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GERENCIAMENTO

DE PROJETOS
O que é?

Aplicação de práticas, princípios, processos, ferramentas e 

técnicas para atingir requisitos do projeto alinhados com a 

estratégia da empresa.

Sempre foi praticado informalmente até emergir como 

profissão distinta em meados do século XX. Vem sendo usado por centenas de anos:
• Os Jogos Olímpicos;

• A Grande Muralha da China;

• Taj Mahal;

• A vacina contra Pólio;

• Os seres humanos aterrissando na Lua.
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PROJETO
O que é?

Projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado 

exclusivo.

Guia PMBOK®
De forma geral, um projeto:
• É direcionado a alcançar um resultado específico;

• Envolve a execução coordenada de atividades relacionadas;

• Possui duração limitada – um início e um fim;

• Possui escopo e recursos definidos;

• É único e não uma operação de rotina.
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GERENTE DE 
PROJETOS
Quem Gerencia

SOBRE O GERENTE DE PROJETOS
Profissional que aplica um conjunto de habilidades-chave e conhecimento para satisfazer 

seus clientes e outras pessoas envolvidas e/ou afetadas pelo projeto.

Responsável por gerenciar e integrar as 
restrições de um projeto:
• Escopo;
• Cronograma;
• Custos;
• Recursos;
• Qualidade e Risco.
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Profissional que detém conhecimentos 

e habilidades específicas designado 

para liderar a equipe responsável por 

alcançar os objetivos do projeto - Guia 

PMBOK®



PMBOK®
O Guia

PADRÃO...
é um documento formal que descreve normas, métodos, 

processos e práticas estabelecidas.

Responsável por fornecer resultados:
• Project Management Body of Knowledge Guide;
• Publicado pelo PMI;
• É um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos;
• PMBOK® não é uma Metodologia;
• Identifica um subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos; 

geralmente reconhecidos como boas práticas.
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A aceitação do gerenciamento de projetos como uma 

profissão indica que a aplicação do conhecimento, 

processos, habilidades, ferramentas e técnicas pode 

ter um impacto significativo no sucesso do projeto. O 

Guia PMBOK® identifica esse subconjunto do 

conhecimento em gerenciamento de projetos que é 

amplamente reconhecido como boa prática.

- Guia PMBOK®



TRIÂNGULO DE 
TALENTOS

Segundo PMBOK®, os gerentes de projetos eficazes devem 
possuir uma combinação equilibrada de habilidades éticas, 
interpessoais e conceituais:

• Liderança;
• Construção de equipes;
• Motivação;
• Comunicação;
• Influência;
• Tomada de decisões;
• Consciência política e cultural;
• Negociação;
• Ganho de confiança;
• Gerenciamento de conflitos;
• Coaching;
• Identifica um subconjunto de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos geralmente reconhecidos como 
boas práticas.
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Conhecimentos e experiências em gestão relacionados à 

indústria ou organização que melhoram o desempenho e 

proporcionam resultados superiores de negócios. São 

aplicadas a todas as certificações.

Conhecimentos, habilidades e comportamentos relacionados 

com domínios técnicos de Gerenciamento de Projetos, 

Programas e Portfólio. Estão associadas às certificações

relacionadas as especialidades

do domínio.

Conhecimentos, habilidades e 

comportamentos específicos 

orientados para a liderança e 

relacionamento com pessoas que 

ajudam o projeto a alcançar seus 

objetivos de negócios. São aplicadas a 

todas as certificações.

O Triângulo de Talentos do PMI 

descreve três áreas de 

competências que os 

empregadores precisam.



NO MUNDO
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ESTADO ATUAL DO 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO 

MUNDO

Em 2006, começamos a analisar, estudar e pesquisar 
a profissão por meio da nossa pesquisa global. Este é 
o estado atual do gerenciamento de projetos no 
mundo.

AVALIAR O VALOR DO

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Só 58% das organizações entendem 
plenamente o valor do gerenciamento de 
projetos. A importância de avaliar 
completamente o gerenciamento de 
projetos não pode ser enfatizada o 
bastante. As organizações que 
menosprezam o gerenciamento de projetos 
como competência estratégica para 
promover mudanças relatam uma média de 
50% a mais de projetos sem sucesso.

UNIR A ESTRATÉGIA E A ENTREGA

DE VALOR COM O EGPE

Apenas 41% das organizações com um escritório de 
gerenciamento de projetos de toda a empresa (EGPE) 
informam que este está altamente alinhado com a 
estratégia da organização. O EGPE é uma função 
centralizada que deve operar em um nível estratégico 
com os executivos. Deve garantir o alinhamento 
estratégico entre os objetivos de negócios e os projetos 
e programas que os entregam. Essa falta de 
alinhamento indica a necessidade de os executivos 
reconhecerem melhor todo o potencial de como o EGPE 
pode unir estratégia e entrega de valor.

USO GENERALIZADO DE

PRÁTICAS PADRONIZADAS

93% das organizações informam o uso de 
práticas padronizadas de gerenciamento de 
projetos. A incorporação de práticas 
padronizadas uniformes reduz o risco e 
leva a melhores resultados, sobretudo 
quando o uso dessas práticas 
padronizadas é generalizado em toda a 
organização. Mesmo assim, 70% limitam o 
seu uso.

58% 41% 93%



NO MUNDO
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ESTADO ATUAL DO 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO 

MUNDO

Em 2006, começamos a analisar, estudar e pesquisar 
a profissão por meio da nossa pesquisa global. Este é 
o estado atual do gerenciamento de projetos no 
mundo.

RELEVÂNCIA DA

CERTIFICAÇÃO

72% dos líderes de EGP acreditam que a 
certificação é muito relevante para os 
gerentes de projeto no meio da carreira. 
Normalmente, as certificações exigem um 
desenvolvimento profissional contínuo, 
permitindo que os gerentes de projeto 
elaborem, aprimorem e desenvolvam 
diversas competências, incluindo 
qualificações técnicas, de liderança e 
digitais.

EXPANDIR A ÊNFASE NA 

AGILIDADE ORGANIZACIONAL

71% das organizações relatam maior agilidade nos 

últimos cinco anos. Cada vez mais organizações estão 

reconhecendo que a agilidade (a capacidade de 

detectar e adaptar-se rapidamente a mudanças externas 

e internas, e gerar resultados de forma produtiva e 

econômica) as está ajudando a se manterem 

competitivas. 

FOCO ESTÁVEL

NOS BENEFÍCIOS

1 de cada 3 organizações relatam alta 
maturidade na percepção de benefícios. Um 
desafio importante que muitas empresas 
enfrentam é o gerenciamento de projetos com 
base apenas em indicadores tradicionais como 
tempo, escopo e orçamento, sem acompanhar 
com constância se eles ajudam a organização a 
alcançar os seus objetivos estratégicos 
maiores. Os benefícios, tangíveis e intangíveis, 
devem ser incluídos na equação.

72% 71% 1/3



TENDÊNCIAS
PERCEPÇÃO 1
O futuro da entrega de valor é um espectro de abordagens 
que inclui preditiva, ágil e híbrida e o que vier a seguir para 
mudar a maneira como trabalhamos.

AS CAMPEÃS USAM A ABORDAGEM MAIS ADEQUADAS PARA ELAS 
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Porcentagem média de projetos com abordagens preditivas

Porcentagem média de projetos com abordagens ágeis

Porcentagem média de projetos com abordagens híbridas

Porcentagem média de projetos com “outras" abordagens

44%

30%

23%

4%

CAMPEÃS



IMPORTÂNCIA DA PROFISSÃO
CENÁRIO
As campeãs fazem investimentos em talentos de gerenciamento de projetos.
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Têm treinamento contínuo em gerenciamento de projetos

Têm um processo formal para desenvolver competências de gerente de projeto

Têm um planjo de carreira definido para gerentes de projeto

Têm um processo formal de transferência de conhecimento

Priorizam o desenvolvimento de habilidades técnicas de gerenciamento de projetos

Priorizam o desenvolvimento de habilidades de liderança em gerenciamento de projetos

Priorizam o desenvolvimento de habilidades de negócios em gerenciamento de projeto

34%

19%

16%

16%

Baixo
Desempenho

Campeãs

83%

77%

75%

81%

13%

13%

11%

81%

79%

70%



IMPORTÂNCIA DA PROFISSÃO
CENÁRIO
A maturidade da capacidade de entrega de valor leva a um maior desempenho dos projetos
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Porcentagem média de projetos concluídos no prazo

Porcentagem média de projetos concluídos dentro do orçamento

Média de percentual de projetos que cumprem as metas / objetivos de negócio originais

Porcentagem média de projetos que tiveram desvio de escopo 

Porcentagem média de projetos considerados fracassados

Porcentagem média de perda de orçamento quando o projeto fracassa

36%

43%

56%

63%

Baixa
Maturidade

Alta
Maturidade

64%

67%

78%

45%

21%

37%

12%

27%



PERFIL DO
PROFISSIONAL
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• Assessor Estratégico: planeja, executa e entrega;

• Inovador: atua como proprietário do produto e desenvolvedor;

• Comunicador: é sempre claro e conciso, seja qual for o público;

• Grande Pensador: é adaptável, flexível e emocionalmente inteligente;

• Gerente Versátil: tem experiência com todas as abordagens: cascata, scrum, ágil, enxuta, design thinking.

Gerente de Projetos

Os diretores de EGP (PMO) e os líderes

executivos que entrevistamos reforçaram

o que vimos na pesquisa: o papel do gerente de projetos está 

se expandindo para...



PODEMOS
ENTREGAR
MAIS VALOR
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Perde-se 9,9% de cada dólar devidos 

ao baixo desempenho dos projetos. 

Isso equivale a USD 99 milhões em 

cada bilhão Investido.

Fonte: 2018 Pulse of the 
Profession®

Sunil Prashara
Presidente e CEO do PMI

Como líder global de negócios para empresas grandes 

e complexas em todo o mundo, tenho visto em primeira 

mão o poder que o gerenciamento profissional de 

projetos traz para o sucesso dos indivíduos e suas 

organizações.

Extrapolado para o total de 

investimentos de capital em todo 

mundo, cerca de 1 milhão é 

desperdiçado a cada 20 segundos; ou 

USD 2 trilhões por ano.

Fonte: Brightline InitativeTM

Prevê-se que a contribuição para o 

PIB de setores orientados para 

projetos chegue a USD 20,2 trilhões 

nos próximos 20 anos.

Fonte: 2017-2027 Project 
Management job Growth and 

Talent Gap Report

Considere-se o impacto que a economia de bilhões ou até trilhões de dólares
poderia ter nas organizações, nos mercados e na economia global.



O QUE É O PMI?
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

O PMI ou Project Management 

Institute é hoje o líder mundial 

enquanto instituição sem fins 

lucrativos

de profissionais em 

gerenciamento

de projetos.
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14Capítulos
+13k Associados

260Associados
93 Voluntários

+ 600K

+1MM

305
CAPÍTULOS

10K
VOLUNTÁRIOS

208
PAÍSES E 

TERRITÓRIOS



O QUE É O
PMI PARANÁ CHAPTER?

O PMI Paraná Chapter está focado no desenvolvimento, capacitação 

e profissionalização do Gerenciamento de Projetos no Paraná, 

atuando na Capital, no Norte (Maringá, Londrina e Campo Mourão) e 

no Oeste do estado (Foz, Cascavel e Toledo).

Baseado 100% em trabalho voluntário dos profissionais, formado por 

empresários, executivos, consultores e especialistas reputados e 

atuantes na área, escolhidos por rigoroso critério, incluindo eleições 

anuais e um processo seletivo.

Neste sentido, fomentamos o aperfeiçoamento e networking dos 

profissionais da área por intermédio de eventos, cursos, pesquisas e 

relacionamento com as empresas.

NOSSA MISSÃO
Empoderar indivíduos para transformar 

ideias em realidade através da Gestão de 

Projetos, Programas e Portfólio no estado 

do Paraná.
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CONHEÇA OS
NOSSOS OBJETIVOS

• Promover o profissionalismo e a ética no Gerenciamento de Projeto;.

• Estimular a dedicação do Gerenciamento de Projetos em benefício da Sociedade;

• Prover um fórum para livre troca de ideias, experiências e soluções em Gerenciamento de 

Projetos;

• Identificar e promover os fundamentos do Gerenciamento de Projetos, buscando consolidar 

um corpo de conhecimento que leve ao sucesso o Gerenciamento de Projetos;

• Prover uma interface entre usuários e fornecedores de softwares voltados para o 

Gerenciamento de Projetos;

• Encorajar o desenvolvimento e a pesquisa nas universidades e indústria do Gerenciamento 

de Projetos;

• Fomentar o contato entre instituições, a nível mundial, e colaborar em assuntos de 

interesses comuns.
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CONHEÇA NOSSOS
NÚMEROS E ATUAÇÃO
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O PMI PARANÁ ATUA EM MAIS DE 
10 CIDADES DO PARANÁ

Possuímos voluntários e membros distribuídos em todo o estado, oferecendo o devido 

acompanhamento e inovação em nossos projetos e na divulgação, comprometidos com a 

excelência na cultura do aprendizado, profissionalismo e as melhores práticas dentro do 

universo de gerenciamento de projetos.



O PMI É UM PASSO IMPORTANTE NA VIDA PESSOAL E 
PROFISSIONAL DE DIVERSAS PESSOAS
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Os Benefícios de ser Associado ao PMI Paraná são diferentes 
dependendo do seu perfil profissional.

Carlos irá aperfeiçoar o seu conhecimento 

através da rede de profissionais do PMI, além de 

contar com uma excelente gama de conteúdos 

para aprimorar o seu aprendizado e ferramentas 

de apoio ao seu trabalho. Ele também irá contar 

com a possibilidade de participar de exposições 

como palestrante através do Programa 

Associado em Foco, de eventos de networking e 

explorar todo o conteúdo relevante de eventos, 

como o Congresso Internacional de Gestão, 

Projetos e Liderança, compartilhando também, a 

sua experiência como mentor no Programa 

Mentoria.

Através do conteúdo Global do PMI e 
de Projetos de Voluntariado, Mariana 

contará com o devido apoio para o 
seu crescimento profissional, 

contando também com a 
possibilidade de certificações e 

programas que a manterão 
atualizada com as principais 

tendências globais em gerenciamento 
de projetos, programas e portfólios 

para transformar a estratégia de sua 
organização em resultados.

Eduardo contará com certificações como a 

PMP, CAPM ou a nova certificação Agile 

PMI-ACP, além de descontos nos exames. 

Tudo somado aos grupos de estudo, 

networking e o conteúdo disponibilizado pelo 

PMI para ampliar os horizontes de seu 

conhecimento, crescendo profissionalmente 

e mantendo-se atualizado com todas as 

novidades. Ele também poderá acumular 

experiência através do Programa de 

Voluntariado Profissional e ser mentorado 

por um profissional experiente no Programa 

Mentoria.

Gisele contará com um amplo 

caminho para desenvolver o seu 

conhecimento e crescer 

profissionalmente, alcançando 

visibilidade e experiência perante a 

rede de contatos do PMI. Além de 

contar com eventos e o conteúdo 

exclusivo, associação com desconto 

exclusivo para estudantes e eventos 

como o Universidia. Tudo o que ela 

precisa para ganhar experiência, 

também, através do Programa de 

Voluntariado Profissional.



BENEFÍCIOS AO SE TORNAR MEMBRO DO PMI
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CERTIFICAÇÕES
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CAPM®
CERTIFIED ASSOCIATE 
IN PROJECT 
MANAGEMENT

• Ensino Médio
• 23 horas de treinamento 

reconhecido pelo PMI

PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL

36 meses +  Diploma de Curso
Superior (4 anos) + 35 hrs Curso GP
OU
60 meses + Ensino Médio + 35 hrs curso GP.

AGILE CERTIFIED
PRACTITIONER

• Diploma de Curso Superior
• 12 meses em projetos
• 8 meses em experiência ágil
• 21 horas de treinamento formal em 

práticas ágeis.

PMP® PMI-ACP®

OUTRAS 
CERTIFICAÇÕES 
DO PMI Portfolio 

Management 
Professional

Risk 
Management 
Professional

Professional
in Business 

Analysis

Program 
Management 
Professional

Scheduling 
Professional



ASSOCIAÇÃO AO PMI
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R$ 276 / ANO

• Associação ao PMI Global (R$ 155,00)
• Associação ao PMI Paraná Chapter (R$ 121,00))

ESTUDANTES

Valor do Investimento

PROFISSIONAIS

SENDO:

R$ 748 / ANO

• Associação ao PMI Global (R$ 627,00)
• Associação ao PMI Paraná Chapter (R$ 121,00))

SENDO:

Associe-se Agora ao PMI
https://www.pmi.org/membership/join



MUITO OBRIGADO
BOAS COISAS ACONTECEM QUANDO
VOCÊ SE ENVOLVE, E PERMANECE ENVOLVIDO COM O PMI!


