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Fala do Presidente

É com muita satisfação que apresentamos a nossa
Newsletter do PMI Rio.! Ela é feita para você que faz
parte de nossa comunidade de Gerenciamento de
Projetos. Alinhamos aqui um misto de notícias do
nosso PMI Rio, informações, dicas e colunas bem
interessantes e queremos que você participe conosco
para cada vez mais aprimorarmos nossa conexão com
Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio

você. Trabalhamos para trazer o melhor conteúdo
para você, contribua com suas ideias e propostas
conectando-se conosco como co-autores e parceiros.
Sintam-se à vontade para contribuir com ideias e
propostas. Vamos estreitar a nossa parceria!

Preparamos essa edição com novidades e curiosidades que vão impulsionar sua
carreira em projetos, para que ao celebrar o Dia do Trabalho no início deste mês
possamos celebrar a nossa visão e motivação ao trabalhar entregando projetos
com propósito e valor, atuando como agentes de mudança em nossa sociedade.
Por que trabalhar com projetos? Qual a motivação que nos une? Na sessão
Conversando com os voluntários, conheça mais sobre o trabalho com projetos e
o envolvimento e benefícios do voluntariado. Nosso especialista traz as
novidades da nova versão do Guia PMBOK®. A 7ªedição já tem data confirmada.
Trazemos também a indicação do livro Lean Inception do especialista Paulo
Caroli que participará do evento do PMI LATAM sendo porta-voz do
Changemakers Initiative e além de muitos outros conteúdos para que você
possa se informar.
Desejo a você uma ótima leitura.

Juntos somos mais fortes!
Ótima leitura a todos!

Conversando com os voluntários

Fábio Portela
GP de Marketing do PMI Rio,
Consultor de projetos.

Eu sempre gostei muito de aprender sobre diversos temas e
ter uma visão fim a fim das coisas, não conseguia me
imaginar sendo especialista em uma área ou um tema
específico, o que inclusive me causou bastante dificuldade
de escolher um curso. Eu prestei vestibular de história a
ciências da informação, acabei escolhendo engenharia de
telecomunicações e um dos motivos foi porque achei que
seria mais fácil mudar de curso se não gostasse. Lá para o
sexto período eu tive meu primeiro contato com
gerenciamento de projetos, através da empresa júnior, e foi
amor à primeira vista. Achei sensacional quando aprendi que
o GP (Gerente de Projetos) não precisava ser especialista
técnico e que ele precisava ter a visão fim a fim do projeto.

Fiquei mais impressionado quando vi um cronograma no Project e os processos no PMBOK.
Sempre tentei conciliar gerenciamento de projetos com a minha carreira, até quando fui
coordenador de operação & manutenção. Sim, o PMBOK é aplicável em contextos de
operação também. Aliás, ter feito essa adaptação me exigiu conhecer bem os principais
conceitos e foi um dos fatores de sucesso para eu conseguir minha certificação PMP em 2018.
E pelo PMP eu conheci o PMI Rio. Estava numa fase de transição de carreira, então me joguei
no mentoring e depois me candidatei para ser GP de Marketing do 16º Encontro Regional de
Gerenciamento de Projetos. Uma experiência excelente em que liderei uma equipe de 5
pessoas fantásticas que entregaram um fundo de palco inovador, crachá de papel plantável,
programação acessível por QR Code (antes da modinha do lockdown), site todo feito por nós
e muito mais. Quando este projeto acabou, fui convidado a ficar na VP de Marketing e lá
também foi muito aprendizado. Estruturamos processos de divulgação, melhoramos
consistentemente o engajamento do público e, junto com os gerentes de produtos,
conseguimos recordes de inscrições nos eventos. Agora, estou liderando alguns dos projetos
estratégicos da VP. E tudo isso em 2 anos de voluntariado!
Eu sou suspeito de falar dos benefícios do voluntariado, já que meu primeiro trabalho assim
foi ainda na faculdade na empresa júnior. Eu vejo como uma forma de sair da rotina, de te
permitir experimentar temas diferentes (nunca trabalhei nem próximo de marketing de
forma remunerada) e ver a sua vida profissional em outra perspectiva. Além disso, te permite
desenvolver competências como autonomia, pensamento estratégico e tomada de decisão
muito mais rápido que em um emprego remunerado.
E, por falar em competências, me perguntaram quais eu acho as principais para o GP. Eu vou
falar de três que observei em vários contextos e vale para qualquer carreira. Primeiro, é ter o
controle da sua vida, entender que quem faz a sua carreira é você. Não espere ninguém te
dizer o que você precisa aprender, nem onde se desenvolver. Estudar, pedir feedback do seu
líder e colegas, refletir sobre os próximos passos são todas ações suas. Segundo, é ter o
sentimento de dono, ser proativo com soluções de problema.

Conversando com os voluntários
É assustador ver a quantidade de pessoas que trabalham achando que estão limitadas
por um escopo ou por um processo. Assim como a carreira, os resultados que você
entrega são responsabilidades sua. Se você não tem os recursos que precisa para fazer ou
resolver um problema, sinalize, peça ajuda. Você vai ver que é capaz de muito mais do
que pensa. E, terceiro, entenda que ninguém faz nada sozinho e que se somos donos dos
resultados, precisamos saber trabalhar com as outras pessoas para atingir os melhores
resultados para todos. É muito importante buscar desenvolver a empatia, a inteligência
emocional e a liderança.

Eu sou suspeito de falar dos benefícios do voluntariado,
já que meu primeiro trabalho assim foi ainda na
faculdade na empresa júnior. Eu vejo como uma forma
de sair da rotina, de te permitir experimentar temas
diferentes (nunca trabalhei nem próximo de marketing
de forma remunerada) e ver a sua vida profissional em
outra perspectiva. Além disso, te permite desenvolver
competências

como

autonomia,

pensamento

estratégico e tomada de decisão muito mais rápido que
em um emprego remunerado.

O especialista responde
Quais as mudanças no Guia PMBOK® 7ª edição?
Você não sabe o que é o Guia PMBOK® ? Sem problemas.
Ele é um guia criado para indicar boas práticas no
gerenciamento de projetos e sua primeira versão data de
1996 e a partir daí, de 4 em 4 anos é criada uma nova
edição mais atualizada. Vale ressaltar que o Guia
PMBOK® não é um método de gestão de projetos e, por
conseguinte, o que lá está escrito não deve ser seguido à
Marcantonio Fabra
risca já que cada projeto possui características diferentes.
VP de Comunicação e Marketing
A sua função é a de padronizar e difundir as práticas mais
eficientes, testadas e comprovadas por gerentes de
projetos do mundo inteiro em um só guia.
A nova 7ª edição do Guia PMBOK® que será lançada no início de agosto deste ano traz as
abordagens ágeis, adaptativas e híbridas (mistura das tradicionais com as ágeis) para dentro
dos possíveis contextos e cenários aos quais os projetos possam estar inseridos.
O profissional de gestão de projetos deverá estar mais alinhado às questões estratégicas das
organizações e conseguir identificar e atuar nas demandas e consequentes dificuldades
focando nos resultados oriundos do projeto.
Existem três grandes mudanças que irão ocorrer nesta nova versão
Os 5 processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e
Encerramento) deixam de existir e no lugar destes entram os Princípios de Entrega do
Projeto (Project Delivery Principles).
As áreas de conhecimento (Escopo, Cronograma, Custos, Recursos, Riscos, Comunicação,
Aquisições, Qualidade, Partes Interessadas e Integração) também deixam de ser
representadas de forma direta e entram os Domínios de Desempenho do Projeto (Project
Performance Domains), que é um grupo de atividades direcionadas a efetiva entrega de
resultados e que inclui importantes práticas de gestão para um gerenciamento de
projetos eficaz.
O guia NÃO terá mais os exemplos das ferramentas e técnicas nele próprio. Será criada e
disponibilizada uma plataforma interativa chamada PMIStandards+® que pode ser
acessado em https://standardsplus.pmi.org/.

O especialista responde
Os doze princípios de entrega de projetos abaixo guiarão o gerente de projetos a conduzir
seus projetos:
Seja diligente, respeitoso e atencioso
Construa uma cultura de responsabilidade e respeito
Engaje as partes interessadas entendendo seus interesses e necessidades
Foco no valor
Reconheça e responda às interações dos sistemas
Motive, influencie, treine e aprenda
Adapte a abordagem de entrega com base no contexto
Construa qualidade em processos e resultados.
Aborde a complexidade usando conhecimento, experiência e aprendizado
Trate oportunidades e ameaças
Seja adaptável e resiliente
E os 8 domínios de desempenho são os seguintes:
Equipe
Partes interessadas
Ciclo de vida
Planejamento
Incerteza e ambiguidade
Entrega
Desempenho
Trabalho do projeto
Vem coisa boa por aí. Mas você que já é PMP®, uma informação final e importante, os
profissionais que já são certificados não serão prejudicados uma vez que não perderão sua
validade, assim como os critérios para manutenção serão mantidos.
Você quer mais detalhes do que vem por aí no Guia PMBOK® 7ª edição? Então clique em
https://sites.google.com/pmirio.org.br/publicacoes/ebooks/ebook_20210215 e baixe o ebook criado pelo Comitê Estratégico de Publicações do nosso chapter.
Até a próxima, pessoal!

Dicas de livros de GP

O livro Lean Inception, Como alinhar pessoas e construir o produto certo, é um livro
prático, simples e curto como o próprio nome diz, é Lean! O livro de Paulo Caroli é uma
ótima indicação para quem tem interesse em aprender sobre o ágil através do
desenvolvimento de novos produtos no mercado. Paulo Caroli compartilha no livro sua
experiência prática e foca no que é útil para o usuário, destacando principalmente no
conceito de MVP (Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável) como pilar para a
revolução da inovação e destacando assuntos como a transformação digital,
empreendedorismo, estratégia, entrega contínua, DevOps, entre muitos outros. Quer
conhecer mais sobre o assunto?

Adquira pela Amazon

Acesse

Conheça o PMI-RIO
Notícias da VP de Eventos: Ideação do Seminário de Tecnologia da
Informação

Dia 15 desse mês ocorreu o seminário de ideação do Seminário de TI previsto
para setembro e organizado pela Vice-presidência de Eventos do PMI Rio. O
objetivo da Ideação é entender o que os profissionais do setor desejam
assistir, entender os problemas da área e como podemos abordar estes
temas dos próximos eventos voltados para Tecnologia da Informação.
Tivemos a participação de mais de 50 pessoas entre convidados do setor,
facilitadores e voluntários. Os filiados, ao participarem deste evento
obtiveram benefícios, como desconto no seminário em setembro.
Os participantes foram organizados em cinco salas virtuais e com o auxílio de
facilitadores e voluntários, realizamos as dinâmicas: Um aquecimento para
trocar informações, o Brainstorm para identificar temas, a discussão destes
Temas que em seguida foram priorizados, e por fim uma pesquisa para
identificar melhores datas e horários. Um especialista em design thinking
conduziu todas as dinâmicas.
O resultado destas dinâmicas irá oferecer à VP de eventos informações para
construir as o Seminário Tecnologia da Informação e incentivar uma
comunidade sólida no PMI Rio engajada em discutir em conjunto soluções
para o setor de TI.

Destaques de eventos do PMI Rio

Ocorreu no dia 05 de Maio o 4ªPMI, evento no qual os especialistas Helbert
Costa e José Finocchio discutiram sobre como os negócios e projetos dessas
novas tecnologias vem impactando vários setores. Foi um evento incrível e
teve muita interação e discussão. Fique atento ao próximo evento.

Destaques de eventos do PMI Rio

As inscrições para o 17º Ciclo do Programa de Mentoring do PMI RIO já estão
abertas! Se você está procurando por mentoria em Gerenciamento de Projetos,
esta é a sua vez de participar do Programa de Mentoring do PMI Rio! Aproveite
essa oportunidade para desenvolver suas habilidades em Gerenciamento de
Projetos e crescer profissionalmente. As inscrições estarão abertas até o dia 12
de Maio. Por isso, corra e inscreva-se já!
No dia 29 de abril, tivemos uma live com Luiz Eduardo Labriola sobre a
importância da mentoria. técnica no seu desenvolvimento profissional. Assista
a live e confira no canal do youtube do PMI Rio.

Inscreva-se
Assista a live no canal do Youtube

Destaques de eventos do PMI Rio

Inscrições abertas para o 1° Evento Virtual de óleo e Gás do PMI Rio!
Serão abordados assuntos como: transição energética, flutuação da demanda,
diversificação do portfólio e novas tecnologias, alguns dos fatores que provocam
um ambiente de incertezas e mudanças no setor de óleo e gás.
Com o auxílio de dois especialistas, que vão compartilhar seus conhecimentos e
boas práticas da indústria, venha conosco compreender a complexa área de
óleo e gás.
O evento ocorrerá no dia 18 de Maio às 19:00.

Inscreva-se

Destaques de eventos do PMI Rio

O Webinar deste mês traz a discussão sobre a Liderança positiva:
insights para evitar o burnout. Como incorporar esses conceitos a
nossa prática de gestão? Sempre estamos buscando novos
desafios e formas diferentes de desenvolver habilidades para
liderar, gerenciar e comunicar. Liderar de forma Positiva, é muito
mais do que “ser positivo” e sim fazer com que o ambiente em que
toca a sua liderança, seja transformador.
O evento ocorrerá no dia 20 de Maio às 20:00
Inscrições abertas em breve. Confira em nossas redes.

Inscreva-se

Destaques de eventos do PMI Rio

Workshop de OKR (Objective and Key Result). Serão três dias de
treinamento para vocês que querem e precisam garantir o alinhamento e
desdobramento de estratégias por toda a empresa!
Essa é uma metodologia de gestão muito utilizada por empresas no Vale do
Silício. Em linhas gerais, pode se dizer que é uma fórmula, um método, que
define como “Onde quero chegar” (Objetivo) e depois como serei “medido”
até alcançar o destino (conjunto de resultados chave).
As incrições irão até o dia 25 de Maio e o Workshop ocorrerá nos dias 25, 26 e
27 de Maio das 19h às 22h

Inscreva-se

Artigos do PMI
No artigo desta edição, viemos destacar, como indicação da
voluntária Anne Escobar, o artigo Gerenciamento de Estilos
de Stakeholders para otimizar a tomada de decisões
publicado pela pesquisadora Vânia Neves. Anne fez a
tradução do artigo e disponibiliza na íntegra o artigo para
vocês.

Anne Escobar
Líder da equipe de relacionamento
VP filiação

Gerenciamento de estilos de stakeholders para otimizar a tomada de decisões

Fonte: Managing Stakeholder Styles to Optimize Decision Making | APPEL Knowledge Services
(nasa.gov)
Autora: Vânia Neves
Traduzido por: Anne Escobar em 13.04.21
Nós tomamos muitas decisões todos os dias.
Devemos esperar pacientemente pela luz verde para atravessar a rua ou arriscar um acidente?
Devemos comprar algo que queremos ou economizar dinheiro para o futuro?
Também tomamos decisões com outras pessoas.
Ao planejar férias com amigos ou familiares, o grupo tem que decidir sobre destino, rota, datas,
custos, transporte, hotéis e atrações.
Às vezes, o planejamento é fácil e o resultado é uma saída prazerosa para todos. Em outros
momentos, alguns membros do grupo demoram muito para chegar a um acordo sobre os
detalhes da viagem; no final, alguns podem decidir não viajar juntos, pois percebem que têm
objetivos diferentes.
A complexidade e flexibilidade da tomada de decisão está diretamente relacionada aos
objetivos e características de cada indivíduo. Situações semelhantes ocorrem durante a
execução de programas e de projetos. As decisões no projeto podem se tornar especialmente
difíceis quando envolvem muitas pessoas. As perspectivas e comportamentos individuais de
várias partes interessadas podem criar diferenças de opinião, podem levantar questões
políticas e provocar conflitos entre diferentes ambientes organizacionais. Quando uma equipe
de projeto é geograficamente dispersa, essas complexidades provavelmente aumentarão.
Então, o que os gerentes de programas e projetos podem fazer para evitar ou minimizar
problemas nessas situações?

Leia mais

Top Trends de projetos
O Programa de Bolsas de Estudo de Teses do PMI está aberto, para apoio a
pesquisas de teses de doutorado e mestrado em gerenciamento de projetos,
programas e portfólio. As inscrições são aceitas para alunos de doutorado e
mestrado em tempo parcial e integral até 15 de maio de 2021. Veja as regras e
confira a forma de inscrição no link:

Saiba mais!
O PMI lançou o Changemakers Initiative que promoverá eventos de destaque
promovida por agentes de mudança. Você é um agente de mudança? Dá uma
conferida no que vai acontecer!. Até o dia 08 de Maio, teremos o Agility
Champions e teremos o Paulo Caroli expert em processos e práticas Ágeis, Lean
e Design Thinking, autor do best-seller ‘Lean Inception’, e abordará sobre como
conectar a Visão, Estratégia, Descobrimento e Entrega em um processo Lean
para levar sua organização ao sucesso. Quer saber mais sobre o que vem ai,
acesse:

Saiba mais!
O Guia PMBOK® 7ªEdição já tem data confirmada para ser publicado. Você
sabia? Anota ai, no dia 01/08/2021. Confira mais informações em:

Saiba mais!

Parcerias
Parcerias: Com a conclusão do Planejamento Anual (PAN), as estratégias e o
plano de captação e manutenção de parceiros, para o ano de 2021, entram em
sua fase de execução. O objetivo é continuar captando novas parcerias com
instituições de ensino, que gerou bons resultados em 2020, mas também
ampliar as ações do Comitê de Parcerias na busca de Empresas Mantenedoras
- são convênios de parcerias corporativa com objetivo de contribuir com a
sustentabilidade do Chapter. Para tal desafio, o PMI Rio está contando com o
apoio dos membros de seu Conselho Consultivo para estruturar uma boa
proposição de valor e atrair Empresas Mantenedoras.

É o PMI Rio buscando sempre ampliar os benefícios para seus filiados!
Qualquer dúvida ou sugestão, parcerias@pmirio.org.br (João Vieira) ou
vicepresidencia@pmirio.org.br (Marco Mello).
Responsabilidade Social: temos uma nova PMIef liaison para o PMI Rio – Maria
Carolina (respsocial1@pmirio.org.br), que já se integrou ao grupo do PMIef e
está contribuindo com a organização do Agily Kids. O programa Agily Kids visa
principalmente alcançar um novo público de crianças entre 5 e 12 anos de
idade na região da América Latina, introduzindo-as a boas práticas de
gerenciamento de projetos e princípios ágeis. Ele acontecerá dentro no âmbito
do Evento Regional da Latam do PMI, na modalidade online ao vivo, e terá a
duração de duas horas, será bilíngue (português/espanhol) e contará com 100
crianças participantes por bloco de idioma. Os principais benefícios esperados
de sua execução são estes daqui:

Disseminação das boas práticas de GP e princípios ágeis em áreas onde não
são conhecidas ou aplicadas.
Aumento da visibilidade institucional do PMI em nível regional.
Conscientização dos futuros líderes sobre a importância da gestão de seus
projetos.
Engajamento de voluntários PMI com projetos voltados para crianças.
Para mais informações sobre o PMIef, consulte https://pmief.org/ ou faça
contato com a nossa liaison.

Que
tal ser
voluntário(a)
Se torne
um um
voluntário
do PMI-RIO:do PMI Rio?
Todas as iniciativas do PMI Rio (eventos, grupos de estudos, treinamentos,
palestras e etc.) são gerenciadas como projetos realizados por voluntários,
filiados ou não, que contribuem com a evolução e a visibilidade do nosso
capítulo. Neste ano de 2020, agradecemos a todos por trazerem benefícios
para a nossa comunidade entregando real valor com suas individualidades,
conhecimento e dedicação.
Somos uma unidade, nossa união faz a força. Para 2021, traçamos juntos
novos objetivos e vamos além. Você também pode fazer parte de nossa
unidade.
Qual a vantagem de ser um voluntário?

Além do seu próprio desenvolvimento profissional, o voluntariado abre um
leque enorme de networking com profissionais de alto nível além, é claro,
de um destaque na comunidade de Gerenciamento de Projetos. Muitos
voluntários

se

recolocaram

ou

tiveram

crescimento

profissional

ao

apresentar no seu currículo o fato de ser voluntário do PMI.
Se você se interessou em ser nosso voluntário candidate a uma das vagas.

Inscreva-se

Por que ser um filiado do PMI Rio ?
Nosso objetivo é lembrá-lo do investimento na sua carreira!
Como membro do PMI-RIO, você tem uma série de benefícios
destinados a apoiar o seu crescimento na carreira e sucesso.
Ao se filiar ao PMI-RIO, você passa a fazer parte de um capítulo que
prioriza entregar aos seus membros uma série de vantagens, muito
maiores que o valor de R$ 121,00 anuais pagos ao Capítulo, entre
eles:
Certificações

–

Valores

diferenciados

para

exames

de

certificações PMI;
Programa de Mentoring - Seja mentorado por mentores com
vasta experiência em Gestão de Projetos;
Webinars exclusivos – Seminários online gratuitos abordando
tópicos atuais por profissionais referência no mercado;
Encontros de Networking com Filiados – A possibilidade de fazer
networking

e

benchmarking

com

profissionais

com

vasta

experiência na área;
Conexão com Universidades - Parcerias e palestras;
Workshops - Novas técnicas e tendências do mercado de gestão
de projetos;
Workshops sobre certificações – Encontre a certificação mais
adequada para dar um upgrade na sua carreira;
Desenvolvimento

Profissional

–

Eventos

e

atividades

que

contabilizam PDUs para manutenção de certificações.
Mantenha seu crescimento profissional de forma contínua! Filie-se
ao PMI-Rio hoje mesmo. Se tiver dúvidas, por favor não hesite em
nos contatar através do canal filiacaocomunica@pmirio.org.br

Filie-se ao PMI

Momento lazer

DevOps; leaninception; Lean; PMBoK; PDU; liaison; MVP; ideação; stakeholders

Sugestão dos leitores
Queremos ouvir você: O que quer ver em nossa Newsletter?
Qual assunto quer ver aqui?
Quer se tornar nosso parceiro e publicar seu evento conosco?
Tem um artigo e gostaria de publicá-lo em nossa Newsletter?
Quer indicar um livro?

É simples, envie um email para:
newsletter@pmirio.org.br
Para se manter sempre atualizado acesse nosso site e
siga-nos em nossas redes sociais
http://pmirio.org.br

Muito Obrigada!
Essa Newsletter foi realizada em conjunto com o nosso Comitê Editorial. E
fazem parte e faz parte de um dos projetos de Marketing do PMI Rio
elaborado pela nossa equipe:

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Luiza Ortiz
Líder Ágil VP de Eventos

Janaina Lamas Filgueiras
GP de Comunicação e Marketing

Luiz Labriola Mariano
Head do Programa de
Mentoring

Julia Vieira dos Santos

Gabriela Bavier

Analista de Projetos

Analista de Projetos

de Comunicação e Marketing de Comunicação e Marketing

Anne Escobar
Líder da equipe de
relacionamento da VP filiação

Bruno Santos
Membro de equipe do comitê
de Gestão do Conhecimento

