
provenientes de mais de 1.300 
organizações e mais de 60 países que 
absorveram conhecimento e criaram 
redes de relacionamentos em Los 
Angeles, Califórnia, EUA. Quaisquer que 
sejam as disrupções que enfrentavam, 
os participantes encontravam uma 
série de sessões para ajudá-los, de 
inteligência artificial e tomada de decisão 
baseada em dados até transferência de 
conhecimento e habilidades de liderança 
da próxima geração.

N E S T A  E D I Ç Ã O :

om a sua organização em meio a 
uma transformação, Dele Ayansola, 
PMP, entende que não é suficiente 

entregar projetos dentro do prazo e do 
orçamento. Assim, ao participar de sua 13ª 
Conferência Mundial do PMI consecutiva, 
ele escolheu sessões com o objetivo de 
aprimorar as suas habilidades de liderança.

“Comecei como gerente de projetos e depois 
assumi uma função de liderança”, disse 
Ayansola, consultor e gerente de entrega na 
GSK, Londres, Inglaterra. “Não busco mais 
resultados ou benefícios difíceis, sozinho. Me 
concentro também na transformação da 
organização, de ponta a ponta”.

Ayansola estava entre os cerca de 2.800 
profissionais de projetos e programas, 
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Do Conselho

uando encontro colegas 
voluntários em eventos de 
gerenciamento de projetos, 

parece que eu sinto o cheiro da dopamina. 
Você só vê sorrisos, agradecimentos, 
abraços, ofertas de ajuda e conversas 
amigáveis   por toda parte. É muito 
prazeroso encontrar pessoas de outros 
países e culturas, muitas vezes, ano após 
ano, e mesmo depois de todos esses 
anos, o sentimento de pertencer a um 
grupo especial de pessoas persiste. Todos 
alcançamos pequenos sucessos, ajudamos 
em projetos de voluntariado e ajudamos 
outras equipes de voluntários a se unirem, 
mas o sentimento de longo prazo, de 
pertencer a esse grupo incrível, é o que 
realmente conta.

Como voluntário desde 1998, criei uma 
rede de pares, alguns deles voluntários 
há 50 anos ou mais. Então, enviei uma 
pesquisa por e-mail para 75 deles e 
recebi 18 respostas de texto. Este é um 

Continuação na página 4

resultado excepcional: 25% de respostas.

A maioria dos participantes estava 
disposta a ser mentor, por isso, se você 
precisa de um excelente voluntário em 

gerenciamento de projetos para ajudar 
em sua carreira ou na vida, pense em 
participar do evento de um Capítulo 

Thomas Walenta, 
Dipl.Math, PMP, 
PgMP, PMI Fellow Por que se tornar  

um voluntário?
As pesquisas revelam...

Q
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553.150 

6.157.273

CAPM® Certified Associate in Project Management 36.751
PMP® Project Management Professional 887.937
PfMP® Portfolio Management Professional 614
PgMP® Program Management Professional 2.497
PMI-RMP® PMI Risk Management Professional 4.973
PMI-SP® PMI Scheduling Professional 1.905
PMI-PBA® PMI Professional in Business Analysis 3.008
PMI-ACP® PMI Agile Certified Practitioner  24.497

Mais de 6 milhões de edições do Guia PMBOK® já estão em circulação!

Estatísticas de 31 Outubro 2018 

…em mais de 
208 países

O PMI tem 296 Capítulos 
e 14 potenciais Capítulos

TOTAL DE MEMBROS CERTIFICAÇÕES 
Totais de Detentores Ativos: PUBLICAÇÃO

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

em circulação 
* incluindo as traduções
   publicadas pelo PMI

Ficha de dados do PMI

ou uma conferência do PMI e pergunte 
a qualquer um dos 10.000 voluntários 
do PMI que você vai encontrar e, 
provavelmente, eles dirão que sim.

Meus colegas voluntários responderam 
a estas seis perguntas:

Você se lembra por que e 
quando começou o trabalho 

voluntário? E quais eram as suas 
expectativas naquela época?

Alguns se lembram muito bem de 
quando, por exemplo, em 1968 ou 
1969. Alguns começaram o trabalho 
voluntário fora do gerenciamento de 
projetos, como em um clube de pesca, 
um grupo de jovens na escola, com 
escoteiros, na faculdade, durante o 
serviço militar ou numa associação 
comercial.

A maioria, no entanto, começou os 
seus trabalhos em gerenciamento de 
projetos, por exemplo, como líder/
voluntário de um capítulo do PMI. 
Muitos tinham uma razão, como 
retribuir, ajudar os outros e fazer 
parte de algo maior. Outros, como 
eu, tornaram-se voluntários apenas 
por acidente, sem um motivo, e 
continuaram como voluntários.

Em 1998, participei de uma reunião 

de capítulo como membro regular e 
fiquei surpreso quando o presidente 
em exercício perguntou quem queria 
sucedê-lo. Três participantes levantaram 
as mãos e dividimos o trabalho entre 
nós. Permaneci como presidente 
até 2005 e aprendi que deveria 
desenvolver sucessores potenciais com 
antecedência.

Algumas citações dos entrevistados:

■ Foi uma maneira de eu ter acesso a 
outras pessoas que trabalhavam de 
modo semelhante ao meu e aprender 
com elas.

■ Foi imediatamente recompensador 
para o trabalho da empresa, para 
os nossos clientes e para o meu 
crescimento pessoal em consultoria.

■ Fiquei muito impressionado na 
primeira vez em que participei de um 
congresso mundial do PMI.

■ Trabalhar como voluntário era 
fascinante e desafiador ao mesmo 
tempo.

■ Caí no papel de vice-presidente 
(finanças/tesouraria) sem ter ideia de 
onde eu estava me metendo... e nem 
olhei mais para trás.

■ Para obter conhecimento e criar uma 
rede de relacionamentos.

Quando o voluntariado se tornou 
um vício para você? E por quê?

Quatro entrevistados disseram que não 
diriam que é um vício, mas a maioria 
concordou que é. O voluntariado é 
recompensador e apaixonante para todos.

Pessoalmente, conheci excelentes 
profissionais e fiz amigos. O voluntariado 
é uma oportunidade que eu não teria em 
outro lugar (e tentei). E as oportunidades 
no PMI são ótimas para ampliar a sua 
rede, responsabilidades e conquistas: 
de capítulos locais a projetos regionais, 
grupos mundiais e assim por diante. 
Além do trabalho do capítulo, comecei 
a participar de sessões de redação 
das perguntas do exame para Project 
Management Professional (PMP®), 
revisar as candidaturas de Provedores de 
Educação Registrados (R.E.P.), fornecer 
dados para o desenvolvimento de 
padrões e avaliar as candidaturas para o 
prêmio de Projeto do Ano do PMI.

Algumas citações dos entrevistados:

■ As endorfinas fluíam desde o início.

■ As pessoas que conheci eram 
inteligentes, prestativas e apaixonadas, 
e tornou-se um vício estar perto delas.

■ Eu nunca mais olhei para trás 
nem duvidei do valor do meu 

1

2
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envolvimento com o PMI e dos 
benefícios do voluntariado.

■ Eu não acredito que o voluntariado 
seja viciante... o valor ético do 
voluntariado é a escolha.

Em geral, o que você  
recebeu do voluntariado?

Diversos temas surgem dessa questão 
aberta, como satisfação pessoal, 
compreensão mais ampla, rede global, 
amigos, autoconfiança, senso de 
pertencimento, reconhecimento, prática 
de liderança, aprendizado e oportunidades, 
tudo muito útil para desenvolver uma 
perspectiva mais madura.

Eu posso concordar com todos eles, mas 
devo acrescentar que eu também vi o 
voluntariado como uma caixa de areia 
para desenvolver habilidades, impossível 
de desenvolver em meu trabalho normal, 
como estabelecer uma pessoa jurídica 
legal, pagar impostos e negociar contratos. 
E o mais importante, me permitiu a 
experiência de criar uma equipe a partir de 
um grupo de 8 a 12 voluntários, que produz 
continuamente sem qualquer autoridade 
hierárquica. Isso pode ser obtido, com 
sucesso, no conselho de um capítulo. O 
voluntariado mudou quem eu sou.

Algumas citações dos entrevistados:

■ A tranquilidade de que os outros 
também devem se virar com o que 
têm e enfrentam muitos problemas.

■ Sentimento de realização e satisfação.

■ Mentalidade mais aberta, reforçou 
minha atitude positiva e uma forte 
crença na profissão.

■ Obtive conhecimento, diferentes 
perspectivas, discernimento cultural e 
percepções mundiais.

■ Muita satisfação e visibilidade

■ Criei uma nova família.

■ Recebi muito e quase sempre, inesperado.

■ Sensação de contribuir para algo 
significativo.

■ Motivar pessoas em tal ambiente é 
algo especial e isso foi e ainda é uma 
ótima experiência de aprendizado 
para mim.

Você pensa em desistir do 
voluntariado?

Apenas três participantes disseram que 
poderiam desacelerar ou interromper o 
voluntariado quando se aposentassem. 
A grande maioria disse claramente que 
continuam a se voluntariar ativamente.

Pessoalmente, continuo com o 
voluntariado, apesar de estar aposentado. 
Eu até mesmo assumi novas tarefas de 
voluntariado fora do PMI, no Senior Expert 
Service da Alemanha, onde agora ajudo 
jovens refugiados a construir as suas 
vidas como aprendizes e também ajudo 
organizações estrangeiras em governança, 
gerenciamento de projetos e marketing.

Algumas citações dos entrevistados:

■ Só pararei no dia em que não puder 
enfrentar os desafios das atividades 
voluntárias, seja por razões físicas ou 
mentais.

■ Vou me adaptar para garantir que 
minha contribuição continue eficaz.

■ Pretendo continuar pelo menos 
para manter os conhecimentos e as 
amizades desenvolvidas ao longo do 
tempo e para retribuir à profissão.

■ Não consigo desistir.

Qual conselho você daria para 
os novos voluntários?

Comece devagar e permita que cresça com 
o tempo. Não se comprometa demais. 
Contribua e você será recompensado.

Estas também são minhas opiniões 
pessoais. E compartilho com você 
algumas das minhas crenças, porque 
elas me ajudaram a tirar o máximo 
proveito do voluntariado:

■ Acredito ser responsável pelo modo 

com que gasto a minha vida e o meu 
tempo (digo que não sem maus 
sentimentos).

■ Acredito que conhecer outras pessoas 
de diferentes culturas e regiões, ouvi-
las e respeitá-las é a chave para a 
diversidade e terminar com o racismo 
e a xenofobia (alguém disse que viajar 
cura o racismo).

■ Acredito que aceitar as consequências 
de cada decisão que tomo é o segredo 
para a felicidade. Ajuda a evitar a 
vergonha e o arrependimento e ajuda 
a olhar para frente, não para trás. Uma 
vez definida a escolha, lide com ela.

Algumas citações dos entrevistados:

■ Construa o seu voluntariado com base 
em motivação intrínseca.

■ Comece devagar e não se 
comprometa demais.

■ Aprenda constantemente e ganhe 
conhecimento valioso.

■ Contribua, contribua e contribua, e 
você verá que a recompensa chegará. 
Envolva-se sempre.

■ [Voluntariado] é como um exercício. É 
preciso começar pequeno e trabalhar 
até atingir esforços maiores.

■ O voluntariado é uma ótima maneira 
de aprender a trabalhar bem em uma 
equipe diversificada.

■ Não se detenha no que você poderá 
ganhar: veja o que pode fazer pela 
associação, grupo ou causa.

■ O voluntariado é a verdadeira arte de dar.

■ Posso adquirir diferentes qualificações 
e usá-las no trabalho.

Você pensaria em orientar 
novos voluntários se eles lhe 

pedissem?

Surpreendentemente, a maioria (15) 
disse que estaria disposta a se tornar um 
mentor para novos orientandos.

Eu também.

3 4

5

6
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Preparar, apontar, mudar! 
Continuação da página 1

Definidores de mudanças, uni-vos!
Um tema evidente da conferência, a 
transformação demanda uma mentalidade 
pronta para mudança, alinhada a uma 
visão estratégica, mesmo em meio 
a obstáculos assustadores. “Quanto 
mais cedo pudermos lidar com a nossa 
realidade, mais cedo aceitaremos que a 
mudança não é uma coisa ruim”, disse o 
palestrante de abertura, Jon Dorenbos, 
ex-jogador profissional de futebol dos EUA, 
que se tornou mágico. Ao longo de sua 
vida, circunstâncias trágicas forçaram-no a 
se adaptar: do seu pai que assassinou sua 
mãe até a cirurgia aberta de coração, que 
encerrou sua carreira esportiva.

Em cada caso, Jon se levantou, acreditando 
no apoio de outros profissionais: 
terapeutas, médicos, familiares e 
companheiros de equipe. “Você se forma 
com as pessoas ao seu redor”, disse ele. 
“Mantenha ao redor pessoas que você 

deseja que ganhem, mais do que as de 
quem você deseja ganhar”.

Encontrar os companheiros de equipe que 
nos apoiam geralmente significa adaptar-
se a diferentes estilos de trabalho. À 
medida que a geração Z ingressa na força 
de trabalho e a do milênio assume mais 
papéis de liderança ao lado da geração X e 
dos baby boomers, os gerentes de projeto 
devem entender e criar empatia com as 
diferentes abordagens de comunicação e 
tomada de decisões de cada grupo, disse o 
palestrante Cam Marston.

“Você se tornará infinitamente mais 
poderoso se puder compreender as suas 
preferências, colocá-las de lado e deixar 
brilhar as preferências de seus colegas”, 
disse Cam, presidente e proprietário da 
Generational Insights.

A mensagem chegou até Pritika Bhan, 
coordenadora de projetos, Johnson & 

Johnson Vision, Milpitas, Califórnia, EUA

“As necessidades das equipes são tão 
diferentes, por isso, como líder, você 
realmente precisa conhecer sua equipe”, 
disse Pritika, que participou com uma 
equipe do escritório de gerenciamento 
de projetos (EGP) da sua empresa. 
“Fazer isso é compreender onde eles 
estão. Você precisa tratar as pessoas 
com respeito. O fator “pessoa” é 
realmente fundamental. As pessoas 
fazem com que as coisas aconteçam.

E isso, claro, inclui inovação. Como 
chefe de planejamento estratégico da 
Google, Abigail Posner está sempre à 
procura de grandes ideias. Seu segredo? 
Estabelecer conexões que os outros não 
têm, disse ela na palestra final. Para que 
isso aconteça, os gerentes de projeto 
devem estar abertos a estímulos de 
uma série de colaboradores.

Jon Dorenbos Cam Marston
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“Quanto mais puder pensar com 
pessoas, especialmente aquelas que 
pensam de modo diferente, mais 
criativo você será”, disse Abigail.

Rodney Hicks, PhD, PMP, constatou que 
os palestrantes principais falavam de 
aplicações do mundo real. Como diretor 
da cadeia de suprimentos da Evolve 
BioSystems Inc., em Davis, Califórnia, EUA, 
ele trabalha com um mix de gerações: baby 
boomers, X e milênio. E todos trabalhando 
em prol de um objetivo comum.

“No final, apenas temos que dizer: 'Ei, 
vamos conhecer a sala de conferências 
e constatar quem somos e contra o que 
estamos trabalhando'”, disse Rodney. “Se 
fizermos isso, provavelmente teremos 
muitos insights”.

Impacto súbito
Para Dexter Smith, gerente de auditoria 
interna do Ministério de Infraestrutura 
Pública em Georgetown, Guiana, 
participar da conferência foi uma 
recompensa de sua organização por 
ele ter obtido a sua certificação Project 
Management Professional (PMP®).
em setembro. A recompensa para ele 
(e sua organização) é um tesouro de 
conhecimentos recém-descoberto sobre 
o gerenciamento de partes interessadas.

“Como auditor, você se depara com 
muitas partes interessadas, em 
especial empreiteiros”, disse ele. “Esta 
conferência me ensinou como lidar e 
interagir melhor com eles e como obter 
informações importantes”. Continuação na página 8

A ação não se limitou a workshops 
e sessões educacionais. O salão de 
exposições do PMI forneceu eventos 
interativos, consultoria técnica, uma 
estação de bem-estar, treinamento 
privativo e muitas oportunidades de 
confraternização.

E, na última noite do evento, alguns 
participantes optaram por deixar o 
gerenciamento de projetos de lado para 
ter aulas de boliche e salsa.

Se parece que você perdeu essa, calma! 
A conferência do ano que vem, marcada 
para 5 a 7 de outubro na Filadélfia, 
Pensilvânia, EUA, também comemorará 
o 50º aniversário do PMI.

Mestre de cerimônias, Stephen Maye. Abigail Posner
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Preparar, apontar, mudar! 
Continuação da página 7

Mais, mais, mais
Veja a cobertura da conferência do 
PMI no Twitter  
(@PMIevents) e no Instagram 
(@PMI_org). Confira na seção 
Vozes do blog de gerenciamento de 
projetos ProjectManagement.com 
a recapitulação diária do congresso 
feita por Cyndee Miller. 
 

Até o ano que vem!
Conferência Mundial do PMI® 2019 
Filadélfia, Pensilvânia, EUA
5–7 de outubro 2019

Scott Shellstrom e Bill Stainton conduziram uma sessão inovadora do Change Lab.

Multidões no salão de exposições.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=8&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com
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Saíram os resultados da eleição

Conheça o Conselho de  
administração do PMI de 2019

O Conselho de 2019 escolhe seus 
executivos 
O próximo Conselho de Administração do 
PMI, com reunião em Los Angeles, Califórnia, 
EUA, escolheu seus executivos para 2019: 
■ Atuará como presidente será Randall 

T. (Randy) Black, P.Eng., PMP
■ Atuará como presidente do Comitê de 

Supervisão Estratégica será Roberto 
Toledo, PMP

■ Atuará como presidente do Comitê de 
Compensação será J. Davidson Frame, 
PhD, PMP, PMI Fellow

■ Atuará como presidente do Comitê 
de Auditoria será Terri Knudson, PMP, 
PgMP, PfMP
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Os vencedores da eleição vão 
se juntar a esses membros que 
voltam para formar o Conselho de 
administração do PMI de 2019:
■ Tony Appleby, MBA, PMP
■ Margareth Carneiro, MBA,  

MSc, PMP
■ J. Davidson Frame, PhD, PMP,  

PMI Fellow
■ Terri Knudson, PMP, PgMP, PfMP
■ Caterina (Cathy) La Tona, BCS,  

PMP, PfMP
■ Tejas Sura, MS, MBA, PMP, PfMP 
■ Jennifer Tharp, PMP
■ Roberto Toledo, PMP
■ Thomas Walenta, PMP, PgMP

nosso votos foram computados e vários novos membros passarão a 
integrar o Conselho de administração do PMI em 2019. Um diretor 
retornará para um segundo mandato de três anos.

Este grupo de voluntários lidera o Instituto e supervisiona a direção estratégica do PMI.

Em fevereiro de 2018, após muita consideração e discussões, o Conselho de 
Administração aprovou uma resolução para reduzir seu tamanho de 15 para 12, 
mantendo-se no âmbito de 12 a 18 previsto no Artigo VI do Estatuto Social. As 
pesquisas apontam para uma tendência a conselhos menores, porque oferecem 
supervisão mais eficiente da administração, interação aprimorada e focada entre 
os diretores e agilidade. Começando com esta eleição e completando com a elei-
ção para o Conselho de 2020, a transição para 12 será implementada com quatro 
candidatos eleitos pela votação de cada ano.

V

Beth Partleton, PMP, PMI 
Fellow (também atuou de 
2008–2013 no Conselho 
de Administração do PMI 
e como presidente em 
2011)

LuAnn Piccard, PMP Galen Townson, PMP

 
Ingressam agora no Conselho:

Randall T. (Randy) 
Black, P.Eng., PMP

Eleitos para um 
segundo mandato:

Depoimentos  
sobre a conferência
“A conferência global é uma ótima 
oportunidade para aprender, estudar 
e interagir. É também uma chance 
para eu aumentar minhas habilidades 
em gerenciamento de projetos. Eu 
vim com o objetivo de aprender mais 
sobre coaching e mentoria. Quero 
desenvolver melhores habilidades de 
comunicação e liderança para poder 
ajudar a orientar jovens colegas”.

— Satoko Toyama, PMP,  
 gerente de projeto, IBM Japan,  
 Chigasaki, Japão

“Eu gosto da variedade de 
conteúdo dos palestrantes de 
destaque e das sessões (…) e de 
ouvir diferentes perspectivas ou 
diferentes maneiras de resolver o 
mesmo problema”.

— Margaret Quiggle, 
 pesquisadora associada,  
 Georgia Tech  
 Research Institute,  
 Atlanta, Geórgia, EUA

“Esta conferência realmente ajuda 
a melhorar minhas habilidades de 
comunicação. Trabalho com muitas 
partes interessadas complexas em 
finanças, do departamento técnico 
aos patrocinadores executivos. 
Agora, posso conversar, entender e 
ser entendida por eles, e saber como 
ajudá-los a tomar boas decisões”.

—  Abdulrahman 
Alkhorayef,  gerente, 
departamento financeiro, 
Ministério da Justiça,  
Riade, Arábia Saudita

“Estar na conferência é como 
mergulhar em outro mundo. 
Podemos ver o que vem por aí e o 
que há de novo”.

— Pritika Bhan,  
 coordenador de projeto, 
 Johnson & Johnson Vision,   
 Milpitas, Califórnia, EUA
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 definidores de mudanças” foi o tema da 
Reunião do Instituto de Liderança do PMI 
(LIM) de 2018 — América do Norte, em 
que 972 líderes voluntários se reuniram 
para este encontro anual inspirador.

Esta reunião teve um bônus: o lançamento 
de um ano inteiro de comemorações, 
culminando com o 50º aniversário do PMI 
em outubro de 2019. As atividades tiveram 
início com um evento de networking da 
LIM apresentado por Jim Snyder, fundador 
do PMI, PMI Fellow.

Os participantes representaram 223 
capítulos do PMI, provenientes de 57 
países. Eles reservaram um tempo de 
suas agendas lotadas para compartilhar 
os sucessos e desenvolver as habilidades 
de liderança necessárias para operar e 
sustentar os valores de seus capítulos.

O evento começou de maneira 
“localizada”, com reuniões regionais 
realizadas entre os capítulos vizinhos dos 
participantes. No encerramento, houve 
uma oportunidade de aprender e interagir 
com profissionais que participavam da 
Conferência Global do PMI. Os presentes 
na LIM puderam participar de uma sessão 

Reunião do Instituto de Liderança do PMI® de 2018 — América do Norte

A transformação está entre os tópicos da LIM
geral com um palestrante de destaque, 
além de sessões educacionais. Eles 
tiveram acesso ao salão de exposições e 
aos eventos de confraternização.

No entanto, a lição mais valiosa para muitos 
participantes foi o senso familiar obtido 
nas atividades informais, como as duas 
noites de socialização. Foram dias repletos 
de atividades bem distribuídas para os 
participantes das palestras inspiradoras, 
reuniões regionais e sessões de discussão.

Os cursos das sessões de debates 
abordaram muitas áreas importantes para 
os capítulos do PMI e respectivos líderes:
■ Acadêmicos
■ Governança associativa
■ Gerenciamento financeiro
■ Desenvolvimento de liderança
■ Marketing e comunicações
■ Associações
■ Ferramentas e recursos do PMI
■ Desenvolvimento profissional
■ Tecnologia
■ Envolvimento de voluntários
■ Mentores Regionais
■ Bem-estar

Houve também um workshop para ex-
alunos da Master Class do Instituto de 
Liderança, bem como uma sessão com 
os que participam pela primeira vez. Essa 
sessão permitiu que os novos participantes 
tivessem a oportunidade de conhecer líderes 
de voluntários seniores e funcionários do 
PMI dedicados a fornecer o apoio necessário 
para que os voluntários fossem eficientes e 
bem-sucedidos em suas funções.

Palestrantes de destaque
Matthew Luhn falou sobre “criatividade 
inspiradora no espaço de trabalho”. Como 
um dos criadores da história original da 
Pixar Animation Studios, Matthew ajudou 
a construir a cultura criativa em um dos 
grupos de produção cinematográfica de 
maior sucesso na história de Hollywood. 
Ele compartilhou dicas e técnicas práticas 
para promover a criatividade no local 
de trabalho e aproveitar o poder dos 
relacionamentos e histórias autênticas para 
se conectar com comunidades e clientes.

Um mosaico de fotos dos participantes será o tema do convite para a LIM do próximo ano.

Cathy La Tona, presidente do PMI
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Mallory Weggemann falou sobre como 
“todos temos a capacidade de mudar o 
mundo”. Ela compartilhou a sua incrível 
história de superação de obstáculos, da pa-
ralisia permanente que sofreu aos 18 anos e 
dos danos motores no seu braço aos 24 até 
participar de dois Jogos Paraolímpicos e ser 
medalhista em um deles. Ela insiste em di-
zer que a sua história ainda está acontecen-
do e quaisquer que sejam as circunstâncias 
limitantes, todos escolhemos diariamente 
se vamos permitir que nos dominem ou se 
enfrentaremos nossos desafios.

Jon Dorenbos, jogador aposentado da 
National Football League e mágico de 
entretenimento, apresentou a palestra 
“A vida é mágica”. Discutiu a importância 
da disciplina, do trabalho em equipe, da 
perseverança e da aceitação do fracasso 
para alcançar um objetivo comum.

Mallory Weggemann é recebida por integrantes do Grupo de Consultoria de Membros do Capítulo, Lynn Shannon, PMP, e Elizabeth Borges, PMP.

Matthew LuhnContinuação na página 12
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Testemunho de um participante veterano
De Nagendra Roy, MBA, PMP, Vice-presidente – Conselho de 
Administração Executivo, Capítulo do PMI de Atlanta

Falamos. Compartilhamos. Aprendemos. Foi divertido. Criamos lembranças. 
Uma das melhores e mais empolgantes reuniões da qual eu já fiz parte, é 
tudo o que posso dizer! A LIM da América do Norte foi uma experiência única 
e me proporcionou uma excelente plataforma para trocar ideias, aprender, 
compartilhar e exibir as nossas competências.

Eu ainda não consigo esquecer os grandes momentos: a sessão inaugural com 
toda a sua grandeza, o comparecimento em massa, os efeitos visuais e tudo o 
mais! Do início ao fim, tudo foi perfeitamente conduzido e totalmente inspirador.

Outro marco decisivo que contribuiu para a glória deste evento foi a cerimônia 
de formatura da Master Class de 2018 do Instituto de Liderança do PMI (com 
a presença de Valerie Merced, PMP, do Capítulo do PMI de Atlanta): Parabéns a 
todos os envolvidos!

Foi empolgante a oportunidade de ter uma conversa maravilhosa com o nosso 
amado membro fundador do PMI, o incrível Jim Snyder! É sempre uma grande 
honra conhecê-lo: você é a mente que dá apoio a essa gloriosa e mundialmente 
conhecida comunidade do PMI!

Sinto um friozinho na barriga com a proximidade dos 50 anos do PMI em 
outubro de 2019! Uma jornada gratificante e surpreendente! Posso literalmente 
sentir e experimentar a transição da comunidade e o seu impacto na sociedade 
nos últimos anos.

Impressões dos participantes  
de primeira viagem
“Como novo membro do conselho de 
administração [do capítulo] e participante 
da LIM pela primeira vez, fiquei realmente 
impressionado com a disposição de outros 
participantes de compartilhar as práticas 
recomendadas usadas para trazer sucesso 
aos seus capítulos”, disse Eric Burch, PMP, 
vice-presidente de finanças do Capítulo 
do PMI de Tucson, Arizona EUA. “Não vejo 
a hora de poder retribuir com a mesma 
generosidade desses líderes”.

Eric considerou os dois seminários sobre 
finanças do capítulo particularmente 
úteis. “Os apresentadores não só 
eram muito bem informados, como 
também tive o prazer de aproveitar 
uma quantidade igual de informações 
valiosas dos participantes da sessão”.

“Dizem que as pessoas contratam quem 
conhecem”, acrescentou. “Aproveitei 
as muitas oportunidades de me 
confraternizar com colegas participantes 
e ampliei significativamente minha rede 
de relacionamentos com profissionais de 
projeto. Tenho certeza de que isso será de 
grande utilidade quando tiver de procurar 
o meu próximo emprego.

A transformação está entre os tópicos da LIM 
Continuação da página 11

A diversão dos líderes do capítulo do PMI de Atlanta.

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

10–13 de dezembro  Las Vegas, Nevada, EUA25–28 de fevereiro  Scottsdale, Arizona, EUA19–22 de março  Nova Orleans, Louisiana, EUA
8–11 de abril Seattle, Washington, EUA6–9 de maio  Charlotte,  Carolina do Norte, EUA.

Interessado em ter uma lista de 
eventos nesta página da  

PMI Today® GRÁTIS?  
Acesse a página  

PMI.org/events/calendar  
e clique no link para enviar 
eventos. Sua listagem será 
considerada tanto para o 

calendário on-line do site PMI.org 
e para o calendário da PMI Today.

Calendário de eventos

PMI Today Prazos:  
FEVEREIRO 2019 .............. 17 DE DEZEMBRO
MARÇO 2019 .......................... 15 DE JANEIRO

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, veja o 
calendário de eventos do PMI online em  
PMI.org/events/calendar para mais eventos.

congressos | conferências | seminários | simpósios | e-Learning

PRÓXIMOS   

EVENTOS DOPMI
Congresso EMEA do PMI® 
de 2019
Dublin, Irlanda.
13–15 de maio de 2019
PMI.org/emea-congress

Para mais informações e inscrever-se, acesse ProjectManagement.com/Webinars.

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 atuais mais relevantes e importantes — e ganhar PDUs.

5 de dezembro, 9h EST (UTC –5)
Simplificando o Lean Six Sigma para trabalhar em um ambiente ágil
As técnicas Lean Six Sigma podem ser usadas em uma escala menor, mas, para serem 
bem-sucedidas, precisam ser adaptadas às especificidades dos projetos de TI. Esta 
apresentação se baseia em um estudo de caso real, usando o Lean Six Sigma para 
avaliar o impacto das iniciativas de melhoria de processo em um ambiente de entrega 
de projeto híbrido. Apresentado por Stelian Roman, PMI-ACP, PMP.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2Flearning.PMI.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fevents%2Fcalendar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=mailto%3Aadvertising%40pmi.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Fevents%2Fcalendar
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FPMI.org%2Femea-congress
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com%2FWebinars
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=13&exitLink=http%3A%2F%2FProjectManagement.com
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que nos vem à mente quando 
analisamos os principais setores de 
hoje, que adotam o gerenciamento 

de projetos como disciplina essencial para 
as operações dos seus negócios? Indústria? 
Construção? Tecnologia da informação? 
Serviços profissionais? E as organizações sem 
fins lucrativos e não-governamentais (ONGs) 
na vanguarda para a melhoria das vidas e 
comunidades no mundo todo? E o que dizer 
da juventude? Você acha que apresentar 
o gerenciamento de projetos aos jovens 
ajudará a prepará-los melhor para o sucesso 
futuro, no trabalho e na vida? É aqui que 
entra a PMI Educational Foundation (PMIEF) 
– o braço filantrópico do PMI – porque a 
fundação aproveita o gerenciamento de 
projetos para o bem social®.

A PMIEF ambiciona inspirar e capacitar 
as pessoas a atingirem o seu potencial 
para transformar as suas vidas e a de suas 
comunidades usando o conhecimento 
em gerenciamento de projetos. A 
equipe e os voluntários envolvidos com 
a PMIEF acreditam, igualmente, que 
o gerenciamento de projetos ajuda as 
organizações sem fins lucrativos/ONGs 
a se tornarem mais eficientes e eficazes 
no trabalho diário para o desempenho de 
suas missões. E os jovens que conhecem 
o gerenciamento de projetos passam 
a ser mais organizados e melhores 
comunicadores, colaboradores e 
solucionadores de problemas: habilidades 
importantes para o século XXI.

A PMIEF tem apresentado o 
gerenciamento de projetos para 
organizações sem fins lucrativos e 
jovens que, de outra forma, não teriam a 
oportunidade de conhecer esse caminho. 
Neste ano, mais de 200.000 jovens foram 

Gerenciamento de projetos 
para fins sociaisFundação Educacional PMI

O
Reflexões sobre o gerenciamento de projetos para o bem comum

conhecer o gerenciamento de projetos, e 
alguns deles tiveram dezenas de horas de 
treinamento.

Aqui estão algumas das outras formas pelas 
quais a PMIEF aproveitou o gerenciamento 
de projetos para o bem comum:

■ Concessão de doações no total de 
USD 1.397.660 a outras organizações 
sem fins lucrativos para ajudar os seus 
funcionários e jovens a aprenderem 
sobre gerenciamento de projetos.

■ Disponibilização de várias ferramentas 

e recursos educacionais gratuitos em 
uma infinidade de idiomas para uso com 
organizações sem fins lucrativos e jovens.

■ Fornecimento de treinamento pro 
bono (com voluntários) por Provedores 
de Educação Registrados do PMI aos 
funcionários de organizações sem 
fins lucrativos/ONGs, professores e 
profissionais de gerenciamento de 
projetos recém-formados, avaliados 
em quase USD 200.000.

■ E concessão de bolsas de estudo para 
alunos e prêmios profissionais.

A doação da PMIEF para a Space Foundation para a iniciativa “Out of This World Project Management!”  
exigiu que os alunos aplicassem o conhecimento em gerenciamento de projetos para procurar vida em Marte.

“As habilidades que a nossa equipe aprende com o treinamento prático em 
gerenciamento de projetos ajudam-nos a entregar projetos-chave de modo 
mais inteligente e eficiente e, sem dúvida, têm um impacto positivo em 
nosso movimento de expansão”.

 — Mary Davis, CEO da Special Olympics, ex-bolsista da PMIEF
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s 74 anos de John Patton “em 
residência” no planeta Terra 
deixaram para trás um mundo 

melhor por ele ter estado aqui. Sua vida e 
seu legado impactaram positivamente as 
comunidades do PMI e da PMI Educational 
Foundation (PMIEF), bem como as muitas 
vidas que foram aprimoradas por seu 
alcance no gerenciamento de projetos.

Em 1983, John fundou a Cadence 
Management Corporation, empresa 
de treinamento e consultoria em 
gerenciamento de projetos que 
trabalha com organizações em 47 
países. Embora tenha atuado como 
presidente e CEO até 2016 e presidente 
do Conselho de Administração até 
sua aposentadoria em 2018, John 
conseguiu um tempo precioso para que 
ele e sua equipe realizem atividades 
de treinamento de voluntários para 
a PMIEF. Na verdade, de 2008 a 
2018, ele e sua equipe da Cadence 

Gerenciamento de projetos 
para fins sociaisFundação Educacional PMI

Continuação na página 17

De que forma você pode fazer 
parte deste trabalho incrível?
Promover a mudança do mundo 
pelo uso do conhecimento em 
gerenciamento de projetos não é tarefa 
fácil, e exige enorme quantidade de 
recursos para a sua realização. A única 
forma para que esse trabalho incrível 
aconteça é por meio do generoso apoio 
beneficente de corporações, fundações 
e pessoas como você.

Acesse www.pmief.org para saber mais. 
Pense em se inscrever para receber o 
boletim informativo mensal, PM for 
Social Good. Voluntarie-se no programa 
para o bem comum do capítulo da sua 
região ou leve os recursos gratuitos da 
PMIEF para a sua organização sem fins 
lucrativos/ONG favorita e ajude-os a 
conhecer o gerenciamento de projetos.

E, mais importante, considere fazer uma 
doação mínima para a PMIEF de USD 25 
ou qualquer outra quantia que considere 
significativa. A sua doação pode ser feita 
online com segurança pela loja do PMI ou 
neste endereço: pmief.org/giving/donate.

A PMIEF espera compartilhar um ano 
novo feliz e brilhante com você, pleno 
em gerenciamento de projetos para o 
bem comum®!

Não poderíamos fazer tudo o 
que fazemos sem o apoio fiel dos 
gerentes de projeto do mundo todo. 
Infelizmente, faleceu recentemente 
uma pessoa daquelas que serviram à 
PMIEF por mais de uma década. Leia 
abaixo para saber como a sua dedicação 
em retribuir fez a diferença nas vidas e 
comunidades ao redor do mundo.

O
John R. Patton 
(15 de setembro de 1944 - 4 de outubro de 2018)

forneceram mais 
de USD 500.000 em 
treinamento pro bono para 
professores e organizações sem 
fins lucrativos em nome da PMIEF.

John ministrou pessoalmente parte do 
treinamento e sentiu-se especialmente 
gratificado ao ajudar as organizações sem 
fins lucrativos que trabalham na gestão 
de desastres e na ajuda humanitária. 
Comentou sobre o quanto eles 
precisavam do treinamento que era capaz 
de fornecer, e se orgulhou ao observar 
os participantes reconhecendo que os 
princípios do gerenciamento de projetos 
poderiam ajudá-los a fazer seu trabalho 
de maneira mais eficaz. A disposição de 
John em compartilhar conhecimento 
e oportunidade tornou-se parte de seu 
legado. Após a sua aposentadoria, a 
Cadence continuou a colaborar com a 
PMIEF sob nova liderança da empresa.

Sempre pronto para 
superar expectativas, 
John não limitou o 
seu apoio a horas 
de voluntariado. 
Tornou-se também 
doador da sociedade 
de liderança da 
PMIEF por muitos 
anos, oferecendo 
não apenas o seu 
tempo, mas também 
o seu tesouro. Além 
disso, ele atuou no 
conselho da PMIEF 
por mais de três 
anos e foi presidente 
do conselho de 

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=15&exitLink=http%3A%2F%2Fwww.pmief.org
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=15&exitLink=http%3A%2F%2Fpmief.org%2Fgiving%2Fdonate
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ecentemente, a Neusoft 
Corporation, a primeira empresa de 
software listada na bolsa de valores 

da China, convidou Bob Chen, diretor-
gerente do PMI China, para participar 
da cerimônia interna de premiação do 
projeto de 2018. Como o único convidado 
externo presente, Bob discursou e 
entregou prêmios aos vencedores ao 
lado da alta administração da Neusoft. 
Antes da cerimônia de premiação, Bob 
manteve uma reunião executiva com o 
Dr. Ximin Chen, diretor de operações da 
Neusoft, para discutir as tendências do 
desenvolvimento do gerenciamento de 
projetos, o alor do escritório de entrega de 
estratégia (EEE) e os eventos do PMI China.

Testemunho das conquistas em projeto da Neusoft 

R

Notícias do PMI da China

Como empresa orientada a projetos, a 
Neusoft tem mais de 10.000 funcionários 
envolvidos em milhares de projetos a cada 
ano, liderados por mais de 1.000 gerentes 
de projeto e um EEE com uma equipe com 
mais de 150 pessoas. O EEE se encarrega 
de todos os projetos da empresa de valor 
superior a USD 120 milhões.

Para a competição anual de premiação de 
projetos, 20 entre os milhares recebidos e 
30 dos 18.000 funcionários se destacaram 
após três rodadas. O melhor projeto 
do ano foi inscrito na competição de 
premiação do PMI da China para 2019. 
Esses prêmios foram reconhecidos 
como um benchmark para o sucesso do 
gerenciamento de projetos na China.

A Neusoft foi uma das vencedoras do 
Prêmio Projeto do Ano do PMI da China 
de 2018. Além disso, um prêmio EEE, 
anunciado no Congresso do PMI da China 
de 2018 em Beijing. O diretor do EEE 
da empresa e o treinador do programa 
foram convidados como palestrantes 
do congresso para compartilhar as 
práticas recomendadas e as experiências 
da Neusoft. Mais de 20 funcionários 
do EEE participaram do evento. A 
empresa atribui as suas conquistas ao 
alto reconhecimento que a alta gerência 
dedica ao gerenciamento de projetos.

Durante a reunião com o Dr. Chen, a alta 
administração da Neusoft disse que eles 
iriam reforçar ainda mais a importância 

Bob Chen

Bob Chen (centro) com a alta gerência da Neusoft.
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do gerenciamento de projetos na 
implementação da estratégia da empresa. 
E, ainda, o Dr. Chen compareceu à mesa 
redonda do membro do conselho em 
potencial para compartilhar e conhecer 
a experiência de empresas locais e do 
exterior, na esperança de ser membro do 
conselho do PMI da China.

Foi uma grande honra para o PMI da 
China testemunhar as realizações do 
gerenciamento de projetos na Neusoft. O 
PMI da China orgulha-se de estabelecer um 
benchmark em gerenciamento de projetos 
para empresas de destaque como a Neusoft. 
O PMI da China, como uma filial direta do 
PMI no exterior, está comprometido em 
ajudar mais empresas a fortalecer a sua 
conscientização sobre o gerenciamento de 
projetos para realizar as suas estratégias. 

administração durante um ano.

Mais cedo em sua vida, John recebeu 
o diploma de bacharel em línguas 
românicas pela University of Oregon. 
Durante uma viagem missionária do 
tempo da faculdade para trabalhar 
em um orfanato colombiano para 
crianças carentes, ele conheceu 
Esneda Correa, que mais tarde se 
tornaria a sua esposa de 52 anos. 
Após a faculdade, os recém-casados   
se mudaram para Barcelona, Espanha, 
onde John se diplomou em estudos 

John Patton Continuação da página 15

hispânicos, seguido por um MBA da 
Portland State University na sua volta 
aos Estados Unidos.

John morreu durante o trabalho em seu 
projeto final, o desenho e a construção 
de uma nova casa. Suas frequentes 
publicações sempre bem elaboradas 
na mídia social descreviam igualmente 
as grandes realizações e os problemas, 
revelando o perfeito gerente de projetos 
em ação. Em homenagem ao que 
era o John, a sua família solicita que 
as “contribuições em sua memória 

sejam feitas à PMIEF (https://
pmief.org/giving/donate), que traz 
conhecimento em gerenciamento de 
projetos aos jovens do mundo todo”.

John fará muita falta a toda a 
comunidade do PMI, que permanece 
em dívida por sua generosidade em 
experiência, tempo e espírito. A sua foi 
uma vida bem vivida.

Cerimônia de premiação do projeto Neusoft.

http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmief.org%2Fgiving%2Fdonate
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/dezembro_2018/TrackLink.action?pageName=17&exitLink=http%3A%2F%2Fpmief.org%2Fgiving%2Fdonate
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m 2017, os membros do Capítulo 
do PMI de Augusta Aiken votaram 
para fazer com que os militares 

se tornassem a sua maior prioridade 
no esforço de alcançar e criar o projeto 
Gratidão. Augusta, Georgia, EUA é o 
lar do Fort Gordon, o U.S. Army Cyber 
Center of Excellence. O Fort Gordon 
serve como um centro para as forças 
do Exército, Fuzileiros Navais, Marinha, 
Força Aérea e Guarda Costeira. A 
população militar do local soma quase 
100.000 habitantes; 40.000 na ativa e 
59.000 familiares de aposentados.

A cada ano, centenas fazem a transição 
da vida militar e buscam carreiras 
civis. Estudos mostraram que iniciar 
o processo de planejamento com seis 
meses de antecedência duplica a chance 
de emprego e resulta em salários 
significativamente maiores.

O projeto Gratitude foi desenvolvido 
para criar oportunidades a todos 
os interessados   nas carreiras de 
gerenciamento de projetos. Oferece 
apoio abrangente e completo com o 
objetivo de minimizar o desembolso 
dos candidatos. O projeto Gratitude se 
concentra nos processos de associação, 
treinamento, aplicação, mentoria e 
reconhecimento.

Capítulo do PMI de Augusta Aiken pmiaugustaaiken.org

O projeto Gratidão continua a fazer a diferença

A situação de cada candidato é única, e 
exige planos individualizados. O projeto 
Gratitude cuida das lacunas deixadas 
pelos benefícios dos candidatos. Para 
cobrir essas lacunas, o capítulo firmou 
uma parceria com a Afterburner, 
Inc., realizou uma 
arrecadação de 
fundos que totalizou 
USD 8.000.

A primeira prioridade 
do projeto Gratitude 
foi associar os 
candidatos do capítulo. 
A associação permite 
que os veteranos ou 
aqueles que deixam 
as forças armadas 
iniciem imediatamente 
uma rede de 
relacionamentos 
participando de 
eventos do capítulo 
com empresas do local. 
Depois de cobrir os 
custos de associação 
ao PMI, o projeto 
Gratitude maximiza o 
uso do programa PMI 
Military Guest Pass 
para cobrir os custos 
do capítulo.

E Existem muitas opções de treinamento 
disponíveis e os candidatos 
selecionam o que melhor atenda às 
suas necessidades. Para os veteranos 
sem os recursos dos seus benefícios, 
o custo do treinamento é pago por 

De Roger Duke, PMP-ACP, PMP, presidente, Capítulo do PMI de Augusta Aiken

Os militares do Capítulo do PMI de Augusta Aiken recebem a comenda 
PMI Military Challenge por terem sido certificados pelo PMI.

Conexões dos capítulos notícias | pessoas | projetos
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um programa de parceria com a 
Velociteach. Os capítulos que utilizam 
produtos Velociteach nos seus cursos 
preparatórios do exame do capítulo 
podem receber um curso online gratuito 
em cada pedido de kit premium. O 
Capítulo do PMI de Augusta Aiken 
recebeu aproximadamente 70 cursos 
gratuitos em 2018.

Para os candidatos que concluíram o 
treinamento, os mentores do capítulo 
trabalham em conjunto para preparar 
os pedidos de certificação do PMI e para 

apoiar grupos de estudo na preparação 
para o exame.

Todos os candidatos que obtiverem 
uma certificação serão reconhecidos 
nos jantares oferecidos pelo capítulo. 
Todos recebem uma moldura para o seu 
certificado e a comenda PMI Military 
Challenge.

Até hoje, mais de 20 candidatos 
foram aprovados no programa e 
receberam as suas certificações. Um 
veterano com deficiência foi um dos 

Homens e mulheres do serviço da Força Aérea completaram seu treinamento de preparação para o 
exame PMP como parte do programa Air Force COOL e o capítulo lhes ofereceu associações ao PMI.

candidatos que recebeu a bolsa de 
estudos Certified Associate in Project 
Management (CAPM)® do capítulo por 
ter ganho a sua certificação CAPM® 
com sucesso. Um outro candidato, 
veterano desempregado, recebeu 
treinamento gratuito em um dos cursos 
preparatórios para o exame do capítulo, 
depois de uma primeira tentativa 
malsucedida de passar no exame. 
Conseguiu a sua aprovação na segunda 
tentativa.

Em 2018, o projeto Gratitude foi 
autorizado a trabalhar com uma classe 
inteira de 17 aviadores que participavam 
de um curso financiado pelo programa 
Air Force COOL (Credenciamento 
de oportunidades online). Aos 17 
participantes foram oferecidas 
associações ao PMI e ao capítulo local. 
Os membros do capítulo orientaram 
aqueles que aceitaram a oferta 
através dos processos de inscrição 
e certificação. O objetivo é ter os 17 
certificados a tempo para reconhecê-los 
na reunião do capítulo de janeiro.

Para mais informações sobre o projeto 
Gratitude, entre em contato com Roger 
Duke, presidente do Capítulo do PMI de 
Augusta Aiken, e faça conexão com ele 
no site projectmanagement.com.

Conexões dos capítulos notícias | pessoas | projetos
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s chuvas recentes no estado 
indiano de Kerala foram uma das 
piores desde 1924, com graves 

inundações, afetando mais de 400.000 
famílias e deixando milhares de pessoas 
desabrigadas. De acordo com os detalhes 
divulgados no final de agosto passado, 
mais de 80.000 pessoas foram resgatadas 
e, no auge, 1.450.000 pessoas foram 
alojadas em campos de assistência em 
todo o estado.

Enquanto a máquina do governo de Kerala 
entrava em ação no início das enchentes, 
a população da cidade trabalhava em 
uníssono, estimulando uma enorme força 
local de voluntários, com menção especial 
ao apoio dos pescadores. O exército e a 
marinha fizeram um trabalho admirável 
resgatando pessoas abandonadas. O apoio 
chegou forte – e continua chegando – de 
outros estados indianos e de outras partes 
do mundo, em dinheiro e na forma de 
financiamento colaborativo, para iniciativas 
de alívio, reabilitação e reconstrução.

A liderança do Capítulo do PMI de 
Trivandrum, Kerala, como uma organização 
socialmente responsável, assumiu para 
si o encargo moral de apoiar o resto de 

Capítulo do PMI de Trivandrum, Kerala www.pmikerala.org

Voluntários socorrem vítimas das enchentes  
e as atividades de recuperação do desastre

Kerala em iniciativas de alívio e gestão da 
recuperação do desastre. O primeiro passo 
foi comunicar-se com todos os membros 
do capítulo para verificar se estavam 
seguros e fornecer locais para acomodar e 
apoiar aos afetados pelas inundações. Os 
voluntários das filiais de Trivandrum e Kochi 
chegaram aos locais de apoio em campo, 
poucos minutos depois da identificação da 
crise. Os membros do capítulo de fora de 
Kerala apoiaram a coordenação de detalhes 
pelas mídias sociais e colaborações para o 
socorro com base em seus contatos.

O capítulo abordou a situação como 
três grandes apoios de assistência:

Campanha #Savekerala  
(#SalveKerala)
■ Colaborou com várias organizações 

não governamentais (ONGs) na 
administração e gestão dos centros 
de coleta de material de socorro às 
enchentes, em associação com a 
administração do distrito.

■ Desempenhou um papel fundamental 
na coleta de dados pessoais das 
pessoas afetadas pela inundação

■ Atualizou listas centralizadas de operações 

A

de salvamento do governo de Kerala

■ Facilitou o processo entre as pessoas 
afetadas e a equipe de resgate

■ Coletou dados das pessoas resgatadas

■ Respondeu aos vários pedidos das 
pessoas afetadas pelas inundações 
através das mídias sociais

■ Gerenciou a coleta, a separação, a 
organização, o planejamento e o 
carregamento de materiais para vários 
campos de resgatados

■ Obteve materiais no valor 
de INR 1.500.000 de pessoas 
interessadas na causa de Bangalore

■ Arranjou transporte para coletar e 
entregar materiais diretamente às 
pessoas afetadas pelas enchentes

■ Facilitou a coleta de materiais 
no valor de INR 2.000.000 por 
intermédio de várias conexões 
pessoais e profissionais

■ Estabeleceu grupos no WhatsApp para 
voluntários de um local muito afetado, 
onde nenhum material chegava, para se 
conectar com funcionários do governo e 
enviar materiais em tempo hábil

Um centro de coleta.
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Fase 1 da campanha 
#Rebuildkerala 
Uma vez que o apoio inicial ao socorro 
foi resolvido, as chuvas diminuíram e 
algumas pessoas tentavam voltar para 
suas casas dos campos de resgatados, o 
capítulo identificou que era o momento 
de ajudar essas pessoas a voltar à sua 
rotina. Algumas atividades incluíram:

■ O capítulo iniciou uma campanha 
chamada #RebuildKerala para liderar 
várias ONGs realizando as atividades 
“pós-enchente”

■ Como uma comunidade, o capítulo 
começou a coletar fundos de seus 
membros e capítulos associados na 
Índia para doar ao Chief Minister’s 
Distress Relief Fund (CMDRF) de Kerala

■ O capítulo doou todas as camisetas 
impressas para os membros do 
Capítulo do PMI de Kerala às pessoas 
afetadas pelas enchentes

■ Coordenamos para obter o apoio de 
vários capítulos do PMI em toda a Índia

■ O Capítulo do PMI de Mumbai 
disponibilizou INR 51.000 como 
contribuição do grupo para o fundo  
de ajuda

■ O capítulo do PMI de Chennai 
forneceu 100 camisetas

■ Como primeira remessa, a PMI 
Educational Foundation (PMIEF) 
disponibilizou INR 300.000 em materiais, 
parcialmente financiados por alguns 
doadores da Índia e do exterior, para a 
campanha Rebuild Kerala. Estes recursos 
foram distribuídos para as pessoas 
afetadas pelas inundações com o apoio de 
várias ONGs como HOPE e Yathrikan

■ O capítulo iniciou uma campanha no 
Facebook para apoiar o CMDRF

■ Fornecemos remédios de emergência 
com valor superior a INR 500.000 
para distribuição nas áreas afetadas

■ Colocamos à disposição um grupo 
de voluntários para atuar em áreas 
afetadas pelas enchentes nas 
atividades de limpeza e desobstrução

■ O capítulo ficou registrado como uma 
ONG perante o governo de Kerala 
para atividades de socorro às vítimas 
das enchentes 

O capítulo reconhece com gratidão 
a compaixão e o apoio estendido por 
outros capítulos do PMI em toda a Índia 
para a iniciativa Rebuild Kerala. Menção 

especial do profundo apoio vai para A. 
Chandrasekaran, por iniciar promoções 
constantes por intermédio da PMIEF 
para levantar mais fundos para dar 
suporte à comunidade afetada.

Fase 2 da campanha 
#Rebuildkerala
Continuando o trabalho desde a 
primeira fase, o capítulo cuida de novas 
e contínuas necessidades:

■ A reconstrução de Kerala requer apoio 
constante, fisiológico e educacional. 
O capítulo está organizando vários 
workshops para apoiar e treinar 
voluntários, a fim de melhor prepará-
los para fornecer o que for necessário.

■ O capítulo planeja receber apoio e 
orientação da PMIEF e de outros capítulos 
do PMI para treinar e capacitar as pessoas 
afetadas na volta à sua vida normal.

■ Trabalhar com várias ONGs trará 
benefícios máximos à sociedade de 
todas as formas possíveis.

O capítulo registra a sua gratidão à 
comunidade do PMI, dentro e fora de Kerala, 
pelos serviços de voluntariado altruístas 
prestados para apoiar as vítimas das 
enchentes de Kerala. Em conjunto, vamos 
nos esforçar para usar nossas habilidades e 
trazer Kerala de volta aos trilhos!

Distribuição de materiais para socorro às vitimas 
das enchentes.
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m junho de 2015, quando ocorreu o 
Congresso Brasileiro de Gerenciamento 
de Projetos na ensolarada cidade de 

Recife, Pernambuco, Brasil, os participantes 
de outros capítulos do PMI do Brasil 
observaram as pessoas caminhando, 
correndo, pedalando, todas imersas em suas 
atividades saudáveis. Desta observação veio 
a proposta de elaborar uma iniciativa para 
agrupar as pessoas em atividades de saúde 
e bem-estar. Nesse momento, surgiu a 
proposta do #GPemForma.

Planejamento
O projeto #GPemForma começou em 
Recife, em 2016, mas foi somente ao 
final de 2017 que o programa alcançou 
maior impulso. O grupo envolvido no 
projeto criou um plano para tornar a 
iniciativa um produto do Capítulo do 
PMI do Recife, Pernambuco, Brasil.

Capítulo do PMI de Recife, Pernambuco, Brasil pmipe.org.br

Campanha de saúde e bem-estar  
oferece diversão e confraternização

Durante a fase de planejamento, a 
equipe compreendeu que o programa 
não apenas traria oportunidades para 
estimular a prática de exercícios físicos, 
como também seria uma porta de 
entrada para as pessoas descobrirem o 
PMI e o seu portfólio de conhecimento, 
regional e global, permitindo assim uma 
possível percepção de valor. Durante 
o planejamento, a equipe teve a ideia 
de realizar os eventos dos programas 
em locais públicos ou pontos pouco 
explorados da área urbana.

E
Resultados práticos:
#PedalaGP (#PedalPM)

Realizado a cada duas semanas nas 
manhãs de domingo, o ciclismo foi o 
ponto de partida do projeto. Com rotas 
planejadas para se adequar à condição 
física de todos, todos os participantes se 
sentiram confortáveis   para entrar nos 
itinerários escolhidos.

#GPFuncional (#FuncionalPM)

Durante o período dos exercícios funcionais, 
o nosso treinador e educador físico, Wilson 
Tenório, apresentou o Aiki Body Movement, 
uma metodologia criada por ele que une 
práticas de exercícios funcionais e referências 
às técnicas do Aikido japonês.

#CaminhaGP (#HikePM)

Realizamos uma caminhada no Jardim 
Botânico do Recife, uma área preservada 
da Mata Atlântica. Os participantes 
não só se exercitaram, como também 
apreciaram a natureza e fizeram um 
workshop prático sobre como plantar e 
manter a terra fértil para as plantas.

#GPemForma (#PMinShape): gerenciando a 
qualidade de vida!

Missão
• Oferecer à comunidade de gerenciamento de projetos um 

conjunto de iniciativas integradas conforme um programa 
voltado para o esporte, o bem-estar e  a saúde, que contribua 
para a criação de um ambiente de  companheirismo, criação de 
relacionamentos, cooperação e troca de  conhecimentos e 
experiências pessoais e profissionais.

Visão
• Ser reconhecido como um programa que traz percepção 

do valor real  a todos, membros ou não.
• Servir de referência para outros capítulos do PMI.

Capacidade 
organizacional

Processo
interno

Membros e
não membros

Recursos
financeiros

Confirmar a
coparticipação

dos participantes

Manter recursos
financeiros

Obter
patrocínios
de parceiros

Atrair
novos membros

Para difundir o 
conhecimento 
da profissão de 
gerenciamento 

de projetos

Criar
voluntariado

IntegrarVPs
envolvidos
nas ações

Aprimorar
a comunicação

Assegurar a realização
do alinhamento
estratégico do

capítulo

Promover
eventos especiais

Proporcionar
bem-estar

Criar rede
de relacionamentos

Realizar eventos
simples e alinhados

Apresentar custo
zero ou baixo

Sentir-se seguro

Balanced Scorecard adaptado para #GPemForma
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#GPNoTatame (#PMonTheMat)

A arte japonesa do Aikido, também 
apresentada pelo Sensei Wilson Tenório, 
é uma rica atividade de teoria e prática 
de autocontrole, percepção, respiração, 
movimento e postura corporal.

Resultados e novas oportunidades
A participação total nas quatro modalidades 
de atividade física foi de 45 pessoas. Doze 
eram afiliados ao capítulo e os outros 33 
tinham alguma familiaridade com projetos 
ou conheciam conceitos de gerenciamento 
de projetos, mas não tinham conhecimento 
anterior do PMI. Os participantes não afiliados 
souberam dos eventos através das redes 
sociais ou eram amigos dos membros do 
capítulo. Para os recém-chegados, houve uma 
apresentação sobre o PMI (stand-up, sem 
apresentações audiovisuais) e um convite para 
se aproximar do capítulo. Os membros em 
perspectiva foram informados sobre os benefí-
cios, não apenas desta iniciativa, mas sobre o 
vasto conhecimento intelectual e aprimora-
mento profissional que podem obter.

Pudemos ver como o #GPemForma 
tornou-se um projeto estratégico para o 
capítulo quanto ao crescimento de sua 
comunidade (afiliados e participantes de 
outros eventos de liderança promovidos 
pelo PMI e pelo capítulo), bem como um 

benefício para os membros do capítulo. 
Os participantes podem adicionar a 
prática de exercícios às suas rotinas, com 
a confraternização e o conhecimento de 
vários assuntos. Além de poder explorar 
lugares menos conhecidos aa área.

Um novo membro que participou 
do #GPemForma como membro do 
capítulo disse o seguinte:

Eu conheci o PMI um pouco antes 
do início do #GPemForma. Ingressei 
no capítulo para estudar e fazer 
o exame de certificação, e me 
ofereci para colocar em prática os 
conceitos estudados, principalmente 
nas atividades de planejamento 
de projeto, além de perceber 
que seria uma boa forma para 
conhecer pessoas. Quando surgiu 
a necessidade de voluntários para 
o projeto #GPemForma, comecei 
meu primeiro trabalho voluntário no 
capítulo. Com o tempo, você sente o 
quanto o trabalho no projeto agrega 
valor ao seu conhecimento teórico, 
saúde e bem-estar e, também, a 
rede de relacionamentos, o que 
me dá ainda mais disposição para 
continuar no voluntariado, conhecer 
e participar de outros projetos.

Exercícios funcionais (Aiki Body Movement).

Atividade de ciclismo.
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