexas realistas. O jogo pode
ser precisamente
adaptado às
necessidades e
Rüdiger Geist, PMP, PfMP
ao ambiente real
dos participantes. Aborda o conhecimento dos participantes das teorias
e práticas recomendadas.
Para receber o prêmio estiveram presentes Joerg
Hoehl, PMP e Rüdiger Geist, PMP, PfMP.
Joerg Hoehl, PMP

Jogo de tabuleiro Swiss Island
Continuação na página 10
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PRÊMIOS INDIVIDUAIS

Prêmio Eric Jenett de
Excelência em Gerenciamento
de Projetos do PMI
Este prêmio reconhece e homenageia
as pessoas que realizaram contribuições
excepcionais para a profissão de
gerenciamento de projetos ou
sua prática por meio de liderança,
gerenciamento de projetos técnicos e
tino de gestão estratégica e empresarial.
Alfonso Bucero, PMI-RMP, PMP, PfMP,
PMI Fellow, recebeu este prêmio. O
Grupo Consultivo de Membros do PMI
Professional Awards (Prêmios MAG)
observou que as contribuições de
Alfonso para o
gerenciamento
de projetos
e o PMI, nos
níveis regionais e globais,
“são impressionantes. Ele
demonstra
uma atitude positiva
em como se
Alfonso Bucero, PMI-RMP,
apresenta aos PMP, PfMP, PMI Fellow
outros, sempre
sob o lema “Hoje é um bom dia”. Como
ex-presidente do Capítulo do PMI de
Madri e ex-mentor da Região EMEA 8
para a Europa Ocidental, ele demonstrou um comprometimento exemplar,
liderança e paixão pela profissão de
gerenciamento de projetos”.
Alfonso disse que o prêmio é “um
incentivo para mim como profissional
de projeto. Isso me ajuda a recarregar
minhas energias para continuar a
contribuir para a profissão”.
Um segundo ganhador foi
Sriramasundararajan Rajagopalan,
PhD, PMP. Os Prêmios MAG registraram
sua contribuição significativa no
campo do gerenciamento de projetos e
programas.

O Dr. Rajagopalan disse acreditar que
recebeu este prêmio ao “atuar como
CEO, eu chamo de “diretor executivo de
experiência” para a sociedade em geral
que precisa se beneficiar da excelência
em gerenciamento de projetos.

Sriramasundararajan Rajagopalan, PhD, PMP

“Meus esforços de voluntariado para ajudar por meio do capítulo e das associações sem fins lucrativos, e as abordagens
autoiniciadas para pesquisar, orientar,
treinar e publicar em blog espalhando o
conhecimento do gerenciamento de projetos foram as atitudes que me levaram
até este prêmio”, ele concluiu.

Prêmio PMI Fellow
Este prêmio, o maior e mais prestigioso
prêmio pessoal do PMI, reconhece e
homenageia as pessoas que realizaram
contribuições excepcionais para o
Instituto e a profissão de gerenciamento
de projetos, ou a sua prática, por
meio de liderança, gerenciamento de
projetos técnicos e tino para estratégia
e gerenciamento de negócios.
Dois líderes foram agraciados com os
prêmios PMI Fellow em 2017. Um foi
Eugene C. Bounds, CSM, PMP, ex-presidente do PMI. Eugene completa quase
três décadas de serviço ativo ao PMI no
capítulo, nos níveis de equipe de tarefas
e de Conselho. Ele é ávido patrocinador
do avanço do gerenciamento de projetos
para líderes executivos e corporativos.
Para Eugene, o prêmio representa um
“reconhecimento por ter causado algum

impacto na elevação e amadurecimento
da profissão de gerenciamento
de projetos. Além disso, um
reconhecimento do valor e a influência
da Experiência do PMI Nertwork”.
“A profissão de gerenciamento de projetos e o PMI contribuíram positivamente
para o sucesso de profissionais, empresas e governos em todo o mundo”, ele
continuou. “Os aspectos mais importantes do gerenciamento de projetos e
do PMI são as oportunidades que eles
fornecem para injetar valor por meio
das redes de relacionamento e compartilhamento do conhecimento”.
MAG Awards declarou: “Eugene fez
contribuições significativas em escala
global para a profissão de gerenciamento
de projetos nos negócios, a Força Aérea
dos EUA e em
serviço ao PMI.
No Software
Engineering
Institute, Eugene introduziu as práticas
de gerenciamento de projetos como um
dos principais
componentes
do seu Modelo
Eugene C. Bounds, CSM,
de Maturidade PMP, PMI Fellow
de Capacidade SEI (SEI Capability Maturity Model)
para processos de desenvolvimento de
software. Essas práticas recomendadas
fundamentais continuam a ser usadas
atualmente pelas empresas Global 1000.
“Eugene também atuou em cargos de
liderança no Conselho de administração
do PMI como presidente, afirmando as
habilidades e os antecedentes necessários dos futuros membros do Conselho
de administração e na definição de governança do processo de planejamento
estratégico do PMI”, concluiu a MAG.
O outro PMI Fellow mais novo é
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Linda Vella, BA, PMP. A MAG Awards
observou que, como presidente
do PMI e membro do Conselho,
Linda demonstrou uma abordagem
disciplinada no
gerenciamento
estratégico das
mudanças em
um momento
de crescimento
global sem
precedentes,
nos campos
de afiliação,
produtos,
serviços e
maturidade do Linda Vella, BA, PMP,
conselho de
PMI Fellow
administração
do PMI. Ela promoveu o processo
estratégico de tomada de decisão
do PMI pela implementação do
planejamento de cenário, ainda hoje
utilizado, o que gerou várias decisões
importantes nos últimos 10 anos.
Linda também liderou o Conselho para
identificar os critérios e as habilidades
dos futuros membros do Conselho, que
também é usado ainda hoje.

PRÊMIOS ACADÊMICOS

“Com mais de 25 anos trabalhando
em gerenciamento de projetos para
organizações globais, acredito que dei
uma contribuição significativa para a
[profissão]”, disse Linda. “Defini os
padrões corporativos e ajudei empresas a
determinar quais projetos contribuiriam
melhor para alcançar os objetivos
estratégicos. No entanto, o mais
importante foi que consegui devolver
à comunidade de gerenciamento de
projetos em trabalhos voluntários para
o PMI por mais de 20 anos, treinando
novos gerentes de projeto para ajudá-los
a alcançar os seus objetivos”.

Este prêmio reconhece o melhor artigo publicado no Project Management Journal, no
ano anterior.

O PMI parabeniza o “melhor dos
melhores”. Nomeie os vencedores do
próximo ano. Acesse PMI.org/Awards.

A cerimônia de entrega dos Prêmios Acadêmicos do PMI de 2017 ocorreu em 14 de
junho na Conferência International Research Network on Organizing by Projects
(IRNOP) em Boston, Massachusetts, EUA. O prêmio PMI David I. Cleland Project
Management Literature e a Teaching Case Competition foram apresentados no
jantar de gala de entrega dos prêmios PMI em Chicago.

Prêmio Teaching Excellence do PMI
O Prêmio Teaching Excellence do PMI reconhece um membro da faculdade para
excelência sustentada no ensino de gerenciamento de projetos, e pelo seu forte
comprometimento em melhorar e aprimorar os currículos do gerenciamento de
projetos no ensino superior.
Vijay Kanabar, PhD, PMP, ganhou este prêmio. Ele é diretor e professor
fundador dos programas de gerenciamento de projetos na Boston University,
Metropolitan College. Docente em tempo integral como membro da faculdade
na América do Norte por mais de trinta anos. É autor de cinco livros e possui
mais de 75 trabalhos de pesquisa nos domínios dos sistemas de informática,
gerenciamento de projetos e ensino superior.
Dr. Kanabar concebeu, desenvolveu e entregou cursos e programas de
gerenciamento de projetos líderes do mercado no nível de pós-graduação,
presenciais e on-line. Ele foi o principal consultor da faculdade em uma iniciativa
do PMI para disponibilizar diretrizes padrão do currículo para o ensino de
programas de gerenciamento de projetos no nível de graduação.

Prêmio Artigo do Ano do PMI , oferecido pelo Project
Management Journal®

Eram dois os vencedores deste prêmio. O primeiro foi “Floating in Space? On the
Strangeness of Exploratory Projects” (abril/maio de 2016) de Sylvain Lenfle, PhD
(Conservatoire Nationale des Arts et Métiers in Paris, École Polytechnique). O artigo
apresenta o caso de um “projeto estranho” da indústria espacial. Tenta superar os
recentes avanços em teoria do design e gerenciamento de projetos para analisar a
lógica do romance desses tipos de projetos. E demonstra que o gerenciamento de
projetos pode ser uma estrutura poderosa nos processos de exploração.
E o segundo foi “The Projectification of Everything: Projects as a Human Condition”
(junho/julho de 2016) de Anders Jensen, PhD (Filosofia); Christian Thuesen,
PhD e Joana Geraldi. PhD (todos da Technical University of Denmark). Os autores
dizem que suas pesquisas demonstram que organizar projetos tem raízes muito mais
profundas na história do pensamento e da vida ocidentais do que normalmente
se espera. Eles dizem que o projeto é um modo de vida, que se envolve no
relacionamento com outras pessoas e com vínculo no tempo, espaço e nas ações.
O artigo mostra como os principais conceitos filosóficos de tempo, espaço, relações
e ações mudaram os papéis na sociedade contemporânea quanto a projeto, e este
poderia ser apenas o início de uma filosofia de projetos.

Continuação na página 12
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Prêmio Profissional
Acadêmico do PMI
Este prêmio reconhece e homenageia
uma pessoa ou grupo pela excelência
na realização de pesquisa ou
desenvolvimento acadêmico e na
adoção ou adaptação da pesquisa na
prática.
O ganhador deste prêmio foi Ray
Levitt, PhD. O Dr. Levitt fundou e dirige
o Global Projects Center de Stanford,
que realiza pesquisas sobre financiamento, organização e governança de
projetos de infraestrutura de grande
porte, complexos e globais. O Dr. Levitt
também fundou e atuou como diretor
acadêmico do programa de educação
executiva Stanford Advanced Project
Management. Como profissional, o Dr.
Levitt fundou e atuou nos conselhos
de três empresas. Ele é o presidente do
Farmers Investment Club, um grupo de
investimento de Stanford, de mini-anjos
afiliados que investem em start-ups iniciantes, várias das quais se concentram
nos setores de construção e imobiliárias.

Prêmio Realização em Pesquisa do PMI
Este prêmio reconhece e homenageia a pessoa cujo trabalho promoveu avanço
significativo aos conceitos, conhecimentos e práticas de gerenciamento de projetos pela
publicação de um repositório de pesquisa acadêmica.
Os vencedores da pesquisa sobre “Making Projects Critical” foram Svetlana Cicmil,
PhD (University of the West of England, Bristol); Damian Hodgson, PhD (The University
of Manchester); Monica Lindgren, PhD (KTH Royal Institute of Technology) e Johann
Packendorff, PhD (KTH Royal Institute of Technology)
Os ganhadores dizem que o prêmio comemora o movimento “tornar os projetos
essenciais”, que vê o projeto como uma prática social proeminente nas organizações
e busca liberá-lo de seu berço científico tradicional para o domínio das ciências sociais,
abrindo o campo a uma investigação sociológica e filosófica mais ampla.

Prêmio PMI David I. Cleland de Literatura de Gerenciamento de Projetos
Este prêmio reconhece o(s) autor(es) de livro publicado que promove de modo relevante o
conhecimento, os conceitos e as práticas de gerenciamento de projetos. O livro vencedor
deste ano foi Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World de General
(Apos.) Stanley McChrysal (Exército dos EUA), Tantum Collins, David Silverman
e Chris Fussell. Os editores consideraram que o livro trouxe importantes contribuições
intelectuais para os campos da liderança e da teoria organizacional. Observaram que os
resultados têm o apoio não apenas dos estudos de caso, pesquisas ou outras investigações,
mas testados em conflito real e comprovados como essenciais para derrotar adversários
em um cenário altamente volátil e incerto.

Concurso Caso de Ensino do PMI
O Concurso Caso de Ensino do PMI visa gerar casos ensináveis 
e manuais de instrução relevantes para o gerenciamento
de projetos para uso na melhoria constante dos cursos de
gerenciamento de projetos em escolas de negócios, engenharia
e TI. O caso de ensino vencedor deste ano foi “Dealing With
Uncertainty and Ambiguity in a Complex Project: The Case
of Intravenous (IV) Pumps in a
Healthcare Center” de Monique
Aubry, PhD, Université du Québec
à Montréal; Madeleine BoulayMonique Aubry, PhD
Bolduc, McGill University Health
Center; Marie-Claire Richer CIUSSS de l'Ouest de l'île de
Montréal Lakeshore Hospital e Mélanie Lavoie-Tremblay
da McGill University. O caso destaca como ficou complexo
fazer mudanças nas organizações, e demonstra como os
recursos e os princípios do gerenciamento de projetos podem
ser aplicados. O livro descreve ainda a dificuldade de tomar
Madeleine Boulay-Bolduc decisões no contexto da diversidade das partes interessadas.

Parabéns aos vencedores do Prêmio Profissional e Acadêmico do PMI
de 2017! O pedido de indicações para os prêmios do PMI de 2018 estará
aberto em 1º de novembro no site PMI.org/about/awards.
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Três Capítulos recebem o prestigioso prêmio
Capítulo do Ano

N

a Reunião do Instituto de Liderança do PMI® (LIM) – América do Norte, líderes de 12 capítulos finalistas ansiosamente
aguardavam o anúncio de quem seria nomeado Capítulo do Ano do PMI. Três capítulos, um de cada uma das três
categorias de tamanho, foram indicados ganhadores desse prêmio prestigiado.

Cada capítulo-candidato foi solicitado a responder a algumas perguntas relacionadas com seus programas, como estes fornecem
valor aos seus membros e o quê os torna merecedores do prêmio Capítulo do Ano do PMI. Aqui estão algumas respostas
(editadas) dos três capítulos vencedores.
Capítulo do Ano, Categoria I: 25 a 300 membros

Capítulo do PMI de Central Mississippi
Poderia dar alguns exemplos de
como seu capítulo proporcionou
valor aos membros no ano passado.
O Dia de Desenvolvimento
Profissional (PDD) de 2016 teve o
maior comparecimento da história
do capítulo, com 91 participantes de
dia inteiro, 41% dos quais não eram
membros do PMI. O tema do evento,
“Everything is a project” (Tudo é um
projeto), incluiu sessões equilibradas
em todo o PMI Talent Triangle®.
Quatorze voluntários contribuíram
com mais de 300 horas combinadas,
tanto antes quanto durante o evento,
para fazer com que seja bemsucedido e lucrativo para o capítulo.
Fora do PDD, o capítulo forneceu
aos membros oportunidades para
ganhar unidades de desenvolvimento
Oferta educativa.
profissional (PDUs) por meio de suas
ofertas educacionais e de programas.
O capítulo realizou dois exames de
treinamento em campo para Project
Management Professional (PMP®),
e também programas mensais. Os
tópicos dos programas incluíram o
empreendedorismo em gerenciamento
de projetos, lições aprendidas, com
base em experiências para estabelecer
uma start-up para aplicativos móveis,
o World of Scrum/Kanban e o
gerenciamento de programas em um
ambiente aeroespacial global.
Continuação na página 14

Exercício de reunião dos requisitos do programa juvenil de verão.
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Descreva de modo sucinto qual
o processo usado para recrutar,
apresentar, envolver e reter novos
membros na comunidade do seu
capítulo.
O capítulo aumentou o seu número de associados em 17% durante o ano. Com 86%
dos associados com certificações, a primeira
vantagem para os associados era a disponibilidade de PDUs dentro de um ambiente
que também permitia a confraternização.
O reconhecimento dos membros na promoção do engajamento e o voluntariado
é uma característica do capítulo. Prêmios
e reconhecimento são concedidos anualmente para a maior presença, novos
titulares de certificação e membros que
trazem novos patrocinadores. Os executivos do Capítulo estão reunidos com
novos membros na sua primeira reunião.

Descreva de modo sucinto como
são oferecidas aos membros do seu
capítulo oportunidades de assumir
funções de voluntariado no âmbito
do capítulo.
Em resposta aos desejos dos membros
de contribuir com a sua comunidade
usando as suas habilidades como gerentes
de projeto, a liderança do capítulo
ofereceu um programa de divulgação

Reunião mensal do capítulo em um museu local.

para o Gabinete do Prefeito da Cidade de
Jackson, para fornecer um guia aos chefes
de departamento sobre os fundamentos
do gerenciamento de projetos.
O capítulo usa os membros do capítulo
que desejam contribuir e ministrar treinamento intensivo para o exame PMP®.
No ano passado, o capítulo promoveu
uma iniciativa para desenvolver materiais de transição para uso dos líderes
dos capítulos ao transmitir responsabilidades aos seus sucessores.

Por que você acha que o seu
capítulo deveria receber o prêmio
de Capítulo do Ano?
O Capítulo do PMI de Central Mississippi
demonstrou crescimento consistente de
um ano a outro em um mercado sem
presença significativa no setor. Os seus
membros geralmente representam os
que primeiro adotam uma profissão cujo
valor não é reconhecido ou, talvez, mal
entendido na comunidade. Apesar disso,
o capítulo foi capaz de promover o valor
das certificações, com uma média anual
de 16 novos titulares de certificação, nos
últimos sete anos. O lema do capítulo
“Aprender, Planejar, Fazer” reflete a crença do capítulo de que o apoio à profissão
começa com a educação.

George Hoff, PMP, Presidente do Capítulo

O capítulo baseou-se no foco dos valores
fundamentais do PMI para garantir a
continuidade em sua mensagem para a
comunidade, ao mesmo tempo em que
supera os desafios que enfrentou durante
o ano. A forma com que um capítulo
aborda os obstáculos é um reflexo do
compromisso dos associados e do apoio
que oferecem à profissão. Para dar ao
capítulo um foco e objetivo a longo prazo,
o Comitê de Ex-Presidentes desafiou o
capítulo a sediar a conferência da Região 6
em Jackson, Mississippi, antes de 2020.
Para um capítulo deste porte, esta seria
uma tarefa hercúlea sem preparação e
planejamento significativos.

Atividade de rede de relacionamentos no
dia de Desenvolvimento Profissional.
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Capítulo do Ano, Categoria II: 301 a 1.500 membros

Capítulo do PMI de Mumbai
Poderia dar alguns exemplos de como
seu capítulo proporcionou valor aos
membros no ano passado.
O Capítulo do PMI de Mumbai realiza uma variedade de atividades com
o objetivo em agregar valor aos seus
membros. Estas incluem a publicação de
um boletim informativo, o acolhimento
de novos membros, a apresentação dos
membros às atividades de voluntariado, envolvendo-os e solicitando que
respondam a uma pesquisa de satisfação do capítulo. O capítulo possui dois

Prêmios anteriores conquistados pelo Capítulo
do PMI de Mumbai.

Reunião do conselho de administração do capítulo.

funcionários em tempo integral para
resolver as consultas dos membros pelo
telefone ou por e-mail.
Em 2016, o capítulo realizou 46 eventos
em 14 localidades. Cerca de 828 profissionais participaram desses eventos
no ano passado, com o ganho de cerca
de 13.000 PDUs. O capítulo organiza
o compartilhamento de conhecimento
das reuniões do PMP Club, mensalmente, em quatro localidades.
O capítulo participa ativamente do
ambiente acadêmico ao estabelecer parcerias com instituições para proporcionar a participação dos alunos. Também
realiza webinars. Em uma escala maior,
o capítulo realiza uma conferência anual
sobre gerenciamento de projetos de dois
dias, o PM Conclave, ao qual comparecem mais de 250 membros, todos os
anos. O capítulo também organizou a
Conferência Nacional do PMI da Índia de
2016, com mais de 500 participantes.
No ano passado, o Capítulo de Mumbai
realizou um total de 20 sessões de treinamento para o PMP e Certified Associate in Project Management (CAPM®),
beneficiando 365 profissionais. O
capítulo também realizou muitos treinamentos corporativos, ministrados na
sede da organização.

Reconhecimento de voluntário.

Descreva de modo sucinto qual o processo usado para recrutar, apresentar,
envolver e reter novos membros na
comunidade do seu capítulo.
O capítulo oferece oportunidades a todos
os membros “de alunos a aposentados”,
cobrindo várias fases da vida de uma
pessoa. Anteriormente, durante e
depois das sessões de treinamento,
os participantes são constantemente
informados sobre os benefícios de se
tornar um membro do capítulo.
Descreva de modo sucinto como são
oferecidas aos membros do seu capítulo oportunidades de assumir funções
de voluntariado no âmbito do capítulo.
O Capítulo do PMI de Mumbai possui
um sistema online através do qual
os voluntários podem se registrar e
escolher o portfólio sob o qual desejam
contribuir. Usa um rastreador de horas
para ajudar no cálculo de PDUs.
Webinars, conferências, reuniões de
clubes, encontros de voluntários,
treinamento, oficinas de desenvolvimento profissional, festivais de alunos
e outras atividades oferecem muitas
oportunidades para aqueles que desejam
assumir vários papéis no voluntariado. O
capítulo também aprecia os voluntários
de alto desempenho, reconhecendo-os
com os prêmios “voluntário do ano” e
“voluntário do trimestre”.
Continuação na página 16
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O capítulo também facilita um programa
de mentoria para aprendizagem
constante, e oferece oportunidades para
desenvolver habilidades de liderança
através do voluntariado. O capítulo
espera que todos os voluntários cresçam
e cuidem de outras responsabilidades
usando as suas habilidades de liderança.
Todos os atuais conselheiros e membros
do conselho do capítulo começaram
como voluntários e cresceram para
alcançar as suas posições de hoje. Alguns
deles assumiram papéis como mentores
regionais, voluntários globais, e assim
por diante. Estes exemplos motivam
outros membros a se envolverem no
voluntariado.

Por que você acha que o seu
capítulo deveria receber o prêmio
de Capítulo do Ano?
O Capítulo do PMI de Mumbai conseguiu
aumentar de modo consistente a adesão
e manteve uma boa taxa de retenção de
59% durante o último ano. Tem forte
presença de membros em corporações,
universidades, governos e comunidades.
A sua taxa de satisfação dos membros
é superior a 70%. O capítulo fornece
muitas oportunidades de voluntariado
com um caminho de crescimento, para
que um novo voluntário possa crescer
de forma contínua para obter liderança,
gerenciamento estratégico e de negócios
e habilidades técnicas de acordo com o
PMI Talent Triangle. No ano passado, o
capítulo teve 130 voluntários ativos.

Capítulo do Ano, Categoria III: mais de 1.500 membros

Capítulo do PMI de Washington, DC
Poderia dar alguns exemplos de
como seu capítulo proporcionou
valor aos membros no ano passado.
Em maio de 2016, durante o nosso treinamento anual do conselho, iniciamos
um exercício sobre os principais valores
da marca para alinhar o nosso capítulo
com os valores fundamentais do PMI
e com as necessidades exclusivas de
nossa comunidade. Demonstramos esses
valores fundamentais, garantindo que os
nossos membros recebam valor por meio
das respectivas associações.
Os exemplos incluem a série de podcasts
Project Management Point of View que, em
média, tem cerca de 4.200 downloads por
mês e audiência média de 1.700 pessoas.
Outro exemplo é o Simpósio do PM, o
primeiro evento anual do capítulo que
oferece oportunidades de desenvolvimento profissional e de confraternização na
carreira para gerentes de projetos de todos
os níveis de habilidades. Mais de 350 membros participaram do evento de dia todo.

Descreva de modo sucinto qual
o processo usado para recrutar,

O capítulo está se expandindo
geograficamente para adquirir novos
membros e realizar mais eventos.
Oferece imensas oportunidades para
ganhar PDUs nos eventos.
O robusto plano de negócios plurianual
e o plano operacional do capítulo estão
alinhados aos serviços principais e
estendidos do PMI. Em geral, o capítulo
desempenhou um papel muito ativo no
ano passado para aumentar o alcance,
oferecer várias oportunidades de
voluntariado, reter membros, melhorar o
valor aos membros e realizar eventos em
várias localidades, inclusive filiais.

Feira de voluntariado.

apresentar, envolver e reter novos
membros na comunidade do seu
capítulo.
Em 2016, o Capítulo do PMI de Washington DC aumentou o número de associados,
de 10.112 para 10.406: o maior aumento
em cinco anos. Esse aumento foi impulsionado pela introdução de novas ofertas,
bem como pelos aprimoramentos dos
nossos serviços existentes. Os benefícios
dos membros, como isenção ou redução
nas taxas, foram continuamente promovidos, assim como o conteúdo online, o
nosso quadro de trabalho, oportunidades
de voluntariado e formas de ganhar PDUs.
Nos eventos, temos uma área de socialização destinada à recepção de novos membros no capítulo por voluntários, os quais
também respondem a qualquer pergunta.
Para gerar engajamento, realizamos mais
de 200 eventos totais do capítulo por meio
de vários canais destinados a chamar a
atenção de uma gama diversificada de gostos. Por exemplo, em 2016, lançamos um
fórum de profissional de confraternização,
para todos os membros sem custo, que fez
a conexão dos gerentes de projeto locais
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Reunião de jantar do capítulo.

com recrutadores, firmas locais, gerentes
de projeto fellow e membros do conselho
do capítulo em um ambiente informal
de happy hour. Além de entrevistas com
recrutadores locais, o capítulo ofereceu
avaliações de currículos, conselhos sobre
perfis do LinkedIn e fotos 3x4.

Descreva de modo sucinto como
são oferecidas aos membros do seu
capítulo oportunidades de assumir
funções de voluntariado no âmbito
do capítulo.
Em 2016, o capítulo tinha 254 voluntários ativos. O processo de voluntariado incluiu recrutamento, integração,
apreciação e reconhecimento. O recrutamento é feito pelo Sistema de Gerenciamento das Relações com Voluntários
(Volunteer Relationship Management
System, VRMS), uma feira anual de voluntariado e eventos de reconhecimento.
Continuação na página 18

Kevin Roney, PMP (centro), vice-presidente e COO do Capítulo do PMI de Washington, DC, na festa
anual de reconhecimento dos voluntários.
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Como parte de uma abordagem maior
para criar valor para a associação, promovendo o engajamento através do voluntariado, o capítulo realiza eventos exclusivamente voltados para esse tipo de atividade.
Por exemplo, a nossa feira de voluntários
criou a oportunidade de conectar as comunidades sem fins lucrativos das regiões
com os membros do capítulo que queiram
fornecer, pro bono, conhecimentos e habilidades de gerenciamento de projetos.

Por que você acha que o seu
capítulo deveria receber o prêmio
de Capítulo do Ano?
O nosso capítulo fez uma diferença
em nossa região e além. Este capítulo
demonstrou liderança através do de-

senvolvimento, crescimento, mentoria
e impacto dos programas, projetos e
sucessos comerciais do governo, negócios, educação e organizações sem fins
lucrativos dos EUA, e por todas as ações
dos voluntários do nosso capítulo.
Através da adoção da nossa declaração
de valores, alinhamo-nos aos valores
fundamentais do PMI e demonstramos
esses valores nos eventos, o que influenciou os membros a se engajarem na
profissão de gerenciamento de projetos.
Demonstramos que o capítulo está totalmente empenhado em contribuir para
a comunidade, tanto no alcance quanto
na profundidade do nosso apoio. Fomos
inovadores em nossa abordagem e nos es-

forçamos continuamente para melhorar e
manter as nossas ofertas atuais e relevantes. Utilizamos feedback dos associados
para ajustar o curso e evoluir com eles e a
profissão de gerenciamento de projetos.
Acreditamos no impacto que o gerenciamento de projetos pode causar.

Conheça os finalistas
Foram escolhidos um finalista de
cada região, em cada uma das três
categorias.
Categoria I: 0 a 300 Membros
Ásia-Pacífico:
Capítulo do PMI de West Bengal
EMEA:
Capítulo do PMI de Southern Italy
América latina:
Capítulo do PMI de Cajamarca, Peru
América do Norte:
Capítulo do PMI de Central Mississippi
Categoria II: 301 a 1.500 Membros
Ásia-Pacífico:
Capítulo do PMI de Mumbai
EMEA:
Capítulo do PMI da Irlanda
América latina:
Capítulo do PMI do Rio Grande do
Sul, Brasil
América do Norte:
Capítulo do PMI de Northern Utah
Categoria III: mais de 1.501 Membros
Ásia-Pacífico:
Capítulo do PMI de Bangalore, Índia
EMEA:
Capítulo do PMI de Madri, Espanha
América latina:
Capítulo do PMI de São Paulo, Brasil
América do Norte:
Capítulo do PMI de Washington, DC

Celebração dos voluntários.
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Calendário de Eventos
PMI Hoje Prazos:
JANEIRO DE 2018 15 DE NOVEMBRO
FEVEREIRO DE 2018 15 DE DEZEMBRO
Listagens gratuitas no Calendário de Eventos
do PMI Today® são reservadas para atividades
organizadas pelo PMI, suas comunidades
e organizações cooperativas. Para obter
informações sobre como comprar uma
publicidade paga neste calendário, envie um
e-mail para advertising@pmi.org. Veja o
Calendário de Eventos do PMI online em
PMI.org/events/calendar para mais eventos.

NOVEMBRO DE 2017
2 de novembro de 2017
Capítulo do PMI do Reino Unido
Sinergia 2017
Londres, Inglaterra. Synergy, a celebração da
profissão do Capítulo do PMI do Reino Unido,
ganhou fama mostrando o valor da profissão
para gerar riqueza e da prosperidade para a
nação e para o mundo. Cada sessão reflete os
aspectos da filosofia do PMI Talent Triangle®,
palestrantes instigantes e conhecidos, selecionados para oferecer uma experiência de aprendizado memorável. pmisynergy.co.uk.

SETEMBRO DE 2018
9-11 de setembro de 2018
Capítulos PMI na África
Conferência de 2018 do PMI da África
Port Louis, Maurício. Centenas de visionários que
gerenciam os projetos da África se reunirão em
setembro de 2018 para compartilhar ideias e
construir relacionamentos com base em como
aproveitar o poder do gerenciamento de projetos
na construção de projetos em um dos mercados
emergentes mais diversificados e ricos em recursos
do mundo: a África! pmiafricaconference.com.
Continuação na página 21

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.

Página 19

congressos | conferências | seminários | simpósios | e-Learning

PRÓXIMOS

®

EVENTOS DO PMI
PMO Symposium® 2017
Houston, Texas, EUA
5 a 8 de novembro de 2017
pmosymposium.org

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

16 de novembro, 15h00 EDT (UTC -5)

PROGRESSO do Projeto:
Gerenciando a Política do Projeto
Os projetos e as políticas andam de mãos dadas.
Se vamos nos tornar eficazes na entrega de
projetos às organizações de hoje, seja do setor
público ou privado, precisamos abraçar a política
como meio de realizar o que é preciso. Isso
significa reestruturar a forma como pensamos
e percebemos a política, e como se parece
realmente o comportamento político efetivo.
Apresentado por Mark Mullaly, PhD, PMP.
Para mais informações e para inscrever-se,
visite ProjectManagement.com/Webinars.

Eventos SeminarsWorld®
Os principais especialistas compartilham sua experiência e conhecimento profundos
sobre uma variedade de tópicos emergentes. Não importa se você está tentando
desenvolver suas habilidades de liderança, trabalhar em habilidades 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.
13–16 d
Saiba mais sobre os cursos do SeminarsWorld
e
São Fra novembrorealizados nesses locais e em todo o mundo. Use a
ncisco,
Califórn
ferramenta de pesquisa do PMI para treinamento em
ia, EUA
gerenciamento de projetos que corresponda às suas
4
–
7 de de
necessidades específicas. Visite learning.PMI.org.
zem

Miami,

b
Flórida, ro
EUA
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Fundação Educacional PMI

Homenagem aos profissionais e alunos
ganhadores de prêmios

P

or meio do seu Programa de Prêmios, a PMI Educational Foundation
(PMIEF) – o braço beneficente sem
fins lucrativos do PMI reconhece pessoas e
organizações que contribuem de forma notável para a profissão de gerenciamento de
projetos. Essas contribuições incluem pesquisa acadêmica excepcional, bem como
a aplicação prática das habilidades do
gerenciamento de projetos usadas dentro
ou fora do local de trabalho. Os premiados
foram reconhecidos no jantar de gala do
Professional Awards do PMI de 2017.
Os prêmios da PMIEF incluem:
■

■

■
■

Prêmio Avanço Comunitário da PMIEF
através do gerenciamento de projetos
Prêmio Kerzner pela Excelência em
Gerenciamento de Projetos
Prêmio Donald S. Barrie
Prêmio James R. Snyder International
Student Paper of the Year
(até quatro prêmios concedidos,
anualmente, em cada região do PMI)

O prêmio Avanço comunitário
através do gerenciamento de
projetos enfatiza as contribuições pro
bono das pessoas, capítulos do PMI e
corporações/agências governamentais
que aumentam as capacidades das
organizações sem fins lucrativos/não
governamentais (ONGs) pela transferência
do conhecimento em gerenciamento
de projetos. Nos últimos dois anos, a
categoria capítulo do PMI deste prêmio foi
acelerada
pela Hewlett
Packard
Enterprise.

Ganhadora da Categoria Gerente de
Projeto Individual: Tresia Eaves, PMP
Parceiro sem fins lucrativos: NPower,
Dallas, Texas, EUA
Projeto: Tresia trabalha na CGI
Consulting Services como diretora/
sócia e é gerente de projeto pro bono da
Society of Information Management –
Dallas/Fort Worth.
Ela é reconhecida por transmitir, pro
bono, a experiência em gerenciamento
de projetos às organizações sem fins lucrativos, NPower e o seu Programa Technology Service Corps. Tresia desenvolveu
o NPower Mentor Program para reunir
executivos locais de tecnologia da informação e veteranos militares dos EUA
que procuram carreiras em tecnologia.
Além disso, desenvolveu um seminário
regularmente agendado sobre gerenciamento de projetos em tecnologia para
veteranos que participam do programa.
Ganhadora da Categoria Capítulo do
PMI: Capítulo do PMI de Southern Alberta
Parceira ONG/Sem fins lucrativos:
Calgary Urban Project Society (CUPS)
Projeto: Lançado em 1989, a CUPS
presta serviços voltados para pobreza e
assistência médica na cidade de Calgary e
é considerada a organização a se recorrer
na cidade por pessoas necessitadas.
Os membros da equipe do Capítulo do
PMI de Southern Alberta abordaram o
gerenciamento de projetos em cinco áreas
de trabalho da CUPS: serviços médicos,
consumo central, Trauma Informed
Committee, arrecadação de fundos e o
Connect to Care Program.

Ganhadora da Categoria Agência do
PMI Corporativa/Governamental:
International Business Machines (IBM),
Wayne, Pensilvânia, EUA e Tóquio, Japão
Parceira ONG/Sem fins lucrativos:
Entrepreneurial Training for Innovative
Communities (ETIC), Tóquio, Japão
Projeto: Com o apoio das Global
Citizenship Initiatives da IBM e do
Office of Corporate Citizenship and
Corporate Affairs, integrantes da Equipe
de Gerenciamento de Projetos da IBM,
Japão, forneceram treinamento, pro
bono, sobre gerenciamento de projetos
e consultas individualizadas por meio
do programa ETIC e dos parceiros da
comunidade ONG ETIC do Japão.

O The Kerzner Award for
Excellence in Project Management,
patrocinado pelo International Institute
for Learning, Inc. (IIL), reconhece
gerentes de projeto que melhor emulem
a dedicação profissional e a excelência de
Harold Kerzner, MS, MBA, PhD.
Ganhador: Michael G. O'Connor,
PhD, PMP, PgMP, diretor, estratégia e
gerenciamento de projetos, Medtronic,
ciência corporativa, tecnologia e
assuntos clínicos
Projeto: Aprimorando o rigor no
gerenciamento de projetos para
inovação
Finalista: João Carlos Araújo da Silva
Neto, MsC, MBA, PMP
Projeto: Indústria de mineração
refratária: Um Caso de
Desenvolvimento de um EGP Complexo

PMI Today Novembro de 2017

Página 21

Gerenciamento de projetos
para fins sociais

O prêmio Donald S. Braz, patrocinado pelo ex-Grupo de Interesse Específico em Projeto-Aquisição-Construção
do PMI, reconhece alunos no campo do
projeto, aquisição e/ou construção que
forneçam uma contribuição útil para o
setor de engenharia e construção.
Ganhadora: Natasha Sumner,
Consultora Sênior, ProSource360 LLC
Título do Artigo: Alleviating the Pain in
the Construction Organization

Prêmio James R. Snyder
de Artigo do Ano de Aluno
Internacional reconhece a excelência
no desenvolvimento por alunos de

conceitos originais em gerenciamento
de projetos. Os artigos são selecionados
com base na pesquisa e no esforço
criativo que melhor orientam para o
avanço dos conceitos, ferramentas e
técnicas de gerenciamento de tarefas
orientadas a projetos.
Região da América do Norte
Ganhador: Gerald O. Sablo, Jr.,
Especialista de RH na Agência de
Classificação da Divisão de RH no
Escritório de Recenseamento dos EUA
do Departamento de Comércio
Título do Artigo: Project Ethics:
The Promise and the Reality

Região EMEA
Ganhador:
Neil C. Robinson, Gerente de
Projeto Global, MSc (Gerenciamento
de Projetos), aluno, Salford
Escola de Negócios
Título do Artigo: Life Is a Project:
Project Management as an Enabling
Life Skill
Para saber mais sobre os ganhadores do
prêmio PMIEF e sobre como se inscrever
para os Prêmios PMIEF de 2018, visite a
seção PMIEF Awards em pmief.org.

Para mais informações e para se inscrever, visite ProjectManagement.com/
congressosWebinars.
| conferências | seminários | simpósios | e-Learning
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PMI Tour Cono Sur 2017
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 compõem
o PMI Talent Triangle®. Isto
o ajudará a permanecer
relevante e competitivo, e irá
aprimorar a sua habilidade de
atingir o sucesso.
Nós o convidamos a visitar
os sites do capítulo onde
você encontrará informações
valiosas.

DATA
2 de novembro
3 – 4 de novembro
7 de novembro
8 de novembro
9 de novembro
14 de novembro
15 – 16 de novembro
16 – 17 de novembro
22 de novembro
23 de novembro
24 – 25 de novembro
27 – 28 de novembro
27 de novembro
28 – 29 de novembro
30 de novembro –
1º de dezembro

CIDADE
Assunção
Mendoza
Montevidéu
Rosário
Buenos Aires
Córdoba
Santiago
Antofagasta
Piura
Cajamarca
Arequipa
Lima
Cochabamba
La Paz

CAPÍTULO
Capítulo do PMI de Assunção, Paraguai
Capítulo do PMI de Nuevo Cuyo, Argentina
Capítulo do PMI de Montevidéu, Uruguai
Capítulo do PMI de Buenos Aires, Argentina
Capítulo do PMI de Buenos Aires, Argentina
Provável Capítulo do PMI de Córdoba, Argentina
Capítulo do PMI de Santiago, Chile
Provável Capítulo do PMI de Antofagasta, Chile
Capítulo do PMI de Cajamarca, Peru
Capítulo do PMI de Cajamarca, Peru
Capítulo do PMI de Southern Region, Peru
Capítulo do PMI de Lima, Peru
Capítulo do PMI de Santa Cruz, Bolívia
Capítulo do PMI de Santa Cruz, Bolívia

SITE
pmi.org.py
pminuevocuyo.org
pmi.uy
pmi.org.ar
pmi.org.ar
pmicordoba.org
pmi.cl
pmiantofagasta.cl
pmicajamarca.org
pmicajamarca.org
pmisurperu.org
pmi.org.pe
pmisantacruz.org
pmisantacruz.org

Santa Cruz

Capítulo do PMI de Santa Cruz, Bolívia

pmisantacruz.org
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Conexões dos capítulos

notícias | pessoas | projetos

Capítulo do PMI de Southwest Ohio pmiswohio.org
Gerenciamento de Projetos Inspirando e Acelerando Alunos do Ensino Médio

A

Deer Park High School possui
uma Academia de Carreiras
que inclui o gerenciamento de
projetos em seu currículo. “Na Academia
de Gerenciamento de Projetos, meus
alunos aprendem sobre o mundo do
gerenciamento de projetos profissional
por meio de um projeto que dura
um semestre inteiro, da simulação a
aplicação, com a ajuda de gerentes
de projetos profissionais visitantes do
Capítulo do PMI de Southwest Ohio”,
disse Adam Gergen, educador da
Deer Park Jr./Sr. High School Career
Academies.

O Capítulo do PMI de Southwest Ohio
foi o primeiro capítulo do PMI a criar
materiais e preparar os candidatos para
exames de certificação do Project Management Professional (PMP®) para membros em 1991, compartilhando esses
materiais com outros capítulos gratuitamente. Agora, o capítulo poderá ser o
primeiro a trabalhar com uma escola de
ensino médio a disponibilizar preparação
para exames do Certified Associate in
Project Management (CAPM®), associação de alunos ao PMI e envio de candidatura ao CAPM® para crédito do ensino
médio. O Capítulo do PMI de Southwest
Ohio tem trabalhado com uma escola
de ensino médio em Cincinnati para
ministrar o ensino do gerenciamento de
projetos em três aulas na sua Academia
de Gerenciamento de Projetos:
■

PM 101: introdução ao gerenciamento

de projetos que ministra aos alunos
a terminologia e sua aplicação
fundamental. Este curso começou em
agosto de 2015.
■

■

PM 201: permite que os alunos
utilizem as suas habilidades adquiridas
em gerenciamento de projetos para
praticar em projetos de atendimento
na escola ou comunidade. Este curso
começou em janeiro de 2017.
PM 301: esta é uma aula de preparação para o CAPM com associação e
preparação de aplicativos para que os
alunos com as notas mais altas possam ter o certificado CAPM assim que
se formem. Este curso terá início em
janeiro de 2018.

O programa foi criado em parceria
com a PMI Educational Foundation, o
Capítulo do PMI de Southwest Ohio e o
arquiteto do currículo Doug Arthur, da
Transform Consulting. Neste semestre,
os alunos do PM 101 na classe de Adam
estão trabalhando em um projeto que
denominaram “Beautify Deer Park”
(Embelezar Deer Park), no qual passaram
as primeiras seis semanas aprendendo
a planejar, executar e gerenciar este
projeto com o objetivo de aprimorar a
comunidade. O último mês foi gasto
trabalhando com grupos externos para
desenvolver os projetos dos alunos,
bem como o próprio gerenciamento de
projetos, gerenciamento de tempos,
trabalho em equipe e habilidades de

O gerente de projeto é
responsável por garantir
que:
A equipe esteja completando
suas tarefas a tempo.
Todos na equipe saibam o
que devem fazer.
Todos na equipe saibam explicar o que será considerado
sucesso.
Todos tenham a mesma
oportunidade de expressar
suas opiniões.
Orientação para alunos.

gerenciamento da equipe.
Jay Phillips, superintendente das Deer
Park Community City Schools e criador
da Academia de Carreiras, disse que
“na Academia de Gerenciamento de
Projetos, é incrível ver cada aluno
desenvolver o seu pensamento crítico
e as habilidades de resolução de
problemas, enquanto também trabalha
em sala de aula com gerentes de
projetos [profissionais] em projetos
reais. Os alunos não só aprendem as
habilidades, mas estão aplicando-as
e realmente sentindo o que é ser um
gerente de projeto”.
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“Tem sido incrível (...) ensinar na
Academia de Gerenciamento de Projetos
porque vejo como os alunos lidam com a
transição da aprendizagem tradicional em
sala de aula para a aprendizagem baseada
em projeto”, observou Adam. “Não é fácil
trabalhar em grupos, mas os alunos se
empenham da melhor forma para serem
bem-sucedidos e, por isso, merecem
tanto crédito”.

Voluntários valiosos
Uma equipe de membros do capítulo
liderada por Lacey Strete, PMP, vicepresidente do capítulo para divulgação,
ofereceu seu tempo para ajudar no
desenvolvimento de cursos e fornecer
orientação/treinamento para este
programa.
“Quando as pessoas se dispõem ao
voluntariado, o benefício é enorme
para as crianças”, disse Adam. “Os
profissionais proporcionam às crianças
uma perspectiva que lhes permite saber
que estão indo na direção certa. Às vezes,
os voluntários pensam que é muito
pouco, mas na verdade não é. Quando
alguém entra e diz que é uma ótima ideia,
gostaria que algumas pessoas da minha
equipe do projeto pudessem encontrar
uma ideia como essa, é muito valioso
para a autoestima da criança que, por sua
vez, cria motivação e compromisso”.
“A Academia de Gerenciamento de
Projetos da Deer Park High School
ajuda os alunos a aprender sobre o
gerenciamento de projetos, ensinandoos sobre uma profissão da qual talvez
queiram maior exposição após o ensino
médio”, disse Dan Eslinger, PMP, ex-vicepresidente de marketing do capítulo e
ainda seu mentor. “Nós configuramos
isso para que os gerentes de projeto
profissionais tenham tempo para visitar
as salas de aula e estar disponível para
responder perguntas dos alunos sobre as
realidades de seus empregos. Tem sido

um verdadeiro esforço cooperativo”.
“Fiquei feliz em ver que um distrito
escolar ajudaria seus alunos a se
prepararem para o mercado de trabalho
quando se formarem”, disse a voluntária
Karen Tate, PMP, PMI Fellow. “Nem
todas as crianças podem pagar ou
querem ir para a faculdade e eu queria
para ajudá-los a ver que sem um
diploma universitário, existem trabalhos
divertidos e interessantes ao participar
de um projeto ou até mesmo liderar um
pequeno que seja mais lucrativo do que
um trabalho de salário mínimo”.
Para os voluntários, Kate observou
que “a orientação e o treinamento não
são ensinamentos e podem ser tão
simples como parar e compartilhar uma
história ou exemplo do seu trabalho
ou vida pessoal sobre o gerenciamento
de projetos, ou apenas responder às
perguntas”.
Lacey Strete, PMP, disse que o importante
de toda essa iniciativa é o fato de que o
gerenciamento de projetos é fundamental
para as habilidades profissionais do século
XXI. “Independentemente do desejo que
um aluno tem de se tornar engenheiro,
artista, professor, médico, cuidador,
desenvolvedor ou qualquer outra coisa,
todos os profissionais que trabalham
são gerentes de projeto em diferentes
níveis. Devemos começar a educar, o mais
cedo possível, para que nossos alunos
tenham a experiência de que precisam
para realizar o impacto mais rápido para
o próprio sucesso e o das organizações
que irão servir. Graças ao PMI, já estamos
conscientes dos milhões de dólares
que as firmas desperdiçam a cada ano
devido a práticas de gerenciamento de
projetos precárias, então, coletivamente,
temos a oportunidade de aumentar valor
diretamente, aprimorando as habilidades
em gerenciamento de projetos,
amplamente”.
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O ingrediente secreto do capítulo para o Recrutamento e
Coordenação de Voluntários
Com o projeto da Academia de
Gerenciamento de Projetos, o
capítulo transmitiu claramente esta
mensagem aos voluntários: “Seja
qual for sua razão para trabalhar
como voluntário, você controla o seu
compromisso e cronograma, então
apareça com algumas histórias de sua
experiência de qualquer local que seja
mais conveniente para você”.
Em uma página web dedicada a essa
oportunidade de voluntariado, os líderes do capítulo dizem aos possíveis
voluntários que eles só precisam se
comprometer com, no mínimo, uma
hora para agregar grande valor:
5 a 10 minutos revisão preparatória
online de materiais fornecidos
antes das sessões programadas para
alimentar uma boa história.
■ Chegar 5 a 10 minutos antes das
sessões agendadas para estar
sincronizado com o instrutor, no
local ou remotamente. Os arranjos
remotos usam software livre, facilitando o voluntariado atarefado.
■ Participe, quando orientado
pelo instrutor, durante as
sessões programadas pelo
menos 50 minutos por sessão.■
Possivelmente, responder às
perguntas depois da sessão.
A página observa que os voluntários
podem participar várias vezes por dia,
semana ou ano em todo o ano civil
acadêmico. “Estamos entusiasmados
com o fato de até termos engajado
gerentes de projetos aposentados a
voltar para o nosso capítulo como
voluntários remotos da Academia de
Gerenciamento de Projetos, ainda
que, agora, estejam espalhados por
todo o país”, disse Kristy Bolin, PMP,
a pessoa de ligação do capítulo com
■

Continuação na página 24
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Novo Plano Estratégico do PMI

Um plano para o futuro

D

esde janeiro de 2017, na reunião
de planejamento voluntário do
Instituto de Liderança (LIVPM), as
partes interessadas do PMI vêm ouvindo
sobre a jornada de transformação do
PMI. Como muitas organizações, o PMI
está realizando uma atualização de nossa
estratégia à medida que avançamos para
nos tornar uma empresa digital pronta para
tecnologia. Ao contrário de tantos outros,
o PMI tem a sorte de estar fazendo isso de
uma posição sustentável. À medida que nos
preparamos para o nosso 50º aniversário em
2019, esta previsão nos permitiu imaginar o
nosso futuro, e o futuro da profissão à qual
servimos, agora e nos próximos 50 anos.
Em agosto, o Conselho de Administração
de 2017 aprovou o novo plano
estratégico do PMI. Você pode ter visto,
ouvido ou lido sobre os elementos deste
plano, construídos sobre os três pilares
que orientam a nossa abordagem de
transformação e o sucesso contínuo:
■

■

■

Foco estratégico (que nos ajuda a
escolher o que fazer e o que não fazer)
Centralidade do cliente (que nos ajuda a
atender melhor as necessidades de cada
um dos gerentes de projetos, hoje e no
futuro)
Agilidade organizacional (que nos
permite responder mais rapidamente
às necessidades do cliente)

Usando esses pilares e a estratégia de “jogar para ganhar”, o PMI pretende redefinir

o que significa ser uma associação profissional global que representa e defende
profissionais como você: pessoas que têm
a prática do gerenciamento de projetos,
programas e portfólio, ou seja, estamos
inventando o PMI 2.0.
O que isso significa para você como
membro do PMI? Significa principalmente que estamos nos concentrando
em compreender melhor as suas
necessidades como profissionais em
gerenciamento de projetos e identificando maneiras pelas quais podemos torná-lo indispensável em suas organizações.
Isso também significa que o PMI continuará
a ser um defensor da profissão de gerenciamento de projetos com o apoio constante
de nossos voluntários globais.

Concentração nos profissionais
O nosso enfoque renovado no indivíduo trará
capacidades aprimoradas para ajudar você a
alcançar o seu futuro profissional ideal. Você
já viu alguns desses aprimoramentos com os
recursos como a renovação automática da
associação que criou uma opção mais conveniente para renovar a sua associação, páginas
da associação na web aprimoradas que
proporcionam uma melhor experiência online, o Programa de Certificações de Crachás
Digitais do PMI, que valida suas habilidades e
experiência em um formato digital facilmente
compartilhado e a opção de acompanhamento online do exame para Certified Associate
in Project Management (CAPM®). E isto é
apenas o começo!

O plano estratégico de 2017
fornece a visão que nos guiará para o PMI
2.0 e além. A nossa aspiração vencedora –
capacitar as pessoas para fazer das ideias
uma realidade – sublinha a importância
do nosso sucesso coletivo. Sabemos que
capacitar nossos clientes para serem líderes
e verdadeiros parceiros de negócios em suas
organizações vai de mãos dadas com a realização de nossa visão para o futuro do PMI.
Acreditamos que, quando entregamos valor,
somos relevantes, e quando somos relevantes, continuamos a crescer. Desta forma,
expandiremos a nossa capacidade de servi-lo, aos nossos membros, e à preservação da
atual liderança de mercado e influência de
sua associação a longo prazo.
Você encontrará o plano estratégico na
página Our Leadership & Governance
(Nossa Liderança e Governança) do
PMI.org/strategicplan.
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a PMI do capítulo Ligação da Fundação
Educacional (PMIEF).
O capítulo teve a sorte de ter voluntários
capazes de se comprometer com um
horário mais regular, à medida que os
alunos progrediam na Academia de
Gerenciamento de Projetos. Instrutores
dedicados se juntaram para conduzir de
modo mais previsível os alunos por meio
de papéis como os de Mark Ogg, PMP.
Como instrutor-chefe do PM 201, Mark

explicou: “Ter uma equipe voluntária
de instrutores gerou camaradagem
dentro do capítulo e da comunidade
educacional, especialmente em torno
do valor intrínseco do bem social. Os
instrutores podem se complementar em
diferentes horários e locais para ajudar
os alunos de forma recorrente e, ao
mesmo tempo, testemunhar de forma
cooperativa o tremendo impacto da
entrega do projeto de nossos alunos às
comunidades”.

Há também muitas outras oportunidades
de contribuir para a iniciativa para um fim
mais específico, fora do expediente
, incluindo a criação de conteúdo e
atividades, mentoria ou assumindo
papéis de liderança no comitê. E,
claro, os voluntários são elegíveis para
obter unidades de desenvolvimento
profissional (Professional Development
Units, PDUs) na categoria “Contribuir
para a profissão”.

