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PMI GLOBAL

O Project Management Institute –PMI – é uma Organização sem fins lucrativos, 
fundada em 1969 na Pensilvânia, EUA.  É mundialmente conhecida pela divulgação 
das melhores práticas em gerenciamento de projetos, as quais estão hoje 
consolidadas na 6ª Edição do Guia do Conjunto de Conhecimentos em 
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®).

O PMI atualmente conta com mais de +500 mil filiados em 207 países, além de +800 
mil profissionais com certificação PMP® e diversos usuários e organizações adeptas 
desta prática de gestão. 

O PMI alcança diversos locais do globo através de núcleos regionais chamados 
Chapters, na BA possuímos o PMI Bahia Chapters. No Brasil são +10,6 mil 
profissionais filiados.



PMI Bahia Chapter

Fundado na década anterior, o PMI Bahia completou em 2013 dez anos de 
existência, sendo esta passagem muito comemorada no III Salvador CNGP 2013 -
Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos, realizado no mês de agosto no 
Fiesta Convention Center. Agora, em 2018, completa 15 anos.

Missão
Promover a valorização do gerenciamento de projetos como profissão e disciplina 
aplicada através do incentivo em desenvolver e compartilhar conhecimentos e boas 
práticas na Bahia.

Visão 
Ser reconhecido pelas Organizações e Profissionais como uma instituição que 
divulga e incentiva a aplicação das melhores práticas de gestão de projetos no 
alcance de resultados.



PMI Bahia Chapter

+166 Filiados

+1.900 seguidores no Facebook 

+1.000 seguidores no Instragram

+700 seguidores no Linkedin

+600 seguidores no Twitter



O Evento

O SGPL - Seminário de Gestão, Projetos e Liderança, realizado pelo PMI Bahia é o 
maior evento que dissemina as práticas em gestão de projetos da Região Nordeste.

Na edição SGPL 2018, nos dias 24 e 25 de agosto, serão realizados workshops e 
palestras, ministrados por profissionais referências do mercado, compartilhando 
temas do Triângulo de Talentos do PMI, que contempla Competências Técnicas em 
Gestão de Projetos, Gestão Estratégica de Negócios e Liderança, abordados de 
forma totalmente práticas.

Tudo isso somado à possibilidade de estar entre profissionais e interessados das 
áreas durante os dias intensos de busca e compartilhamento de conhecimento 
sobre as melhores práticas de gestão, projetos e liderança da atualidade.



Público Alvo

A expectativa é de receber entre 120 e 160 profissionais, dos quais 75% de gestores 
com formação em TI, Engenharias e Administração com faixa etária entre 28 e 40 anos.

O evento também conta com grande participação de profissionais interessados em 
gerenciamento de projetos e profissionais da comunidade acadêmica, o que 
proporciona ao participante a conexão do mercado de trabalho, com profissionais de 
diferentes áreas e níveis de formação, além da presença de representantes da Gestão 
Pública, interessados nas boas práticas, técnicas e métodos de gerenciamento de 
projetos que geram benefícios as organizações. 

O Brasil hoje tem 17.388 profissionais de projetos certificados pelo PMI, dos quais 
10.600 estão filiados a um dos 15 capítulos brasileiros e que mantêm um 
relacionamento direto com a instituição, sendo indiretamente atingidos pelas 
publicações e post nas mídias sociais PMI Bahia Chapter. Podemos somar a estes 
números mais de mil seguidores nas redes sociais, que curtem e compartilham os 
conteúdos gerados pelo PMI Bahia Chapter. 



Público Alvo

Além dos workshops e palestras, teremos também eventos satélites:

• O UNIVERSIDIA, em sua segunda edição, evento voltado exclusivamente 
para o público universitário;

• A Ação Social SGPL, evento realizado pelo programa de Ações Sociais do 
PMI-BA, usando práticas do PMIEF - PMI Education Foundation, direcionado 
a toda comunidade participante do SGPL que tenha interesse em conhecer 
um projeto social e participar ativamente na influência do gerenciamento 
de projetos para o bem-estar social; e

• O GPemForma, uma iniciativa com o propósito de incentivar os 
profissionais de gerenciamento de projetos, e também de outras áreas, a 
iniciarem uma jornada em busca de uma vida mais saudável, se 
exercitando.



Palestrantes | Workshops



Keynote Speakers



Palestrantes UNIVERSIDIA



Benefícios

• Apresentar sua marca como parceira do PMI Bahia Chapter (representa no 
estado a maior entidade mundial em Gerenciamento de Projetos, Project 
Management Institute – PMI); 

• Destacar o foco na qualificação profissional, participando de evento que expõe 
as boas práticas de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios;

• Oportunizar o compartilhamento e a divulgação de experiências, incentivando 
desenvolvimento de habilidades e competências no tema;

• Incentivar na sua equipe o alinhamento aos mais recentes conceitos de 
Gerenciamento de Projetos;

• Gratuidades e descontos para que seus colaboradores participem do SGPL 
2018; 



Benefícios

• Desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores, por meio da 
participação no Seminário de Gestão, Projetos e Liderança 2018; 

• Divulgação da logomarca da empresa no Seminário, no site, rede sociais e-mail 
marketing do PMI Bahia Chapter; 

• Aumenta a visibilidade das empresas na comunidade de Gerenciamento de 
Projetos, Gestão e Liderança; 

• Viabiliza o networking, ampliando a possibilidade de captação de mão de obra 
especializada;

• Possibilita a captação de novos clientes.



Investimento
Benefícios Cotas de Patrocínio

Ouro Prata Bronze Apoio
Inserção da logomarca nos folders eletrônicos com

remessa estimada em 7.000 endereços de público

alvo no Brasil e Exterior.

Inserção da logomarca no site de divulgação do

Evento

Inscrições disponíveis para o evento 4 3 2 1

Inserção de logomarca em folders, brochuras e

demais materiais promocionais e pastas do evento - -

Inserção da logomarca em banners no evento
-

Disponibilização de um espaço no evento para

colocar Banner
- -

Menção pelo Mestre de Cerimônias na abertura do

evento
- -



Torne-se patrocinador do SGPL 2018

Entre em contato conosco:

E-mail: sgpl@pmiba.org.br

E-mail administrativo@pmiba.org.br

Fixo: (71) 3481-1747


