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Palavra da Diretoria
Com a Palavra, Ricardo Rebel, Vice-Presidente do PMI Chapter PR:
Caros filiados do PMI-PR, é com muita satisfação que estamos
encerrando mais um ano de muito trabalho
dentro do PMI-PR. Em 2016 muitos projetos
foram realizados e conquistas alcançadas.

Voluntarios

Esse ano conseguimos pela primeira vez
realizar eventos em todas as localidades do
Estado, como o Congresso Paranaense de
Gerenciamento de Projetos

Filiados

realizado em

PMI

agosto em Curitiba, e agora em novembro os
Seminários de Gestão de Projetos e Liderança
realizados no oeste do estado (Foz do Iguaçu) e no norte do estado (Maringá).
Consolidando dessa forma nossa presença nessas importantes regiões.
Também consolidamos nossas parcerias com várias instituições como o CREAPR, a VOLVO, etc. Buscando agregar mais valor a nossos filiados e à sociedade
paranaense em geral.
E em 2017 os desafios serão maiores! Em junho o PMI-PR será o anfitrião do
maior evento em Gestão de Projetos do Brasil, o XII Congresso Brasileiro de
Gestão, Projetos e Liderança será realizado aqui em Curitiba, onde teremos a
presença dos mais renomados especialistas sobre esses assuntos. Para tanto
já estamos trabalhando a todo o vapor nesse que é o maior projeto da história
do PMI-PR, nos seus 15 anos de existência. Sim, em 2016 completamos 15 anos
e isso está sendo muito comemorado por todas as pessoas que fizeram parte
dessa estória.
Quero finalizar agradecendo a todos os cerca de 100 voluntários do PMI-PR
que são o motor dessa Instituição e desejar a todos um Feliz 2017!
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Propósito do Documento
O Livro de Resultados 2016 tem o propósito de apresentar o trabalho da equipe
de Voluntários, as ações e os projetos que foram realizados ao longo do ano
deste ano a fim de demonstrar os esforços e o comprometimento dos Voluntários
que dedicam uma importante parcela do seu tempo para gerar e entregar Valor
para todos os Filiados do PMI-Chapter PR.

Diretoria PMI Chapter PR Gestão 2016
Conheça abaixo os líderes do PMI Chapter-PR que são responsáveis pela
gestão do Chapter e direcionam o plano estratégico anual da Instituição.
Diretoria

Nome

Função

Thiago Ayres

Presidente

Foto

Presidência e
Vice
Presidência
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Nome

Função

Ricardo Rebel

Vice–Presidente

Foto

Gerente do
Congresso
Vera Primão

Brasileiro de
Gerenciamento de
Projetos

Marcelo Vieira
da Silva

Lucas
Ferrarini
Furlan

Gerente do
Escritório de
Projetos

Branch Leader Norte
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Nome

Função

Foto

Sergio
Henrique

Branch Leader -

Rodrigues

Oeste

Mota

Dayse Ribas

Diretora

Carla Ribas

Gerente de

Knaut

Comunicação

A definir

Diretor(a)

DMKC -

Diretoria de
Marketing e
Comunicação

DGPV -

Diretoria de
Gestão de
Pessoas e
Voluntariado

Daniela
Gumiero

Gerente de DGPV
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Nome

Função

Foto

Anderson
Roberto

Conselheiro Fiscal

Godzigowski
Conselho Fiscal
Maxwell
Arcanjo

Conselheiro Fiscal

Maciel

Mauro
Morgenstern

DAF – Diretoria
Administrativa
Financeira

Conselheiro Fiscal

Vinícius
Aurélio
Pereira de

Diretor

Araújo

Sergio Luis
Nogueira

Diretor

Martines
DRI – Diretoria
de Relações
Institucionais
Marcos Adir
Schaefer

Gerente

“Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI!”

Nome

Função

Adriano M.

Gerente de

Oliveira

Prospecção

Foto

Robson
Vettori

Diretor

Ferezin

DFCE –
Diretoria de

Luís Miguel

Filiação e

Silva Pereira

Educação

Gerente de
Certificação de
Educação

Vandré

Gerente de

Dall'Agnol

Filiação
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Oportunidade de Aprendizado - O Programa de
Voluntariado
O PMI PR executa anualmente o Programa de Voluntariado. Neste ano foram
realizadas 2 chamadas para novos voluntários, que conseguiu atrair mais de 80
novos voluntários para o Chapter, possibilitando assim um aumento de mais de
100% no quadro total de Voluntários.
Este programa é oportunizado somente a interessados que são filiados do PMI
Chapter-PR. Todos estes Voluntários são alocados em projetos criados para
agregarem continuamente valor a Comunidade de Projetos, seja atuando em
conjunto com organizações sem fins lucrativos, empresas das mais diversas
áreas de atuação ou mesmo em projetos internos. Todos estes projetos recebem
líderes nomeados pelos

gestores e diretores que por sua vez alinham as

expectativas e trocam ideias com os voluntários

líderes para que o

desenvolvimento dos projetos aconteça alinhados com as expectativas de
entregas de cada projeto. Ao mesmo tempo em que as experiências são
compartilhadas entre todos.

Agenda Cheia
Como há uma pauta de eventos grande e dinâmica, o Chapter do PMI-PR
utiliza uma agenda integrada que visa alinhar todos os interessados em
participar dos eventos, ofertando aos Filiados e Voluntários encontros,
aprendizados e troca de experiências para elevar o nível de entendimento de
todos com relação as práticas promovidas pelo PMI. Esta agenda está sempre
disponível em nosso Diretório no Google Drive a todos os Voluntário do
Chapter

LIM, Leadership Institute Meeting, o acolhimento necessário
para entrar a mil!
Antes de começarem dentro do Chapter-PR, é importante que os novos
Voluntários recebam a devida orientação para estarem alinhados com os demais
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que já atuam no Programa, e para isso fazemos uma reunião chamada
Leadership Institute Meeting, ou LIM, como é mais conhecida. A primeira reunião
aconteceu em 12/03 e reunião não aconteceu apenas com as pessoas da capital
paranaense

que

ingressam

no

Chapter.

Ela

também

foi

realizada

simultaneamente com os Branchs Oeste e Norte. Nesta reunião os Voluntários
conhecem todos os gerentes e diretores que fazem parte das diretorias, tomam
conhecimento da carteira de projetos e das rotinas do Chapter . Tudo isso para
quebrar o gelo da primeira reunião oficial, gerar o primeiro pontapé para um
Networking produtivo e começarem com tudo nas suas iniciativas como
Voluntários.

Reunião LIM de março de 2016 para recepção dos novos Voluntários do PMI Chapter-PR

Reunião LIM de ago de 2016 para recepção dos novos Voluntários vindos da 2ª Chamada do PMI ChapterPR
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É importante citar que além das edições estaduais do LIM que acontecem todos
os anos, o PMI também organiza estas reuniões em outros países e também
uma edição por continente, este ano o país que recebeu a edição foi o Peru,
conforme registro abaixo.

Encontros que Alavancam Conhecimentos
O PMI Chapter PR gera continuamente eventos públicos para promover o
trabalho de gestão de projetos entre os Filiados, Voluntários e demais atores da
Comunidade Paranaense visando a alavancagem de conhecimentos entre todos
interessados nesta importante carreira. Veja alguns exemplos abaixo.

Corre GP
O Corre GP foi um evento promovido pelo PMI Chapter PR para integrar ainda
mais seus Filiados e Voluntários , e de quebra ajudar no cuidado com a saúde e
bem-estar de todos. Também seguiu a linha de evento simultâneo em três
localidades: Curitiba, Maringá e Cascavel.
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Congresso Paranaense de Gerenciamento de Projetos
Aconteceu nos dias 25 e 26 de agosto o Congresso Paranaense de
Gerenciamento de Projetos (CPGP) que reuniu palestrantes internacionais e
nacionais para compartilhar suas experiências e conhecimentos com
aproximadamente 300 participantes que marcaram presença nestes dois dias de
workshops e palestras com assuntos variados, mas sempre ligados ao tema de
gerenciamento de projetos. O evento foi um sucesso e movimentou a
Comunidade interessada em projetos, não só do Paraná como de outros estados
do país.
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.

Alguns temas tratados no CPGP:


Workshop Experience Day Design Thinking – Eduardo Freire



Gestor de Projetos: Plano de Carreira, Avaliando e Desenvolvendo
Competências: Um Case Volvo – Alan Holzmann



O Impacto da Governança em Projetos – Carlos Augusto Freitas



Desenvolvimento Profissional, Certificações e PMBOK 6 – Fábio Pitorri



Os Desafios do GP em um Cenário de Crise – Juliano Reis



Gestão de Projetos em Ambientes Hostis e Problemáticos – Farhad
Abdollahyan



O Capital Humano em Projetos – Bernt Entschev
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Seminários Norte e Oeste
Os Seminários são oportunidades criadas neste ano para reunir profissionais
liberais e funcionários de empresas, estudantes, docentes e consultores para
discutir temas relevantes a todos interessados em Gerenciamento de Projetos.
A organização do evento oportunizou dois encontros, liderados pelos nossos
Branches Líderes, que ocorreram em 16/11/2016 em Foz do Iguaçu e em
26/11/2016 em Maringá.

Oportunidades de Networking/Parcerias Educacionais e
Empresariais
E através do trabalho de Voluntários encarregados de visitarem Instituições de
Ensino e Empresas nos quatro cantos do Paraná, o Chapter busca
continuamente estreitar as relações com estes atores do mercado a fim de firmar
parcerias para projetos que, mais uma vez, buscam o fortalecimento e a
profissionalização da carreira de gerenciamento de projetos. Veja alguns
exemplos.
Visita a Volvo em março: Entendimento da gestão interna de projetos,
desenvolvimento da carreira e os programas de educação corporativa da
Organização.
Visita ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economico (BRDE) e a
ExxonMobil em junho: Cooperação e Parceria entre as Instituições, valorização
da profissão e apoio ao Congresso Paranaense de Gerenciamento de Projetos
(CPGB) e ao Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos (CBGP).
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Reporte de Ações/Eventos em Mídias Eletrônicas
Num mundo cada vez mais dinâmico e antenado, a interação com o público
interessado não pode depender apenas de meios presenciais. Para acompanhar
a seu dia a dia o PMI- Chapter PR oferta algumas formas digitais e simples de
interagir continuamente e de forma muito rápida, bastando alguns cliques para
se conectar a assuntos que são atualizados continuamente pela equipe
responsável pelos Canais Digitais. Vamos conhecer algumas destas formas:
Site

www.pmipr.org.br - Nosso site está constantemente em atualização

para manter você informado quando aos eventos que estão no calendário do
PMI e também trás vários links para as redes Sociais que o Chapter mantém
como forma de assegurar o acesso facilitado ao seu público-alvo, conforme
abaixo:

https://www.facebook.com/pmipr

https://twitter.com/PMIPR
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https://www.linkedin.com/company/314991

https://www.youtube.com/channel/UC8bonC_GFwhtuvUvDLd7wAg

Newletters trimestrais:
As Newletters trimestrais estão sempre disponíveis no site do PMI-Chapter PR
trazem um extrato das ações que os Voluntários e Filiados realizaram no
período.

Este periódico também aproveita a oportunidade para dar visibilidade aos
Filiados e Voluntários que foram aprovados na prova do PMI para os diversos
títulos que o Instituto mantém. Abre espaço também para estes profissionais
dêem seu depoimento de vida profissional e suas experiências em fazer a prova.
Podendo assim estimular outras pessoas a estudarem e se tornarem
profissionais certificados PMI.
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Eleições 2016
Anualmente o PMI Chapter-PR passa por eleições para eleger novos membros
que irão compor o quadro de diretores e gerentes para o ano seguinte. Este
processo visa gerar oportunidades aos Voluntários que se destacam em seus
projetos e também confere a Governança necessária para garantir a execução
dos processos internos, responsabilidade na gestão e a renovação constante
que traz novas energias para o quadro diretivo.

COMPARTILHAR CONHECIMENTO com PROFISSIONAIS de
DIFERENTES SETORES
Através de eventos presenciais ou mesmo digitais, em ambientes on-line,
você tem a oportunidade de entrar em contato com profissionais de
diversos setores, mas com algo em comum para tratar: O Gerenciamento
de Projetos. Esta troca possibilita a visão de situações distintas e a absorção
de conhecimento de pessoais mais experientes, proporcionando a você um
leque de visões muito maior.
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Webinars:

Transmissões on-line de temas importantes abordados por

Voluntários e Parceiros com conhecimento no assunto para dividir estas
experiências com todos interessados da Comunidade

Happy Cases
Num formato descontraído e em lugar público, o PMI Chapter PR reuni pessoas
para discutir um tema relevante para o momento da carreira de gestão de
projetos e porque não para o país.

1º Happy Case 2016 com a presença da Ana Paula Loqueta que falou sobre: Gestão de Recursos sob
Perspectiva da Gestão de Projetos.
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DIVULGAÇÃO de BOAS PRÁTICAS de GERENCIAMENTO de
PROJETOS
Para manter a prática de dar visibilidade constante dos resultados, alavancar
processos e projetos que tornem o trabalho de todos os Voluntários cada vez
melhor e perpetuar uma Governança cada vez mais robusta, o PMI Chapter PR
mantém em seu Organograma um Escritório de Projetos (PMO) que tem como
atividade mensal gerar o Reporte do Status de Projetos que ele compila através
da resposta de todos os líderes de projetos. Este material fica disponível a todos
os Voluntários e o objetivo é garantir que todos saibam o que acontece com
todos os projetos do Instituto para que possam opinar, interagir e somar
experiências para potencializar a possibilidade de que no final do ano todos os
projetos possam ser entregues com os objetivos atingidos.
Outro trabalho importante foi a nova edição do Book de Processos das Diretorias,
que visa demonstrar formalmente as atividades executadas para facilitar o
trabalho dos novos Voluntários e também minimizar o impacto que eventuais
turnovers e job-rotations não afetem o andamento do trabalhos.
Este ano também o PMO organizou e compilou os resultados de uma Pesquisa
de Qualidade na Gestão de Projetos dentro do PMI. O resultado disso é a
proposição de uma revisão da metodologia existente no Chapter para que os
projetos já nasçam com um planejamento mais estruturado e também tenham
seus resultados registrados em um documento de lições aprendidas, o que
garante o aceite do encerramento deles e deixa um legado para que os próximos
líderes de projetos possam consultar.

Happy Hour de Apresentação de Resultados
E para brindar um ano cheio de realizações, a equipe do Chapter Paraná
preparou um Happy Hour para concluir o ano de 2016 tal como todo projeto deve
ser finalizado: Mostrando os resultados dos projetos do ano, com reflexões sobre
o que deu certo, o que pode ser melhorado, análise de lições aprendidas e, acima
de tudo, com troca de experiências entre os Voluntários. Tudo isso para motivar
que o ano de 2017 seja ainda melhor, com projetos mais robustos, comunicação
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melhorada e resultados ainda melhores para fazer progredir ainda mais o
ambiente de projetos no Paraná, no Brasil e no Mundo todo!

Certificações e Filiações
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.
- Descontos de até 30% para realização das provas de certificação (exemplo:
certificação PMP custa USD 555 para não membros e USD 405 para membros).
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FIM
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