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 Fala do Presidente

Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio

É com muita satisfação que apresentamos a nossa

Newsletter do PMI Rio em mais uma edição! 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 e de informações,

dicas e colunas bem interessantes, onde queremos

cada vez mais a sua participação. Aprimorarmos

nossa conexão. Trabalhamos muito para trazer o

melhor conteúdo aos nossos leitores. Fique à vontade

para contribuir com suas ideias e propostas,

conectando-se conosco como coautores e parceiros.

Venha conferir nossa presente edição que vem comunicar, suscitar reflexões e

ações dialogando sobre a importância das pessoas como mola propulsora de

toda a transformação. Como podemos nos unir para trazermos unidade e

coesão em tempos de crise? Como podemos inspirar e suscitar novas ideias?

Como vamos nos recriar frente às transformações que estamos vivendo é o nosso

desafio e por isso a temática da inovação vem a nos guiar nesse caminho. Nossos

eventos e iniciativas vem a contribuir para a construção de um cenário de

comunhão e inovação. Confira os destaques do que fazemos internamente.

Entenda quem somos e nossas práticas. As iniciativas de inovação do 4ªPMI

trarão benefícios sobre a forma de como interagimos e fazemos melhores

conexões. Eventos com o Changemakers Initiative , realizado em colaboração

com os capítulos do PMI na América Latina, tiveram sua terceira etapa correndo 

 Seu foco foi nos agentes de mudança, tão importantes no processo de

transformação nas organizações. Vamos propiciar discussões sobre o impacto da

pandemia e pensar junto nas ações necessárias para a retomada econômica. A

Jornada de TI é um exemplo que vem estimular a você profissional a ganhar asas

e voar. E tem muito mais. Confira e participe, nosso canal aberto está aqui para

nos falarmos, entre em contato conosco newsletter@pmirio.org.br.

 Coisas boas acontecem quando você se junta ao PMI!

 

 Desejo a todos uma ótima leitura.

 Seja bem-vindos!
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A minha formação e área de atuação é a TI, então o trabalho voluntariado está me
exigindo outras habilidades. Eu estou constantemente internalizando novas maneiras
de se trabalhar, que aprendo observando outros colegas ou trabalhando em conjunto
com eles por um período de tempo limitado.

Eu tenho aperfeiçoado a minha criatividade, capacidade de comunicação e escuta
ativa, além disso aumentei muito o meu conhecimento sobre ferramentas online para
promover eventos. O trabalho remoto trouxe alguns desafios como, por exemplo,

manter a equipe unida e motivada. Eu aprendi que as ferramentas ajudam o nosso
trabalho, mas são as pessoas que fazem toda a diferença. 

São as pessoas que dão dinâmica aos eventos do capítulo, com seus questionamentos,
compartilhamento de informações e envolvimento emocional (ex: um sorriso). Em se
tratando da equipe responsável pelo evento, são os indivíduos que fazem o
planejamento do projeto, selecionam e executam atividades, resolvem conflitos,
removem impedimentos e realizam priorizações, ou seja, são as peças fundamentais
para que a engrenagem rode e torne a ideia esboçada no papel em uma realidade. 

Eu aproveito essa oportunidade para agradecer aos integrantes de cada VP do PMI-
RIO que nos ajudaram direta ou indiretamente. Sem o apoio de todos, não
conseguiríamos realizar as nossas entregas. E convido a todos a participarem dos
nossos eventos, pois é mais uma oportunidade de estarmos juntos e unidos !!!

Feliz por fazer parte desta comunidade de gerenciamento de projetos

Há algum tempo eu queria ter a experiência de
voluntariado em uma entidade ligada à gestão de
projetos. A pandemia e o trabalho remoto me
propiciaram essa aproximação. Como eu já possuía
colegas atuando no PMI-RIO, eu achei que seria o
melhor caminho. E já se passaram um ano e meio, mas
se comparado ao tempo de voluntariado de outros
colegas, o meu período é ínfimo.

O que leva tantos profissionais do meu capítulo a se
dedicarem em promover as boas práticas de gestão de
projetos em diversas localidades é o interesse e prazer
pelo assunto. Nas nossas atividades semanais,
conversamos com pessoas de formações e experiência
profissionais bem diversas e quando juntamos tantos
skills variados obtemos um melhor resultado na
execução dos nossos projetos.

Conversando com os voluntários

Danielle Barbosa Paoliello
Gerente de projetos estratégicos da VP 

de eventos do PMI-RIO
Analista de Sistemas na FGV, com foco

em qualidade de software
 

voltar



O especialista responde

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Homeoffice, nossa nova realidade. É o que mostra uma
pesquisa recente da Robert Half feita pelo Linked In. 61%
se diz homesteader e ama o home office; 21% é office
dweller e ama o escritório e 15% se classifica como coffee
shop traveler, ou seja, querem trabalhar de qualquer

lugar. 

É uma nova realidade, e como você se adequa a essa nova
realidade? Lidar com a família, com o trabalho e com
muitas outras demandas, não paramos… e a pergunta que
se faz é como otimizar o tempo? Como nos tornarmos
presentes e colaborarmos mais com nosso time trazendo
maior valor? Aqui vão algumas ideias.

Crie um projeto de gestão e interação remota que engaje e promova o engajamento das
pessoas. Crie objetivos claros de acordo com sua realidade e facilite a participação de
todos nessa construção. 

Estimule a criação de momentos de qualidade e faça a gestão humanizada desse
processo.  

Utilize ferramentas práticas e que sejam interativas. Seja objetivo, prático e criterioso, há
inúmeras ferramentas com o mesmo propósito. Adote pelo menos uma para cada
objetivo. Monitore a adoção e uso, consulte os usuários estimulando a colaboração e se for
necessário mude.

Treine os funcionários para que possam utilizar as ferramentas com as funcionalidades
básicas, mas que inovem e que as usem de forma a resolver problemas e serem
inovadores. 

Faça contatos por vídeo. Faça reuniões e se na sua empresa não tem ferramentas
específicas, utilize plataformas como o Google Meeting, Microsoft Teams, Zoom, Skype.

Quais outras ferramentas temos disponíveis? Compartilhe conosco!

Utilize o Design Thinking ou outra abordagem, você pode resolver problemas e estimular o
compartilhamento de ideias obtendo soluções inovadoras com a participação de todos.
Para isso você pode usar o JamBoard do Google, Canva e o Mind Meister. Os documentos
do Google que podem ser editados de forma remota e colaborativa instantaneamente são
ótimas opções também. 

Organize e torne acessível as informações relacionadas ao trabalho em comum. Que tal
usar o Google Drive para armazenar e organizar as informações? Quer transferir arquivos
de forma mais simples e com alta capacidade de armazenamento o Dropbox e o We
Transfer são as opções. O Trello, Basecamp, Asana, Any.do são plataformas que permitem
ter todos os planos e projetos em um só lugar, para que você possa trabalhar de maneira
produtiva sem caos, nem confusão que possuem várias outras ferramentas acopladas e
somente o uso dessas plataformas seja o suficiente.

 Listamos aqui uma lista de ferramentas que podem auxiliar nessa interação: 
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Planeje e mantenha comunicação de forma assertiva. Que tal criar um canal de
comunicação sobre temas de discussões para facilitar a interação e troca de ideias de
forma pontual? Utilize plataformas de contact/management para organizar os contatos
das partes interessadas e o Slack e o Discord são opções para serem os canais de
informação sobre um tópico em comum. É claro que o WhatsApp que é comum pode ser
utilizado. Veja o que vai trazer o melhor benefício. 

E, por último, mas contrariando, sendo o mais importante, você deve administrar o seu
tempo. Não seja escravo do seu To-Do (da sua lista de afazeres), mas também não seja
relapso com os suas obrigações e planos. Encontre o seu equilíbrio e foco, o Pomodoro
tracker é uma ótima ferramenta. Lembrando que essa ferramenta materializa a técnica
pomodoro, que significa que você estude ou execute uma tarefa no período de 25
minutos. Concluindo-a ou não, ele deve parar e descansar 5 minutos.

 Leia a pesquisa na íntegra

O especialista responde
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Dicas de livros de GP

 

Depois de mais de sete anos de pesquisa, os autores apresentam um guia prático e detalhado
apresentando novas tendências em termos de gestão de empresas e de pessoas nas organizações
baseado em experiência prática e fundamentado em dados das pesquisas dos autores. Eles
mostram que as empresas de sucesso que são consideradas inovadoras souberam transgredir a
burocracia existente e as relações de poder estimulando a autonomia, a sabedoria coletiva e
dividindo a responsabilidade. Por mostrar que as empresas reduziram suas barreiras e dão espaço
aos colaboradores, sem perder de vista o papel da liderança, é com certeza um dos poucos livros
sobre inovação com foco nas pessoas, e não nas tecnologias.

Adquira pela Amazon

Janaina Lamas Filgueiras
GP de Comunicação e Marketing

A sua empresa é inovadora? Suas práticas em seus projetos
são? Já pensou em como a burocracia impede a inovação?

Na sua empresa, você tem autonomia para propor novas
ideias ou você é apenas um capital humano (Como assim!?) 

Faço um desafio para você: Leia o livro e compartilhe uma lição aprendida usando a
#newsletterpmirio nas redes sociais. Vamos?!

 Essa é a mola propulsora para a inovação e criatividade em tempos
que mudanças rápidas são mais que necessárias como estão vendo
agora no contexto da pandemia. Em uma crise, a
desburocratização e desverticalização do poder em algumas áreas
se fez necessária e pudemos ver o surgimento de redes horizontais
de aprendizagem. Esse tipo de organização é o que é defendido
pelos autores. Uma abordagem ágil que estimula a independência
e a autonomia de todos e facilita a tomada de decisão. 

Leia Mais

Se você respondeu negativamente todas as perguntas, você precisa
ler o livro Humanocracy: Creating organizations as amazing as
the people inside them (Harvard Business Review Press) de Gary

Hamel e Michele Zanini urgentemente. Se, respondeu
positivamente, vale a pena aprender um pouco mais. Humanização
nas empresas no centro, é isso! 
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Conheça o  PMI-RIO
Workshop de Cocriação e Inovação como um diferencial na 4ªPMI:

“Como gerar networking em eventos online?”
A 4aPMI sempre foi um evento de valor para comunidade de gerenciamento

de projetos do Rio de Janeiro e apoiado em seus pilares que são o

networking e conhecimento. Porém, com a chegada da pandemia, a ações

de networking ficaram prejudicadas, enquanto as de conhecimento foram

potencializadas.

“O evento está sempre em constante evolução, quem nos acompanha ao

longo dos anos consegue perceber as mudanças. Sempre buscamos

melhorar a experiência dos participantes, atrair mais público e gerar um alto

impacto nas pessoas envolvidas.” Igor Moraes – Gerente do Programa 4aPMI

E como grandes beneficiários, dividimos esses atores em três tipos. Primeiro

são os voluntários, profissionais que dedicam parte do seu tempo para ajudar

nos eventos e ações do chapter e que buscam desenvolvimento pessoal e

profissional, segundo os participantes dos eventos, é o público em geral,

profissionais que acompanham os eventos e buscam interação por eles, e em

terceiro os palestrantes, profissionais renomados em suas áreas, com grande

experiência e que se colocam à disposição para expor suas ideias e para

debater assuntos relevantes ao tema proposto.

A primeira tarefa da área de inovação da 4ªPMI foi a de entendimento,

levantar e buscar nossos desafios e as personas envolvidas. Um grande

desafio emergiu nesse momento inicial, e é um grande desafio não só para o

PMI mas para as entidades que se dispuseram a transmitir conteúdo online,

que é: Como gerar networking em eventos online?. 

Para ajudar a responder essa pergunta, juntamos a equipe da 4ªPMI com

outros voluntários de diferentes programas do chapter, resultando em uma

equipe multidisciplinar, divergente e bastante diversificada. Como

metodologia, usamos a abordagem do Design Thinking para refinar o

entendimento do problema, imaginar possíveis soluções, reescrever o desafio

com construção de uma persona e com uma grande dinâmica de ideação e

priorização.
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 O workshop de cocriação foi

realizado de forma remota,

usamos uma ferramenta de

webconferência e um

whiteboard bastante simples

(Google Meet e Jamboard),

dentro da metodologia usamos

templates que ajudaram a

consolidar o pensamento do

grupo, como a Matriz CSD, Mapa

da empatia, Quadro dos sonhos,

Matriz de priorização e

adaptamos dinâmicas para

tornar os encontros mais simples

e interativos. Foram realizados

três encontros e chegamos ao

final com 11 blocos de ideias

validados para implementação.

Conheça o PMI-RIOConheça o PMI Rio

 Hoje estamos convertendo as ideias em histórias para que entrem

no quadro de execução dos times, pois todas as ideias serão testadas

em formato de MVP, serão melhoradas de acordo com o feedback

dos usuários e pela percepção dos times para que, ao final, possa ser

verificado se houve ou não retorno sobre o investimento em

inovação.” Felipe Nascimento – Head de Inovação da 4aPMI
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1.   Alinhamento:
Foi a aprovação do plano pelo gerente do

programa. Após a construção do plano com base

em experiências externas, chegamos em um

consenso de como o tema seria abordado dentro

da equipe;

 

2.   Imersão:
Realização de entrevista individual com todos os

participantes da equipe, nessas entrevistas

falamos sobre expectativas, valores, pontos

positivos e negativos da equipe e de como

poderíamos melhorar como profissionais dentro

do trabalho voluntariado na equipe atual;

Como resultado teremos um consolidado de

informações que serão úteis para a tomada de

decisão;

Conheça o PMI-RIOConheça o PMI Rio

3.   Propósito:
Definição de metas para as áreas e para os

profissionais;

Criar uma visão de futuro para o programa;

Iniciar a construção de OKRs para fomentar a

produtividade e gerar entregas de alto valor para

o programa e para os participantes;

 

4.   Execução:
Nova modalidade de encontros periódicos para

que os participantes possam interagir além dos

momentos de evento e para gerar sinergia entre

os participantes;

Gerar momentos de interação constante;

Cocriação de melhorias para os eventos,

relacionamento e entregas;

5. Medição:
Criar métricas de inovação;

Envolver a equipe em ações externas ao grupo;

Criar uma definição de sucesso.

Plano para geração de valor na 4@PMI:

Com a visão de melhorar nossas entregas como equipe e para fomentar o

tema de inovação dentro da equipe de voluntários da 4ªPMI, foi criado um

plano para inserção do tema e para gerar cada vez mais sinergia entre os

voluntários. Ele se divide em 5 partes, são elas: Alinhamento, Imersão,

Propósito, Execução e Medição.

Assim, esperamos que os voluntários ganhem maior identificação com o PMI

Chapter Rio de Janeiro, possam pensar fora da caixa, sintam-se estimulados

a propor ideias, tenham métricas de fácil entendimento para visualizarem

seus desempenhos, possam contribuir um com a carreira do outro e, ao final,

vamos gerar ainda mais valor na comunidade do PMI no Rio de Janeiro.

voltar



Destaques de eventos do PMI Rio

 

No início de agosto, aconteceu a 1ª

edição do evento Conexão gestão,

projetos e liderança dos núcleos

Norte, Serra e Sul Fluminense.

Foram dois dias de palestras com

temas variados e relevantes

conduzidas por palestrantes de nível

nacional e internacional. O tema geral

do evento remeteu ao papel crucial

dos projetos na retomada econômica

em nível local, nacional e mundial.

Os participantes tiveram a

oportunidade de interagir entre si e

com os palestrantes convidados para

se conhecerem e trocar experiências,

fortalecendo seus networkings.

Em agosto, aconteceu também  o

Workshop de Design Thinking para o

Mundo Empresarial.

Como resolver os problemas do nosso

cotidiano nas empresas de forma

inovadora? Por onde começamos? Qual

deve ser a nossa postura? Que

ferramentas podem nos ajudar?

Tudo isso foi discutido nesse workshop,

com mão na massa, com descobertas,

trabalho em equipe, transformação e

resultado. 

voltar



Destaques de eventos do PMI Rio

O  Webinar aconteceu no dia 16 de setembro

com o tema: O impacto da supply chain em
projetos complexos. 
Ao analisarmos o papel da supply chain ao longo

do ciclo de vida de um projeto, identificamos

vários pontos de atenção a serem considerados

por um gerente de projeto no que se refere à

cadeia de suprimentos 

Essa cadeia de suprimentos apresenta

oportunidades estratégicas na maximização de

benefícios e mitigação de ameaças, mas muitas

vezes ainda é vista como mera área de apoio. Se

você quer se destacar venha junto conosco

nessa, e conheça as melhores estratégias em

relação a esse assunto!!! 

O tema do Webinar de agosto foi Orçamento ágil,
tipos de contrato.
Os Métodos ágeis cada vez mais nos auxiliam a
entregar de forma rápida e com maior qualidade
nossos projetos. Para viabilizar esses resultados, a
gestão de contratos precisa acompanhar a mesma
agilidade. Esse webinar foi uma jornada de troca de
experiência sobre gestão de contratos

E a Edição Especial de Happy Hour do PMI Rio

para voluntários e filiados foi incrível e super

animada. Foi uma festa junina on-line com

direito a show ao vivo, jogos, desafios e muita

diversão, do jeito que a gente gosta. No

próximo encontro você não pode ficar de fora! 
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A 4ª PMI de agosto teve como tema: 

 Como fazer da inovação um
diferencial estratégico. Esse evento

mostrou aos participantes que a

inovação pode ir bem além dos

produtos e serviços. É possível inovar

em processos, tecnologia, no mercado

alvo, nos fornecedores escolhidos, na

forma como se gere a cadeia de

suprimentos, etc. 

Destaques de eventos do PMI Rio

Fique ligado que a 4ªPMI do mês de outubro vem aí. Acontecerá no dia 06 com
o tema: Costumer Experience - Novos tempos, nova cultura, novos desafios.
Cada vez mais tem se falado em Customer Experience, que em português
significa literalmente experiência do cliente. Venha se aprofundar ainda mais
sobre esse tema, se inscrevendo no evento e entenda porquê as empresas
vêm se preocupando tanto com isso nos últimos anos. 

O tema do mês de setembro foi
LGPD, um tema em alta, e que na
prática, significa que a organização
deve garantir que a privacidade
seja incorporada ao sistema
durante todo o ciclo de vida e
assegurar a segurança das
informações de ponta a ponta.
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Interior Conectado

Desde a sua retomada no segundo semestre de 2019, o Programa de Núcleos

Regionais se expandiu, cobrindo três grandes regiões do Estado (Norte, Serra

e Sul Fluminense), e vem fortalecendo sua estrutura de voluntários e sua

organização.

Como fruto deste esforço, foi estabelecida uma estrutura organizacional e

estão formados times de voluntários nas três regiões, para o adequado

suporte às ações que estão se expandindo.

Os trabalhos em torno de parcerias já tiveram início, e em breve o PMI-RIO

deverá estar firmando acordos com instituições de ensino e outras

organizações no interior do Estado.

Três eventos já foram realizados, sendo eles a 1ª e 2ª edições do evento

Interior Conectado com o PMI, e a 1ª edição do evento Conexão Gestão,

Projetos e Liderança, sendo todos eles organizados conjuntamente pelos três

núcleos regionais, fortalecendo a integração entre as regiões do Estado.

A 1ª edição do evento Conexão Gestão, Projetos e Liderança foi um seminário

online, que contou com palestrantes nacionais e internacionais, com seis

sessões que trataram de temas como PMI 4.0, mudanças no Guia PMBOK® 7ª

Edição, sustentabilidade em projetos, riscos, liderança conectiva e projetos

de parada de produção. A riqueza de assuntos, conjugada com a qualidade

dos palestrantes, resultou em um grande nível de satisfação geral dos

participantes com o evento, com um NPS (Net Promoter Score) de 80.

Com mais quatro eventos planejados ainda neste segundo semestre, sendo

um Encontro de Gerenciamento de Projetos realizado por cada um dos

núcleos, mais uma nova edição do Interior Conectado com o PMI, há muitas

oportunidades não somente para participar dos eventos, mas também vagas

voluntárias, que estão sendo abertas nas três regiões do Estado.

Mas para entender melhor as expectativas existentes em relação aos núcleos

regionais ainda em 2021, nada melhor do que ouvir a voz dos líderes dos

núcleos e do programa.

Expectativas com o Programa de Núcleos Regionais é grande
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Núcleo Norte Fluminense

“Desde o ano passado o núcleo está passando por uma reestruturação e

ampliação de sua atuação, e esperamos que todos venham participar com a

gente. Ainda neste ano promoveremos uma série de eventos como a 3ª edição

do Interior Conectado com o PMI, que tem o objetivo de aproximar a diretoria

executiva do PMI-RIO com os núcleos regionais, e também a tão esperada 6ª

edição do Encontro de Gerenciamento de Projetos do Norte Fluminense. Além

disso, pretendemos ampliar as parcerias com as instituições e entidades da

região para continuar fomentando as boas práticas de Gerenciamento de

Projeto e trazer o PMI-RIO cada vez mais perto de nossa região. Nos próximos

dias abriremos novas vagas de voluntários para o nosso núcleo, venha participar

conosco na gestão desse grande desafio!!!”

Interior Conectado

Núcleo Norte Fluminense 
Francisco Cabral

nucleonorte@pmirio.org.br
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Interior Conectado

Núcleo Serra Fluminense

“Temos vários objetivos em 2021 para o desenvolvimento do Núcleo Serra

Fluminense. Em relação ao desenvolvimento de parcerias, queremos

apresentar a história do PMI e PMI-RIO e suas jornadas, e principalmente

expor os benefícios proporcionados ao se estabelecer o vínculo de parceira.

Além disso, queremos desenvolver uma etapa de discovery junto aos

potenciais parceiros para entender as necessidades, de forma que o núcleo

possa entregar o valor esperado pelos parceiros. Em relação à comunicação,

pretendemos disseminar informações sobre a comunidade de Gerente de

Projetos da região, divulgar os eventos promovidos pelo núcleo, demonstrar

as vantagens do networking, e propagar os propósitos, missão e valores do

PMI e PMI-RIO junto à sociedade. E ainda temos a expectativa do

desenvolvimento do Núcleo Serra Fluminense, através do aumento do time

de voluntários, desenvolver da identidade da região e ser um canal aberto

que permita os apoiadores da região divulgarem seus trabalhos,

experiências e assuntos voltados ao tema Gestão de Projetos.”

Núcleo Serra Fluminense
 Fabíola Ferreira

nucleoserra@pmirio.org.br
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Interior Conectado

Núcleo Sul Fluminense

“Legado, essa é a palavra que define a

expectativa do Núcleo Sul Fluminense.

Poder contribuir para o desenvolvimento

dos profissionais de gerenciamento de

projetos da região, e gerar valor para as

organizações locais, é a nossa missão nessa

primeira fase de atuação. E para isso, o foco

é estabelecer parcerias estratégicas onde a

geração de valor agregado deve ser mútua

e sólida.”

Núcleo Sul Fluminense 
Cleber Archanjo

nucleosul@pmirio.org.br

Liderança do Programa de Núcleos Regionais do

PMI-RIO

“Há forte expectativa no mundo pela retomada da

economia, fortemente impactada pela crise sanitária

causada pela pandemia do novo coronavírus. Neste

cenário boas práticas de gestão de projetos se

tornam um diferencial competitivo em reconstruir

algo que nunca foi tão fortemente demandado nas

últimas décadas. O estado do Rio de Janeiro,

segunda maior economia do Brasil, se destaca pelo

forte setor industrial em metalúrgica, siderúrgica,

petroquímica, naval, automobilística, extração e

refino de petróleo e outras áreas. Neste contexto os

núcleos regionais do PMI RIO, como agentes locais

dessa reconstrução, podem ter fundamental

importância.”

Liderança do programa de núcleos 
Adilson Pize

nucleos@pmirio.org.br
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Artigos do PMI

O artigo analisa o papel da supply chain ao longo do ciclo de vida de um projeto, seu impacto
nas diferentes fases do mesmo e o montante financeiro sob responsabilidade desta área. Com
essa proposta ele pode identificar vários pontos de atenção a serem considerados por um
gerente de projeto no que se refere a esta área considerada de apoio e que ela precisa ser
entendida, estudada e ter seus benefícios maximizados e ameaças mitigadas. 

Leia o que o trabalho vem a propor. O que esse artigo lhe gera de insight? Converse com o
autor. Interaja! Confira um trecho do artigo abaixo e leia na íntegra no Blog do PMI: 

 “Ao longo dos séculos XX e XXI muitos projetos foram realizados, mas nem sempre tiveram
uma preparação adequada das estratégias de atendimento às suas supply chains. Desse modo,

apesar de muitos considerarem evidente o papel e a importância das cadeias de suprimentos,
sua estratégia e seu planejamento precários influenciam até hoje nas fases de construção e
montagem dos projetos, refletindo na redução da margem de lucro e no possível insucesso
dos projetos.

 O objetivo desse trabalho é fazer uma análise da importância da supply chain ao longo do
ciclo de vida do projeto, de modo a considerar fatores e atividades, nem sempre realizadas
pelos setores de suprimentos. Esses setores certamente olham para o futuro com um olhar
diferenciado: buscam trabalhar com eficácia e eficiência para atender as necessidades do
projeto com a maior margem de lucro possível.

Ao final, será ainda realizado um breve estudo de caso de um projeto militar complexo e a
importância da estruturação estratégica e inteligente da cadeia de suprimentos para o sucesso
desse projeto”

Gustavo Lobarinhas Piñeiro
Voluntário membro do Programa de

Webinar.

O artigo desta edição vem trazer o destaque do nosso

mentorado Gustavo Lobarinhas Piñeiro, atualmente

especialista de Projetos na Moove e voluntário membro

do Programa de Webinar. Gustavo trabalhou como

coordenador de suprimentos na Naval Group e como

fruto de sua experiência apresentou o artigo intitulado

O Impacto da Supply Chain em Projetos Complexos

Leia o artigo completo
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Notícias do PMI

Saiba Mais

Além de nossas publicações na Newsletter no Blog do PMI, temos uma área
específica, chamada Academy no site do PMI. A área Academy é destinada
a toda a comunidade de gerenciamento de projetos, profissionais ,

professores e estudantes das Universidades.

Recentemente nosso Comitê Estratégico de Publicações lançou sua nova
plataforma digital. Dentre as opções de produtos e benefícios aos filiados,
vamos encontrar na aba Academy uma área dedicada a Artigos Técnicos.

Focados no gerenciamento de produtos, projetos, programas e portfólios,
publicados a partir do interesse dos autores desses artigos no âmbito de
nossa comunidade propiciando o compartilhamento do uso das melhores
práticas em gerenciamento de projetos. 

Confira e explore nosso site com conteúdos selecionados para você.

Cadastre nosso número

Agora o PMI RIO terá um novo canal de comunicação. Entre em contato
conosco pelo WhatsApp!  Não perca essa oportunidade incrível de estar
junto conosco. Basta cadastrar nosso número (021) 989923959 na sua lista
de contatos ou pode usar o link abaixo para cadastrar na sua agenda. 
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 Top Trends de projetos

PMIEDGE - Ferramenta de conhecimento para gestores de projetos
Você está iniciando sua carreira em projetos? Tem um tempo disponível entre um
evento e outro? Instale o aplicativo PMIEDGE e aprenda conteúdo de qualidade
preparado especialmente para você aprimorar suas habilidades com conteúdos
interativos, vídeos e materiais de estudo. 

The Official PMI Blog
Conheça o Blog official do PMI que traz perspectivas de trabalho de novas

formas de tornais reais meras ideias. Você pode perguntar qualquer coisa sobre

projetos no PMI e tem temáticas em gestão de projetos de outras partes do

mundo e de diferentes segmentos. 

 Saiba mais!

 Saiba mais!

Career Navigator
Quer informações sobre sua carreira e uma ajuda para melhor planejar seu

desenvolvimento? O PMI desenvolveu uma plataforma que vai te ajudar a

planejar os seus passos na carreira baseado no seus interesses e desafios em três

etapas avaliação pessoal, plano de ação e monitoramento para que você

acompanhar em cada dia seus passos e seu desenvolvimento. 

 Saiba mais!

Center Stage Podcast
Quer ter acesso a inúmeros podcasts que falam sobre inovação, agilidade, liderança
entre outros tópicos relacionados a nossa realidade? Acesse e você aprenderá
grandes lições. 

 Saiba mais!

 Most Influential Projects
Quer saber quais são os projetos mais influentes no mundo? Descubra em #MIP2020

 Saiba mais!
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Café & Projetos:

Renata Nigri, seja bem-vinda ao Café e Projetos no Newsletter
PMI Rio! Para começar, explica para gente o que é ser um
profissional lifelong learner?
 

Renata Nigri:
Primeiramente, obrigada pelo convite de participar do Café e
Projetos, Jefferson. Respondendo à sua pergunta, lifelong
learner é um profissional que tem atitude de aprender a
aprender continuamente para se manter relevante em um
mundo em constantes mudanças em alta velocidade. O
lifelong learner tem uma postura ativa e positiva diante do
aprendizado, além de ser estratégico para decidir: 1º. o que
precisa saber para conhecer, 2º. o que precisa saber para
desenvolver habilidades e 3º. conviver com o excesso de
informação sem perder o foco da sua estratégia de
aprendizagem. É importante destacar que, o conceito de
lifelong learning não é novo, mas tem o significado ampliado
atualmente, para empresas e pessoas se manterem
relevantes.

Café & Projetos:

Que bacana Renata, essa atitude sem dúvidas é decisiva no
mercado de trabalho atual. Por falar nisso, temos presenciado
mudanças cada vez mais rápidas no mercado,

principalmente no que tange aos soft skills das lideranças de
projetos. Quais competências você acredita que devem estar,
invariavelmente, na lista de desenvolvimento dos gerentes de
projetos?

Renata Nigri:
Ser líder na atualidade é saber lidar com as mudanças do
mundo no contexto social, econômico e tecnológico. Escrevi
sobre isso no blog https://renatanigri.com.br/lideranca-

disruptiva/, uma leitura bastante atual e provocativa. 

O Líder profissional de projetos, precisa ser hábil em fazer
conversas difíceis para conseguir engajar as pessoas.
Desenvolver habilidades para estabelecer confiança e gerar
colaboração. Para isso, precisa ser capaz de comunicar com
clareza, fazer boas perguntas, ouvir ativamente, fazer acordos
e alinhamentos. 

 Café e Projetos

Sobre as hard e tech skills, que devem também fazer parte
do “cinturão do batman” do profissional de projetos,
competências para administrar bem o trabalho presencial
e remoto, tais como uso de ferramentas de colaboração,

gestão de cronograma, gestão de idéias, metodologias
ágeis, entre outras, para serem usadas com muito
discernimento, de acordo com o contexto e complexidade
do projeto.

 

Café & Projetos:
Renata, muito obrigado por sua participação e
esclarecimento sobre esse tema tão importante. Qual
grande dica você poderia dar para quem deseja
internalizar esse conceito e passar a ser um lifelong
learner?
 

Renata Nigri:
A dica para se tornar um lifelong learner é: explore seus
pontos fortes, trabalhe com o que você gosta e as
empresas precisam. Desta forma, aprender vai se tornar
um hábito muito prazeroso. Obrigada pelo convite
Jefferson! Foi uma honra e um prazer participar desse
canal no PMI Rio.

 

Café & Projetos:
Eu que agradeço Renata! E até o próximo Café do
Newsletter PMI Rio pessoal!

Lifelong Learning e o Mindset de Crescimento
 

Nessa entrevista do Café e Projetos conversamos com
a consultoria e coach Renata Nigri sobre o tema
Lifelong Learning e o Mindset de Crescimento. As
mudanças rápidas no mercado exigem que os
profissionais de gestão de projetos sejam lifelong
learners e nessa coluna Renata comenta sobre a
importância desse mindset no desenvolvimento
profissional.Jefferson Menas

Gerente de Projetos de
Estratégia na VP CEGC

Renata Nigri
Consultora e Coach

RN Educação Transformadora

Acesse o Café e Projetos
nas principais plataformas:
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Novos voluntários no Comitê de Parcerias

O comitê de parcerias tem o desafio de fechar convênios com instituições de
diversos setores e que possam ajudar o PMI Rio a cumprir sua missão. Estamos
sempre buscando maior efetividade e, para isso, nada melhor do que contar
com voluntários interessados como nós mesmos. Queremos dar calorosas boas
vindas a Heber Severiano Junior e José Roberto Vieira Resende e agradecer
pela disposição em ajudar nosso capítulo a crescer e melhor servir à
comunidade fluminense de gerenciamento de projetos.

Fluminense? Sim! O comitê de parcerias trabalha em rede com os núcleos
Norte, Serra e Sul para levar mais valor aos nossos membros que estão longe da
capital. Se você tem conhece alguma entidade que pode ser nossa parceira,

não hesite em enviar sua sugestão a parcerias@pmirio.org.br e/ou
nucleos@pmirio.org.br. 

Trabalhando em rede conseguiremos fazer diferença para nosso estado!

 Parcerias

Venha ser nosso parceiro.
guardamos um espaço aqui
para ter você conosco! 

Entre em contato
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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. Pelo 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 no mercado de trabalho ou tiveram crescimento

profissional ao apresentar no seu currículo o fato de ser voluntário do PMI.

Se você se interessou em ser nosso voluntário, se candidate a uma das

vagas.

Inscreva-se e faça parte de nosso time, venha ser um voluntário!

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

Inscreva-se
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 Por que ser um filiado do PMI Rio ?

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.

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: 

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
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Sugestão dos leitores

Muito Obrigada!

Luiza Ortiz
Líder Ágil VP de Eventos

Jefferson Menas
Gerente de Projetos de Estratégia

VP CEGC
 

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

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:

Julia Vieira dos Santos
Analista de  Projetos 

de Comunicação e Marketing

Janaina Lamas Filgueiras
GP de Comunicação e Marketing

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Anne Escobar
Líder da equipe de

relacionamento da VP filiação

Luiz Labriola Mariano
Head do Programa de

Mentoring

Bruno Santos 
Membro de equipe do comitê
de Gestão do Conhecimento
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