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O

s avanços em tecnologia
estão alterando radicalmente
setores tradicionais e os papéis
funcionais dos trabalhadores. O futuro
de uma organização está nas mãos dos
que realizam os projetos.
Mas, como demonstra a nossa última
pesquisa Pulse of the Profession®
mais uma vez, empregar práticas
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comprovadas em gerenciamento de
projetos gera um sucesso organizacional
ainda maior. As empresas de alto
Continuação na página 6
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Patrocinadores executivos ativamente engajados

O

principal acionadorDO
sucesso do projeto

E

u quero começar qualquer
discussão sobre patrocinadores
executivos enfrentando uma
verdade universal sobre qualquer
projeto. Projeto é um empreendimento
colaborativo entre duas partes: aqueles
que esperam ter um resultado para o
negócio e aqueles que podem entregar
esse resultado.
A possibilidade de fracasso do projeto
ocorre quando uma dessas partes
deixa de cumprir o seu papel. Os
patrocinadores executivos discutem
a vontade corporativa na mesa: o
orçamento, os recursos e o “sonho” que
envolve o resultado desejado para o
negócio. As equipes do projeto colocam
à disposição as suas capacidades,
ferramentas, técnicas e atributos
pessoais para o projeto.
Quando o patrocinador executivo
define um resultado com clareza e sem
ambiguidades, tem o orçamento e os
recursos necessários e estabelece um

prazo realista para entregar o valor de
negócio, a probabilidade de sucesso
aumenta significativamente.

necessária para gerenciar o projeto, a
probabilidade de tornar o “sonho em
realidade” aumenta ainda mais.

Quando a equipe do projeto possui
sólidas habilidades e capacidades do
negócio, e é apoiada por um gerente
de projeto com o nível adequado
de capacidade e a experiência

A questão é: se as duas partes fazem
os seus respectivos “trabalhos”, por
que continuamos a ter tantos projetos
fracassados?
Continuação na página 4
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Do Conselho Continuação da página 3
Elaboração progressiva
A pesquisa do PMI no relatório Pulse of the
Profession® mostrou que ter patrocinadores executivos ativamente engajados é o
principal gerador do sucesso do projeto.
A maioria dos projetos só terá sucesso se
o patrocinador executivo trabalhar com a
equipe do projeto nos estágios iniciais do
projeto para elaborar progressivamente
a definição do resultado do negócio. Esta
relação simbiótica entre um patrocinador
executivo ativo e a equipe do projeto é
o requisito para produzir o resultado do
negócio e o valor que o projeto irá trazer.
O interfuncionamento entre o gerente
do projeto e o patrocinador executivo é
um elemento crítico para estabelecer e
manter o engajamento ativo, necessário para o sucesso. Esses dois jogadores
principais precisam ter uma “mentalidade
semelhante” quando se trata de alcançar
os resultados para o negócio desejado
pelo patrocinador executivo. Eles também
precisam ser estratégicos (mantendo os
olhos no prêmio) e operacionais (dedicando atenção especial a todos os detalhes).
Estar atento às duas esferas permite agir
como controle e equilíbrio um ao outro.

Um relacionamento de confiança
O gerente do projeto e o patrocinador
executivo devem estabelecer uma
relação de confiança acompanhada de
comunicação aberta, franca e respeitosa.

A verdade é que nenhum projeto flui sem
problemas. Sempre haverá problemas.
Quando percebem a confiança de seus
patrocinadores executivos, os gerentes
de projeto provavelmente comunicarão
os possíveis problemas, sem demora. Isso
significa que os pequenos problemas que
poderiam se tornar grandes são resolvidos
no início dos seus ciclos. Nos casos em que
o problema requer o apoio executivo, o
apoio está lá porque o executivo está ciente.

executivos sobre como estes podem
apoiar equipes de projeto:

Se um patrocinador executivo reage a
más notícias de modo punitivo e destrói
a confiança, o gerente do projeto tentará
resolver o problema por si mesmo. Pode
acontecer que o nível do gerente de projeto na hierarquia corporativa não seja alto
o suficiente para implementar soluções
efetivas para os problemas. Isso pode causar problemas que, quando aparecem mais
tarde, poderiam ter sido facilmente resolvidos pelo apoio executivo antecipado.

3. Se alguém achar que deveria
estar “entre” você e o gerente do
projeto, deixe claro quem é o dono
do projeto (você!) e confirme se o
gerente do projeto tem acesso livre e
desimpedido até você.

A minha máxima é: “você recebe a reação
que merece” no relacionamento e na comunicação entre o patrocinador executivo
e o gerente do projeto. Se houver confiança,
respeito e apoio entre eles, e se as comunicações forem abertas e honestas, a probabilidade de sucesso do projeto será maior.

A lista de desejos
Temos aqui uma lista de desejos de
gerentes de projeto para patrocinadores

521.451

…em mais de
208 países

O PMI tem 292 Capítulos
e 14 potenciais Capítulos

2. Esteja disponível de forma regular
para discutir o projeto diretamente
com o gerente do projeto.

4. Se for necessário tomar uma decisão,
obtenha os melhores dados disponíveis
no momento e decida. Perceba que
nenhuma decisão será feita com base em
informações perfeitas: todas as decisões
são imperfeitas na melhor das hipóteses.
5. Remova os obstáculos para o sucesso do
projeto na medida em que aparecem.
Pequenos obstáculos ficam maiores
quando não são rapidamente eliminados.
6. Comemore as vitórias do projeto e
certifique-se de que toda a organização saiba das vitórias. Uma equipe
de projeto une o seu ego coletivo em
torno de seu projeto. Quando vencerem, grite alto para que todos saibam!
Estatísticas de 28 fevereiro 2017

Ficha de dados do PMI
TOTAL DE MEMBROS

1. Defina claramente o que deseja que
o projeto entregue. Se não souber,
admita o fato e trabalhe com a
equipe do projeto para identificar
progressivamente o resultado.

O PMI ultrapassou a marca de 500 mil membros!
CERTIFICAÇÕES

Totais de Detentores Ativos:

CAPM® Certified Associate in Project Management
PMP® Project Management Professional
PfMP® Portfolio Management Professional
PgMP® Program Management Professional
PMI-RMP® PMI Risk Management Professional
PMI-SP® PMI Scheduling Professional
PMI-PBA® PMI Professional in Business Analysis
PMI-ACP® PMI Agile Certified Practitioner

PUBLICAÇÃO

34.859
839.682
530
2.217
4.549
1.801
2.143
20.087

5.881.794

Total de cópias de
todas as edições*
do Guia PMBOK®
em circulação
* incluindo as traduções

publicadas pelo PMI
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E o desejo do número um é...
Decisões oportunas. Muitas vezes,
o projeto fica atolado pela falta de
decisões. Isso queima tempo e dinheiro.
Aguardar informações perfeitas (ou mais
informações, melhores informações ou
informações para corroborar outras já
em mãos) cria um dilema de projeto,
que pode resultar em tempo, dinheiro e
entusiasmo perdidos.
Pessoalmente, testemunhei projetos
onde uma decisão do patrocinador
executivo ficou pendente por semanas,
e isso fez com que os membros da
equipe ficassem sentados, aguardando
as mesmas semanas, impossibilitados de
avançarem o projeto.
Por que isso é tão importante? Lembrese: o ego coletivo de uma equipe de
projeto está vinculado à entrega bemsucedida do seu projeto. Eles têm um
mandato que desejam cumprir e com
sucesso. Ninguém vem trabalhar para
falhar e não cumprir prazos.
As decisões “pendentes e sem fim”
reduzirão o entusiasmo pelo projeto
(da organização e da equipe do
projeto). Se o entusiasmo desaparecer,
a probabilidade de sucesso também
desaparecerá.

Jogue a carta vencedora
Assim, como aumentar o engajamento
dos patrocinadores executivos? Eles
sabem que têm muito de si mesmos em
risco. No final, o sucesso se refletirá em
como a corporação é vista e, por sua
vez, como eles serão considerados.
Muitos gerentes de projetos gostam
de transmitir aos seus patrocinadores
executivos a desvantagem de não
estarem engajados. Digo que, muitas
vezes, tal discussão é considerada
uma ameaça. Coloca o patrocinador
executivo na defensiva e instila a
mensagem de que você está procurando
alguém para culpar se as coisas não
forem bem encaminhadas.

É por isso que eu gosto de jogar para
ganhar. No meu trabalho, constatei que
se você pede ajuda a uma pessoa, ela será
mais propensa a fornecer o apoio de que
você precisa. Se você puder identificar
essa ajuda constante, então, o apoio, o
engajamento e a contribuição do patrocinador executivo aumentarão a probabilidade de sucesso; isso desenvolverá maior
sentimento de apropriação nessa pessoa.
Não é ameaçador, e ao mesmo tempo
oferece responsabilização ao patrocinador
tornar o projeto um sucesso.

Mais engajamento:
isso é estratégico!
À medida que a natureza do
gerenciamento de projetos se torna
mais estratégica, as organizações
aumentarão a ênfase nos
patrocinadores executivos que apoiem 
suas equipes de projeto?
Sim! É a resposta curta e gentil. Na
medida em que as organizações
percebam a forte conexão entre
alcançar uma estratégia desejada
e o seu futuro estado previsto, e
a implementação efetiva dessas
estratégias, a responsabilidade assumida
pelos patrocinadores executivos será
ainda maior. As organizações precisam
ser eficazes no apoio aos projetos que
implementam essas estratégias.
Hoje em dia, muitas organizações
desenvolvem uma estratégia em nível
executivo e, depois, elevam-na para
atravessar a fronteira para o lado
operacional da organização para tornála realidade. Essa fórmula resultou em
muitas falhas na implementação de
estratégias. Culpar os executivos que
desenvolveram essa estratégia por
torná-la real por meio do seu apoio
direto à implementação de projetos é
um elemento-chave para aumentar a
probabilidade do sucesso estratégico.
Existem dois aspectos para garantir
que um projeto esteja conectado à
estratégia de negócios. Primeiramente,

é preciso garantir o alinhamento
estratégico do projeto. Do contrário,
a primeira coisa que o patrocinador
executivo deveria fazer seria perguntar
“por que estamos fazendo isso?”
E mais importante: o gerente de projeto
entende como o projeto está alinhado
com a estratégia maior da organização.
Isso pode ajudar o gerente do projeto
a tomar as “pequenas” decisões do dia
a dia que irão apoiar o patrocinador
executivo a obter o valor de negócio,
motivo pelo qual o projeto foi aprovado
em primeiro lugar.
Se, por exemplo, o novo produto em
desenvolvimento deve ser o primeiro a
ser comercializado, isso indica ao gerente do projeto que o cronograma é muito
mais importante do que fazer o produto perfeito. Às vezes, produzir com
perfeição é mais importante do que a
urgência de chegar ao mercado. Se esta
informação não estiver disponível, o gerente do projeto fica impossibilitado de
tomar as “pequenas decisões” corretas
ou de fazer as “boas recomendações” ao
patrocinador executivo.

Caros patrocinadores:
Provavelmente existem muitos
patrocinadores executivos que, ao ler
este artigo, pensem: “mas o nosso papel
implica muito mais que simplesmente
sancionar o projeto”. Sim, implica! E
isso é só a ponta do iceberg!
Ser um patrocinador executivo eficiente
significa trabalhar e apoiar as suas
equipes de projeto. Não quer dizer, no
entanto, que você precise conhecer
os “mínimos detalhes”, pois haveria o
risco perder a visão macro e do valor do
negócio.
A relação entre um patrocinador
executivo e sua equipe do projeto trata,
de fato, de “capacitar as pessoas para
transformar ideias em realidade”: um
sentimento que passa a ser a aspiração
do PMI.
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Ir além das práticas recomendadas
Continuação da página 1

desempenho perdem recursos 21 vezes
menos do que as suas contrapartes de
desempenho inferior. E, desde 2013,
houve uma queda de 27% no volume
de recursos que as organizações estão
desperdiçando devido ao desempenho
inferior em projetos. As organizações
podem reinvestir o valor economizado
em outras áreas, e isso lhes permitirá
operações mais rápidas em busca de
maior sucesso.
As três principais formas pelas quais as
podem economizar dinheiro e trazer
sucesso para o projeto são:
■ Investir em patrocinadores executivos
ativamente engajados.
■ Evitar scope creep.
■ Amadurecer capacidades de entrega
de valor.

Realizada desde 2006, o Pulse of the Profession do PMI é a pesquisa anual
global com profissionais de gerenciamento de projetos, que compila as
principais tendências da profissão neste momento e para o futuro.
A edição de 2018 destaca comentários e percepções de 4.455 profissionais do
projeto, 447 executivos seniores e 800 diretores de EGP de grande variedade
de setores e regiões.
Para ler o relatório e conhecer pesquisa anterior do Pulse, consulte PMI.org/Pulse.

padronizadas de gerenciamento de
projetos?
■

■

Melhor para práticas futuras
Apenas empregar as práticas
recomendadas talvez já não seja mais
suficiente. O ambiente em constante
mudança levou a uma evolução
das práticas recomendadas para as
próximas práticas à medida que as
organizações tentam se preparar para o
futuro. Este relatório Pulse fornece uma
perspectiva inicial sobre as tendências
que têm transformado o cenário da
entrega de valor, como os profissionais
de projeto se adaptam ao fato e como
as organizações estão reagindo.

■

O estado atual

■

O relatório fornece observações sobre
o estado atual do gerenciamento de
projetos em nível global. Responde a
perguntas como:
■

■

■

As organizações aumentaram a sua
agilidade organizacional?
Em qual proporção as organizações
sentem que suas capacidades de
percepção de benefícios estão
amadurecidas?

De olho no futuro
As organizações precisam olhar
(e pensar) no futuro. Quais são os
desafios que surgem à medida que
as equipes do projeto misturam
habilidades como design thinking,
lean e ágil?
Os insights incluem:

■

Qual é o valor do gerenciamento de
projetos?
Como um escritório de
gerenciamento de projetos
corporativo pode fechar a lacuna
entre estratégia e entrega de valor?
Quantas organizações usam práticas

Qual a relevância da certificação para
gerentes de projetos com carreiras
estabelecidas?

■

O futuro da entrega de valor é um
espectro de abordagens, incluindo
preditiva, ágil e híbrida, e o que vier a
seguir.
Os profissionais do projeto ampliarão
suas habilidades e aprenderão
novas maneiras. Os diretores de
EGP dizem que o papel do gerente
de projeto está se expandindo para
incluir assessor estratégico, inovador,
comunicador, grande pensador e
gerente versátil.
As organizações dependerão de seus

profissionais de projeto para tirar
proveito de mudanças radicais, e não
apenas reagir a elas.
O sucesso em nosso ambiente
atual que muda rápido requer
combinar habilidades tradicionais de
gerenciamento de projetos com uma
compreensão do mercado atual, um
profundo conhecimento dos produtos
e serviços da organização e como esses
produtos e serviços têm sido usados 
pelos clientes.
Organizações de alto desempenho
dizem que o desenvolvimento de
habilidades digitais em gerenciamento
de projetos é importante. E todas as
organizações (e membros da equipe
do projeto) precisarão lidar com o
crescimento da economia do trabalho
autônomo ou a prevalência de
contratos de curto prazo ou trabalho
autônomo, em oposição aos empregos
permanentes.
Ao longo de 2018, a nossa liderança de
pensamento explorará o gerenciamento
do impacto das tecnologias de
mudanças radicais. Fique atento a
relatórios detalhados a cada trimestre,
focados em novas tecnologias que
criam desafios para as organizações e
a crescente necessidade de a força de
trabalho estar pronta para transformar
esses desafios em oportunidades.
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Gerenciamento de projetos
para ﬁns sociais.

Oportunidades para bolsa e prêmio da PMIEF

O seu futuro está em suas mãos

A

Educational Foundation do
PMI (PMIEF) tem o prazer de
convidar alunos de faculdades/
universidades e profissionais de
gerenciamento de projetos a se
candidatarem às várias oportunidades
de bolsas e prêmios oferecidos durante o
ano. Graças ao apoio e às contribuições
de várias comunidades e doadores do
PMI, esses programas oferecem apoio a
alunos matriculados em disciplinas de
graduação relativas a gerenciamento
de projetos e a profissionais envolvidos
na educação continuada, bem como
reconhecem as contribuições de destaque
no campo. Os tipos de oportunidades de
bolsas e de prêmios estão listados abaixo.
Visite pmief.org para critérios e detalhes
específicos.

Oportunidades de bolsas
Pedido de bolsas acadêmicas à PMIEF
Data limite: 1º de maio
A candidatura está aberta a estudantes do
ensino médio e da faculdade/universidade
que planejam realizar estudos de nível
superior em gerenciamento de projetos
ou em um campo afim durante a última
metade de 2018. Indivíduos matriculados
atualmente em um programa de
graduação de bacharelado, mestrado ou
doutorado são convidados a se candidatar
também. Os alunos que cumpram os
critérios requisitados serão considerados
para todas as bolsas acadêmicas. Não será
preciso fazer pedidos separados. O valor
da bolsa varia de USD 2.500 a USD 7.500.
Pedido de bolsas de estudo de
desenvolvimento e treinamento
profissional à PMIEF.
Datas limites: 1 de julho e 1 de setembro
Os pedidos de bolsa estão abertos
a profissionais de gerenciamento de

projetos emergentes e estabelecidos,
organizações sem fins lucrativos/ONGs,
professores e administradores que
buscam aprimorar o seu aprendizado
em gerenciamento de projetos e/ou
uma certificação. Os candidatos serão
considerados para todas as bolsas
de desenvolvimento e treinamento
profissionais reembolsáveis e com
dispensa de taxa de matrícula para as
quais os critérios se cumpram. Não será
preciso fazer pedidos separados. O valor
de reembolso da bolsa varia de
USD 1.000 a USD 3.500.

Este prêmio é patrocinado pelo
International Institute for Learning, Inc.
(ILL), e está aberto a gerentes de projeto
que mais emulam a dedicação profissional
e a excelência de Harold Kerzner, MS,
MBA, PhD. Incentiva-se que as pessoas
que demonstram interesse na educação
continuada e no desenvolvimento
pessoal em habilidades e técnicas de
gerenciamento de projetos se candidatem.

Oportunidades de prêmios

O prêmio se concentra na parceria pro
bono de pessoas e grupos que transferem
habilidades de gerenciamento de projetos
para organizações sem fins lucrativos/
organizações não governamentais. Os
destinatários serão premiados em três
categorias distintas: corporações/agências
governamentais, gerentes de projetos
individuais e Capítulos do PMI.

Os ganhadores de prêmios da PMIEF serão
reconhecidos na Conferência Global do
PMI® em
Los Angeles, Califórnia, EUA.
Prêmio Kerzner pela excelência em
gerenciamento de projetos
Data limite: 15 de maio

Prêmio da PMIEF para o Avanço
comunitário através do gerenciamento de
projetos
Data limite: 20 de maio
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Calendário de eventos
PMI Today Prazos:
JUNHO DE 2018 16 ABRIL
JULHO DE 2018 15 MAIO
Listagens gratuitas no calendário de eventos PMI
Today® são reservadas a atividades organizadas
pelo PMI, suas comunidades e organizações
colaboradoras. Para informações sobre anunciante
pagante nesse calendário, envie e-mail para
advertising@pmi.org. Por favor, consulte o
calendário de eventos do PMI on-line em PMI.
org/events/calendar para mais eventos.

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

26–30 de abril
Capítulo do PMI de Clearlake/Galveston
Seminário no mar
Galveston, Texas, EUA. Junte-se a nós em
um cruzeiro educacional e divertido, com
família e amigos. Confraternize-se com outros
profissionais e ganhe até 16 PDUs. pmiclg.org.

Interessado em ter uma lista de
eventos nesta página da
PMI Today® GRÁTIS? Acesse a página
PMI.org/events/calendar
e clique no link para enviar eventos.
Sua listagem será considerada tanto
para o calendário on-line do site
PMI.org e o calendário da
PMIToday.

PRÓXIMOS

EVENTOS DO PMI
Congresso EMEA
do PMI® de 2018

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

Conferência
Mundial do PMI®

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

Eventos SeminarsWorld®
Grandes especialistas no assunto compartilham
sua experiência e profundo conhecimento em uma
variedade de tópicos. Não importa se você está
tentando desenvolver suas aptidões de liderança,
trabalhar em aptidões subjetivas como comunicação
e colaboração ou mergulhar mais fundo no método
ágil, esses eventos oferecem oportunidades
exclusivas de aprender e conectar-se com a
comunidade de gerenciamento de projetos.
Saiba mais sobre os cursos SeminarsWorld
realizados nesses locais e em todo o mundo. Use a
ferramenta de pesquisa do PMI para treinamento
em gerenciamento de projetos combinado às suas
necessidades específicas. Acesse learning.PMI.org.

9–12 de
Seattle, abril
Washin
gton, EU
23–26 d
A
e
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b
r
il
Mineáp
olis, Min
nesota,
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EUA
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a
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–
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27–28 de abril
Capítulo do PMI de Baltimore, MD
Evento de desenvolvimento profissional
2018 (PDE)
Baltimore, Maryland, EUA. PDE é um evento
educacional e de rede de relacionamentos de
dois dias. Você está pronto para conhecer outros
profissionais, criar o seu kit de ferramentas
de gerenciamento de projetos com os mais
recentes princípios de liderança e ferramentas de
gerenciamento estratégico e mergulhar em 2018
ganhando mais de 15 PDUs? pmibaltimore.org.

MAIO 2018
9 de maio
Capítulo do PMI de Rochester
Dia de desenvolvimento profissional
Rochester, Nova York, EUA. Agende a data do Dia
de desenvolvimento profissional anual do Capítulo
do PMI de Rochester! pmirochester.org.

20–22 de maio
Capítulos do PMI na Austrália
Conferência do PMI na Austrália 2018
Melbourne, Austrália. PMIAC é a principal conferência de gerenciamento de projetos da Austrália
e apresenta as últimas ideias e pensamentos sobre
tópicos de gerenciamento de projetos significativos
para o mercado australiano. O tema "Diversity,
Performance, Well-being (Diversidade, Desempenho, Bem-estar)" terá como base quatro disciplinas:
Visão acadêmica, além das habilidades do Talent
Triangle® do PMI de competências técnicas em gerenciamento de projetos, capacidades de liderança
e especialização estratégica e de gerenciamento de
negócios. pmiaustraliaconference.org.au.

JUNHO DE 2018
22 – 23 de junho
Capítulo do PMI da Turquia
PM Summit 2018 Ankara
Ankara, Turquia. O PM Summit Ankara 2018 (Cúpula do PM de Ankara) é uma importante reunião
de gerentes de projeto, CEOs, pessoal sênior, líderes
e construtores do futuro do gerenciamento de projetos na Turquia. O objetivo da cúpula é aumentar a
conscientização sobre a aprendizagem organizacional: é conhecer uma parte do estilo comercial das
organizações e saber se as organizações têm uma
estratégia de aprendizado. Descubra sessões de especialistas, apresentações, workshops, atividades de
confraternização e muito mais. pmi.org.tr.

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

3 de abril, 12h EDT (UTC –4)

Como gerenciar um projeto de inovação frugal
Continuamos criando produtos que ninguém realmente precisa, que produzem resíduos
que ninguém quer. Precisamos começar a nos concentrar nas condições em que as pessoas
vivem e quais bens e serviços atendem a essas condições. Este webinar irá descrever o que
é inovação frugal, por que é importante e as abordagens que um gerente de projeto pode
assumir para dominar tais projetos. Apresentado por Michael Boyle, PMP, PfMP.

4 de abril, 14h EST (UTC –4)

Planejamento e execução equilibrados em projetos de mudança
Neste webinar, discutiremos os efeitos das práticas comuns de planejamento, a importância
da execução e a melhor forma de equilibrar os dois para que o objetivo final da conclusão
bem-sucedida do projeto seja melhor realizado. Apresentado por Mickey Granot.

19 de abril, 15h EST (UTC –4)

PROGRESSO do projeto: Um guia para o novo gerente de EGP
iniciar suas tarefas
Mesmo enquanto você comemora a sua promoção, expectativas se criam. Reagir e
gerenciar essas expectativas será fundamental para seu sucesso permanente. Esta
apresentação oferece ao novo gerente de EGP um guia para definir metas, definir direção e
prever o sucesso. Apresentado por Mark Malluly, PhD, PMP.

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

SETEMBRO DE 2018

NOVEMBRO 2018

9–11 de setembro
Capítulos do PMI na África
Conferência do PMI da África de 2018

3–4 de novembro
Conferência MENA do PMI de 2018

Port Louis, Maurício. Centenas de visionários
que gerenciam projetos da África se reunirão
em setembro de 2018 para compartilhar
ideias e construir relacionamentos sobre
como aproveitar o poder do gerenciamento de
projetos em projetos de construção, em um
dos mercados emergentes mais diversificados
e ricos em recursos do mundo: a África!
pmiafricaconference.com.

Kuwait City, Kuwait (3 de novembro) e
Manama, Bahrein (4 de novembro). Muitos
palestrantes internacionais compartilharão
o que há de mais recente em temas que vão
da excelência de projeto a EGPs estratégicos
para análise de negócios, e muito mais. Uma
oportunidade única de aprendizagem e novos
relacionamentos.
www.pmimenaconference.org.
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Conexões dos capítulos

notícias | pessoas | projetos

Capítulo do PMI de Lima, Peru pmi.org.pe

Projeto piloto ensina habilidades de projeto a estudantes

O

s voluntários do Capítulo do
PMI de Lima, Peru concluíram
com êxito um projeto piloto
para ensinar habilidades de projeto
em sala, a alunas de 13 a 16 anos. O
projeto surgiu de uma iniciativa para
o bem social com apoio do capítulo,
supervisionada pela ligação do capítulo
com a PMIEF (Fundação educacional
do PMI), liderada por um voluntário do
capítulo e realizada na comunidade de
Piura, no norte do Peru.
Objetivou ajudar a desenvolver
habilidades de projeto para estudantes.
Foram utilizados os recursos
educacionais da PMIEF e o Um guia do
conhecimento em gerenciamento de
projetos (Guia PMBOK®).

Realizações
Desde outubro de 2016, a equipe
tem trabalhado muito, coordenando,
gerenciando restrições, executando,
aprendendo com oportunidades
de aprimoramento, mas acima de
tudo, gerando e fortalecendo os
relacionamentos entre seus membros.
Como resultado, eles chegaram a uma
conclusão bem-sucedida do projeto
piloto na Escola San Gabriel.
Desde o primeiro momento da iniciativa,
os voluntários do capítulo perceberam que
"coisas boas acontecem quando há engajamento com o PMI". Os alunos estavam ansiosos para conhecer os ensinamentos que
lhes seriam transmitidos pelos voluntários.
A resposta da equipe foi "Práticas recomen-

Voluntários engajados com o projeto.

dadas em gerenciamento de projetos com
base no Guia PMBOK®, que irão ajudá-los
durante suas vidas".
À medida que o projeto era executado,
notou-se uma mudança significativa.
Ficou evidente que, ao enfrentar os
riscos e os problemas durante os
workshops, os alunos puderam aprender
a gerenciar melhor os seus projetos.
Os alunos, orientados pelo líder do
treinamento, puderam aprender o padrão
do PMI de forma fácil, ágil e prática.
Depois disso, organizaram uma feira para
apresentação dos seus projetos.
O esforço voluntário deixou claro
para a equipe e os alunos que práticas
recomendadas são encontradas no
gerenciamento de projetos com base

no Guia PMBOK®. Essas práticas não são
apenas úteis, mas se enriquecem com o
conhecimento e ajudam a aprofundar as
capacidades de cada pessoa.
Assim sendo, o projeto Piura está
iniciando uma segunda fase em seu
desenvolvimento como equipe. Como
objetivo, queremos criar alunos
melhores, pessoas e cidadãos melhores
na região de Piura que contribuam para
um futuro mais sustentável e equitativo.
Desde o início e até o ano passado,
os voluntários do Capítulo do PMI de
Lima, Peru, tiveram um papel ativo.
Como a comunidade de Piura pertence
à área geográfica do Capítulo do PMI
de Cajamarca, Peru, a partir de 2018,
os voluntários de Lima trabalharão em
estreita coordenação com este capítulo.
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Até que ponto a tomada de decisões éticas é universal?

O

s gerentes de projeto às vezes
são confrontados com decisões
que poderiam ser consideradas
dilemas éticos. Todos os profissionais
reagem da mesma forma ou as suas
decisões se moldam pela idade, setor,
cultura, gênero, papel ou treinamento?

pela idade dos entrevistados, os
pesquisadores encontraram diferenças
significativas em sete dos 10 casos.
Pode-se deduzir dos resultados que a
consciência dos conflitos de interesse
parece crescer com a idade, assim como
o constrangimento.

Essa foi a base de um estudo de pesquisa
global com 3.500 entrevistados, apoiados
pelo PMI. Lily Murariu, M.Eng., candidata a
DBA em PM, do Ethics Member Advisory
Group (Grupo de Consultoria dos
Membros de Ética) do PMI e Alan Richter,
PhD, da QED Consulting, apresentarão os
resultados desta pesquisa no Congresso
EMEA do PMI EMEA em Berlim,
Alemanha, em 7 de maio às 12:30. Um
artigo técnico sobre este estudo já está
publicado em PMI.org/Ethics.

O setor é outra área que mostrou
diferenças na conscientização de possíveis
conflitos de interesse. As respostas
sugerem que as pessoas do setor de
TI podem estar mais conscientes das
funções de ética ou conformidade.

A pesquisa envolveu 10 casos ou dilemas de
ética hipotéticos que os gerentes de projeto
podem enfrentar, incluindo 10 questões
demográficas. Cada estudo de caso
apresentava quatro opções à escolha, e aos
entrevistados solicitava-se escolher o que
fariam se tivessem que enfrentar a situação.
O conflito de interesses, as violações da
confidencialidade, o tratamento injusto, as
afrontas à dignidade humana, o uso indevido
de recursos e o abuso de autoridade são
alguns dos aspectos éticos apresentados.
Alguns dos estudos de caso éticos incluíram:
■

■

■

■
■

Ficar a par de informações
confidenciais sobre a saúde do CEO
Um provável fornecedor oferece uma
vantagem questionável
Uma excelente oferta de emprego no
meio de um compromisso de projeto
de longo prazo
Relatar, ou não, um possível ato de assédio
Provável plágio de um colega de equipe

Quando os resultados foram analisados 

A demografia relativa ao nível de educação
mostrou menos diferenças entre os
entrevistados. No estudo de caso que
analisou o possível plágio, no entanto, os
resultados sugeriram que as pessoas com
nível de educação mais elevado podem ser
mais diretas e mais orientadas às tarefas
do que ao relacionamento.
A dimensão cultural ou de país mostrou
a maior variabilidade de fatores
demográficos. Os pesquisadores
sugeriram que algumas culturas
tendem mais para o relacionamento,
enquanto outras priorizam as regras
e por isso, talvez, os entrevistados de
algumas partes do mundo reagem de
diferentes formas.
Os pesquisadores
também dizem que
o individualismo na
América do Norte,
o coletivismo na
Europa e mesmo o
coletivismo ainda
maior na Ásia podem
ter afetado as
respostas.
Os pesquisadores
encontraram pequenas
diferenças entre

homens e mulheres na reação aos casos.
Eles dizem que isso pode sugerir que as
mulheres são mais favoráveis e cuidam mais
do relacionamento do que os homens.
Quanto aos papéis, contratados e
consultores, mais propensos a escolher
uma abordagem de confronto, versus
gerentes que poderiam ser considerados
mais orientados às regras.
Uma análise por cargo mostrou que os
gerentes de projetos podem adotar uma
abordagem direta quando confrontados
com dilemas éticos e uma maior
conscientização de conflitos de interesse
do que os gerentes não de projeto.
Ao final, os pesquisadores exploraram a
dimensão universal da ética. Em muitos dos estudos de caso, houve poucas
ou nenhuma diferença significativa em
todas as dimensões da diversidade que
apoiasse a hipótese de universalidade na
tomada de decisões éticas. No entanto,
encontraram as diferenças mais significativas na cultura e a idade.
O artigo técnico completo pode ser
encontrado na página PMI.org/Ethics.
Se você participar do Congresso EMEA
do PMI em Berlim, participe da sessão no
dia 7 de maio às 12h30 para saber mais.
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In Memoriam

Ronald P. C. Waller, CEM, PMP,
PMI Fellow

É

com tristeza que o PMI informa
a morte de Ronald P. C. Waller,
CEM, PMP, PMI Fellow.

há muitos anos, nós permanecemos
amigos. Apresento minhas sinceras
condolências à sua família e seus
amigos".

Ex-presidente do Capítulo do PMI de
Midwest (hoje, Capítulo do PMI de
Chicagoland), Ron esteve no Conselho
de administração do PMI por seis
anos, iniciando processos formais de
planejamento estratégico e financeiro
além de atuar como presidente em
1996, presidente do conselho em 1997 e
presidente ex officio em 1998.

"Ele foi um grande líder para o PMI nos
primeiros dias do nosso crescimento
espetacular", disse James M. Gallagher,
PMP, PMI Fellow. "Ele estabeleceu
bases significativas para o Instituto e a
posição em que se encontra hoje.
"Estive ao lado dele no Conselho de
administração do PMI e, por certo,
a falta de sua presença, sabedoria e
recomendações serão muito sentidas
entre os seus colegas do PMI e amigos
do mundo todo", disse Julie WilsonMuhindi, PMI Fellow.

Membro do PMI desde 1978, obteve a
78ª certificação Project Management
Professional (PMP®). Ele ajudou a
desenvolver a definição do papel
para a certificação PMP® e ajudou no
desenvolvimento do treinamento e
orientação para o exame da certificação
PMP, com apoio do Capítulo do PMI.
Além de criar e expandir a presença do
PMI on-line
e ser PMI India Fellow honorário, ele
era presidente do conselho do PMI
PMP, membro da primeira equipe
de desenvolvimento do Modelo
de maturidade organizacional em
gerenciamento de projetos (OPM3®)
e membro da primeira equipe de
desenvolvimento da certificação Risk
Management Professional (PMI-RMP®).
Por muitos anos, Ron atuou como juiz
do prêmio Projeto do Ano do PMI. Ele
propôs e depois coordenou a união da
Performance Management Association
e do PMI, formando a ex-faculdade
de gerenciamento de desempenho
do PMI. Ele passou mais de quatro
anos desenvolvendo os programas
de competência para o gerente de
projetos da American Society for
Advance of Project Management, atuou
como presidente do seu conselho de
certificação e trabalhou na equipe

J. Kent Crawford, PMP, PMI Fellow,
ex-presidente, observou que "Ron
sempre se concentrava em atender
a nossa associação com uma paixão
que impulsionava o gerenciamento de
projetos. Ele fazia parte de um grupochave de líderes em gerenciamento de
projetos que iniciou o incrível crescimento
e a expansão global que continua a colher
benefícios para o PMI, hoje".
de desenvolvimento da National
Competency Baseline da IPMA
(Internacional Project Management
Association) dos EUA.
David Pells, ex-integrante do Conselho
de administração do PMI, PMI Fellow,
contou que atuou com Ron no conselho
do PMI de 1995 a 1997 e também
que "trabalhamos juntos em várias
iniciativas do PMI, tivemos algumas
aventuras interessantes (reuniões na
Rússia e em toda a América do Norte) e
recebemos, juntos, o prêmio Fellow em
1999. Ron era uma força estabilizadora,
um forte defensor do profissionalismo
e da ética. Embora não falasse com ele

"Ron foi fundamental no trabalho
com a equipe de pessoas criativas
que desenvolveram o PMBOK® e
os programas da credencial Project
Management Professional (PMP®), que
ajudaram a lançar o gerenciamento de
projetos em uma profissão respeitada
e o PMI na posição que detém hoje",
disse Harvey Levine, PMI Fellow, expresidente. "As contribuições que deu
para a profissão e para a organização
foram monumentais. Ron sempre foi
uma potência a ser reconhecida
por sua sabedoria, seu intelecto e
sua dedicação."
Ele deixa sua esposa Beverly, três filhas,
uma irmã e três netos.

