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1. MENSAGEM DA PRESIDENTE 

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2014. 

Em nome do de “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute” apresentamos 
nosso reporte anual reunindo nossas realizações de 2013. 

O ano de 2013 teve um destaque na área de gerenciamento de projetos devido aos grandes eventos 
realizados no Rio de Janeiro, como exemplo a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da 
Juventude que exigiu gestão de processos logísticos e mobilidade urbana (metrô, trens, corredores 
expressos), construção/ renovação de estádios de futebol e inícios das obras do Porto Maravilha, a 
Transcarioca e Transoeste.   

O ano de 2014 e os que o sucedem serão emblemáticos para este segmento, pois teremos a 
realização da Copa Mundial da FIFA e as Olimpíadas que exigirão adequação a requisitos de padrão 
internacional. Com isso muitos projetos de construção civil serão necessários serem executados ou 
concluídos. O mercado de construção naval também está aquecido, pois o governo atual exige um 
alto índice de conteúdo local, exigindo desta forma, que os fornecedores de construção de navios de 
petróleo construam fábricas e seus equipamentos no território brasileiro. Portanto, teremos um 
grande crescimento na área de gerenciamento de projetos que o de “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil 
do Project Management Institute” pretende explorar e desenvolver. 

Em tudo que realizamos, o destaque especial fica para o time que compõe o nosso Quadro Diretor e 
Líderes de Grupos Estratégicos. Foi possível perceber o empenho e comprometimento de todos em 
fazer do “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute” um centro de convivência, 
que mesmo em momentos de desafiadores estavam imbuídos em fazer o seu melhor, sempre 
alinhados com as diretrizes estratégicas e valores do PMI.  

Agradeço ao meu Quadro Diretor pela disposição voluntária, pela dedicação, pela criatividade e 
empenho em acertar e principalmente por terem me ajudado e aos Past Presidents, pela 
disponibilidade em mentorar, assim como pelo legado deixado ao de “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil 
do Project Management Institute”. 

Destaco a seguir alguns marcos do “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute”: 

Item 2013 2012 % 

Nº de Filiados 1667 1871 -10,9% 

Nº de Eventos 14 12 16,7% 

Pode ser verificado que ocorreu uma diminuição de 10,9% de filiados devido a não renovações de 
estudantes originadas em filiações em grupo no ano anterior. Ao tempo que agradecemos ao nosso 
Quadro Diretor, pelo aumento de 16,7% na quantidade de eventos, cursos e palestras.  

2. PERFIL DO PMI RIO 

Somos uma associação tem a denominação de “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project 
Management Institute” (a seguir denominado "PMI-RIO"). É uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
com sede no Rio de Janeiro, Brasil, por período indeterminado. Esta é uma organização autorizada 
pelo Project Management Institute, Inc. (a seguir denominado "PMI®"). 

Durante o ano de 2013 o "PMI-RIO" manteve o foco em sua missão de disseminar as práticas 
Gerenciamento de Projetos, sempre alinhado a visão do Project Management Institute EUA. O "PMI-
RIO" permaneceu em sue firme propósito de desenvolver e encorajar atividades locais que podem 
contribuir ao crescimento do Gerenciamento de Projetos.  
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O propósito do "PMI-RIO” é promover o profissionalismo em Gerenciamento de Projeto divulgando o 
uso de melhores práticas. Busca alcançar sua meta pela troca de experiência e conhecimento entre 
seus membros, congregando indivíduos e organizações, e apoiando a certificação dos profissionais. 
As atividades realizadas pelos membros efetivos do "PMI-RIO" são para as organizações e 
indivíduos interessados pelo desenvolvimento e profissionalização de Gerenciamento de Projeto. 

O “PMI-RIO” foi criado em 1999 com 55 filiados, atualmente encerrou o ano de 2013 com 1667, 
dentre os quais 923 possuem certificação PMP®, 18 possuem Certificação Certified Associate in 
Project Management (CAPM) ®, 2possuem Certificação Program Management Professional (PgMP) 
®, 30 possuem Certificação PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®), 4 Possuem 
Certificação PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®  e 2 PMI Agile Certified Practitioner (PMI-
ACP)® (dados de 31 de dezembro de 2013). 

Dentre os filiados cerca de 40 atuaram como voluntários durante o ano de 2013, recrutados através 
da utilizção do VRMs, sem contar com a Diretoria Executiva voluntária e líderes de projetos e grupos 
estratégicos.  

O "PMI-RIO" possui uma sede na cidade do Rio de Janeiro, mas também realizou atividades nas 
cidades de Campos de Goytacazes e Macaé. 

 

3.  CONTATO 

Presidente : ELIZABETH BORGES DA SILVA 

PMI ID:  331913 

Endereço:  Rua Sete de Setembro, 67,  Grupo 701 Centro - Rio de Janeiro/RJ  - Brasil 

Telefone: 55 21 2262-8985 / 55 21 2262-8579 

Email: pmirio@pmirio.org.br 

Website Url www.pmirio.org.br 

 

4. MISSÃO, VISÃO E VALORES. 

4.1 Missão 

"PMI-RIO" é uma organização sem fins lucrativos. Sua missão é disseminar as metas da maior 

entidade internacional em Gerenciamento de Projetos, o Project Management Institute. O "PMI-

RIO"desenvolve e encoraja atividades locais que podem contribuir ao crescimento do 

Gerenciamento de Projetos. 

 

O propósito do "PMI-RIO" é promover o profissionalismo em Gerenciamento de Projeto por meio de 

treinamento específico e o uso de melhores práticas. Busca alcançar sua meta pela troca de 

experiência e conhecimento entre seus membros, congregando indivíduos e organizações, e 

apoiando a certificação dos profissionais. As atividades realizadas pelos membros efetivos do "PMI-

RIO" são para as organizações e indivíduos interessados pelo desenvolvimento e profissionalização 

de Gerenciamento de Projeto. 

 

Um dos princípios do Capítulo é o de apoiar os propósitos do "PMI®". O Estatuto Social do 

Capítulo está de acordo com os estatutos do “PMI®", assim como sob as leis Brasileiras. 

 

 

http://www.pmirio.org.br/
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Os propósitos do Capítulo "PMI-RIO" são: 

  

 Estimular e facilitar a educação, certificação e profissionalismo em Gerenciamento de 

Projetos; 

 Proporcionar um fórum para discussão e análise de problemas, soluções, aplicações e 

idéias relacionados com, e orientados para o desenvolvimento da ciência e da prática de 

gerenciamento de projetos, bem como para promover a comunicação entre os setores 

público e privado no que tange à gestão de projetos; 

 Difundir, dentro da área primária de "PMI-RIO", informações sobre a evolução do 

gerenciamento de projetos; 

 Apoiar fortemente os propósitos do "PMI®", agindo em conformidade com todas as 

disposições aplicáveis; 

 Interagir ativamente com outros Capítulos, Comunidades de Interesse e Prática do 

"PMI®", estabelecidas em outros locais ou em espaços virtuais; 

 Interagir com outras organizações que têm interesses convergentes na área de 

gerenciamento de Projetos, a fim de promover, ampliar e melhorar mecanismos de 

integração e ações na região; 

 Cultivar a comunicação e cooperação com organizações públicas e privadas em relação 

ao desenvolvimento da Gestão de Projetos e sua aplicação para beneficiar o público em 

geral. 

4.2 Visão 

No mercado competitivo global, a contribuição dos profissionais com capacidade em 

gerenciamento de projetos vem sendo solicitada por organizações de diversos portes. Os 

gerentes de projetos materializam as estratégias e planos de ações para completar os projetos 

com êxito, incorporando requisitos complexos e dinâmicos. Na condição de gerentes lideram e 

trabalham junto as equipes.  

Reunir profissionais, desenvolver o conhecimento nas técnicas de gerenciamento de projetos, 

valorizar e capacitar profissionais para enfrentar os novos desafios são objetivos do PMI - Project 

Management Institute ("PMI ®“). 

“ Nos próximos anos as organizações vão utilizar o gerenciamento de projetos, dar valor a 

ele e atribuir a ele o seu sucesso.” 

 

5. QUADRO DIRETOR E FUNCIONÁRIOS 

 

Durante o ano de 2013, o seguinte Quadro Diretor atuou voluntariamente gestão do “PMI-RIO”. 
 

 Elizabeth Borges, PMP® - Presidente 

 Carlos Augusto Freitas, CAPM®, PMP® - Vice Presidente 

 Alam Braga, PMP® - VP de Comunicação 

 Mendel Pencak - VP de Desenvolvimento Profissional  

 Carla Krieger, PMP® - VP de Filiação  

 Carla Krieger, PMP® - VP de Programas 

 Mônica Geraldine, PMP® - VP de Finanças 

 Ana Cláudia Baumotte, PMP® - Presidente Anterior Imediato  
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Além do quadro Diretor o PMI Rio conta com 2 funcionários  com carteira assinada, que tem como 

principais responsabilidades as referentes a administração e manutenção da sede. O "PMI-RIO" 

cumpriu todas as obrigações legais e tributárias referente ao recolhimento de PIS, ISS , FGTS, 

pagamentos de salários, vales e regularidade de férias dos funcionários do capítulo. 

 

6. TRANSIÇÃO DE DIRETORIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

No mês de Janeiro de 2013 foram realizadas 2 reuniões de revisão planejamento estratégico com a 

liderança do “PMI-RIO” visando formalizar os trabalhos para o ano de 2013, seguindo as orientações 

"PMI ®“, assim como foram planejadas e desdobradas as metas para o ano de 2013 de cada Vice-

Presidência.  

Este processo foi conduzido pela Presidente e contou com a participação Past President e os 

membros do Quadro Diretor. O Plano Estratégico de 2012-2013 foi revisado e definidas ações para 

2013. 

 

 

7. PLANO DE NEGÓCIOS 

O Plano que direcionou nossas atividades no período de 2012/ 2013 foi decomposto em Programas 

e Projetos , distribuídos entre as Vice-presidências e está apresentado no quadro a seguir:  

 

 

 

As realizações do ano 2013 e a performance Operacional do "PMI-RIO" estão descritas a seguir: 
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8. REUNIÕES E EVENTOS  

8.1 Reunião do Conselho Consultivo 

O conselho consultivo foi mantido com a lidarança do Sr. Paul Dinsmore, PMI Fellow.  

Durante o ano de 2013, foram realizadas 03 reuniões, sendo a 1ª no mês de março, na sede da 

Promom Engenharia, 2ª no mês de agosto na seda da AECOM e a 3ª em novembro na sede da Rio 

2016.  

As reuniões tiveram como principais objetivos a definição das linhas fundamentais de orientação 

estratégica.  

O Conselho Consultivo 2013 foi composto dos seguintes executivos: 

  

Paul Dinsmore - Dinsmore Associates – Chair,  

Alberto Wajzenberg   Eletrobrás 

Alexandre Techima   Rio2016 

André Luis Soares    Shell 

Júlio Cesar Castanheira de Souza IBM Brasil 

Bruno Guimarães Bastos   Petrobrás 

Carlos Alberto H. Assis    Ernst & Young 

Daniel Moczydlower   Embraer 

Fátima Cristina de Souza Gaspar Unisys Brasil 

Heródoto Ferreira Monte   Guimar Engenharia 

José Candido Muricy   Coordenador Geral – EGP Rio 

José Paulo Silveira   Macroplan 

Luiz Fernando Fabbriani  AECOM 

Patricia Sibinelli    Promon Engenharia 

Paulo Correa    Firjan 

Rene Mario Louis Alfonsi Moynier  Odebrecht 

 

8.2 Reuniões de Diretoria e Assembleia Geral: 

 Reuniões de Diretoria Executiva: 

Foram realizadas 9 reuniões de Diretoria nas quais o planejamento operacional anual foi 

acompanhado, visando acompanhar a implementação do plano de negócios, os indicadores de 

desempenho e as rotinas operacionais do "PMI-RIO". 

 

 Assembléia Geral 

 Foram realizadas 2 Assembléias Gerais. 

o A primeira Assembléia Geral ocorreu em 21 de novembro e teve como objetivo a 

aprovação do Novo Estatuto “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management 

Institute”.  

Estatuto “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute” - O 

estatuto do “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute” foi 

revisado para readequação de novos requisitos e foi aprovado em 21 de novembro de 
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2013. Está disponibilizado no site do PMI Rio (http://www.pmirio.org.br/) na aba “Sobre o 

PMI/ Estatuto” . 

o A segunda Assembléia Geral ocorreu em 18 de dezembro e teve como finalidade a 

realização da eleição da nova Diretoria para o período 2014/ 2015.  

As atas destas duas Assembléia Gerais forma devidamente registradas no RCPJ da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

8.3 Palestras, Eventos, Workshops, Cursos: 

 

Durante o ano de 2013, vários eventos forma realizados Destacamos a seguir os mais relevantes.  

 

4ª PMI  

Realizado em 24 de setembro de 2013 no centro do Rio de Janeiro, com o tema: “Gerentes e 

Projetos: A Roda das Competências move o Sucesso”.  

Participaram mais de 50 pessoas, em um evento em parceria com a Project Lab que disponibilizou 

até 2 PDUs. 

 

PM Case Day:  

 11º PM Case Day: Realizado em 22 de maio de 2013 o 11º PM Case Day em parceria com a 

Dinsmore/ Compass, te como tema a aplicação de práticas de gerenciamento de projeto e 

apresentação dos cases.  1) Fiat – Implantação metodologia e escritório de projeto na área 

de desenvolvimento de novos automóveis, 2) Case Natura – Gerindo projetos com 

complexidade diferentes;  

 

Palestra:  

 Mudanças as PMBOK 5ª Edição e a ISO 21500 ocorrido no dia 24 de julho de 2013 na 

INFNET. 

Participaram mais de 50 pessoas, em um evento em parceria com a Project Lab que 

disponibilizou até 2 PDUs. 

 

 

Workshop 

 Métricas, KPIs e Dashboards - Como Medir e Monitorar o Desempenho dos Projetos ocorrido 

no dia 29 de abril de 2013.  

 

Curso  

 

 Curso de SPIDER – Planejamento Físico-Econômico SpP realizado pela internet (Moodle) no 

dia 22 de maio de 2013.  

 

 

 

 

 

http://www.pmirio.org.br/
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Eventos:  

 

 PMO SUMMIT - realizado no Centro de Convenções Sul América nos dias 20, 21 e 22 de 

Março de 2013. Destacando os temas: Como transformar o PMO em braço estratégico 

para ampliar a geração de valor para a organização 

 

 Workshop Internacional de Earned Value ocorreu no dias 26 de agosto de 2013 no 

Centro de Convenções Sul América.  

 

 Workshop Internacional de Liderança ocorreu no dias 27 de agosto de 2013 no Centro 

de Convenções Sul América.  

 

 Fórum Global de Gerenciamento de Projetos ocorreu nos dias 19 a 22 de agosto de 

2013 no Centro de Convenções Sul América.  

 

 III Encontro de Gerenciamento de Projetos em Campos dos Goytacases realizado 

em 22 de outubro de 2013 na cidade de Campos.  

 

 RISK SUMMIT - realizado no Hotel Windsor entre os dias 22 e 23 de Outubro de 2013. 

 

Além de nossa Participação no VIII Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos 

ocorreu nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2013 no Centro de Convenções de Goiânia. 

8.4 PMI Educational Foudation 

 

Treinamento Skills for Life: Para educadores do CDI, visando aprimorar o conhecimento do 

terceiro setor.  

8.5 Eventos de Networking 

 

 13º GPs in RIO – Realizado em 06 de agosto de 2013.  

 

 14º GPs in RIO - Realizado em 27 de novembro de 2013. 

 

 1º GPS in RIO na Cidade de Campos - Realizado em 27 de novembro de 2013, com a 

participação de 50 pessoas 

 

9. ACORDOS TÉCNICOS  E CONVÊNIOS 

O PMI Rio celebrou os seguintes de convênios durante o ano de 2013:  

 

 UNIVERSIDADES –  INF NET   

  REPs® – Dinsmore e Compass  
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10. COMUNICAÇÃO, MARKETING E DESENVOLVIMENTO. 

10.1 Redes Sociais 

O "PMI-RIO" possui presença no facebook, no twitter e no linkedin, e durante o ano de 2013, 

contamos com cerca de 30 postings. 

  

10.2  Newsletter PMI-Rio 

Nossa newsletter continuou a ser divulgadas, durante este ano foram mais de 70 edições  

 

11.  RECONHECIMENTOS 

Nosso Chater reconheceu aqueles que se destacam no trabalho voluntário, através de 3 catecorias:  

 Voluntário do Ano –  Em 5 de Dezembro se comemora Dia Internacional do Voluntariado 

para o Desenvolvimento Econômico e Social, escolhemos esta data para prestar  nossa 

homenagem a todos os voluntários que doam seu tempo e ajudam a construir o 

profissionalismo em Gerenciamento de Projetos, indicado o voluntário do ano. A decisão é de 

responsabilidade da Diretoria em gestão levando em conta os critérios: Envolvimento com o 

Chapter, Iniciativa e Resultados. No ano de 2013 tivemos como vencedor Maria Rachel 

Goulart. 

  

 PMI RIO Partner Award - Iniciativa criada em 2010 pela Diretoria de Desenvolvimento 

Profissional, o "PMI-RIO"premia organizações conveniadas que atuam em parceria com o 

chapter através de projetos, contribuindo significantemente na missão de disseminar o 

conhecimento em gerenciamento de projetos na comunidade local. No ano de 2013 tivemos 

como vencedor NEXT BM 

 

 Projeto do Ano –  Em 5 de Dezembro se comemora Dia Internacional do Voluntariado para 

o Desenvolvimento Econômico e Social, escolhemos esta data para prestar  nossa 

homenagem a todos os voluntários que doam seu tempo e ajudam a construir o 

profissionalismo em Gerenciamento de Projetos. Neste ano o Projeto de Destaque foi a 

realização do III Encontro de Gerenciamento de Projetos em Campos dos Goytacases, 

conduzido pelo Sr. Julio Manhães. 

 

12. FILIAÇÃO E VOLUNTARIADO 

O voluntariado é pilar de sustentação do todas as iniciativas do "PMI-RIO" (eventos, grupos de 

estudos, treinamentos, palestras etc.) são gerenciadas como projetos e realizados por voluntários do 

"PMI-RIO" (preferencialmente filiados), que podem assim praticar as técnicas de Gerenciamento de 

Projetos descritas no PMBOK e estabelecer relacionamentos (networking).  

 

Em dezembro de 2013 contávamos com cerda de 50 voluntários, incluindo a Diretoria do Chapter. 

Todos os voluntários atuamdo em 2013 posuiam termo de voluntariado assinado.  

Para os voluntários que são certificados PMP, os projetos somam PDU´s que devem ser cadastrados 

no site do "PMI ®“ visando manter a cerificação obtida no exame 
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A ferramenta VRMS disponível no site do "PMI ®“ é atualizada com as oportunidades de voluntariado 

do "PMI-RIO". Toda a diretoria está engajada a preencher a ferramenta, bem como, realizar um 

processo seletivo ágil, para que os candidatos tenham mais acesso as oportunidades. 

12.1 . Captação e Retenção de Filiados 

 Captação 

Iniciamos o ano de 2013 com 1798 filiados e ao longo do ano evoluímos. Se  compararmos o 

mês de dezembro 2012 com 2013 temos um decréscimo de 10,9% de filiados. A média é de 

1870 filiados, chegando a 2020 no mês de julho. Pode ser observado no gráfico a seguir que a 

meta  do Chapter Rio de Janeiro não foi alcançada. 

 

 
 

 

Destacamos nosso pacote de benefício de filiados:  

 Recursos e informações exclusivas para membros no PMI.org.  

 Acesso ao E-Link Brasileiro do PMI, uma newsletter mensal em Português.  

 Acesso a áreas exclusivas do website do PMI em Português e as acesso a áreas 

exclusivas do website do "PMI-RIO"e as oportunidades de trabalho publicadas 

 Descontos em palestras, cursos e eventos realizados ou co-realizados pelo "PMI-RIO". 

 FAQ e auto atendimento de Filiados 

 

Mantivemos ativo o email pmirio@pmirio.org.br para dirimir dúvidas e atender as solicitações dos 

filiados. Os esclarecimentos também podem ser realizados através do telefone do "PMI-RIO". Os 

empregados do “PMI RIO” estão aptos a prontamente atender os filiados.  

 
 

13. CERTIFICAÇÕES 

13.1 Certificações no Brasil – 2013 

PMP CAPM PgMP PMI 

SP 

PMI 

RMP 

ACP Total 

15.231 631 15 38 150 90 16.155 

mailto:pmirio@pmirio.org.br
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13.2 Certificações no Rio de Janeiro – 2013 

 

Certificações 

 
 

 Credential Activity 

 

 

 

 

Mês
PMP CAPM PgMP Risco

Cronogra

ma Agile

jan/13 797 11 2 15 4 0

fev/13
806 11 2 17 4 0

mar/13
827 11 2 17 4 1

abr/13
836 11 2 19 4 1

mai/13
864 11 2 21 4 1

jun/13
886 14 2 22 4 2

jul/13
979 18 2 24 5 2

ago/13
966 17 2 27 5 2

set/13
956 16 2 26 4 2

out/13
942 16 2 26 3 2

nov/13
933 19 2 29 4 2

dez/13
923 18 2 30 4 2

 

 

14. ANÁLISE FINANCEIRA 

Nosso gráfico de acompanhamento finaceiro, demonstra uma variação a menor de nossa captação 

de recursos em 2013 em relação a 2012.  

Esta variação deve-se ao fato de que durante o ano de 2012 o "PMI-RIO" administrou os valores 

relativos a realização do Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, procedendo o devido 

repasse aos demais Chapters do Brasil, por esta realização em conjunto. Este fator nos levou a um 

comportamento de receitas e despesas acima do nosso patamar usual em 2012.   
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Se comparamos nosso desempenho de 2013 ao desempenho de 2011, onde o evento nacional não 

infuenciou nossos números, podemos observar um aumento real de captação de recursos em 2013 

en relação a 2011.  

Toda a receita gerada com nossas atividades em 2013 foram revertidas direta e exclusivamente os 

fins estatutários da instituição, tais como: realização de palestras, seminários, debates, workshops, 

congressos, exposições e eventos profissionais relacionados com os temas profissionais  abordados 

pelos membros filiados do "PMI-RIO” ou do "PMI ®“. 

A média de nossas reservas financeiras nos últimos 4 anos foi de USD 45,600.00. Sendo que em 

2013 encerramos o ano com Reservas de USD 40,000.00, dentro da faixa recomendada pelo "PMI 

®“, para Chapters da Categoria do "PMI-RIO” .   

Para atingirmos a nossa meta 2014 de USD 52,000.00 de reservas, nos mantendo dentro da faixa 

recomendadada pelo "PMI ®“ para Chapters na nossa categoria, teremos que realizar um trabalho 

que atinja um crescimento de ganho financeiro de 12%, em relação a média, e 14%, em relação ao 

último exercício. 

 

 

 

15. PALAVRAS FINAIS 

Para continuarmos atendendo nossos filiados e nossa rede de relações, de dentro de uma 

mercado repleto de novas oportunidades, implantamos um novo ESTATUTO SOCIAL, no qual 

ampliamos o grupo executivo, uma evolução que acontece no momento em que celebramos 15 

anos de existência.  

Reconhecemos que as transformações estão apenas começando e que a aceleração do 

mercado de trabalho que atinge os Profissionais de Gerenciamento de Projetos, também atingem 

as Organizações e o Ambiente Acadêmico.  

Nos  acreditamos que a cada dia o "PMI ®“ agrega mais valor desenvolvendo o Profissionalismo 

em Gerenciamento de Projetos, fomantando o compartilhamento de conhecimento e 

experiências, bem como possibilitando o networking.  
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Presidente 
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