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Quem sou eu? 



Agenda

1. Visão geral sobre habilidades e os desafios na profissão de 
gerenciamento de projetos

2. O gerenciamento de projetos como uma habilidade de 
vida, começando pelas escolas 

3. A escassez global dos STEM (Sciencie, Technology, 
Engeneering and Mathematics) 

4. Apoio acadêmico do PMI e seus recursos
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#1: Previsão de Crescimento do Mercado: 2010-2020

A cada ano 1.57 milhões

de novos cargos para gerentes de 

projetos são criados globalmente.



O que Executivos estão dizendo…

Sucesso depende de ter pessoas
com as habilidades certas

95 % 
diz



Impacto: Adapte-se ou Quebra

As empresas com as melhores pessoas irão
se destacar!



Como mitigar o Desafio de Talentos

 Investir em adminstração de sistemas

 Implementar um programa de rotação para novos
empregados

 Colocar ênfase no planejamento estratégico de 
contratraçäo

 Melhorar processo de entrevistas e recursos para 
habilidades



O que os Executivos estão dizendo

 Ter a pessoa certa será crucial para implementação estratégica

 Melhorar o processo de mäo de obra qualificada será um 
desafio.

 Recurso Humano será a chave para sustentar o valor econômico



The PMI Talent Triangle®



#2 Gerenciamento de Projetos como um recurso de 
Vidal



#2 O valor de Gerenciamento de Projetos para 
Estudantes

 Habilidade de Negócios Universais

 Valor para os Executivos

 Um recurso prático para a vida

 Uma habilidade de aprendizagem



Moldando o Futuro

O curso de 
gerenciamento de 
projetos se tornou
muito importante
para apoiar essas
crianças em moldar
seu futuro.

- Débora Lisa de Moraes, Educator, 
São Paulo, Brazil



Executivos Valorizam Gerenciamento de Projetos

“32.6 milhões de funcionários com habilidades em
gerenciamento de projetos serão requisitados em
2016.”

– Anderson Economic Group

95% dos executivos identificaram gerenciamento de 
projetos como “ a mais importante das habilidades
para seu sucesso atual e no futuro” 

– Economist Intelligence Unit



Todos se beneficiam

Estudantes se tornam um Recurso



#3: Falta de STEM 



PMI®: Academic Support, Resources & Advocacy

Tendências para educação do segundo grau
permanecem em alta e estão previstos para crescer
para mais de 400 milhões de estudantes em todo o 
mundo até 2030

Isso significa 99 milhões a mais que 2014



Uma Perspectiva Global 

 Mais de 30 milhões de Chinese estão matriculados
e um programa de pós graduação

 O EUA espera um modesto crescimento de 13% até
2020

 Em 2011 , a UE -28 tinha cerca de 4.000 instituições
de ensino superior , com um pouco mais de 20 
milhões de estudantes



A comunidade acadêmica

Conhecimento é Poder!



Academic Degrees in Project Management

Associates

Bachelor's

Master's

Doctorate
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Alcançando uma Audiência Maior: Millennials



Group Student Membership OptionInstituição Acadêmica

Unicel Literatus Senac Lapa Tito

Pontifical Catholic University of 
Parana

UNIVALI

University Vila Velha Senac Santos

Senac Oscasco Senac Campinas

Senac Santo Andre Senac Bauru

Senac-Ribeirão  Preto UNILASALLE

Senac Santo Amaro Senac Jundiai

Universidade de Caxias do Sul Instituto Infnet

Senac Presidente Prudente



Quando eu Crescer, Eu Quero ser Gerente de Projetos!

https://youtu.be/Jdp8F6JizwQ



Hellen Almeida
Hellen.almeida@pmi.org
Linkedin: Hellen Almeida

Obrigada! 


