
Descubra os Benefícios 
da Associação ao PMI

Webinars On-Demand
Uma extensiva biblioteca de webinars que tratam de temas como 
tendências em gerenciamento de projetos, boas práticas e muito mais 
- tudo isso disponível para ajudá-lo com contribuições significativas 
para os projetos em que você trabalha ou lidera.

Programa de Vantagens de PDUs
Os membros que são certificados como Profissionais de Gerenciamento 
de Projetos (PMP)® podem obter PDUs de forma rápida, fácil e gratuita 
através do Programa de Vantagens de PDUs. Todos os membros 
estão automaticamente inscritos e possuem acesso a centenas 
de oportunidades de ganho de PDUs, desde a participação no 
ProjectManagement.com* até a visualização dos webinars on-demand.

 

Descontos em Materiais
Os membros economizam até 30% nas compras na PMI® Store, em 
livros e arquivos multimídia, e também ganham descontos nos cursos 
de e-learning do PMI, exames das certificações e renovações.

Recompensas e Descontos
O trabalho árduo merece recompensas e temos orgulho em oferecer 
programas especiais para nossos membros. Associe-se hoje e já 
comece a contar com diversos benefícios, tais como a cobertura de 
seguro em grupo do PMI e descontos em serviços de transporte.

Programas e Serviços para os Membros
Os membros do PMI possuem acesso a estes programas e serviços:

*A associação ao PMI oferece adicionalmente a associação premium 
ao ProjectManagement.com
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Para saber mais sobre estes e outros 
benefícios de membros do PMI, 

visite as páginas PMI.org/benefits 
e ProjectManagement.com

Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
Tel +1-610-356-4600 ou 1-855-746-4849
customercare@PMI.org

CENTRO DE ATENDIMENTO 
PMI EMEA
Acesse o PMI.org para obter 
uma lista de números de contato.
customercare.emea@PMI.org

CENTRO DE ATENDIMENTO 
PMI ÁSIA PACÍFICO
Tel +65-6496-5501
customercare.asiapac@PMI.org

CENTRO DE 
ATENDIMENTO PMI ÍNDIA
Tel +91-124-4517 140
customercare.india@PMI.org
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Leadership Series, Benefits Realization Management, written by The Boston Consulting Group (BCG) and The Economist Intelligence Unit. 
Jeanne Bickford of BCG called benefits realization management a game-changer.

here’s no great mystery in what makes a project management office (PMO) stand out from the pack. It’s the ability to deliver strategic benefits. So why don’t all PMOs hit the mark? That’s where things get a bit more complicated—calling for just the right mix of leadership, communication and persistence, according to speakers at the 2016 PMO Symposium® in San Diego, California, USA. 
The conference opened with a lively panel discussion on this year’s Thought 

I N S I D E
Looking Back at 2016:  3 Leading the Community

PMI China News  
9Events Calendar 17Chapter Links 

18

Meet the 2016 PMIEF Scholarship Recipients

Available online for PMI members only at PMI.org
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2016 PMO Symposium®

Cracking  the Benefits 
Code  

By Matt Schur

T
Opening keynote speaker James McNerney, Jr.

U.S. Senate  Approves Program  Management BillShortly before press time, the U.S. Senate unanimously passed the Program Management Improvement and Accountability Act. This bill, strongly endorsed by PMI, will enhance best practices in project and program management throughout the U.S. government.
The bill has cleared both chambers of congress and goes to President Obama for signature.

Find out more at ow.ly/JhdJ306Ibu7.
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Moldar o futuro 
do gerenciamento de projetos
Junte-se aos líderes que estão se preparando 
para o futuro, observe as tendências 
e influencie-as na área de gerenciamento 
de projetos.

Trocar ideias com outros 
líderes globais
Conecte-se com as mentes brilhantes 
dos membros do PMI em todo o mundo 
e aproveite a experiência e idéias 
que eles possuem.

Juntar-se à uma voz coletiva 
em projetos
Eleve sua voz para a mudança, a inovação e 
o avanço do gerenciamento de projetos, seja 
para o sucesso de organizações ou governos. 
Juntos podemos influenciar a mudança!

Impactar o desenvolvimento 
e a inovação de vanguarda
Junte-se a outros membros e influencie o 
futuro das empresas bem-sucedidas. Faça 
parte do desenvolvimento e do avanço.

Acessar diversos recursos 
de desenvolvimento de carreira
Evolua seus conhecimentos e se desenvolva 
em sua especialidade. Nós temos as 
ferramentas necessárias para isso, tanto para 
as habilidades em curto prazo quanto para 
uma certificação, que o ajudará a avançar em 
sua carreira.

Desenvolver sua carreira
Seja visto, seja contratado. Organizações de 
todo o mundo buscam no PMI uma forma de 
encontrar talentos. Quer que seu próximo 
empregador saiba que você é um dos 
melhores? Torne-se membro do PMI.

Se envolver com a Fundação 
Educacional do PMI (PMIEF)
PMIEF é o braço humanitário sem fins 
lucrativos do PMI. Esta entidade promove 
a gestão de projetos para o bem social. Os 
membros e voluntários do PMI facilitam as 
atividades, trazendo materiais do PMIEF para 
salas de aula, comunidades e organizações. 
Para saber mais, acesse PMIEF.org.

Conversar com especialistas 
de várias áreas
Aproveite a experiência de quase 450 mil 
membros do PMI em todo o mundo. Se você 
precisa de informações ou insights, não 
reinvente a roda - envolva seus colegas de 
profissão. Problema resolvido!

Manter sua certificação de 
gerenciamento de projetos
Deixe que a organização que criou sua 
certificação também te ajude a mantê-la. 
Como membro, é possível acessar recursos 
substanciais para ajudar a manter a sua 
certificação, ao mesmo tempo em que se 
obtém o conhecimento para avançar em sua 
carreira.

Recursos, programas e serviços para que você obtenha um valioso 
conhecimento, contato com profissionais de projetos ao redor do mundo 
e desenvolvimento de carreira.

Quando você se associa ao PMI, torna-se parte de uma comunidade 
de mais de 450 mil profissionais de projetos em mais de 185 países.

Nossos membros se beneficiam com muitos recursos úteis, que os ajudam 
a ter mais aprendizado, conexão e desenvolvimento.

A resposta 
é simples...

Recursos dos Membros
Como membro do PMI, você terá acesso 
a todos estes recursos:

A Associação - Quais são as Vantagens?

Como membro 
do PMI, 
você pode:

Para saber mais sobre esses e outros 
benefícios de membros do PMI, visite 

PMI.org/benefits 
e ProjectManagement.com

Padrões Globais do PMI
Assegure-se de que seus conhecimentos 
em gerenciamento de projetos estejam 
atualizados. Utilize os padrões globais do PMI 
- a base fundamental da profissão. Devido ao 
fato de eles serem criados e atualizados pelos 
comitês de voluntários e o público em geral,  
você tem a garantia de que nossos padrões 
refletem, continuamente e com precisão, a 
evolução da profissão.

Comunidades
Os capítulos - o capítulo local é o coração 
da sua associação. No capítulo, você 
pode se conectar a outras pessoas para 
alcançar grandes avanços em sua carreira 
e no mercado como um todo. Compartilhe 
soluções e idéias enquanto desfruta do 
desenvolvimento profissional e dos eventos de 
networking.

ProjectManagement.com - é a centralização 
de toda a sua comunidade e suas demandas 
de conteúdo e colaboração global. Acesse 
milhares de artigos, templates e webinars 
projetados para ajudá-lo a fazer o seu 
trabalho. Aproveite as oportunidades de 
webinars que oferecem PDUs. Crie conteúdo, 
colabore com seus pares e conecte-se 
com outros membros da comunidade, para 
construir sua influência. Você ganhará 

distintivos pela sua participação, para 
demonstrar a sua experiência. Acesse hoje 
mesmo, usando suas credenciais do PMI.org, 
e participe da maior comunidade online global 
do mundo para profissionais de projetos.

Comunidade de Voluntários - voluntariar-se 
através do PMI permite aperfeiçoar a profissão 
de gerenciamento de projetos, aumentar as 
oportunidades de desenvolvimento de carreira 
e expandir sua rede profissional, construindo 
relacionamentos duradouros com milhares de 
profissionais em todo o mundo. 

Publicações do PMI
Receba nossas premiadas publicações, que 
trazem atraentes artigos para aprimorar suas 
habilidades e mantê-lo informado:

PM Network®—atualidades sobre as mais 
recentes ferramentas, técnicas e boas 
práticas. 

PMI Today®—uma publicação mensal com 
as últimas novidades sobre certificações, 
pesquisas, padrões, educação e treinamento, 
bem como notícias de capítulos, apenas para 
os membros.

Project Management Journal ®—uma 
publicação acadêmica focada em técnicas de 
gestão, pesquisa, teorias e aplicações.

Eventos Presenciais do PMI
A Conferência Global do PMI®, o Congresso 
do PMI® EMEA e outros eventos regionais 
são oportunidades de desenvolvimento 
profissional, networking, troca de informações 
e reconhecimento dos profissionais de 
projetos da região e de todo o mundo.

Área de Trabalhos de 
Gerenciamento de Projetos 
(Job Board)
Publique seu currículo na área de Career 
Headquarters. É o principal local de trabalhos 
e recurso de recrutamento para a profissão de 
gerenciamento de projetos. Busque por vagas 
em aberto e obtenha ajuda de um coach de 
carreira profissional.

Área de Conhecimento
Explore este recurso que contém artigos 
revisados adicionados pelos gerentes de 
projetos. A Área de Conhecimento é um ótimo 
lugar para expandir sua compreensão sobre 
os diferentes aspectos do gerenciamento de 
projetos. Visite o ProjectManagement.com 
para saber mais.
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