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PALAVRA DA DIRETORIA
PMI + Filiados + Voluntários: A combinação perfeita para as boas práticas em
gerenciamento de projetos.
Apresentamos a seguir, as ações desenvolvidas no Project Management Institute (PMI) –
Capítulo Paraná – que tanto contribuíram para o aumento da maturidade do
Gerenciamento de Projetos no nosso Estado e, consequentemente, em nosso País.
Os voluntários conduziram de acordo com as melhores práticas do PMI, um portfólio de
projetos, que resultaram em educação, maturidade, profissionalização e realização
profissional de cada um dos envolvidos.
Esperamos, com isso, divulgar a todos os filiados e voluntários, os eventos, projetos e
outras atividades trabalhadas neste ano de 2015.
Nosso agradecimento a todos vocês que fazem o PMI-PR crescer e se fortalecer a cada
ano.

Muito obrigado!
DIRETORIA PMI-PR
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GESTÃO 2015
Rodrigo Giraldelli,

PRESIDENTE

PMP

VICE PRESIDENTE

Thiago Ayres,
PMP

Sandra Choma,

TESOUREIRA

PMP

Anderson Godzikowski,
PMP

CONSELHEIROS
FISCAIS

Maxwell Arcanjo,
PMP

Wilson Freitas,
PMP
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EXPANSÃO

Gianfranco Muncinelli

FILIAÇÃO,
CERTIFICAÇÃO

Edilson Fontenele,

E EDUCAÇÃO
GESTÃO DE
PESSOAS

Ricardo Rebel,

E VOLUNTARIADO
MARKETING
E COMUNICAÇÃO

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
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PMP, PfMP

PMP

Dayse Ribas,
PMP, PMI-ACP

Sérgio Marangoni

BRANCH LEADER
NORTE

Lucas Furlan,

BRANCH LEADER
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Wilian Pereira,
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OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO
O PMI PR desenvolve anualmente o Programa de Voluntariado Profissional.
Esse programa é um benefício exclusivo aos filiados do capítulo e é uma oportunidade
dos mesmos se envolverem mais com a carreira de gerenciamento de projetos e
desenvolverem atividades focadas para a comunidade paranaense.
Em 2015 foram realizadas 5 chamadas para novos voluntários, sendo uma específica para
a região Oeste e outra específica para a região Norte do estado. Essas chamadas
elevaram o número de voluntários do PMI PR em mais de 50% (de 50 no final de 2014
para os atuais 80 voluntários). Sempre é bom lembrar que todas as atividades realizadas
pelo PMI PR são desenvolvidas 100% pelo seu time de voluntários.

Também realizamos uma pesquisa de satisfação
com nossos voluntários, onde pudemos ouvir a
voz de nossos voluntários, com uma participação
de 86% dos voluntários ativos. As informações
coletadas nessa pesquisa serão uma das fontes
para a definição dos projetos que realizaremos
em 2016, para aprimorar e incrementar o
Programa de Voluntariado Profissional do PMI
PR, sempre com o foco no desenvolvimento
técnico e de liderança do nosso time.
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OPORTUNIDADES DE NETWORKING
Realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2015, o Congresso Paranaense de
Gerenciamento de Projetos.

O CPGP2015 reuniu mais de 250 participantes da comunidade de Gerenciamento de
Projetos de várias cidades do Estado e palestrantes renomados que compartilharam
conteúdos relevantes para os profissionais presentes, com destaque para a participação
de Peter Monkhouse, ex chair do PMI Global e, atualmente, membro do Conselho de
Administração da PMI Educational Foundation (PMIEF).

Com o apoio de empresas e instituições de ensino, somou-se mais de 30 horas de
conteúdo, entre workshops, palestras e discussões de cases voltados ao Gerenciamento
de Projetos.
Outro evento de destaque realizado após o
congresso foi o do Leadership Institute Meeting.
Esse evento, exclusivo para voluntários do
capítulo, tem como objetivo desenvolver as
futuras lideranças do PMI PR. O evento contou
com a participação especial de Peter Monkhouse, membro do Conselho de Administração
da PMI Educational Foundation (PMIEF).
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Durante o LIM PR, os voluntários puderam
conhecer mais sobre os projetos desenvolvidos
pelo capítulo e sugerir novos projetos para 2016.
Happy Case realizado na FAE Curitiba em
11/03/2015 com o tema "As competências de
relacionamento do gerente de projetos e os
stakeholders". Palestra com Gianfranco
Muncinelli.
Evento Kick-Off realizado na FAE em 11/03/2015
para captação de novos Voluntários;
Fórum de Presidentes: Gerindo Estratégia
Através de Projetos realizadoem21/03 na
ISAE/FGV.
Happy Cases realizados nos Branches Londrina
e Cascavel em 16/04/2015.
Happy Cases em Foz do Iguaçu e Toledo,
realizados no mês de Julho, para fortalecer a
integrações entre os Branches;

Participação no GPOeste como co-realizador
com o PTI-Parque Tecnológico de Itaipu.
Esquenta CPGP realizado simultaneamente em
Curitiba, Cascavel e Londrina durante o mês de setembro.
Happy Case em Cascavel com Sergio
Marangoni.
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O #CorreGP: Este evento reuniu membros do Chapter PMI-PR e da comunidade em geral
com o objetivo de promover o bem-estar de fazer uma atividade física (caminhada/corrida
de 6KM) com suporte de uma assessoria esportiva.
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PARCERIAS EDUCACIONAIS E EMPRESARIAIS
Estabelecidas parcerias estratégicas com empresas interessadas na profissionalização
em Gerenciamento de Projetos
Estabelecidas parcerias estratégicas com algumas das principais instituições de ensino.
Estreitamento da relação com o filiado com foco na mudança de percepção quanto ao
"filiado como cliente".
Reconhecimento público dos filiados por seus
méritos.
Criação de agenda de visitas institucionais em
empresas e instituições de ensino.
Apresentação institucional focada nos pilares da
carreira em projetos (filiação + certificação +
educação).
Visitas para prospecção de parcerias e apresentações institucionais do PMI-PR em
Instituições de Ensino:











Grupo Integrado
PUC-PR
EBS
Sociesc
ISAE/FGV - Curitiba-PR
UTFPR – Eng. Civil - Pato Branco-PR
Faculdade Campo Real- Guarapuava-PR
FGV – Foz do Iguaçu-PR
Estação Business School – Curitiba-PR
Uninter

Visitas a Instituições com grande potencial de
capacitação em GP:
 ExxonMobil
 HSBC
 Volvo
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Benchmarking com 15 Chapters no Brasil, bem como avaliação de possibilidades jurídicas
que permitam o estabelecimento de parcerias.

PARCEIROS 2015

PARCEIROS CPGP 2015

ALIANÇA
EMPREENDEDORA
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INICIATIVAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS
Aprimoramento e intensificação do envio de e-mail marketing para filiados e outros
contatos, para a divulgação de eventos.
Unificação da página institucional do Chapter no
Facebook e crescimento de60% (de 1389 para
2229 curtidas).
Posts publicados com alcance de mais de 2900
pessoas e envolvimento de 390 cliques. Posts
pagos atingindo 10645pessoas e 530 curtidas.
Posts publicados diariamente com alcance médio
de613 pessoas.
Página do Chapter no Linkedin com crescimento
de 20% (de 3292 para 3919membros).
Reestruturação do Linkedin com lançamento dos
subgrupos de Certificação PMP, CAPM e PMIACP.
Integração das Redes Sociais com Twitter e Site.
Ajustes na segmentação dos contatos e intensificação dos e-mails marketing atingindo
10000 profissionais da área.
Aprimoramento das KPIs de taxa de abertura, taxa de cliques e redução da taxa de erros.
Distribuição mensal de 300 flyers/folders em eventos para Instituições de Ensino,
Empresas e Filiados.
Publicação trimestral da Newsletter.
Alinhamento da Identidade Institucional e de Conteúdo com o PMIGOC.
Criação e coordenação da produção de flyers, banners e outros materiais para apoio a
eventos.
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COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO
ENTRE PROFISSIONAIS DE DIFERENTES
SEGMENTOS
Desenvolvimento de oportunidade junto à um evento do Movimento Empresa Júnior e
solicitação de Diretor para ministrar uma palestra (Branch Norte).
Webinar: A Próxima Geração de Gerentes de Projetos com Ricardo Triana realizado
simultaneamente em 28/04/2015, entre Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina.

11

PMI Paraná Chapter

Book de Resultados 2015

PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
Visando melhorar a governança do Chapter PMI-PR e com a chamada de novos
voluntários, foi possível criar a primeira versão do book de processos.
Este Book foi apresentado as diretorias e seus voluntários no LIM-PR 2015 para revisão
e validação dos processos, bem como sugestões de melhorias nos processos objetivando
o amadurecimento dos processos de trabalho e governança do Chapter Paraná.
Outro processo de melhoria desenvolvido no Chapter em 2015, foi a melhoria do tracking
de progresso dos projetos através do reporte mensal dos status dos projetos. Através de
modelos gráficos desenvolvidos sobre os Key Performance Indicators (KPIs),
proporcionaram um entendimento mais claro e eficiente de todos os projetos em execução
do ano de 2015.
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CERTIFICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
O PMI estima uma demanda global por 15 milhões de profissionais em gerenciamento de
projetos até 2020, sendo 1,3 milhões apenas no Brasil (PMI Talent gap report).
A consequência natural é uma maior valorização dos profissionais certificados, que têm
um salário 30% maior quando comparado com os profissionais não certificados, além de
apresentar um índice de empregabilidade em torno de 90% (Project Management salary
survey – 8th Edition)
A carreira em gerenciamento de projetos é baseada em:
a) Filiação à comunidade profissional;
b) Certificações profissionais;
c) Educação continuada para manter-se atualizado

A filiação tem vários benefícios, tais como:
 Custo da filiação de estudante é de apenas USD 52 anuais (a filiação normal custa
USD 159);
 Acesso ilimitado e gratuito aos 17 livros publicados pelo PMI. Caso fossem
comprados sem a filiação custariam USD 820;
 Acesso ilimitado e gratuito à base de conhecimento do PMI, disponibilizando mais
de 250 livros eletrônicos e cerca de 1.000 modelos de documentos
(www.projectmanagement.com);
 Descontos de até 50% para participação nos eventos realizados pelo PMI,
inclusive o Congresso Paranaense de Gerenciamento de Projetos, que foi
realizado nos dias 15 e 16 de Outubro/2015 em Curitiba;
 Descontos de até 30% para realização das provas de certificação (exemplo:
certificação PMP custa USD 555 para não membros e USD 405 para membros).
Além dos benefícios acima, o PMI-Paraná está com um projeto piloto ao filiados que
consiste em duas oportunidades de networking profissional:
 Almoço, jantar ou Happy Hour organizado mensalmente pelo Chapter e custeado
pelos próprios participantes, cujo objetivo é reunir de 8 a 10 filiados por evento para
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promover a integração da comunidade local, num ambiente descontraído e que
permita a expansão da rede de relacionamentos;
 Apresentação pessoal para até 3 profissionais que sejam filiados ao Chapter e que
trabalhem numa das empresas nas quais estão nossos 400 filiados. O objetivo é
permitir um acesso rápido, direto e efetivo às empresas nas quais os filiados têm
interesse em trabalhar, tais como Volvo, Bosch, Siemens, O Boticário, Electrolux,
Aker, ALL, ExxonMobil, GVT, Positivo Informática, entre outras.
Abaixo seguem os links dos nossos grupos de estudos preparatórios para as certificações
PMP, ACP e CAPM, os quais estão disponíveis nos links abaixo:
 PMP: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8316115
 ACP: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8316107
 CAPM: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8315173
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INDICADORES DE DESEMPENHO 2015
Em tempos de crise econômica, o Chapter Paraná trilhou o caminho inverso, quando
comparados aos demais Estados, foi o único capítulo que cresceu a sua base de Filiados,
ao longo de 2015.
Iniciando o ano com 359 associados, o PMI-PR encerrou o mês de Outubro com 382
Filiados.
Desse número, são certificados PMI:








189 PMP;
2PgMP;
1PfMP;
12 CAPM;
5 PMI-ACP;
4 PMI-RMP;
1 PMI-SP.

A maior parte (82%) dos Filiados é do sexo masculino: 314. Ante
representam 18% do quadro.

68 Filiadas, que

Os Filiados PMI-PR encontram-se divididos da seguinte forma, por todo o Paraná:
 271em Curitiba e região;
 11 no Norte do Estado;
 28na região Oeste.

15

PMI Paraná Chapter

Book de Resultados 2015

Os Filiados do Chapter Paraná trabalham nas maiores e melhores empresas que atuam
no Estado.
Sendo essas as companhias com maior representação:
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