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Fala do Presidente

Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio

   É com muita satisfação que apresentamos mais uma
edição da nossa Newsletter do PMI Rio! Ela é feita para
você que faz parte de nossa comunidade de
Gerenciamento de Projetos! Nossa intenção e desafio é
nos aproximarmos cada vez mais do leitor, buscando
entender seus interesses e necessidades para aumentar
cada vez mais a relevância desse nosso veículo de
comunicação.

   Nesse ano que passou de 2020, o PMI Rio se deparou com grandes desafios,
principalmente com o advento da pandemia da Covid-19, que nos fez promover
algumas mudanças necessárias aos novos tempos. Adaptamos todos os nossos
eventos e treinamentos para serem virtuais utilizando plataformas online. Assim
como também todas as nossas atividades voluntárias. Aumentamos de forma
expressiva o número de nossos colaboradores voluntários, passando para mais de
140 (um aumento de mais de 50% em um ano). Foi necessário reduzirmos custos e
pensarmos em soluções criativas para sobrevivermos, com novas soluções para
mantermos a nossa operação e desenvolvermos novos produtos. Inovar foi preciso. E
assim o fizemos.
   Aprendemos a trabalhar mais colaborativamente ainda. Não só internamente em
nosso capítulo, mas também com nossos capítulos “irmãos” no Brasil. E um dos
melhores frutos dessa colaboração conjunta foi a realização da Jornada do
Conhecimento PMI Brasil (nome de fantasia: Project EvolutiON World), que já
comentamos por aqui. Evento realizado em 3 etapas, nos meses de outubro,

novembro e dezembro, onde o PMI Rio teve protagonismo, coordenando os passos
iniciais de sua concepção, gerenciando a etapa 2 e coordenando o Comitê de
Governança do evento. Importante destacar que esse evento doou grande parte de
sua receita para iniciativas sociais. Esse ano que passou foi um ano de superação e
de transformação para o PMI Rio.

 

   

   Nesse próximo ano os desafios continuarão e faz-se mister consolidar as
mudanças que iniciamos e aprimorá-las. Vamos melhorar cada vez mais a
qualificação de nossas iniciativas alinhando-as aos nossos objetivos estratégicos
de (1) aumentar consistentemente o valor de nossos produtos aos nossos filiados e
a comunidade de gerenciamento de projetos, (2) nos preocupando em adicionar
inovação onde for cabível e (3) de sermos sustentáveis econômico, ambiental e
socialmente.  

Juntos somos mais fortes!

Ótima leitura a todos!



Pude atuar com ciência de dados, inteligência de mercado, gerenciamento de
riscos, gestão financeira e organização de eventos. Foi muito bom poder voltar a
atuar como voluntário. A liberdade para se envolver em projetos diversos é algo
que me atrai bastante. Além disto, gosto de conhecer as equipes dos outros
projetos e ajudá-los em suas iniciativas, isso para mim é gratificante.

 

Adoraria ter mais tempo para dedicar ao voluntariado. Hoje, atuo na área de
gestão do conhecimento e nossos projetos afetam todas as áreas do capítulo no
longo prazo.

Para alguém que gosta de se envolver em múltiplas frentes é o melhor lugar
para estar.

Conversando com os voluntários

Eu comecei minha carreira já como voluntário. Eu era o
Gerente de RH da empresa júnior do meu curso e lá
aprendi sobre gerência de projetos, empreendedorismo
e trabalho em equipe. Me unir a outro voluntariado era
o caminho natural e quando uma vaga surgiu na
equipe do Terceiro Setor do PMI Rio me inscrevi
imediatamente.

O trabalho voluntário abriu as portas para muitas
oportunidades interessantes.

Bruno Santos
Voluntário PMI

"O trabalho voluntário abriu as portas para
muitas oportunidades interessantes."



O especialista responde

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Veio a pandemia e com ela a quarentena onde o
home office proliferou. E na gestão de projetos

não seria diferente. Mas como fazer um time
SCRUM atuar remotamente? 

Passo aqui algumas dicas preciosas para um time
SCRUM se adequar a essa nova modalidade de
atuação que, a meu ver, mesmo no pós-pandemia
veio para ficar.

1)    Conectividade da Equipe: é importante você auxiliar o time a procurar ter

uma conexão estável. Hoje em dia as conexões por fibra ótica estão bastante
acessíveis e dão essa segurança.

 

2)    Ambiente de trabalho: oriente o time a buscar um local isolado e tranquilo. O

ambiente de trabalho significa também que a pessoa tem que estar com o vídeo
aberto o tempo todo e sem interrupções. Nada desse negócio de fechar o vídeo
pois se perde o contato visual, importante para a comunicação do time.

 

3)    As cerimônias devem continuar existindo só que com outra abordagem:
As cerimônias devem ser feitas mediadas por tecnologia. As ferramentas
colaborativas são excelentes para isso. Desde o Trello e Jira até o Concept Board e o
Miro, existem muitas opções que permitem simular o quadro Kanban.

 

4)    Manter a sustentabilidade da equipe: um fato muito comum de acontecer

em home office é se trabalhar mais horas do que o horário comercial. Isso é

proibitivo quando trabalhamos em times ágeis.
 

5)    Aumentar o volume da documentação: quanto mais documentado estiver a

sprint, mais os membros do time podem utilizar dessa documentação ao invés de

tentar tirar dúvidas com os outros membros. 
  

Com certeza essas dicas e outras mudanças devem sempre ser discutidas por todo
o time antes de serem implementadas, mas as considero bem interessantes para o
aumento da produtividade de um time SCRUM nesse novo formato de atuação.



Dicas de livros de GP

Nesse período de transição do ano de 2020 para 2021, trazemos um livro
sugestivo para inspirar inovação para 2021. Quer inovar e não sabe como? O
livro foi escrito por Jake Knapp com John Zeratsky e Braden Kowitz e traz
uma metodologia; sim, um método simples e prático para você aplicar em
5 dias para você tirar as ideias do papel e transformar ideias em algo
concreto, resolver problemas e explorar oportunidades a seu favor. Com o
método Sprint você consegue definir objetivos claros e testá-los antes do

real desenvolvimento, permitindo que você faça melhorias e assim você
inicia já a tirar suas ideias do papel e vê os seus planos num caminho de
progresso, trazendo assim mais agilidade para a sua vida.

Adquira pela Amazon

Acesse o site oficial

Conheça mais sobre o livro

https://www.amazon.com.br/Sprint-Jake-Knapp-ebook/dp/B06XPPS4JW/ref=sr_1_2_twi_kin_1?ie=UTF8&qid=1490387246&sr=8-2&keywords=sprint
https://www.thesprintbook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9DTEnoDyPk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z9DTEnoDyPk&feature=emb_logo


Notícias do PMI-RIO

Gostaria de agradecer toda a comunidade que votou tanto em mim, quanto no
programa. Do Projeto do Ano, saiu o Voluntário do Ano.

Ouvi bastante essa frase seguido de um “não foi por acaso”. Antes de escrever
apenas o lado vitorioso da história, gostaria de compartilhar um pouco da minha
jornada de voluntário.

Começando por: o que é um trabalho voluntário? Bem, cada um voluntário pode
ter uma resposta completamente diferente para essa pergunta. E ao mesmo
tempo, todas estarem certas. Novamente, vou compartilhar a minha história. Me
tornei filiado para fazer o programa de mentoring, sim você leu certo, sou um ex-

mentorando do programa. Match à primeira vista no ciclo 7 do programa no ano

de 2018. Praticamente comecei minha jornada de voluntário no PMI Rio no
Programa de Mentoring. De forma muito suspeita, vejo este programa como o
principal benefício para seus filiados e associados. É um programa personalizado
feito sobre medida, ou seja, cada mentoria é um projeto único e individual. Onde
o mentorando vem se desenvolver em um assunto técnico do mundo de
projetos.
 

O PMI Rio de Janeiro premiou ilustres

personalidades de nosso time de voluntariado

que se destacaram e se superaram em 2019 e

com premiações realizadas em 2020. 

O programa do Mentoring ganhou destaque e

convidamos o Luiz Labriola que teve premiação

em duas categorias como Projeto do Ano e

Voluntário do Ano a destacar por que ele foi um

de nossos trend topics do ano.

Luiz Labriola Mariano
Head do Programa de Mentoring



Tomei decisões, criei novas estratégias, mudei processos, assumi riscos, e
principalmente, acertei e errei. Simples assim, e sem romance. No começo da
minha gestão, confesso que possuía muito mais dúvidas do que respostas, mas
possuía uma visão. A cada ciclo do programa avançamos um pouco mais,
testávamos, “pivotávamos”, e fomos criando novos caminhos para se chegar ao
mesmo local. Tivemos muito trabalho, muito mais transpiração do que
inspiração. Arrisco a dizer que a transpiração foi o que mais contribuiu para os
dois prêmios. Ter ideia boa é relativamente comum. Ter ideias boas e
implementá-las é outra coisa!

 

Além de ter muito trabalho, fizemos diversas amizades, somos um "team
mentoring", conhecemos mentorandos incríveis, e humildemente, tivemos

resultados fantásticos. Compartilho alguns resultados: aumentamos a procura
pelo programa, demos mais visibilidade do resultado da mentoria, criamos mais
valor para os mentorandos, estruturamos uma formação de novos mentores e
desenvolvemos lideranças internas no programa.

 

Tenho um mantra que compartilho com todos que trabalham comigo:

“trabalhar bem e ser feliz”. E assim estamos forjando uma cultura incrível no
programa. Deixo 2 mensagens finais para vocês. A primeira, para você que não
conhece o programa de mentoring - #ficaadica. A segunda é: todos nós
podemos e juntos somos mais fortes. Coisas boas acontece quando você se filia
ao PMI!  Venha ser um voluntário e construir juntos a sua jornada.

Forte Abraço a Todos e Boas Festas.

Conheça nosso programa de Mentoring

https://www.youtube.com/watch?v=KFxUT-aR5Lk&list=PLRUgAF3Yn1_Ob9KG6GenYeMC3XwhzqovB


Destaques de eventos do PMI Rio

 O posicionamento do PMI Rio na Nova Economia de Projetos, benefícios que
filiados  e voluntários têm acesso, o PMI como o parceiro no crescimento
profissional, e as oportunidades de parcerias e voluntariado nos núcleos do interior
do Estado foram temas tratados pelo presidente Luiz Henrique, vice-presidentes e
líderes do programa de núcleos que fizeram apresentações ao longo do evento.

Reconhecimento de voluntários e momentos divertidos de interação entre os
participantes também foram pontos altos do evento, que se encerrou com um
quiz show, em que os participantes ganharam prêmios. 

O evento contou com mais de 100 inscritos e entra para a agenda de eventos do
PMI Rio, com duas novas edições previstas para 2021.

No dia 1º de Dezembro, o PMI Rio realizou, através

de seus núcleos regionais Norte, Serra e Sul

Fluminense, a primeira edição do evento Interior

Conectado com o PMI, que reuniu filiados,

voluntário e parceiros para levar a todos

informações sobre as ações que estão já estão

sendo realizadas e ações planejadas pelo  PMI Rio

para desenvolver o gerenciamento de projetos em

todas as regiões do Estado.

Interior Conectado com o PMI Rio de Janeiro

Adilson Pize 
Gerente de Projetos



Happy Hour

Marco Mello 

 Gerente de projetos

Agradecemos a toda a equipe organizadora do evento: Anne Escobar, Ariane
Figueredo, Dani Paoliello, Janaina Lamas, Júlia Santos, Marcantonio Fabra,

Marco Mello e Niana Deano.

Clique na imagem para ser redirecionado para o nosso vídeo!!

No dia 8 de Dezembro o PMI Rio realizou o Evento
Conversa com o Presidente – Edição Especial
Happy Hour. A noite foi marcada por uma

emocionante retrospectiva das realizações de
nossos voluntários ao longo do ano, momento de
gratidão, muita música ao vivo, além de uma
sessão de Yoga para reflexão e relaxamento. Sem
contar a revelação de novos talentos musicais e
artistas, pois é nossos voluntários não param de
nos surpreender! E assim encerramos nosso ano e
esperamos pelo momento de voltarmos a realizar
nossas confraternizações presencialmente em
2021. Para sentir um pouco da energia desse  nosso
momento, acesse o vídeo do evento.

https://youtu.be/IwoiT_UiT_I


Participe e venha trazer suas contribuições. O que esperar do pós-pandemia?

Como ficará o gerenciamento de projetos com o advento da inteligência

artificial? Como manter a empregabilidade? Como você pensa o futuro e

quais as novas atuações e habilidades no mercado profissional? 

O primeiro 4ª PMI do ano, o 4ª PMI de Janeiro ocorrerá no dia 13 de Janeiro e

continuará em formato online e vem a trazer a discussão sobre o futuro do

gerenciamento de projetos. 

4ª PMI de Janeiro

Inscreva-se no evento 

Conheça o João Carlos Boyadjian

https://www.eventbrite.com.br/e/133226912281
https://www.eventbrite.com.br/e/133226912281
https://www.linkedin.com/in/boyadjian/


Workshop Imersão Ágil

Que tal viver dois dias de uma verdadeira imersão em gerenciamento ágil de projetos e

ter habilidade para lidar com projetos de alto grau de incertezas e risco?

29 e 30 de janeiro de 08h00 às 20h00

Nos dias 29 e 30 de Janeiro os especialistas Fábio Cruz e Vitor Massari conduzirão o

Workshop Imersão Ágil online permitindo que os participantes vivenciem dois dias

imersos em métodos/frameworks ágeis com muita prática e interação. Se você já está se

capacitando e tem planos de trabalhar com projetos ágeis esse curso foi desenvolvido

especialmente para você. Já ouviu falar em Extreme Planning e Agile Lego Challenge?

Convidamos a você a estar conosco nesse evento. As inscrições finalizam no dia 29 de

Janeiro e o PMI disponibiliza desconto para filiados e voluntários. Quer saber mais? 

Inscreva-se no evento

Fábio Cruz

Vitor Massari

https://www.eventbrite.com.br/e/126807573867
https://www.eventbrite.com.br/e/126807573867
https://www.linkedin.com/in/fabiorcruz/
https://www.linkedin.com/in/vitormassari/


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.

Se torne um voluntário do PMI-RIO:Que tal ser um voluntário(a) do PMI Rio?

Inscreva-se

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


Por que ser um filiado do PMI Rio ?

Primeiro, o que é ser um filiado? Sendo filiado, significa que você
terá a oportunidade exclusiva de ter múltiplas vantagens para o seu
desenvolvimento de carreira pagando um valor mensal de R$121,00. 

Mas, você pensa que essa filiação vale só para o Rio de Janeiro?!
Não, você terá acesso a tudo o que o PMI Global disponibiliza mais o
que o PMI Rio disponibiliza para isso primeiro você precisa associar-
se ao PMI Global e em seguida selecionar o capítulo ou chapter do
Rio de Janeiro.    

Isso mesmo, você terá a oportunidade de planejar e desenvolver
carreira conosco através de diversos programas desenvolvidos
especialmente para lhe proporcionar oportunidades. Dentre elas:

Voluntariado e experiência prática em Gestão de Projetos
Programa de Mentoring
Programa de Desenvolvimento de Líderes 
Encontro exclusivo de filiados do PMI Rio
Divulgação de oportunidades de empregos e negócios

Eventos com especialistas do Brasil e do Mundo em eventos
como  4ª PMI, Agile Tool Box, Espaço Literário, Chatting Show
entre outros.
Cursos e treinamentos preparatórios para certificações, 
Cursos e treinamentos de ferramentas de Gestão de Projetos
Compra de livros em empresas parceiras e muito importante 

Networking, experiência prática e desenvolvimento de carreira

Descontos em eventos e cursos:

Filie-se ao PMI

https://www.pmi.org/membership/join
https://www.pmi.org/membership/join
https://www.pmi.org/membership/join


Momento lazer
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Sugestão dos leitores

Queremos nos conectar a você, por isso, entre em contato conosco e compartilhe
seus interesses e necessidades. Estamos planejando um novo formato para a
Newsletter em 2021 que terá publicações e veiculação bimestral. Por isso, sua
participação é muito importante por que queremos produzir conteúdo exclusivo
para você: O que gostaria de ver aqui na nossa Newsletter de Fevereiro? 

Mande-nos suas sugestões e ideias , basta clicar no ícone!

Entre em contato por e-mail

Para se manter sempre atualizado siga-nos em nossas redes sociais

https://forms.gle/Uae31AvcbaVtkEmY8
http://pmirio.org.br/
https://www.linkedin.com/in/pmirio/
https://www.facebook.com/pmiriodejaneiro
https://www.instagram.com/pmi_rio/?hl=pt-br



