
Dica de Livro de GP:

PMI RIO NEWSLETTER

Publicação Mensal

ANO  1  -  NÚMERO  2

DEZEMBRO /2020

É com muita satisfação que apresentamos a nossa Newsletter do PMI Rio desse mês de

Dezembro! Ela é feita para você que faz parte de nossa comunidade de Gerenciamento

de Projetos!

01/12 - Interior conectado com o PMI RJ

02/12 - 4ª PMI-Gestão de Riscos: Estratégias & Projetos

07/12 - Habilidades Interpessoais em Gestão de Projetos

08/12 - Encontro do Presidente: Happy Hour

15/12 - DevOps: Ferramenta para Transformação Digital 

17/12 - Agilidade no negócio focado no valor para o cliente

Agenda de eventos

Ótima leitura a todos!

Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio
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Conversando com os voluntários

Cristiana Valente

Venho atuando na área de marketing do PMI RJ e  me
recordo até hoje quando fui a uma reunião do PMI e
tive a oportunidade de  rever meu professor de gestão
de projetos e atual VP de Marketing e Comunicação do
PMI - Marcantonio Fabra.

Na ocasião, estava passando por uma transição de carreira e havia saído da
empresa que trabalhava nos últimos doze anos. 

Buscava justamente uma oportunidade de aprimorar meu trabalho. Me
dediquei bastante nos últimos meses na busca desse aprendizado contínuo e
depois de conhecer algumas ferramentas novas, recebi o convite do
Marcantonio Fabra, para atuar como Gerente de Projetos de sua equipe.

Consegui desta forma, formar uma equipe com profissionais da área e promover
troca de experiências. Foi um desafio e tanto, mas que é muito recompensador
porque somos mais que um time, somos amigos e parceiros. Hoje, sei que posso
contar com muita gente quando preciso de algo especial. Sei que ainda temos
muitas novas frentes a seguir e pretendo continuar nessa jornada.

Sem dúvida, um grande marco na minha carreira foi me tornar um membro
voluntário do PMI. Tenho muito orgulho disso!

Entrevista com Cristina Valente - Voluntária PMI



O especialista comenta

Scrum Guide 2020
Na comemoração dos 25 anos do Scrum em 18/11 do
corrente, Ken Schwaber e Jeff Sutherland lançaram a
nova versão do Scrum Guide: o Scrum Guide (2020).

Você sabe quais foram as mudanças que aconteceram
em relação ao antigo SCRUM Guide? Vem comigo!

Ainda Menos Prescritivo
Os autores tiveram a preocupação em fazer o SCRUM voltar a ser um framework
minimamente suficiente removendo ou suavizando a linguagem prescritiva
como, por exemplo, as famosas três perguntas da Daily Scrum. O time pode agora
selecionar qualquer estrutura e técnicas que quiserem na Daily desde que se
concentre no progresso em direção a Meta da Sprint e produza um plano de ação
para o próximo dia de trabalho.

O objetivo foi eliminar o conceito de um time separado dentro do time que guiava
para um comportamento de “nós e eles” entre o PO e o Time de Desenvolvimento.

Há agora apenas um Scrum Team focado no mesmo objetivo, com três
responsabilidades: PO, SM e Developers (novo nome para time de
desenvolvimento).

Um Time, focado em Um Produto

Introdução da Meta do Produto

O novo guia introduz o conceito de Meta do Produto, que é um objetivo geral a
longo prazo para o Scrum Team. Isso vai fornecer um foco melhor em direção a
um objetivo mais valioso. Cada sprint deve trazer o produto mais próximo desta
meta.

Marcantonio Fabra



Meta da Sprint e Definição de Pronto são agora
artefatos

Esses itens eram descritos antes sem muita identidade, ou seja, eram de alguma forma
anexados a artefatos. Com a criação da Meta do Produto, a nova versão fornece mais
clareza a isso. Cada um dos três artefatos agora contém comprometimentos.

Para o Product Backlog é a Meta do Produto, o Sprint Backlog tem a Meta da  Sprint, e o
Incremento possui a Definição de Pronto (agora sem as aspas). Agora podemos ter mais
transparência e foco em direção ao progresso de cada artefato.

Auto-Gerenciáveis no lugar de Auto-Organizados
O guia anterior se referia ao Time de Desenvolvimento como sendo auto-organizados,
escolhendo quem e como fariam o trabalho. Com mais foco no Scrum Team, a nova
versão 2020 enfatiza um Scrum Team autogerenciado, escolhendo quem, como e no que
trabalhar.

Mais um tópico da Sprint Planning

Em adição aos tópicos da Sprint Planning “O que” e “Como” referenciados no guia anterior,
temos agora um terceiro tópico, “Por que”, referente a Meta da Sprint.

Simplificação Geral de Linguagem para uma
Audiência mais ampla

O novo guia coloca ênfase na eliminação de informações redundantes e complexas assim
como removendo qualquer inferência remanescente ao trabalho de TI (como testes,
sistemas, design, requerimento, etc), ou seja, formaliza que o SCRUM (2020) é um
framework que pode ser utilizado em qualquer área. 

Como pudemos ver, na verdade os criadores do SCRUM (2020) incorporaram no Guia itens
que já eram praticados pelas pessoas que trabalham com Scrum como, por exemplo, o
time autogerenciado e a daily já não sendo com as três perguntas (o que foi feito ontem, o
que será feito hoje e se existe algum impedimento).

Até a próxima!

Marcantonio Fabra é VP de Mktg e Comunicação do PMI-RIO.



Dicas de livros de GP

Conhecido por ser inovador e potencializar a criatividade dos envolvidos, o Design
Thinking incentiva o surgimento de ideias inovadoras e merece ser estudada e testada
também pelos gerentes de projetos.

O livro apresenta o conceito da metodologia e se empenha em dar exemplos reais de
várias empresas que utilizaram o Design Thinking e conseguiram atingir o sucesso. Desta
maneira é possível ter a oportunidade de se inspirar e ver na prática como o DT pode dar
certo.

O livro pode ser adquirido em formato impresso e digital na Amazon:
https://amzn.to/37bAaSk



Notícias do PMI-RIO

Parceria com o CIEDS:

A parceria com o CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável já produz frutos e estimula ainda mais
nossa atuação para gerar oportunidades e difundir conhecimento
promovendo uma mais justa e democrática. Os meses de outubro e
novembro foram marcados por dois treinamentos para os
empreendedores do Shell Iniciativa Jovem e alguns colaboradores do
CIEDS: Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, ministrado pelo Profº
Tenório Barreto e Agilidade em Projetos e Projetos Híbridos com o Profº
Carlos Magno, aos quais agradecemos a disponibilidade e o conteúdo de
grande qualidade ofertado. Parabéns ao time do Comitê de
Sustentabilidade e Responsabilidade Social do PMI Rio – João Vieira e
Carolina Xavier ao CIEDS pelo planejamento e realização do evento que
contou com 60 participantes.



Vai acontecer no início de dezembro a primeira edição do “Interior

Conectado”, um evento que o PMI-RIO, através de seus núcleos das

regiões Norte, Serra e Sul Fluminense, preparou especialmente para

levar aos filiados, voluntários, parceiros e outros interessados,

relevantes informações sobre as ações que está promovendo para

desenvolver o gerenciamento de projetos em todas as regiões do

estado. 

Interior Conectado com o PMI Rio de Janeiro



Foi um show de apresentações o evento do encerramento do 15º Ciclo de
Mentoring. Com temas bastante atuais e interessantes, os mentorados
fizeram as suas explanações e receberam os seus certificados sobre uma
“chuva tecnológica” de palmas. Na ocasião já foram apresentadas as
duplas de mentores e mentorados do 16º Ciclo de Mentoring.

Encerramento do 15º Ciclo de Mentoring



Destaque de eventos do PMI-RJ

Estreou no dia 26/11 mais um novo evento do PMI-RIO

chamado Chatting Show. Com um formato descontraído e

que inclui a participação do público, o tema foi bem

interessante e o evento foi um grande sucesso.

Conheça a nossa agenda de eventos em
https://www.pmirio.org.br/agenda



Jornada do Conhecimento

Quem somos e o que estamos fazendo na Jornada do Conhecimento do PMI Brasil

Capítulo 2: Como tudo foi planejado a JC!

Foi emocionante, participativo e desafiador! Imaginem 16 instituições mais as partes
interessadas da região Latina América, precisando entregar esse grande desafio que é
Jornada do Conhecimento do PMI Brasil. Só através de muita cooperação, muito desapego,

muito protagonismo para vencer esse desafio . Em um mundo tão polarizado, percebi que
somos mais fortes quando realmente colocamos em primeiro lugar o interesse coletivo na
frente dos interesses individuais, mas nunca deixando-os de lado, isto é, procurando o
consenso nas transformações desse interesses individuais em pequenas partes desse grande
interesse!   

 

Muitos acordos foram necessários, foi imperativo cancelar todos os eventos regionais, onde
alguns já estavam prontos, outros em fase final de preparação e outros em fase de
planejamento. Como convencer a todos que o trabalho realizado não foi em vão!

Simplesmente lembrando, como gerentes de projetos devemos nortear as nossas decisões
na criação de valor e benefícios aos nossos membros e as comunidades que nos seguem.

Um projeto só faz sentido se ele gera benefícios e agrega valor para as partes interessadas!

A orientação a mudança foi um fator crítico de sucesso no momento das grandes decisões e
transformações desse projeto.   Não podíamos ter medo dela, porque só através  das
mudanças que vieram os novos resultados esperados. Nunca tenha medo da mudança e sim
entendimento do porquê!

Deixo aqui meus parabéns à todos os nossos presidentes de capítulos, outros líderes
envolvidos nessa etapa e as lideranças da região Latino América pelo grande trabalho
realizado na ideação e no planejamento desse grande evento!

Uma peça de quebra-cabeça, se encaixa em outra, que depois se encaixa em mais uma
outra, assim por diante,  em um “loop” de percepções e entendimentos,  até que no final
teremos um grande quadro, um grande evento!

Marcelo Fanaia Furtado é VP de
Eventos 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

Chapter.

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 acesse

https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html   e

se candidate a uma das vagas.

Se torne um voluntário do PMI-RIO:Se torne um voluntário(a) do PMI Rio

https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html
https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html
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