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SGPL Norte e SGPL Paraná a todo vapor, sucesso total na chamada de voluntários e
LIM-PR , opinião, entrevista e toda movimentação do capítulo nos meses de janeiro e

fevereiro.

2 0 1 8  P R O M E T E !
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Caríssimos associados, voluntários, e 
comunidade de Gerenciamento de Projetos do 
Estado do Paraná. O ano de 2018 se inicia com 
o pé direito, e pautado nos excelentes 
resultados obtidos pelo PMI-PR ao longo de 
2017. 

O crescimento na quantidade de associados, 
acompanhado do crescimento do número de 
voluntários atuantes no estado, a participação 
mais relevante junto à comunidade 
(entregando valor e impactando socialmente), 
maior envolvimento com o mercado regional 
(firmando mais parcerias com grandes 
empresas do estado), tudo isso nos enche de 
orgulho, e nos faz olhar para 2018 com 
excelentes expectativas! 

Os ótimos resultados apenas embasam o desejo 
de realizar um 2018 ainda melhor! Um desejo 
que se desdobra em horas de planejamento, 
reuniões, e muita dedicação de um time 
apaixonado pelo que faz. 

Mantendo o foco na proximidade com você, 
nosso associado, estamos preparando diversos 
eventos em todas as regiões do Paraná. Fique 
de olho em nosso website e demais canais 
digitais, certamente encontrará um evento aí 
perto de você! Nos dias 15, 16 e 17 de março 
ocorrerá o 3º Seminário de Gestão, Projetos e 
Liderança no Norte, nas cidades de Londrina, 
Maringá e Campo Mourão. No mês de abril, 
nos dias 06, 07 e 14, o oeste e sudoeste  
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Sergio Henrique Mota é engenheiro mecânico, graduado pela Universidade Federal do Paraná, MBA em Gerenciamento de 
Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Comunicação, especialista em Liderança e Desenvolvimento de Equipes, 
especialista em Gerenciamento de Crises, mestre em Gestão Urbana e Políticas Públicas pela PUC PR. É professor de cursos de 
MBA e graduação da Fundação Getúlio Vargas. Professor convidado da Escola de Negócios da PUC PR / SC. Tem mais de 10 anos 
de Experiência em gerenciamento de projetos de construção e montagem para o setor de óleo e gás, implantação de PMO e 
varejo. É autor de artigos sobre lançamento de produtos no mercado brasileiro. Já realizou projetos para empresas como PESA, 
HSBC, AmBev, AGF Engenharia. É sócio-diretor da GoodWay Consulting, realizando projetos para o setor de transporte, 
mobilidade e planejamento urbano. Já realizou projetos para CET SP, TranSalvador, DER ES, DNIT, Gibraltar US. 

receberão o seminário nas cidades de Foz 
do Iguaçu, Cascavel e Pato Branco. Isso 
sem mencionar os Happy Cases, PM Talks 
e encontros que ocorrerão com 
frequência. Você associado ao PMI-PR 
poderá submeter cases a todos os eventos 
em 2018, usufruindo também dos 
benefícios e da visibilidade que podemos 
lhe proporcionar. As divulgações de 
oportunidades de carreira têm agitado os 
profissionais paranaenses. Ah, vale 
lembrar que nosso Congresso Paranaense 
vem por aí! Aguardem novidades para o 
segundo semestre. 

Profissionais de gestão e projetos, 
empresas que atuam por projetos, 
entusiastas e interessados no tema... 
Aproximem-se! Envolvam-se! O PMI-PR 
faz votos de muito sucesso a todos vocês! 

“Boas coisas acontecem quando você se 
envolve com o PMI!” 

Sergio Henrique Mota 
Atual Diretor de Marketing e 
Comunicação do PMI-PR 



HAPPY CASE DO BRANCH OESTE EM TOLEDO
No dia 08/02 aconteceu no Engenho Bar e Choperia o primeiro Happy Case do Branch Oeste do ano em Toledo. O 
evento abordou o tema "Gerenciamento de Projetos em Estruturas Matriciais" com o palestrante Kairon Riguete e 
contou com a presença de mais de 40 participantes. Foram apresentados cases de sucesso efetivando o objetivo do 
evento Happy Case.  

Kairon Riguete tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, certificação PMP® e é Supervisor de Planejamento 
Estratégico e PMO na Prati-Donaduzzi Medicamentos Genéricos , Toledo-PR. 
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CHAMADA DE VOLUNTÁRIOS

A 1ª Chamada do Programa de Voluntariado Profissional do PMI-PR de 2018 foi concluída com sucesso. 

No dia 20/02, foram realizadas reuniões simultâneas em Curitiba e Branches Oeste e Norte, nas quais foram 
apresentados o PMI como um todo, o Programa e os candidatos interessados. 

Os encontros foram conduzidos por Ariana Torres - Gerente de Voluntariado, Monica Hecktheuer, Mary Spiagori, 
Ricardo Netz, Diego Ludemann, Willis Taniguti e Victor Stussi de Oliveira. 

A reunião de Curitiba teve a participação de Robson Ferezin - Diretor de Desenvolvimento Profissional, Sérgio 
Martines - Diretor de Relações Institucionais, Juliano Ferreira - Gerente de Relacionamento, Rafael Berthi - 
Gerente de Eventos, Rafael Wippel - Gerente de Projetos Sociais e dos Voluntários Silvana Mendes, Luiz Vieira e 
Willyan Basso. 

A reunião do Norte teve a participação de Lucas Furlan - Vice-Presidente. 

O PMI-PR dá as boas-vindas aos novos voluntários que entraram no chapter! 
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Curitiba

                                                 Londrina                                                      Cascavel 



O PMI ESTA CHEGANDO EM PONTA GROSSA
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No dia 23/02, o Vice-Presidente do PMI-PR, Lucas Furlan (linkedin.com/in/lucasffurlan), apresentou em Ponta 
Grossa duas palestras: 
● O Alto Custo do Baixo Desempenho em Gerenciamento de Projetos; 
● Necessidade das Empresas em Projetos x Talentos Disponíveis: O Aumento da Lacuna entre 2017 e 2027. 

O evento aconteceu no Auditório da Unimed em Ponta Grossa com o apoio: 
● do Rafael Berthi, Gerente de Eventos da DMKC (Diretoria de Marketing e Comunicação) do PMI-PR; 
● da Unimed representada pelo Giovane Piques que também é um dos mais novos voluntários do PMI-PR e 
● do Projeto Pegaí (http://www.pegai.info). 

Foi uma excelente oportunidade de adquirir novos conhecimentos, realizar networking com outros profissionais 
da área, além de conhecer melhor o PMI Paraná e os benefícios de ser filiado. 

O
R
G
A
N
IZ
A
Ç
Ã
O



06

Eventos

B
im

e
s
tr
e

 1
 | 
J
a
n
e
ir
o

/F
e
v
e
re
ir
o

 - 
2
0
1
8

Com enorme satisfação a DGPV 
(Diretoria de Gestão de Pessoas e 
Voluntariado) do PMI-PR entregou 
no último dia 24/fev mais uma 
edição do LIM-PR (Leadership 
Institute Meeting) nas instalações 
do parceiro Centro Universitário 
OPET. Para este evento a equipe de 
projetos, além das ferramentas de 
Gerenciamento de Projetos, integrou 
e também fez uso de ferramentas e 
conhecimentos de Branding e Design 
Thinking, buscando proporcionar a 
melhor experiência possível aos 
Voluntários do PMI-PR. 

O 1° LIM-PR 2018 foi especialmente 
preparado com objetivos de integrar, 
capacitar, inspirar e apoiar nossos 
Voluntários do PMI-PR no avanço 
dos seus conhecimentos, habilidades  

de liderança, alinhamento de desafios 
e métodos de trabalho e formação de 
sucessores. 

O evento recepcionou os Voluntários 
oferecendo um delicioso café da 
manhã com muita interação entre os 
participantes. Na sala reservada aos 
novos Voluntários que estão 
chegando ao capítulo, o Robson 
Ferezin (Diretor da DDP do PMI-PR) 
deu as primeiras boas-vindas ao 
evento apresentando o PMI-PR, 
objetivos e benefícios do Programa 
de Voluntário Profissional 
e o significado do evento LIM 
(Leadership Institute Meeting). Logo 
após esta recepção os novos 
Voluntários foram convidados a 
conhecer e se integrar com os demais 
Voluntários do PMI-PR, que estavam 

café da manhã na sala reservada ao
lado. Durante este momento de 
interação entre os Voluntários
aconteceu de maneira espontânea o
que foi planejado ser o Momento
Networking, uma grande “troca de
cartões” e de experiências entre os 
participantes. 



07

Eventos

Após a grande recepção os Voluntários
foram convidados a se dirigir ao
auditório reservado, onde o Professor
Verona (Gestor Acadêmico do OPET)
deu boas-vindas a casa, apresentando o
nosso parceiro Centro Universitário
OPET e o Curso de Especialização em
Gestão de Projetos que tem parceria
com o PMI-PR,
http://www.opet.com.br/opetxp/cursos
/especializacao-em-gestao-de-
projetos/. 

A abertura oficial foi proferida pelo
nosso Presidente Thiago Ayres falando
sobre o PMI, PMI-PR, o crescimento do
LIM-PR e apresentando um vídeo de
abertura do PMI Global. O tema
subsequente, a ferramenta Global
Volunteer Resource Center, que estava
reservado ao André Choma (Diretor da
DGPV do PMI-PR) também foi
proferido por Thiago Ayres. Um risco
não mapeado pela equipe do projeto,
muito agradável diga-se de passagem,
fez com que houvesse a troca do
palestrante. A Gabriela nasceu! Isso
mesmo, a filha do nosso Diretor
resolveu nos presentear com esta
magnífica noticia, que estava chegando
ao mundo marcando historicamente o
1° LIM-PR 2018. O Lucas Furlan (Vice
Presidente do PMI-PR) palestrou sobre
a Estratégia 2016-2018 e o Portfólio
2018, apresentando o Planejamento
Estratégico PMI-PR, a carteira de
projetos aprovados para o ano de 2018
e as metas pretendidas. 

Inédito no LIM-PR, atendendo as
opiniões recolhidas através das
pesquisas dos eventos anteriores, os
Voluntários participaram de um
Workshop de PM Canvas e Trello
ministrado pela Patrícia Goulart
(Gerente do PMO do PMI-PR) e a
Marianne Martinez (Voluntária do
PMO do PMI-PR). Além das
apresentações das ferramentas, os
Voluntários se reuniram em Diretorias
e tiveram a oportunidade de
retrabalhar os PM Canvas dos projetos
para 2018. Após o workshop o LIM-PR
ofereceu um delicioso coffeebreak aos
participantes. 

A segunda etapa de palestras foi aberta
com Anderson Matos (Gerente de
Expansão do PMI-PR) e Daniele Lima
(Gerente de Experiência & Valor do
Associado do PMI-PR) que
apresentaram suas Gerencias e projetos.
O Sergio Mota (Diretor da DMKC do
PMI-PR) palestrou sobre Branding: a
Comunicação na Experiência do
Associado, falando sobre a importância
da nossa Marca, a imagem da nossa
Organização e como queremos ser
lembrados. 

Mais um estreante no 1° LIM-PR 2018
foi o Five Minutes Stand Up mediado por
Willyan Basso (Gerente do 1° LIM-PR
2018 do PMI-PR). Neste quadro, os
Voluntários que levantavam a mão
tinham a oportunidade de participar do
evento contando sobre um case de
sucesso dentro do PMI-PR. A Mônica
Hecktheuer (Voluntária da DGPV do
PMI-PR) apresentou o Novo Manual do
Voluntário, que é um documento
referência para o Voluntário sempre
consultar quando tiver dúvidas sobre
Estrutura de Governança, Valores,
Programa de Voluntariado Profissional,
PDU’s, Links de Consulta e Lei do
Voluntariado, disponibilizado em
https://drive.google.com/drive/folders/
0AJRzdNkdvfd5Uk9PVA. 
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Também inédito, o Pinga Fogo
Diretoria foi mediado pelo Sergio
Martines (Diretor do DRI do PMI-PR).
Nesta dinâmica a Diretoria do PMI-PR
sentou no palco e os Voluntários
participantes do 1° LIM-PR 2018 mais
uma vez tinham a oportunidade de
participar do evento e perguntar
qualquer assunto que envolvesse o
PMI-PR. 

O 1° LIM-PR 2018 foi encerrado com a
tradicional entrega dos PIN’s aos novos
Voluntários e a honrosa Foto Oficial do
evento. Para o pós-evento um almoço
foi combinado entre os Voluntários que
tiveram uma grande adesão a mais este
delicioso momento. 

Equipe LIM: 
Willyan Basso (Gerente do Projeto) 

Glauber Santos (Organização/Divulgação) 
Paulo Paixão (Evento/Fotógrafo) 

Lilian Paulino (Apoio) 

Apoio: 
Ademir Gonçalves Jr. (Voluntário da DRI) 

Cristiano Rocha (Voluntário da DDP) 
Gustavo Braga (Voluntário da DGPV) 
Itelvina Oliveira (Voluntária da DRI) 

Mônica Hecktheuer (Voluntária da DGPV) 
Rafael Berthi (Gerente de Eventos na DMKC) 

E demais Voluntários que colaboraram
pontualmente durante o evento 

Palestrantes: 
Robson Ferezin (Diretor da DDP) 

Professor Verona (Gestor Acadêmico OPET) 
Thiago Ayres (Presidente do PMI-PR) 

Lucas Furlan (Vice-Presidente do PMI-PR) 
Patricia Goulart (Gerente do PMO) 

Marianne Martinez (Voluntária do PMO) 
Anderson Matos (Gerente de Expansão) 

Daniele Lima (Ger. Exp. & Valor do
Associado) 

Willyan Basso (Gerente do 1° LIM-PR 2018) 
Sergio Martines (Diretor da DRI do PMI-PR) 

Sergio Mota (Diretor da DMKC) 
Mônica Hecktheuer (Voluntária da DGPV) 

A todos os Voluntários Participantes
do 1° LIM-PR 2018; 

A Adriane Sampaio Torres (OPET)
por possibilitar que esta parceria
acontecesse; 

Ao Professor Verona (Gestor
Acadêmico do OPET) por possibilitar
que esta parceria acontecesse e por
suas honrosas palavras durante o 1°
LIM-PR 2018; 

Ao André Pepino (Gerente de
Desenvolvimento Profissional na
DDP do PMI-PR) que trabalhou para
que esta parceria entre OPET e LIM-
PR acontecesse; 

Ao Willis Taniguti (Branch Leader
Norte do PMI-PR) por todo o esforço
em trazer o maior número possível
de Voluntários para o evento; 

A Mary Spiagori (Branch Leader Oeste
do PMI-PR por todo esforço em
trazer o maior número possível de
Voluntários para o evento; 

Aos demais Voluntários que de
alguma maneira colaboraram para
que este evento acontecesse; 

Ao Centro Universitário OPET e 
funcionários pelo excelente espaço e 
apoio oferecido. 
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O SGPL Norte (Seminário de Gestão, Projetos e Liderança do Norte do 

Paraná) e SGPL Paraná (Seminário de Gestão, Projetos e Liderança do 

Oeste e Sudoeste do Paraná) formam juntos o maior evento de Gestão, 

Projetos e Liderança de suas regiões. Em sua terceira edição, o evento 

integra profissionais, acadêmicos, empresas públicas e privadas com o 

objetivo de promover as boas práticas de gestão de projetos, com conteúdo 

relevante e direcionado ao Triângulo de Talentos do PMI®. 

Próximos Eventos
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No evento você terá a oportunidade de: 
● Participar de palestras; 
● Participar de Workshops; 
● Conhecer as tendências em gerenciamento de 
projetos; 
● Interagir com palestrantes de renome no cenário 
atual; 

● Gerenciamento Técnico de Projetos: Conhecimento, habilidades e atitudes relacionadas com domínios 

específicos de Gerenciamento de Projetos. 

● Liderança: Conhecimento, habilidades e atitudes orientadas para a liderança que ajudam a organização a 

alcançar seus objetivos de negócios. 

● Gerenciamento estratégico e de negócios: Conhecimento e experiência na indústria ou organização que 

você trabalha, que melhora o desempenho e proporciona melhores resultados de negócios. 

● Trocar experiências; 
● Fazer networking; 
● Capacitar-se e desenvolver-se. 
● Tenha acesso aos conteúdos mais relevantes da 
comunidade Paranaense de Gerenciamento de Projetos 
em 2018. 

Não perca essa oportunidade, desenvolva-se! 

DATAS E LOCAIS

A D
EFIN

IR

Cidade: Maringá 
● Data: 15/03/2018 
● Horário: 8:00 - 19:30 
● Local: PUC - Avenida Duque de Caxias,
1020 - Zona 7 

Cidade: Londrina 
●  Data: 16/03/2018 
● Horário: 8:00 - 19:30 
● Local: UTFPR - Avenida Pioneiros,
3131 - Jardim Morumbi 

Cidade: Campo Mourão 
●  Data: 17/03/2018 
●  Horário: 8:00 - 19:30 
●  Local: Centro Universitário Integrado
- Rodovia BR 158, Km 207 

Cidade:  Cascavel 
● Data: 06/04/2018 
● Horário: 12:45 - 22:30 
● Local: ACIC - Rua Pernambuco, 1800 -
Centro 

Cidade: Foz do Iguaçu 
● Data: 07/04/2018 
● Horário: 8:00 - 18:30 
● Local: a definir 

Cidade: Pato Branco 
Data: 14/04/2018 
Horário: 7:45 - 17:45 
Local: Faculdade Mater Dei - Rua Mato
Grosso, 200 - Centro 



PROGRAMAÇÃO
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PALESTRANTES
Marcelo Burlamaqui 
Profissional com mais de quinze anos de experiência em
Gerenciamento de Projetos, vasto conhecimento e prática
em Gestão e Estratégia Comercial e Industrial, Criação e
esenvolvimento de Produtos e Marcas, pós-graduado no
MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV entre outras
formações. Atualmente, Atualmente, é Coordenador
Coordenador de Projetos Projetos no Escritório Escritório
de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, na Casa Civil, tendo atuado nos Projetos
Estruturantes e nos Projetos das Instalações Olímpicas, no
Complexo do Maracanã e no Estádio de Remo da Lagoa,
trabalhou nos Jogos Pan-Americanos e ParapanAmericanos
Rio 2007, nas Copas do Mundo FIFA (FCC) e nas Copas das 
Confederações FIFA (FWC) da África do Sul 2010 e do
Brasil 2014 e também nas Olimpíadas e Paralimpíadas (COI
e IPC) Vancouver 2010, London 2012, Sochi 2014 e
principalmente na Rio 2016. 

Palestra:  
Gerenciamento de Grandes Projetos: Case
MARACANÃ (MARINGÁ, LONDRINA e CAMPO
MOURÃO) 

Resumo:  
A palestra tem o objetivo de compartilhar minhas
experiências nos grandes eventos esportivos que trabalhei
no Complexo do Maracanã (Maracanãzinho e Maracanã):
Copa das Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo FIFA
2014 e principalmente nas Olimpíadas e Paralimpíadas
Rio2016. Salientando a importância do planejamento,
execução, monitoramento e controle, operação,
desmobilização e o encerramento, fazendo um paralelo
entre a teoria e a prática, através de cases e informações
reais que ocorreram desde do planejamento dos projetos
das obras das instalações, até os eventos. Através de um
incrível material fotográfico e de vídeos, inéditos e
exclusivos, a palestra mais parece um filme, ressaltando as
boas práticas em Gestão de Projetos e explicitando este
poderoso e precioso conhecimento, com um conteúdo que
é puro Gerenciamento de Projetos 

Armando Terribili Filho 
É Doutor em Educação pela UNESP com Pós-Doutorado
em Metodologia de Gerenciamento de Projetos. Mestre em
Administração de Empresas. Certificado PMP® desde 2003
e certificado nos Estados Unidos como Back Belt em 2007.
Armando é autor de diversos livros e professor da
Universidade Positivo, ESIC, ISAE e Univali e é diretor e
consultor da Impariano - Cursos e Consultoria em Curitiba. 

Palestra  
Gerenciamento de Indicadores em Projetos (CASCAVEL,
FOZ DO IGUAÇU e PATO BRANCO) 

Fabio Pitorri  
É um dos maiores especialistas em Gestão de Processos e
Projetos da América Latina. É o único na América Latina que
conquistou 7 credenciais (certificações) do PMI (PfMG®,
PgMP®, PMI-SP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMP® e CAPM®)
entre as suas 16 certificações. Atuou como praticante em
grandes corporações e hoje atua como consultor e professor
convidado de diversas instituições (entre elas: Telefonica,
Marinha do Brasil, FGV, FIA e FEBRABAN) 

Palestra:  
Do Propósito ao Valor: Como Materializar sua Estratégia
Através da Gestão de Portfólio (CASCAVEL e FOZ DO
IGUAÇU) 

Workshop:  
Softskills: Evolua Aplicando o Modelo GROW (CASCAVEL e
FOZ DO IGUAÇU) 

Carlos Magno Xavier 
Foi eleito, em 2010, uma das cinco personalidades brasileiras da
década na área de gerenciamento de projetos. É Doutor em
Administração de Empresas pela Universidad Nacional de Rosário
– Argentina (Título validado pela UFRJ). É Capitão-de-Mar-e-
Guerra da reserva da Marinha do Brasil e Sócio-Diretor da
Beware Consultoria e Treinamento. Sua experiência
profissional, de mais de vinte anos, inclui a consultoria em
diversas Organizações. É autor/coautor de dezessete (17) livros,
dentre eles “Metodologia de Gerenciamento de Projetos –
Methodware®” – eleito em 2010 o melhor livro brasileiro da
década na área de gerenciamento de projetos. É certificado
“Project Management Professional” (PMP®) pelo Project
Management Institute (PMI) e professor de MBAs da Fundação
Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral e UFRJ. 

Workshop: 
O Uso de Modelo Canvas na Concepção de um Projeto
(MARINGÁ) 

Palestra:  
Governança e Gerenciamento do Portfólio de 
Projetos (LONDRINA) 
  

Lucas Furlan  
É formado nas áreas de Engenharia Química e Gestão
Comercial. É diretor da Enteléquia Educação onde atua como
instrutor nas áreas de negociação e gestão de projetos. É
especialista em MS Project certificado pela Microsoft,
certificado CAPM® e em Lean Six Sigma. É praticante de
Gerenciamento de projetos a 9 anos. É voluntário e Vice-
Presidente do PMI-PR. E possui experiência em negociação na
área de compras de multinacional da área de embalagens. 

Palestra:  
O Alto Custo do Baixo Desempenho em Gerenciamento de
Projetos (PATO BRANCO) 

Workshop:  
Gestão de Cronogramas Usando MS Project – Sendo Bem-
Sucedido na Recuperação de Projetos Problemáticos (PATO
BRANCO) 

Próximos Eventos
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PALESTRANTES

Vitor Massari  
É palestrante e consultor sobre Gerenciamento de Projetos
Ágeis e CEO da Hiflex Consultoria. Possui experiência de
mais de 18 anos no uso de Métodos Ágeis em
gerenciamento de grandes projetos. Foi autor do primeiro
livro em português para a certificação PMI-ACP e também
autor do livro “Agile Scrum Master in the Advanced Project
Management”. Além de ser membro do Comitê
Internacional de Perguntas do exame da “Exin Agile Scrum” 

Palestra: 
Gestão de Projetos com Metodologias Híbridas, Utilizando
o Tradicional e Ágil ao Seu Favor (CASCAVEL e FOZ DO
IGUAÇU) 

Workshop:  
Agile Lego Challenge (CASCAVEL e FOZ DO IGUAÇU) 

Mauro Sotille 
Especialista em gerenciamento de projetos, programa, PMO
e riscos. Com 25 anos de experiência em gerenciamento de
projetos, foi responsável por mais de 50 projetos em
diversos países. Atuou em empresas como Hewlett-
Parckard, Saab Sweden e Dana. É Diretor da PM Tech, onde
fornece capacitação profissional e consultoria a
organizações na implantação bem-sucedida de cultura
corporativa de Projetos. Foi Mentor do Project Management
Institute (PMI) para o Brasil, Presidente do PMI-RS e
membro da equipe que desenvolveu o Guia PMBOKR e
outros guias. Certificado pelo PMI como Project
Management Professional (PMP) desde 1998, Risk
Management Professional (PMI-RMP) e PMO-CC, é autor
de livros sobre Gerenciamento de Projetos, Escritórios de
Projetos (PMO) e Certificação PMP. Doutorando em
Administração de Empresas, possui MBA em
Administração, pós-graduação em Computação e graduação
em Informática e em Engenharia Mecânica. É professor
convidado junto à Fundação Getúlio Vargas e outras
instituições. 

Palestra: 
Impacto do Guia PMBOK® 6ª edição na gestão de projetos
e nas certificações do PMI  (MARINGÁ) 

Workshop:  
Gerenciamento de Riscos na Prática  (LONDRINA) 

Soraya Oliveira 
Tem certificação PMP® e PRINCE2®. É fundadora e CEO
da i3 Governança de Projetos. Autora do jogo-treinamento
Tekrails premiado como "Projeto Inovador do Ano" pela
Revista Mundo PM. Coach formada e associada à SOBRARE
(Sociedade Brasileira de Resiliência). Tem mais de 20 anos
de atuação no desenvolvimento de pessoas, enquanto
implantava projetos de tecnologia e inovação em empresas.
Foi responsável pela implantação e gestão de Escritórios de
Projetos, atuou na governança de grandes programas estraté
gicos para empresas de grande porte, nacionais e
multinacionais. É Tecnóloga em TI, MBA em Finanças pela
FIPECAFI e especialista em gerenciamento de projetos.
Conquistei certificações como: PMP®, PRINCE2®, PSM I®
(Scrum), CFPS® e HCMP® (Human Change Management
Professional). Tem experiência na implantação de sistemas
da qualidade envolvendo CMMI® (Capability Maturity
Model Integration), Six Sigma® e ISO®. 

Workshop:  
Projetos em Jogo, a Project Management Experience que traz o
Triângulo de Talentos para a Organização (MARINGÁ,
LONDRINA e CAMPO MOURÃO) 

Thiago Ayres 
É consultor, professor, instrutor e palestrante global nas áreas de
governança, gestão, inovação e liderança. Diretor na Global Alliance. Mestre
em Governança Corporativa pela ISAE, pós-graduado em Gestão
Estratégica Empresarial pela FGV, Certificado PMP®. Especialista em
Governança corporativa, gestão de portfólio, escritório de projetos e
métodos ágeis/ híbridos. Possui experiência em liderança de equipes em
ambientes multiculturais. Blackground sólido em gestão de projetos globais,
empreendedorismo e gestão de Tecnologia da Informação. Além de ser
presidente do PMI-PR. 

Palestra:  
Fazendo Elefantes Brancos Dançarem: Agilidade Organizacional e Cultura
de Startup para Empresas Tradicionais (PATO BRANCO) 

Próximos Eventos
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PALESTRANTES

Sirmey Amaral 
É uma profissional com grande experiência em desenvolvimento de pessoas, atuando
por mais de 20 anos com consultoria nas áreas Gestão, Planejamento Estratégico e
Recursos Humanos. Tem desenvolvido sua carreira para oferecer serviços de
Coaching, Mentoring e Treinamentos Comportamentais e de Liderança. Certificada
pela Sociedade Brasileira de Coaching como Coach Executivo em parceria Behavioral
Coaching Institute reconhecido pelo International Coaching Council®, com mais de 5000
horas de processos com executivos e Liderança Senior. Neuro Coach de Liderança
certificada pelo Neuro Coaching Center. Possui Alpha Assessment Coaching Certification
pela Worth Ethic Corporation® (Síndrome do Macho Alfa®). Analista Transacional
Organizacional em certificação pela Unat/BR. Leadership Executive Program pela
American University Washington-DC EUA em 2014, Certificação Internacional Em
Teoria Comportamental DISC E Valores Em Parceria Com Success
Insights. Facilitadora Seminario Empretec - PNUD/ONU,  
desenvolve Programas de Liderança e Competências Comportamentais para Sebrae
Nacional, atuando há 15 anos com Líderes Públicos. 

Palestra:  
A Importância da Liderança na Gestão de Projetos (LONDRINA e CAMPO
MOURÃO). 

Thiago Ayres 
É consultor, professor, instrutor e palestrante global nas áreas de governança,
gestão, inovação e liderança. Diretor na Global Alliance. Mestre em Governança
Corporativa pela ISAE, pós-graduado em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV,
Certificado PMP®. Especialista em Governança corporativa, gestão de portfólio,
escritório de projetos e métodos ágeis/ híbridos. Possui experiência em liderança
de equipes em ambientes multiculturais. Blackground sólido em gestão de projetos
globais, empreendedorismo e gestão de Tecnologia da Informação. Além de
ser Presidente do PMI-PR. 

Palestra:  
SPOILER: Um Olhar no Futuro do Trabalho, Educação, Tecnologia, Negócios,
Pessoas e Projetos (MARINGÁ) 

Sérgio Luis Nogueira Martines 
Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Paraná e Técnico em Eletrônica
pelo Cefet-PR (atual UTFPR), tem MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV e
Pós-graduação em Gerenciamento de Obras no CEFET-PR.  Exerce o cargo de
Diretor Executivo da SM Facilites, empresa de engenharia que atua na área de
telecomunicações e presta serviços para as empresas de telefonia, de
compartilhamento e de radiodifusão (Televisão e Rádio), gerenciando e
participando de diversos projetos, incluindo a expansão da cobertura da TV
Digital, o Switch-Off Analógico, a Migração da Faixa de 700MHz e a expansão da
rede de telefonia celular no Brasil. É, também, consultor em gerenciamento de
projetos, com atuação em diversas áreas como engenharia, jurídica, financeira,
social e saúde, em empresas como ITAIPU e Grupo GRPCOM, entre outras,
gerenciando projetos, carteiras de projetos, implantação de PMO e ministrando
treinamentos. Tem 28 anos de experiência com engenharia e gerenciamento de
projetos, tendo atuado como engenheiro de implantação e manutenção de
televisão, gerente de engenharia e diretor técnico. É professor de gerenciamento
de projetos na UP, no SENAI, na ESIC e na FACET e voluntário no PMI-PR na
função de Diretor de Relações Institucionais. 

Palestras:  
● A Trajetória Pessoal e Profissional na Formação do Líde  (MARINGÁ) 
● O Papel na Gestão nos Grandes Projetos de Telecomunicações no Brasil 
(LONDRINA e CAMPO MOURÃO) 

Próximos Eventos
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PALESTRANTES

Robson Ferezin 
Possui graduação em Ciência da Computação e  em Administração pela UEM,
especialização nível MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e
especialização nível MBA em Business and Management pela University of California –
 Irvine, EUA. Profissional certificado BTSQB® - Brazilian Software Testing
Qualification Board, certificado IREB® – International Requirements Engineering
Board, certificado ITIL® - Information Technology Infrastructure Library,
certificado Scrum Master e certificado PMP® - Project Management Professional. É
Administrador de Empresas, Gestor de Projetos há mais de 10 anos, docente para
pós-graduações em Gestão de Projetos, além de Diretor de Desenvolvimento 
Profissional no PMI-PR. Autor do livro “Administração de Contratos”, também é
consultor e palestrante. 

Palestra:  
O que Vem por aí no Guia PMBOK 6ª Edição? (CAMPO MOURÃO) 

Lucas Furlan  
É formado nas áreas de Engenharia Química e Gestão
Comercial. É diretor da Enteléquia Educação onde atua como
instrutor nas áreas de negociação e gestão de projetos. É
especialista em MS Project certificado pela Microsoft,
certificado CAPM® e em Lean Six Sigma®. É praticante de
Gerenciamento de Projetos a 9 anos. É voluntário e Vice-
Presidente do PMI PR. E possui experiência em negociação na
área de compras de multinacional da área de embalagens. 

Workshop:  
Gestão de Cronogramas Usando MS Project – Sendo Bem-
Sucedido na Recuperação de Projetos Problemáticos (CAMPO
MOURÃO) 

O que diz quem participou das edições anteriores

"Mudou minha forma de
pensar sobre como

realmente é um trabalho
em equipe."

"O conhecimento adquiridono evento foi essencial paraminha formação profissional."

"Palestras diversificadas, exemplos

práticos, participação de palestrantes

que vivenciam o gerenciamento

prático. Excelente."
"Oportunidade única para

networking."

http:
//bit

.ly/s
gpln

3
Inscrições em

http:
//bit

.ly/3
sgpl

Inscrições em
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XIII CBGPL - SAVE THE DATE

O maior evento de Gestão, Projetos e Liderança
da América Latina. Alguns grandes nomes já
confirmados no evento: Américo Pinto (Global
Alliance), Mark Dickson (PMI Global) e Miguel
Alejandro San Margin (NASA). 
O valor de inscrição no congresso para
voluntários ativos nos seus capítulos será de R$
150,00 durante todas as ondas de venda e o PMI-
RS antecipa as boas vindas no RS aos primos dos
demais Chapters nos dias 04, 05 e 06 de junho.
Imperdível! Maiores informações e inscrições em
http://www.cbgpl.org.br
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3º SGPL NORTE - KICKOFF

No dia 06/01 os voluntários do Branch Norte
Marcel Mesquita, Victor Stussi, Willis Taniguti e
Marly Midori se reuniram para o kickoff da
organização do 3º SGPL Norte (Seminário de
Gestão, Projetos e Liderança do Norte do Paraná). 
Nesta edição o PMI-PR vai levar o evento em 3
cidades (fato inédito): 
● 15/03 em Maringá (PUC-PR); 
● 16/03 em Londrina (UTFPR); 
● 17/03 em Campo Mourão (Centro Universitário
Integrado). 
Esperamos vocês! Para saber mais
acesse http://pmipr.org.br/site/evento/index/bcid
/8/?eventos.html

VOLUNTÁRIOS
PROMOVIDOS
Em janeiro a DGPV (Diretoria de Gestão de Pessoas e
Voluntariado) formalizou a promoção dos voluntários
Patrícia Goulart (Gerente do PMO), Ricardo Netz
(Gerente de Eventos do Oeste), Ricardo André (Diretor
da DAF-Diretoria Administrativa Financeira), Henrique
Davanso (Gerente de Comunicação) e Eva Finkler
(Gerente Finaceiro) respectivamente
substituindo Jhonny Bucher, Carla Knaut e Gustavo
Grander (que se despedem), Ricardo André (continua
conosco) e Lucas Furlan (novo VP do Chapter). Lilian
Paulino também deixa a Gerência de Pessoas e quem
assume acumulando funções é Andre Choma. Parabéns
aos promovidos e nossos sinceros agradecimentos aos
que deixam seus cargos pelo trabalho realizado até agora.

Patrícia Goulart                                              Eva Finkler

   Ricardo Netz           Ricardo André

Henrique 
Davanso
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AOS VOLUNTÁRIOS QUE SE 

DESPEDEM, PERMANECEREMOS 

SEUS FÃS!

Neste início de ano tivemos despedida de gente muito 
boa que se dedicou enormemente ao PMI-PR. Modelos 
de conduta que guardaremos em nossas memórias com 
muito carinho e agradecimento. De alguns deles, 
seguem as palavras onde transparecem muitas amizades 
conquistadas e o mais importante: não evidenciam 
despedidas mas sim um até breve! Permaneceremos 
seus fãs! 

● Ricardo Rebel, VP do PMI-PR gestão 2016-2017: 
"Amigos, é com pesar que venho por meio deste 
comunicar minha saída do Programa de Voluntariado 
Profissional do PMI-PR. Durante 5 anos participei como 
voluntário do PMI-PR, que me proporcionou só boas 
coisas. Aperfeiçoei meus skills tanto técnicos como 
humanos, passei por diversos desafios, cresci e o mais 
importante, conheci muita gente boa e competente. Mas 
assuntos pessoais e profissionais estão exigindo mais do 
meu tempo e por isso tomei a decisão de sair para não 
comprometer minhas atividades no PMI-PR. Quero aqui 
agradecer a todos os voluntários que trilharam comigo 
essa caminhada, a toda a Diretoria que esteve ao meu 
lado nesse tempo e ao nosso presidente que sempre foi 
fonte de inspiração. Continuo acompanhando e 
torcendo pelo crescimento e sucesso do PMI-PR, agora 
apenas como filiado, e quem sabe, em um momento 
futuro, eu me sinta confortável para poder retornar. Um 
grande abraço a todos e meu muito obrigado ao PMI- 
PR!!!" 

● Carla Knaut, Gerente de Comunicação da DMKC: 
"Bom dia pessoal! Depois de 3 anos de dedicação à 
DMKC, estou me desligando do voluntariado. Agradeço 
a parceria e aprendizado com todas as diretorias do PMI. 
Como falei à DMKC, com certeza estou levando muitas 
coisas boas e deixando também. E isso é o que importa! 
Saber que valeu a pena! Muito obrigada e sucesso a 
todos! Beijos e abraços!" 

● Lilian Paulino, Gerente de Pessoas da DGPV: 
"Aproveito a oportunidade para agradecer a inesquecível 
experiência e oportunidades que tive com vocês, além 
de conhecê-los. Solicitei meu desligamento mas ressalto 
que meu contato permanece. Espero voltar em breve e 
reencontrá-los de bracos abertos. Meu sincero 
agradecimento. " 

Quem mais seguiu adiante: 
● Emerson Kula, DMKC; 
● Igor Jose Lichs, DMK; 
● Jane Christian Stopanovski Becker, DMKC, site; 
● Jhonny Alex Bucher, P/VP: 
● Leticia Schein Gonzalez, DMKC, mídias digitais; 
● Marcos Felix da Silva, DRI; 
● Soraya Werner, DMKC. 

  Ricardo Rebel          Emerson Kula           Soraya Werner

Letícia 
Schein

Carla Knaut                         Lilian Paulino

   Jane Becker 

 Igor Jose 
Lichs

Jhonny Alex Bucher



3º SGPL PARANÁ - KICKOFF

No dia 10/01 foi a vez do Branch Oeste se reunir
para o kickoff 3º SGPL Paraná (Seminário de
Gestão, Projetos e Liderança do Paraná). Estavam
presentes remotamente Sergio Mota, Ricardo
Netz e Mary Spiagori. 
O evento também vai acontecer em 3 cidades de
maneira inédita e vai a lugares onde o PMI-PR
nunca havia chegado!  
● 06/04 em Cascavel (ACIC); 
● 07/04 em Foz do Iguaçu; 
● 14/04 em Pato Branco (Faculdade Mater-Dei). 
Contamos com a presença de toda a comunidade
envolvida em projetos.
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PMI-PR É 500 CLUB

Pelo 3º ano seguido o PMI-PR continua membro 
do Clube Exclusivo 500! Foi mantido o benchmark 
de excelência neste programa que visa aumentar 
o número de membros associados ao Chapter. 
Parabéns ao Time da DDP (Diretoria de 
Desenvolvimento Profissional) representados 
pelo seu Diretor Robson Ferezin e seu Gerente 
André Pepino e ao Time da MRM (Membership  
Relationship Management) ligados diretamente à 
PVP (Presidência e Vice-Presidência) e  
representados pela Gerente Daniele Lima. Para 
saber mais sobre o programa, 
acesse https://www.pmi.org/chapter-guest-pass- 
program

AGILE PRACTICE GUIDE EM 

PORTUGUÊS
Assunto muito procurado hoje e para quem não
sabia, o PMI disponibiliza não só em português
mas em mais 11 línguas o Guia de Práticas Ágeis.
Para baixar basta ser filiado ao PMI e acessar o
link abaixo: 
https://www.pmi.org/pmbok-guide-
standards/practice-guides/agile 
Esperamos que logo saia também certificação
PMI-ACP em português.



RD-24/01: A PRIMEIRA DE 2018

Realizada em 24/01 foi um dia muito produtivo,
culminando em uma reunião de Diretoria
excelente!  

Pauta: 
● DGPV (Diretoria de Gestão de Pessoas e
Voluntariado): Volunteer Resource Center e Chapter
Leader Orientation, VRMS, benchmarks de
premiação, retenção e seniorização do Time; 
● Gerência de Experiência e Valor do Associado:
CRS, Pesquisa de Satisfação, Guest Pass, Filiação e
Retenção; 
● DMKC (Diretoria de Marketing e Comunicação):
Eventos (planning e formatos), Comunicação
(pedidos de material PMI, Portal Marketing,
relação com Roberta, tradução de materiais); 
● DDP (Diretoria de Desenvolvimento
Profissional): benchmarks de grupos de estudos 
● DAF (Diretoria Administrativo-Financeira):
Component System, Charter Renewal e core services,
Chapter Awards, Processos e políticas genéricas. 
● Workshop com a Hellen Almeida, Chapter
Partner do PMI-PR e representante do PMI GOC
(Global Operations Center) no Brasil: o workshop
abordou diversas ferramentas disponibilizadas
pelo PMI Globalmente (VRMS, Marketing Portal,
Volunteer Resource Center, Chapter Reporting System,
etc). Foi aberto a todos os Voluntários.  

Entregas: 
● Agenda Integrada 2018; 
● Início planejamento do LIM-PR para 24/02
(rica programação organizada pela DGPV); 
● Preparativos para o CPGPL; 
● Início dos trabalhos para a Chamada
Voluntários; 
● Análise e aprovação parcial do Portfólio 2018; 
● Eleito Ricardo André como novo Diretor da
DAF (Diretoria Administrativo Financeira)
substituindo Lucas Furlan  (recém-eleito VP); 
● Marcos Schaefer assume como Conselheiro
Fiscal eleito, no lugar do excelente Maxwell
Arcanjo; 
● Eva Finkler assume a Gerência Financeira da
DAF no lugar do Ricardo André. 

"Somos feitos de GENTE. E quanto melhor a
GENTE, melhores nós somos!"  
Thiago Ayres, Presidente do PMI-PR 
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PROJETOS SOCIAIS

Aconteceu em 02/02 uma primeira reunião para
aproximação entre o PMI-PR e a JA (Junior
Achievement). De um lado Luis Vieira e Rafael
Wippel representando o PMI-PR e de outro
Caroline Lesniovski Davilla com sua equipe
representando a JA. A JA tem uma atuação muito
forte com crianças e jovens que também é um
dos focos que o PMI-PR quer atacar em projetos
sociais. O ponto focal da reunião foi a busca de
parceria para inciar o projeto "Roadshow de GP
em escolas públicas".
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PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA
No dia 16/02 foi lançado o canal de transparência 
entre o PMI-PR e seus stakeholders: associados, 
gestores, órgãos de compliance e comunidade em 
geral. Lá estão disponibilizados artefatos da 
gestão e governança do PMI-PR, bem como ações 
relacionadas aos pilares: transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade social 
corporativa. Lá também estão incluídas certidões 
emitidas por diversos órgãos para as equipes de 
parcerias e eventos terem acesso rápido a 
documentações que são solicitadas pelos nossos 
potenciais patrocinadores. Acesse  
www.pmipr.org.br/certidoes e sucesso em nossos 
projetos!

CHAPTER SURVEY 2018

O PMI está empenhado em atender seus
preciosos stakeholders: os associados. Como parte
do compromisso contínuo em oferecer um valor
de membro incomparável, o PMI disponibilizou
uma pesquisa para avaliar a satisfação dos
membros com o Capítulo do Paraná, Brasil. O
link para a pesquisa anual foi exclusivo para cada
associado, foi enviado por e-mail e ficou
disponível até 21/02.
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O PMI SUPERA 500.000 MEMBROS NA COMUNIDADE GLOBAL
Em janeiro o PMI Global anunciou ter alcançado o marco de Este marco é mais do que apenas um número. É um
lembrete do crescimento da profissão desde o momento em que o PMI foi fundado em 1969. Estamos ansiosos para
continuar a promover a profissão em conjunto. 

O PMI agradece a você por ser um dos 500.000 profissionais do projeto que demonstram sua dedicação ao
gerenciamento de projetos, programas e portfólio através da sua participação no PMI. 

Faça parte da maior comunidade profissional de Gerenciamento de Projetos do mundo! 

Associe-se ao PMI-PR, saiba como em http://pmipr.org.br/site/home/pagina/id/60/?filiacao-ao-pmi.html 

ASSOCIE-SE AO PMI-PR
Ao se associar ao PMI-PR você ingressa num grupo de profissionais atuantes em gerenciamento de projetos. Este 
grupo promove o avanço na profissão e a disseminação das melhores práticas em Gerenciamento de Projetos. 

Você também terá uma série de benefícios exclusivos que apoiarão seu crescimento e sucesso na profissão. Alguns 
destes benefícios são: 
●  Criação de redes de relacionamento (networking); 
●  Descontos para aquisição de livros e revistas especializadas na área; 
●  Desconto em eventos nacionais e internacionais; 
●  Oportunidade de voluntariado e envolvimento com as boas práticas em GP; 
●  Desconto na realização de exames para certificações; 
●  Acesso gratuito a publicações do PMI: PM Network e Project Management Journal; 
●  Download gratuito de livros, artigos e guias do PMI (por exemplo o PMBOK ou outros padrões). 

Novos filiados: 
● Filiação ao PMI Global US$ 129.00 
● Taxa de novo associado (paga uma única vez) US$   10.00 
● Associação ao PMI-PR  US$   20.00 

Renovação*: 
● Renovação da filiação ao PMI Global US$   65.00 
● Renovação ao PMI-PR US$   20.00 
*Taxas referentes ao programa de incentivo econômico do PMI, válidas para renovações a partir de 01/04/2012, 
válidas para alguns países, incluindo o Brasil. 

Estudantes: 
● Nova Filiação/Renovação ao PMI Global US$   32.00 
● Filiação ao Chapter Paraná US$   20.00 

Para ver o passo a passo de como se associar ou renovar sua associação, acesse o conteúdo "Membership" do site do 
PMI em https://www.pmi.org/Membership.aspx 
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MPCM - MATURITY BY PROJECT CATEGORY MODEL

Já estão disponíveis os resultados da pesquisa 2017 "Maturity by Project Category Model", realizada pela equipe do 
Prof. Darci Prado. Confira em http://www.maturityresearch.com 

Copyright© - Russell D. Archibald e Darci S. Prado 
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POR QUE MANTER-SE ASSOCIADO MESMO DISTANTE?

Entre indas e vindas nosso voluntario Juliano Ferreira, Gerente de Relacionamento da DGPV 
(Diretoria de Gestão de Pessoas e Voluntariado) trocou idéias interessantes com seu colega Luciano 
Risso, que mesmo não estando mais no PR manteve-se associado ao Capítulo. Luciano está agora 
em SP como Gerente de Projetos Senior da Toshiba e disponibilizou-se em compartilhar o valor da 
associação no PMI-PR 

News: Por que você mantem a  sua  filiação 
mesmo distante? 
Luciano: Mantenho minha associação ao 
PMI-PR por considerar importante manter 
ativo o network com os amigos que fiz 
durante o período que trabalhei em 
Curitiba. Acredito que mais do que estar em 
contato através das mídias sociais, o contato 
profissional através dos congressos e 
assuntos locais nos faz ser lembrar e sermos 
lembrados. 

News: O que o PMI tem agregado de valor a 
sua carreira? 
Luciano: Sou filiado ao PMI desde 2007, e a 
filiação bem como a certificação PMI 
possibilitaram expandir os meus 
conhecimentos assim como agregar valor 
na carreira profissional. O fato de 
conquistar a certificação PMP me incluiu 
em vários grupos de trabalho aumentando 
minha rede de contatos e agregando 
conhecimento profissional tanto de forma 
prática como conceitual. 

● Por elaborar a entrevista, agradecemos à Daniele Lima, Gerente de Experiência & Valor do Associado.  

News: Você indicaria o PMI-PR  e o PMI - 
SP para algum amigo? e por que? 
Luciano: Sim, indico o PMI-PR e o PMI-SP 
a todos aqueles que ainda não conhecem 
esta instituição, por acreditar ser este um 
fórum competente e conceituado para 
aqueles que decidiram fazer parte deste 
universo de projetos. 

News: O PMI-PR e o PMI -SP  possuem 
muitas diferenças? O que você acredita que 
o PMI-PR e  poderia melhorar? 
Luciano: Ambos os capítulos respeitam 
integralmente ao PMI, entretanto possuem 
diferenças até por possuírem volume de 
associados e por consequência demandas 
diferentes; o que em minha opinião não 
aumenta ou diminui nenhum dos dois 
(razão pela qual também mantenho ambas 
as filiações). Como melhoria, acredito que a 
diversidade dos voluntários possa contribuir 
na abrangência das diferentes necessidades 
dos profissionais filiados. 

Juliano Ferreira                                                                    Luciano Risso



Há algum tempo encontrei um amigo no 
aeroporto Afonso Pena em Curitiba. Eu 
chegando, ele indo, paramos para um papo 
rápido e um cordial café. Como não nos víamos 
há algum tempo, começamos a falar sobre 
carreira. Ao longo da conversa ele me explicou 
que apesar dos quase 20 anos de experiência 
em projetos de construção e montagem 
industrial, havia sido também abatido pela 
crise. A empresa na qual ele trabalhava parou 
de ter grandes empreendimentos e o 
profissional foi cortado. Um mecanismo 
simples de redução de despesa nas 
organizações. Sendo assim, a mudança de foco 
na carreira era uma opção, e ele buscava se 
colocar no mercado como consultor. A 
conversa era prazerosa, quando ao anunciarem 
a chamada para seu voo ele se despede e me 
diz: “Mota, vamos continuar esse papo. Você 
atua neste meio, então depois me responda, o 
que faz um profissional se tornar um bom 
consultor?”. 

Pois bem, o mercado de consultoria é um 
desejo para muitos, não apenas uma opção. E 
desde então venho dedicando algum tempo 
para estudar e refletir sobre esta pergunta. O 
que faz um profissional ser um bom consultor? 

Após uma breve pesquisa, que envolveu 
conversas com profissionais de consultoria de  

Traços de um 

Consultor
por Sergio Mota

ramos diferentes (finanças, healthcare, projetos e 
comportamento) chego a uma resposta 
curiosa, que certamente pode não agradar a 
todos, mas considero de grande valia. 

O ato da consultoria parte do princípio que as 
pessoas gostariam de consultá-lo, que 
gostariam de saber sua opinião sobre um tema 
no qual você é reconhecidamente bom. Isso 
implica experiência prévia. Consultor deve ser 
muito bom no que faz, deve ter grande 
experiência no meio no qual atua. Deve ter 
muitos resultados bons, mas também muitos 
insucessos em sua carreira. Insucesso, na 
maioria das vezes, impõe grande aprendizado. 

Os quatro profissionais entrevistados afirmam 
que gostam do trabalho que fazem pois se 
sentem mais aprendendo do que ensinando.  

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

"O que faz um
profissional se
tornar um bom
consultor?" 
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Baseado nesta pesquisa (não científica), 
espero em breve encontrar meu amigo 
para mais um café, e poder responder a 
sua pergunta. Agora baseado não apenas 
na minha visão, mas na visão também de 
mais quatro profissionais. Um bom 
consultor tem alguns traços: 1) é muito 
bom no que faz e tem experiência para 
passar a seus clientes; 2) sai da zona de 
conforto, e aprende o máximo possível 
com as dificuldades que se apresentam; 3) 
impacta as pessoas/clientes e os ajuda a 
superarem suas dificuldades; 4) colhe os 
benefícios do valor que entrega aos 
clientes. 

Tenha sempre em mente que você 
precisa IMPACTAR seus clientes. Qual 
marca você está deixando? Como você é 
reconhecido e lembrado pelos clientes e 
pelas pessoas? Você que é ou pretende ser 
um consultor, pense nisso. 

Grande abraço, e até breve! 

(Sergio Mota)

"Deixaram uma 
marca! Impactaram 
as pessoas com seus 
atos!" 
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Preferem projetos difíceis, aqueles para os 
quais não se sentem plenamente prontos. Por 
duas razões simples, a sensação de serem 
desafiados (estarem fora da zona de conforto) 
e a chance de aprenderem algo diferente que 
engrandecerá ainda mais suas carreiras. 

A sensação de satisfação e reconhecimento ao 
ajudarem seus clientes a passarem por 
situações difíceis. Três dos profissionais 
entrevistados apontaram uma característica 
comum, que desde a época da faculdade 
gostavam de ajudar voluntariamente as 
pessoas. Se sentem bem ao ajudar os outros a 
conseguirem atingir suas metas e objetivos, e 
passaram desde então a serem reconhecidos 
por isso. Deixaram uma marca! Impactaram 
as pessoas com seus atos! 

Por último, e certamente não menos 
importante, a remuneração obtida e o 
reconhecimento pelo currículo que 
acumulam. O interessante é que, 
curiosamente, nenhum dos profissionais 
colocou a remuneração como ponto principal 
de suas carreiras. A satisfação e o ganho que 
eles sentem ao aprender sempre ficou à 
frente da remuneração. 

25

"Passam sua 
experiência aos 
clientes, conduzem 
na superação de 
dificuldades." 
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Parabéns a todos nossos voluntários aniversariantes de 

janeiro e fevereiro! Um ano repleto de projetos de sucesso 

pra vocês! 
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A  DGPV  (Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  e  Voluntariado) do

PMI-PR  divulga  o  projeto  "A  Voz  do  Voluntário "  cujo  objetivo

é  apresentar  a  experiência  dos  nossos  voluntários.
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 A MRM (Membership Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o Associado), 

nova célula do PMI-PR , continua seus trabalhos a todo vapor com o projeto de divulgação de 

oportunidades de trabalho no mercado. 

 

Em janeiro e fevereiro foram  4 vagas que podem ser consultadas nos links abaixo. 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-005 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-006 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-007 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-008 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-009 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-010 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-011 

http://marketing.pmipr.org.br/vagas-012 

 

Uma maneira muito simples e elegante que coloca em contato direto 

interessados e anunciantes de vagas. 

 

Está disponível? Fique de olho para novas oportunidades a serem divulgadas. 

 

Tem oportunidades? Entre em contato para anunciarmos na comunidade que agrega ótimos currículos 

na área.
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"O primeiro passo foi definir quais seriam 
minhas fontes de estudo. Eu optei por uma 
plataforma online chamada Brainss do "Andriele 
Ribeiro", utilizei o livro da Rita Mulchay 8° ed e 
só li o Guia PMBOK para sanar algumas dúvidas. 

Meu método de estudo foi o Cornell Notes, uma 
metodologia muito eficaz e que me ajudou na 
fixação do conteúdo (deixei a área de integração 
por último e recomendo). Como trabalho em 
horário comercial, dediquei 2h diárias após às 
20h para estudo, sábado entre 9h e 17h e 
domingo entre 9h até 13h, incluindo feriados. 
Levei aproximadamente 2 meses para cumprir os 
estudo e mais 10 dias para todo o processo de 
inscrição, revisão, reserva de hotel e 
conhecimento do local da prova (Curitiba). 

Utilizei para gerenciamento do tempo, o MS 
Project e para gerenciamento dos simulados o 
Excel. Esses controles foram muito importantes e 
me possibilitou direcionamento dos esforços 
após resultados parciais. Porém, faltando uma 
semana, ainda não tinha feito nenhum simulado 
de 200 questões. Resolvi então entrar em contato 
com a PMTECH, onde comprei um simulador de 
exames, quando pude então, durante 4 dias, 
simular a condição de prova. 

Uma lição aprendida, dentre muitas, é que não se 
deve subestimar a duração da prova, eu 
particularmente, em todos os simulados fechei 
em mais de 3,5 h sendo que o cansaço é um 
"absurdo", seu nível de concentração é sempre 
muito alto. Por isto, é importantíssimo simular 
condição de prova, roupa, computador, 
alimentação e tempo. Outra lição é que não se 
deve perder muito tempo com questões grandes 
e que gerem dúvidas, afinal, há apenas 1,2 
minutos por questão e se você perder mais do 
que isto em questões que não consegue resolver, 
perderá um tempo valioso nas demais questões. 

No dia da prova, pela manhã, tomei um bom café 
da manhã e fui com uma hora de antecedência a 
prova e ai, o final vocês já sabem, consegui a 
aprovação." 

Kairon Riguete, MBA, PMP® 
Supervisor de Planejamento Estratégico e PMO 
na Prati-Donaduzzi Medicamentos Genéricos , 
Toledo-PR  

"A ideia inicial era fazer a prova logo após terminar o 
MBA, em 2015. Porém adiei bastante esse passo 
importante. 

Decidi que faria a prova em 2017, logo que foi 
divulgado que a nova edição do PMBOK sairia, e que 
a prova da certificação mudaria em 2018. 

O primeiro passo foi marcar a prova, meu 
cronograma de estudos foi feito com base na data 
escolhida. Estudei 6 horas por semana, de abril a 
outubro (com um breve intervalo em julho, que me 
fez mudar a data da prova para dezembro). Em 
outubro e novembro, estudei 3 horas por dia, de 
segunda à sexta. 

Quando marquei a prova para tão longe, decidi que 
não deixaria de lado minhas atividades físicas e 
minha vida social. O que foi até bom, pois esses 
momentos me ajudaram a relaxar a mente. 

Fiz o primeiro simulado exatamente um mês antes da 
prova, acertei um pouco mais de 50% da prova. Após, 
revisei o conteúdo com base nos relatórios do 
simulado. E refiz o simulado, exatamente uma 
semana antes da prova, tive a mesma porcentagem de 
acertos. 

Naquele momento achei que não iria conseguir, me 
desesperei, chorei muito. Mas fui pra Curitiba mesmo 
assim. Na manhã do dia D, revisei as fórmulas, pois 
sabia que pela ansiedade seriam facilmente 
esquecidas. 

Concluí as 200 questões em 3h e 30min, tinha 30 
minutos para revisar 10 questões. Logo que finalizei a 
prova, foram os 10 segundos mais longos da vida. 
Não acreditei quando o “Congratulations” apareceu 
na tela. Foi a melhor sensação da vida inteira. 

Depois da conquista da certificação veio a sensação 
de alívio, de realização, de mais uma etapa cumprida. 
A melhor sensação da vida e agora minhas 
expectativas são as melhores possíveis.  Tenho 
consciência do peso dessa certificação e vontade de 
poder colocar todo o conhecimento em prática e 
evoluir como profissional." 

Leticia Schein Gonzalez, MBA, PMP® 

Nesta sessão compartilhamos relatos da 
experiência de voluntários e associados na 

busca pelas certificações do PMI


