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1. MENSAGEM DA PRESIDENTE 

 

Rio de Janeiro, 01 de Janeiro de 2015. 

Em nome do “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil, do Project Management Institute” apresentamos nosso 
reporte anual reunindo nossas realizações do ano de 2014. 

O Brasil vivenciou um momento de grandes investimentos no setor de infraestrutura, com o incentivo 
de programas governamentais (Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e do Programa de 
Investimento em Logística - PIL), da realização da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos 
que ocorrerá em 2016. A expectativa para o ano foi reforçada pelas perspectivas positivas para os 
leilões de concessões em infraestrutura, que tiveram rebatimento direto sobre os investimentos, pela 
exploração e produção de petróleo na camada do pré-sal, que gerou importantes efeitos de 
encadeamento sobre outros setores do mercado econômico, bem como pela recuperação da 
economia dos países desenvolvidos, o que teve impactos positivos sobre o comércio global. 

Nesse cenário, o gerenciamento de projetos assumiu função decisiva como organizador dessas 
demandas e ferramenta de suporte para as empresas envolvidas superarem os desafios na 
execução das obras, cumprimentos de orçamentos propostos e prazos estabelecidos. Atraíram não 
apenas turistas, mas também muito capital. Dinheiro esse que chegou sob a forma de investimentos 
e requereu profissionais qualificados para gerenciar e desenvolver projetos em diversas áreas. 

Todavia, de fato, o ano de 2014 foi difícil: a criação de empregos foi a menor desde 1999 (se em 
2010 foram gerados mais de dois milhões de empregos, em 2014, foram formados apenas 150 mil); 
a inflação alcançou 6,4% a.a.; o déficit na balança comercial (- US$ 4 bilhões) foi o pior desde 2000 e 
o déficit em transações correntes (-4,17% do PIB), o menor desde 2001; a confiança dos 
consumidores alcançou o valor mais baixo da série iniciada em setembro de 2005 (pior até que em 
2008 quando ocorreu a crise que atingiu os Estados Unidos e, por consequência, o mundo todo, pois 
uma crise bancária é a mais grave que pode acontecer porque sem crédito a economia não 
funciona); as expectativas de inflação de longo prazo (5,5%) permaneceram acima da meta de 4,5%; 
e a dívida bruta alcançou 63% do PIB (em 2013 era de 57%). O cenário não foi favorável ao 
desenvolvimento. (*) 

Brasil é um país que tem muito ainda a ser desenvolvido e certamente a gestão de projetos será 
muito solicitada. Entre as áreas que tendem a crescer no Brasil cito duas que são importantíssimas 
para o desenvolvimento de nosso país: o setor de energia e de infraestrutura. São setores chave e 
que já estão no limite de sua capacidade instalada. Se o desenvolvimento nestes setores contar com 
políticas governamentais de médio e longo prazo uma quantidade exponencial de negócios e 
oportunidade serão geradas. O enorme desafio será suprir a falta de profissionais na área e atuar de 
maneira cada vez mais eficaz, pois o próprio dinamismo do mercado exigirá que façamos sempre 
cada vez mais com menos. 

Entretanto, para as empresas e projetos sobreviverem e continuarem ativos em 2015, ano que 
ocorrerá uma desaceleração da economia, haverá uma recessão no setor industrial com dificuldade 
para atender o setor interno e o suprimento que era realizado por importações, será desincentivado 
devido ao aumento da taxa de câmbio.  A inflação continuará elevada e o índice de desemprego 
continuará alto, as empresas e os governos vão postergar seus investimentos, os gerentes de 
projetos deverão tomar algumas medidas emergenciais de redução de custo e otimização para 
continuarem competitivos e rentáveis no mercado.  Algumas medidas que podem que podem ser 
implementadas estão descritas a seguir: 

(*) Dados obtidos no site http://www.itauassetmanagement.com.br/asset/informacoes/analises/cenario-
economico/index.html 
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- apresentar orçamentos e propostas comerciais mais competitivos, priorizando no escopo os itens 
que gerem mais valor ao negócio do cliente. Nos projetos em andamento, pode haver uma 
solicitação do cliente para reduzir escopo com adequação de custo e prazo.  

- enxugar equipes de projetos e suspender as novas contratações, podem ser medidas para redução 
de recursos financeiros. Um mapeamento de processos, com funções e atividades determinadas 
correlacionadas as competências do profissional podem ajudar as equipes serem mais eficazes e 
obterem melhores resultados com equipe menor. Implantar processos por competências. 

- Incentivar o time ser proativo propondo soluções de baixo custo e fácil implementação, além de 
mostrar como sua área pode gerar mais resultados para a organização. Foco em resultado, 
maximizando lucro e minimizando despesa. 

- Quando definir o portfolio para 2015, priorizar apenas os projetos essenciais e que sejam mais 
rentáveis para a empresa. Cancelar projetos em andamento que não são estratégicos pode ser uma 
boa opção.  

- Busque ferramentas, softwares, baseados na web, que podem ser acessados a partir de qualquer 
lugar, a qualquer hora do dia. A agilidade na tomada de decisão será um diferencial para obter 
melhores resultados. 

- Preparar um repositório de informações centralizado e organizado economiza tempo e combate a 
improdutividade. 

- Se a quantidade de projetos que entrar na sua empresa for pequena, aproveite a oportunidade para 
reorganizar seu departamento, aprimorando políticas, mapear processos, desenvolver templates 
visando à padronização e, se for o caso, ajudar na revisão e melhoria de processos das demais 
áreas da sua empresa. É o momento de investir em projetos internos (corporativos) que otimizem 
processos produtivos, gerando resultados mais eficazes para a organização. 

- Com poucas possibilidades de negócios no Brasil e Rio de Janeiro, muitas empresas brasileiras irão 
prospectar projetos no Exterior, exigindo que sua equipe esteja preparada para se relacionar com 
stakeholders em outros países. Sabemos que a comunicação é um dos principais problemas em 
projetos, e com a barreira cultural e um idioma diferente o risco aumenta. É hora de aprimorar 
principalmente o inglês e espanhol.  

Os escândalos de corrupção no mercado de construção naval fizeram que muitas empreiteiras 
brasileiras envolvidas não estivessem aptas a participar de licitações de empresas governamentais, 
abrindo oportunidade para o investimento de empresas estrangeiras no mercado brasileiro. Este é 
um bom segmento para buscar oportunidades em gerenciamento de projetos, pois existem mercados 
que continuam em expansão como é o caso da implantação do desenvolvimento da produção dos 
campos do pré-sal (por exemplo  Libra), as obras de infraestrutura e logística para os jogos olímpicos 
em 2016 da cidade do Rio de Janeiro, e possivelmente, soluções para sanar o problema de 
abastecimento de agua em algumas cidades brasileiras. 

Em tudo que realizamos, o destaque especial fica para o time que compõe o nosso Quadro Diretor, 
PMO Estratégico 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”.  
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Destaco a seguir alguns marcos do “Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute”: 

Item 2013 2014 Variação % Anual 
2014/ 2013 

Nº de Filiados 1667 1487 -9,9% 
Eventos 14 20 30% 
Nº de Voluntários 40 42 5% 
Quantidade de PDUs oferecidos Não disponível 156 NA 
Quantidade de Newsletters 70 60 -17% 
Taxa de Retenção de Filiados 52.06 % 61,09% 9,03% 

Pode ser verificado que ocorreu um crescimento no desenvolvimento profissional em gerenciamento 
de projetos. Foram disponibilizados 30% de cursos, eventos, treinamento, workshops e palestras 
mais que o ano anterior. Para os profissionais certificados foram oferecidos até 156 PDUs.  

O número de voluntários aumentou 5% e com o time do chapter foi possível implementar 58% da 
carteira de projetos e 25% de ações foram iniciadas em 2014 e continuam em implementação em 
2015.  

Tivemos uma perda 9,9% de filiados no chapter Rio, necessitando de uma atenção especial a este 
indicador, visando identificar as causas desta perda e as ações de melhoria para a gestão do 
próximo ano. Todavia, conseguimos reter 9% a mais de filiados que no ano anterior. Também 
recebemos o prêmio de retenção 2014 do PMI GOC. 

Tivemos uma queda de 17% de emissão de news, devido à mudança do foco das informações 
contidas nas edições dos textos. Foram priorizadas notícias internacionais e nacionais, visando à 
comunicação ao filiado e ao voluntário do que acontece na comunidade de gerenciamento de 
projetos.  

2. PERFIL DO PMI RIO  

Somos uma associação com 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 2014 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 (PMI®). 
O "PMI-RIO" permaneceu em seu firme propósito de desenvolver e encorajar atividades locais que 
podem contribuir ao crescimento do Gerenciamento de Projetos.  
 
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 2014 com 1487, 
dentre os quais 847 possuem certificação PMP®, 16 possuem Certificação Certified Associate in 
Project Management (CAPM) ®, 3 possuem Certificação Program Management Professional (PgMP) 
®, 24 possuem Certificação PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®), 6 Possuem 
Certificação PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® e 4 PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® 
(dados de 31 de dezembro de 2014).  
 



 

 

 

PMI Rio Annual Report  Página6 2014

 

CHAPTER ANNUAL REPOR T 2014 

Dentre os filiados cerca de 42 atuaram como voluntários durante o ano de 2014, recrutados através 
da utilização do VRMS, sem contar com a Diretoria Executiva voluntária, PMO Estratégico 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, Macaé e Teresópolis. 

3.  CONTATOS 

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:   www.pmirio.org.br 

Facebook:  https://pt-br.facebook.com/pmirio 

Twiter:  https://twitter.com/pmirio 

Linkedin:  https://br.linkedin.com/in/pmirio 

@pmirio e #pmirio 

Grupo yahoo: pmirio_comum@yahoogroup.com.br 

 

4. TIME DO PMI RIO 

Iniciamos o ano de 2014 , com o seguinte Quadro Diretor e equipe de projetos, que atuou 
voluntariamente na gestão do “PMI-RIO”. 
 

• Presidente -  Elizabeth B. Da Silva, PMP - presidencia@pmirio.org.br 

• Vice Presidente - Carlos Augusto Vieira De Freitas, PMP - vicepresidencia@pmirio.org.br 

• VP de Finanças - Carla Wandscheer Krieger, PMP -  financas@pmirio.org.br 

• VP Marketing e Comunicação - Rafael Furiati, PMP - marketing@pmirio.org.br 

• VP de Eventos - Alam George Martins Braga, PMP - eventos@pmirio.org.br 

• VP de Desenvolvimento Profissional - Mendel Luiz Pencak -  desenvprof@pmirio.org.br 

• VP de Filiação - Maria Rachel Fernandes Lisboa Goulart, PMP - filiacao@pmirio.org.br 

• VP de Operações - Monica G Moreira, PMP - operacoes@pmirio.org.br 

• Nominating Committee – Ana Baumote, PMP – nominating@pmirio.org.br 

• PMIeF – Edmilson Oliveira, PMP – 3setor@pmirio.org.br 

• PMO Estratégico – Patrícia Araujo, PMP – pmo@pmirio.org.br 

• Líder do Grupo Estratégico de Gestão do Conhecimento – Luiz Henrique Souza, PMP – 
km@pmirio.org.br 

• Gerente de Projetos do Programa de Voluntários – Jennifer Rodrigues – 
voluntariado@pmirio.org.br 

 

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

‘A estrutura organizacional do PMI-RIO na gestão de janeiro a dezembro de 2014 está expressa na 
figura abaixo: 
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6. VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 ‘A visão, missão, valores e objetivos do PMI-RIO continuam os mesmos que o ano anterior.  

 

6.1 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 g erenciamento de projetos, dar valor a ele 
e atribuir a ele o seu sucesso.” 

 

6.2 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. 
 
Os propósitos do Capítulo "PMI-RIO" são:  

� Estimular e facilitar a educação, certificação e profissionalismo em Gerenciamento de 
Projetos;  
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� Proporcionar um fórum para discussão e análise de problemas, soluções, aplicações e ideias 
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.  

 

7. TRANSIÇÃO DE DIRETORIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGIC O 

 

No ano  de 2014 foram realizadas três reuniões de planejamento estratégico com a liderança do 
“PMI-RIO”, sendo a primeira com o objetivo de formalizar os trabalhos para o ano de 2014, seguindo 
as orientações "PMI ®“, assim como foram planejadas e desdobradas as metas para o ano de 2014 
de cada Vice-Presidência. A segunda no mês de julho de 2014 com o objetivo de acompanhar status 
dos projetos do portfólio e a terceira em dezembro de 2014 com o objetivo de verificar os resultados 
e realizações do ano. 

 

Este processo foi conduzido pelos Presidente e Vice- Presidente, contou com a participação da Past 
President e dos membros do Quadro Diretor. O Plano Estratégico de 2014-2015 foi revisado e as 
ações para 2014 foram definidas.  

 

8. PLANO DE NEGÓCIOS 

O Portfólio que direcionou nossas atividades no período de 2014- 2015 foi decomposto em 
Programas e Projetos, distribuídos entre as Vice-presidências e está apresentado no quadro a 
seguir:  
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9. PMO ESTRATÉGICO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) 

Visando acompanhar a implementação do portfólio de projetos, foi criado o PMO Estratégico (Project 
Management Office) em janeiro de 2014. A responsabilidade pelo PMO Estratégico é de uma 
volunatária atuante no chapter Rio desde 2010 e a seleção foi realizada através do VRMS.  

As funções do PMO estratégico são:  

• Tem foco estratégico, apoiando a tomada de decisão da Diretoria; 
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• Apoiar a definição de prioridades  e garante o alinhamento estratégico do portfólio à visão, 
missão e valores do PMI GOC e PMI-RIO; 

• Informar o status dos projetos para a Diretoria; 

• Monitorar e controlar o desempenho de projetos; 

• Integrar os projetos do portfólio, gerenciando as interdependências entre projetos; 

• Promover o gerenciamento de projetos dentro do chapter Rio; 

• Elaborar e participar do planejamento estratégico, de forma a priorizar a carteira de projetos 
para o ano seguinte; 

• Fornecimento de templates e ferramentas para gestão de projetos. 

 

O plano de implantação do planejamento estratégico teve como resultado o gráfico abaixo. O PMI 
Rio implementou 58% de ações do plano e continuam em andamento 25% das ações, pois não eram 
possíveis serem concluídas em apenas um ano. Estas ações serão automaticamente inseridas no 
plano estratégico de 2015. Existem 3% de ações atrasadas e 14% de ações com a implementação 
não inciada. Estas ações também serão inseridas no plano estratégico de 2015.  

 

 
 

As realizações de 2014 e a performance operacional do "PMI RIO" estão descritas a seguir: 

 

A Presidência teve como principais realizações:  

- As regularizações do Chapter Rio de Janeiro  no PMI®, tais como o Charter Renew e Charter 
Agreement. Desenvolvida uma proposta de processo de monitoramento e registro das evidências 
do chapter para auxiliar na regularização dos próximos anos pelos sucessores. Publicou e 
registrou a Ata de Nomeação da Diretoria Executiva no RCPJ. 

- Publicou o relatório anual de 2013. 

- Desenvolveu com o suporte da Diretoria o Planejamento Estratégico PMI RIO para 2014, assim 
como, acompanhou o seu desdobramento e implementação durante o ano. Desenvolveu a 
agenda integrada. 

- Realizou reuniões importantes como Conselho Consultivo, Reunião de Diretoria e Conselho 
Fiscal (descritas no item 7.1). O LA LIM 2014 foi realizado na cidade do Rio de Janeiro e teve o 
suporte do PMI RIO.  

- O PMI RIO enviou representante para todas as reuniões de Integração Nacional (IN). 

- Elaborou e registrou novo estatuto do chapter. 
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A Vice-Presidência teve como principais realizações:  

- Foram assinados contratos de parceria e aliança estratégica com as instituições de ensino:  
INFNET e Universidades Estácio de Sá. 

- Gestão do Conhecimento (KM): Foi adquirido a ferramenta IBM Connections para suporte ao 
gerenciamento do capital intelectual do PMI RIO. O acesso a este conteúdo será tratada como um 
novo benefício para filiados ao PMI RIO. 

- Edução (Educa): Desenvolvido o Manual de Orientação do TCCs de cursos regulares em níveis 
de graduação e pós-graduação em gerenciamento de projetos. 

 

A Past Presidence teve como principais realizações:  

- Realização do plano de transição entre as diretorias. 

- Programa de formação de líderes que teve como principal ação a participação de 12 líderes do 
Chapter no LeaderShip Institute Meeting 2014 – Latin America (LIM) realizado no Rio de Janeiro.  

- A implantação do programa de mentoring com a realização de evento para informar os objetivos, 
o operacionalização e desenvolver junto com o mentor de cada Vice Presidente um plano com 
diretrizes para obter melhor desempenho.  

- Realização de reunião do conselho fiscal. 

 

A VP de Marketing teve como principais realizações:  

- Apresentação das Diretrizes da Política de Marketing, criado uma identidade visual com o 
desenvolvimento do logo padronizado e email com design especifico do PMI Rio. 

- Foram emitidas 60 Newsletters durante o ano. 

- Desenvolvido novo site do PMI RIO (padronizado). 

- Criado perfil jurídico no Linkedin, Twiter e Facebook, alinhado as atividades das redes virtuais 
com o PMI Guidelines. 

 

A VP de Eventos teve como principais realizações:  

- Realizados os congressos PMO Summit, Risk Summit, Portfolio Summit, Fórum Global de 
Gerenciamento de Projetos 2014 e GPs in Rio (será detalhado no item 7.1). 

- Realizado o novo evento com foco em Gestão de Projetos na esfera Pública (GPPP) em 
Dezembro de 2014. 

- Está em fase de planejamento e captação através de licitação nova empresa para 
operacionalizar  o Fórum Global de Gerenciamento de Projetos 2015. 

 

A VP de Desenvolvimento Profissional teve como principais realizações:  

- Programa de Desenvolvimento Profissional (treinamento) com cursos, palestras, workshops 
realizado conforme o planejado.  

- Curos de treinamento foram realizados, tais como, Spider Project e MS Project. 

- Retorno da realização da 4ª PMI que são palestras técnicas em gerenciamento de projetos com 
paineis de discussão com mais dois convidados. 

- Convênio com a Universidade Estacio de Sá e INFNET incentivando o PMI nas universidades. 

 

A VP de Filiação teve como principais realizações:  
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- Programa de retenção e captação filiados está em andamento com gerente de projetos 
designado. Foi desenvolvido um programa para o reconhecimento dos filiados e voluntários, como 
exemplo, está a emissão de certificado de voluntariado, que podem ser cadastrados PDUs com a 
atividade desenvolvida.  

- Desenvolvimento de projeto para ampliar os benefícios para os Filiados, que terá continuidade 
no ano de 2015. 

- Programa de  captação de voluntários com realização de 6 reuniões no ano de 2014 (será 
detalhado no item 11). 

- Realizada pesquisa de satisfação do filiado em conjunto com o PMI Brasil, que teve o resultado 
divulgado em janeiro de 2015. 

- Mensalmente são geradas estatísticas da quantidade de filiados e certificados no PMI RIO e os 
resultados são analisados e trabalhados nos projetos em andamento. 

- Gestão VRMS - Todas as vagas de voluntários são cadastradas no VRMS. 

- Foram estruturados kits com folders para Fórum Gerenciamento de Projetos (enviado pelo 
Marketing do PMI Institucional). 

- Campanha e seleção do voluntário e Filiado para representar PMI RIO no Congresso de Lima 
(Peru) junto ao PMI GOC. 

- O Programa Guest Pass foi estruturado e continuará em andamento em 2015. 

 

A VP de Finanças teve como principais realizações:  

- Foi desenvolvido o plano financeiro anual (budget) e tem seu acompanhamento semanal. 

- As transações financeiras são acompanhadas mensalmente. 

- A gestão das contas bancárias tem o acompanhamento diário. Formalizada as novas 
assinaturas e registro bancário para Gestão 2014-2015.  

-  Controle de Geração de Receita, tais como os contratos de parceria em eventos e repasses de 
filiação e Guest Pass. 

- Assinatura do livro contábil de 2013 e levantamento das Certidões Negativas do Chapter. 

 

A VP de Operações teve como principais realizações:  

- Esta vice presidência está focada nas rotinas do chpater, como exemplo, os processos de 
recursos humanos, departamento pessoal e infraestrutura. 

- Foi obtida a regularização do endereço do PMI Rio na junta comercial. 

 

A VP de PMIeF e 3º Setor tiveram como principais realizações:  

- Realização de curso de capacitação do 3º Setor na cidade de Macaé (serão detalhados no item 
7.1). 

- Está em andamento projeto de revisão do material do curso de capacitação para o 3ºsetor. 

- Realização de Treinamentos Skill for Life (será detalhado no item 7.1). 

- Projeto Grants com reuniões com ONGs. 
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10. REUNIÕES E EVENTOS  

10.1.1 Reunião do Conselho Consultivo 

O conselho consultivo foi mantido com a lidarança do Sr. Paul Dinsmore, PMI Fellow.  Durante o ano 
de 2014, foram realizadas duas reuniões, sendo a primeira em 14 de março, na sede da Petrobras, a 
segunda 19 de setembro na sede da Eletrobras.  

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

O Conselho Consultivo 2014 foi composto dos seguintes executivos:  

  

Paul Dinsmore     Dinsmore Associates – Chair  

Alberto Wajzenberg   Eletrobrás 

Alexandre Techima   Rio2016 

André Luis Soares    Shell 

Arthur Zbado    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 

 

10.1.2 Reuniões de Diretoria e Assembleia Geral: 

• Reuniões de Diretoria Executiva: 

Foram realizadas 11 (onze) Reuniões de Diretoria (DIEX) em 2014 que teve como princiapis 
objetivos a implementação e o acompanhamento do planejamento estratégico, operacional, do plano 
de negócios, a análise dos “goal” e dos indicadores de desempenho, assim como as rotinas 
operacionais do "PMI-RIO". 

 

• Não ocorreu assembleia anual no ano de 2014 por não se tratar de um ano de eleição. 

10.1.3 Palestras, Eventos, Workshops, Cursos: 

Durante o ano  de 2014, vários eventos, workshops, cursos e palestras foram realizados. 
Destacamos a seguir os mais relevantes.  
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Eventos 

- PMO SUMMIT -  Realizado no Hotel Windsor Barra nos dias 26 a 28 de Março de 2014. 
Destacando os temas centrais:  

• Como ampliar e comprovar a geração de valor do PMO? 

• De que forma desenvolver competências para PMO e organização, de modo a permear a 
cultura de projetos-programas-portfólio? 

• Qual a melhor maneira de implementar e aperfeiçoar processos e indicadores para gestão do 
PMO, de forma a garantir a estratégia organizacional e mitigando riscos associados? 

Neste evento foram distribuídos até 18 PDUs e contou com mais de 100 participantes. 

 

- 2º Forum de Gerenciamento de Projetos realizado nos dias 02 até 04 de setembro no Centro de 
Convenções da Firjan - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Os participantes 
puderam ganhar até 22 PDUs. Contou com aproximadamente 200 participantes. 

 

- Risk Summit - 5ª Edição realizado nos dias 22 e 23 de outubro no Hotel Royal Tulip. Os 
participantes ganharam até 14 PDUs. Teve como principal objetivo disseminar e aprimorar o 
gerenciamento de riscos em sua companhia para potencializar projetos, programas e portfólio. 
Estiveram presentes aproximadamente 120 participantes.  

 

- 16ª Edição do GPs in Rio, que tem como principais objetivos a realização de eventos de networking 
profissional e o aumento da experiência dos seus voluntários em práticas de gerenciamento de 
projetos.  Os eventos têm duração de 3 horas e são realizados na Livraria Saraiva no Centro do Rio 
de Janeiro. Foi realizado no dia 28 de outubro e os participantes recebem 1 PDU. Estiveram 
presentes aproximadamente 70 participantes.  

 

- 1ª Conferência de Gerenciamento de Projetos Públicos realizado nos dias 03 e 04 de dezembro no 
Hotel Royal Tulip no Rio de janeiro. A conferência GPP 2014 é o único encontro focado em 
gerenciamento de projetos públicos em geral, no qual instituições públicas, empresas de capital 
misto e privadas, direta ou indiretamente relacionadas aos projetos, discutem sobre as oportunidades 
para garantir excelência na gestão. Teve aproximadamente 120 participantes que receberam 14 
PDUs.  

 

- LeaderShip Institute Meeting 2014 – Latin America (LIM) foi realizado nos dias 29 e 30 de março no 
Hotel Atlântico Rio. Os participantes receberam até 16 PDUs. Este evento foi aberto apenas aos 
Diretores do Chapter que tem perspectiva de assumir a liderança do chpater no futuro.  

 

Palestras 

 

- Palestra Pulse of the Profession 2014: O risco de não utilizar as boas práticas de GP, realizada em 
02 de abril Rua México no centro/RJ, teve como palestrante Alvaro Spindola. 

- Palestra Ferramenta para gestão de Projetos – MSProject 2013, Spider Project e Primavera P6, 
realizada em 10 de abril na Rua México no centro/RJ, teve como palestrantes Paulo Cabral Junior, 
Gabriel Cardozo e Cherubin Cunha. 

- Palestra Técnicas e Ferramentas de Risco - Visão PMI, realizada em 15 de abril na Rua México no 
centro/RJ, teve como palestrante Marcelo Antonelli. 
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- Palestra Ferramenta para Gestão de Projetos “Agendamento por Restrições”, realizada em 30 de 
abril na Rua da candelária no centro/RJ, teve como palestrante Gabriel Cardozo Prado da Silva. 

 

Cada palestra, acima descrita, os participantes poderiam receber de 2 até 5 PDUs. As palestras 
valem 2 PDUs, mas os participantes que deram continuidade ao trabalho usando a plataforma de e-
learning, obtiveram mais 3 PDUs. 

 

- Palestra Governança e Liderança em Projetos realizada em 26 de agosto na sede do chapter Rio. 
Teve como palestrante Walther Krause e os participante obtiveram 2 PDUs.  

- Palestra Mentoring: um bom caminho para o desenvolvimento de lideranças, realizada em 18 de 
setembro na sede do chapter. Teve como palestrante Ana Baumotte e os 15 participantes obtiveram 
2 PDUs.  

- Palestra Desenvolvimento de Competências Pessoais de Gerentes de Projetos realizada em 21 de 
setembro na sede do chapter. Teve como palestrante Lélio Varela e os 16 participantes obtiveram 2 
PDUs.  

 

4ª PMI - Palestra técnica de gerenciamento de projetos e após um painel de discussões com mais 
dois convidados. Foram realizadas duas palestras, sendo a primera em 05 de novembro com o tema 
central o Modelo CANVAS, Ramiro Rodrigues como palestrante e disponibilizou 2 PDUs. A segunda 
realizada em 04 de dezembro foi um Seminário de  Tecnologia da Informação, disponibilizou 4 
PDUs. As duas palestras foram realizadas no Auditório – Instituto INFNET no centro do Rio. 
Participaram ao todo das duas palestras aproximadamente 60 pessoas. 

 

Cursos e Workshops: 

 

- MSProject 2013 - Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de Projetos com agendamento por 
metodologia CPM e redistribuição de Recursos Reutilizáveis. Teve a duração de nove semanas 
presenciais com apoio EAD (todas as quartas), foi realizado de 9de abril até 11de junho. Cada 
participante recebeu 40 PDUs. Os palestrantes foram Marcus Possi, Gabriel Cardozo e Thiago 
Locatelli. 

 

- Curso: Cynefin & Sense-making: the theory and practice of managing complexity for resilience 
realizada de 20 a 23 de outubro no Rio Branco 1 Convention Center. Teve como palestrante Dave 
Snowden. 

 

- Workshop Métricas, KPIs e Dashboards realizado nos dias 28 e 29 de outubro na Rua Buenos Aires 
no centro/RJ e palestrado por Maria Angélica Castellani, PMP, CSM, CSD. Este workshop teve como 
principal finalidade ensinar  como Medir e Monitorar o Desempenho dos Projetos e Processos. Os 
participantes receberam 16 PDUs. Estiveram presentes 23 participantes. 

 

PMI Educational Foudation/ 3º Setor 

 

- Workshops do 3º Setor - Fornecer conhecimento em Gerenciamento de Projetos à alunos do CIEE 
participantes do "Programa Mais" utilizando o material do Skills for Life do PMIef. que teve como 
tema principal “Habilidades de Gestão de Projetos para a Vida”, foi realizado de 10 a 14 de março e 
contou com 40 participantes. Os palestrantes foram Cleide Mello e Edmilson Oliveira. 
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- Treinamento de 3º Setor em Macaé -  PMIef Liason realizado nos dias 05 a 09 de maio em Macaé. 
Teve como principal objetivo fornecer conhecimento em Gerenciamento de Projetos à pessoas que 
realizam atividades relacionadas ao Terceiro Setor. Este é um curso gratuito e não fornece PDUs. 
Tiveram aproximadamente 130 participantes.  

 

11. ACORDOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS 

O PMI Rio celebrou ou renovou os seguintes de convênios durante o ano de 2014: 

 

• UNIVERSIDADES –    Estácio de Sá e INF NET 

 

12. COMUNICAÇÃO, MARKETING E DESENVOLVIMENTO. 

12.1 Redes Sociais 

O "PMI-RIO" possui presença no facebook, no twitter e no linkedin, e durante o ano de 2014, 
contamos com cerca de 170 posts no Facebook (perfil PMI RIO), 28 publicações (perfil PMIRIO 
Chapter) 81 posts no twitter e 22 posts no linkedin. 

 

12.2 Newsletter PMI-Rio 

Nossa newsletter continuou a ser divulgada e ao longo do ano foram mais de 60 edições. Nestes 
edições estão incluídas 25 newsletter mensais e as demais distribuídas em divulgações dos eventos 
PMO Summit, Fórum de Gerenciamento de Projetos, Portfolio Summit, Programas de Filiação, 
cursos de desenvolvimento profissional e Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos. 

 

13.  RECONHECIMENTOS 

Nosso Chapter reconheceu aqueles que se destacam no  trabalho voluntário:  

 

� 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 2014 tivemos como vencedor a Patrícia Souza, 
PMP. 

� 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 2014 tivemos 
como vencedor a Next Media, pela segunda vez consecutiva, pela realização dos SUMMITS. 

� 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 o II Forum Global de 
Projetos, conduzido pela Monica Cruz. 
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14. 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 realizadas 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 2014 contávamos com cerca de 42 voluntários, incluindo a Diretoria do Chapter. 
Todos os voluntários que atuaram em 2014 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. 

 

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 esta ferramenta, bem como, realizar um 
processo seletivo ágil, para que os candidatos tenham mais acesso as oportunidades. 

 

14.1 Captação de Filiados 

 

Iniciamos o ano de 2014 com 1661 filiados e ao longo do ano tivemos uma perda de -9,9% e 
terminamos 2014 com 1487 filiados. Em números absolutos perdemos 163 filados em relação a 
2013. A média dos últimos cinco anos é de 1659 filiados. Se compararmos a média com o resultado 
do ano de 2014 tivemos uma perda de -10,4%. Pode ser observado no gráfico a seguir a evolução do 
ano de 2014. A meta do Chapter Rio de Janeiro não foi alcançada. No ano de 2014 o chapter Rio 
perdeu 761 renovações, todavia, foram realizadas 463 novas filiações.  
 

 

 
 

Foram identificadas como possíveis perdas de filiados as causas a seguir: 
 

� Os filiados não veem vantagem em se filiar ao PMI Rio, pois não enxergam os benefícios. 
Renovam apenas ao PMI® porque esta instituição mantém a certificação. 

� Não identificam que financeiramente é uma vantagem ter a filiação quando investem em 
desenvolvimento profissional. 

� O cenário econômico brasileiro está passando por uma crise e influenciou o cotidiano dos 
trabalhadores. Ocorrendo a redução de despesa no orçamento. 

� Perda de credibilidade dos filiados com o PMI RIO, pois não são mostrados aos filiados o 
que o PMI RIO desenvolve para os filiados e como contribui para o profissionalismo do 
gerenciamento de projetos. 
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� Pouca divulgação do PMI Rio em mídias virtuais e no boca-a-boca. 
� Os profissionais se filiam para fazer a prova, pois obtém desconto, todavia quando não 

passam na prova, não renovam a filiação. 
� O mês da renovação é sempre o mesmo desde que o profissional se filiou, todavia, se o 

filiado atrasar o pagamento, o mês continua sendo o mesmo. Exemplo: Se a filiação é em 
janeiro, o filiado atrasou e pagou em junho, o PMI não cobra juros, entretanto, a sua 
renovação de filiação continuará sendo janeiro. Não renova por mais 12 meses. Renovará 
por apenas 6 meses e no próximo mês de janeiro o filiado precisa renovar novamente. 

 
Algumas ações foram tomadas para reverter esta perda de filiados, que continuará a ser 
implementada em 2015, tais como: 1) Emissão do relatório anual com as realizações do ano anterior 
que é disponibilizado na área restrita do site, de forma a manter a transparência para os filiados das 
atividades desenvolvidas no chapter, assim como a saúde financeira;  2) Desenvolvidos os seguintes 
projetos pela Vice Presidência de Filiação: a) Retenção de Filiados que tem como principal objetivo 
manter os filiados existentes e o gerente de projetos; b) Projeto de Captação, que tem como foco 
captar novos filiados e reaver os filiados que não renovaram; c) Desenvolver Pacote de Benefícios, 
que tem como escopo comunicar aos filiados e não filiados os benefícios de ser um filiado. O desafio 
neste projeto que é captar novos parceiros para incentivar a filiação. 
 

 
 

14.2  Voluntários 

 
Foram realizadas 6 reuniões durante o ano de 2014 para captação e formação de voluntários. As 
reuniões tiveram os seguintes assuntos:  
 
- Dia 19 de fevereiro - Evento de alinhamento com voluntários do LIM – Palestrante Elizabeth 
- Dia 10 de abril foi realizada a 1ª Reunião de integração de voluntários – com o tema  
Desenvolvimento de Voluntariado. A palestrante foi Ana Baumotte e tiveram 15 participantes.  
 
- Dia 29 de maio foi realizada a 2a Reunião de integração de voluntários com o tema “Sobre o 
voluntário”. A palestrante foi a Elizabeth Borges e tiveram 16 participantes. Esta palestra pode ser 
repetida a qualquer  momento para integração de um time novo de voluntários. 
 
- Dia 10 de julho foi realizada a 3a Reunião de integração de voluntários com o tema “Atividades  de 
Responsabilidade Social do PMI RIO - PMIeF”. O Palestrante foi Edimilson Oliveira e tiveram 13 
participantes.  
 
- Dia 30 de julho foi realizada a 4a Reunião de integração de voluntários com o tema “Governança  e 
Estrutura PMI GOC”. O palestrante foi Carlos Augusto e tiveram 07 participantes. 
 
- Dia 01 de outubro foi a realizada a 5a Reunião de integração de voluntários com o tema “Agenda: 
Marca, Imagem e Comunicação”. O palestrante foi Alam Braga e tiveram 08 participantes.  
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14.3 Retenção 

 
Visando reter os filiados do chapter Rio, o capítulo investiu em algumas ações para disseminar os 
benefícios de ser filiado ao PMI-RIO. Destacamos nosso pacote de benefício de filiados: 
 

� Recursos e informações exclusivas para membros no PMI.org., assim como, acesso ao site 
de comunidade de práticas. 

� 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". 
� FAQ e auto atendimento de Filiados 
� Desconto expressivo em eventos, congressos, fóruns, cursos e workshops;  
� Oportunidade de voluntariado e envolvimento com as boas práticas em GP;  
� Desconto de 20% na aquisição de livros em empresas conveniadas;  
� Desconto de até 20% em cursos de extensão, graduação e pós-graduação (latu-sensu) em 

Universidades conveniadas;  
� Desconto de até 15% em provedores de educação em gerenciamento de projetos 

conveniados;  
� Desconto em cursos de Capacitação em Ferramentas de GP;  
� Biblioteca em nossa sede com amplo acervo em Gerenciamento de Projetos;  
� 50% de desconto na 4ª PMI que é uma palestra técnica mensal com painel de discussão 

promovida pelo chapter Rio de Janeiro. Se participar de apenas uma palestra, o seu 
investimento de US$ 20 dólares na filiação se reverterá em benefício. 

�  Oportunidades de recolocação profissional: Área do site do PMI Rio para divulgação de 
vagas e cadastramento do seu currículo profissional. 

� Propiciar o networking profissional através dos GPs in Rio. 
� Adquirir PDUs com a participação em eventos, congressos, cursos, workshops, palestras e 

trabalho voluntário. 
 
Mantivemos ativo o email pmirio@pmirio.org.br para dirimir as dúvidas e atender as solicitações dos 
filiados. Os esclarecimentos também podem ser realizados através do telefone do "PMI-RIO".  
 

  
 
Resultado da atuação da Diretoria, Past Presidents e voluntários do chapter, o PMI-RIO recebeu o 
prêmio de retenção de 2014 junto com mais 11 capítulos. Este prêmio se refere ao indicador de 
retenção que é acompanhado mensalmente pelo PMI®, visando analisar a evolução da taxa de 
retenção de filiados no chapter. Cada capítulo é elegível dentro de sua região (América do Norte, 
América Latina, EMEA e Ásia-Pacífico) e agrupados pelo tamanho do chapter. 
 
 



 

 

 

PMI Rio Annual Report  Página20 2014

 

CHAPTER ANNUAL REPOR T 2014 

15. CERTIFICAÇÕES 

15.1 Certificações no Brasil – 2014 

 

 América Latina Brasil Rio de Janeiro 

Membros do PMI 32.424 13.403 1487 

PMP®s 32.455 16.165 847 

CAPM®s 2.056 652 16 

PMI-ACP®s 229 135 4 

Capítulos de PMI 33 15 1 

 

15.2  Certificações no Rio de Janeiro em 2014 

A tabela abaixo descreve a quantidade de certificações conquistadas no ano de 2014. Observamos 
que tivemos 80 certificados a menos que no ano anterior, ou seja, um decréscimo de -8,9% de 
janeiro até dezembro de 2014.   
 

Meses
PMP 
Count

CAPM 
Count

PgMP 
Count

Risk 
Count

Scheduling   
   Count

Agile 
Count Total

jan/14 925 19 1 29 4 2 980

fev/14 911 18 1 30 4 3 967

mar/14 916 20 1 29 4 3 973

abr/14 898 20 1 28 5 3 955

mai/14 870 19 2 26 5 3 925

jun/14 860 17 2 25 5 3 912

jul/14 864 17 2 25 6 4 918

ago/14 855 19 2 27 6 4 913

set/14 861 19 3 27 5 3 918

out/14 856 18 3 26 5 4 912

nov/14 855 18 3 25 6 4 911

dez/14 847 16 3 24 6 4 900
 

15.3 Evolução das Certificações no Rio de Janeiro a o longo dos últimos três anos: 
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Meses
PMP 
Count

CAPM 
Count

PgMP 
Count

Risk 
Count

Scheduling   
  Count

Agile 
Count Total

% em 
relação ao 

ano anterior

dez/14 847 16 3 24 6 4 900 -8,78%

dez/13 923 18 2 30 4 2 979 15,02%

dez/12 802 9 2 4 15 0 832 na  
 

Analisamos que ocorreu uma evolução de 15,02% de aumento de profissionais certificados em 2013, 
todavia, o ano de 2014 quando comparamos com o ano anterior teve uma queda de -8,78% de 
perdas de certificações e não reportes de PDUs ao PMI®. 

 

16. PMI EDUCATIONAL FOUNDATION 

“PMI Educational Foundation” - PMIeF é uma instituição de caridade sem fins lucrativos com 
projetos de alavancagem para o bem social. Desenvolve, implementa e oferece programas 
inovadores, incluindo bolsas, prêmios e subsídios, bem como recursos educacionais que 
fortaleçam o ensino e a aprendizagem. Promove a disseminação de práticas de gerenciamento de 
projetos em instituições sociais, como exemplos em escolas e apoia as ONGs a aplicar as 
praticas de gerenciamento de projetos. 

 

Está em andamento o projeto Grants, que tem como finalidade a realização de reuniões em 
ONGs para captar patrocínio ao PMIeF. Foram abordadas 14 ONG no ano de 2014, realizando 
reunião e apresentada a proposta do projeto. Dentre as ONGs abordadas, 7 instituições decidiram  
dar andamento ao projeto. 

Os projetos em andamento são com as ONGs: CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola – 
Centro), Solar meninos de Luz (Cantagalo), Curso Comunitário Ser Cidadão (Santa Cruz), ONG 
Mundo Novo da Cultura Viva (Mesquita), Projeto Social Luminando (Recreio), Instituto da Criança 
(Leblon), CEACA Vila (Vila Isabel).  

 

17. PALAVRAS FINAIS 

Para continuarmos buscando melhores resultados para nossos filiados e nossos stakeholders, foi 
colocado em prática o novo estatuto social e com a implementação do nosso planejamento 
estratégico através da implementação da carteira de projetos buscamos atingir os objetivos 
previstos para o ano. 

 

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.  

 

Elizabeth Borges, PMP 

Presidente 

Capítulo Rio de Janeiro, Brasil do Project Management Institute 

 


