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PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
O PMI São Paulo é o Chapter regional do PMI no Estado de São Paulo.
Formalizado em 1998, e pioneiro na estrutura atual de Chapters do PMI no Brasil, conta hoje com mais de
3.000 membros, o que o posiciona como o maior Chapter da América Latina.
Mantém uma intensa atividade local, com reuniões periódicas abertas ao público, um congresso anual,
seminários temáticos e setoriais, eventos técnicos, webinars, cursos em parceria com R.E.P.s e inúmeras
oportunidades de voluntariado.

PMI SÃO PAULO CHAPTER
No final dos anos 70, havia em São Paulo uma organização de gerenciamento de projetos com difusão, principalmente, no campo da Engenharia & Construção. No final de 1996, dezenas de profissionais egressos dessas
entidades criaram um movimento em prol da Reorganização de Projetos, que acabou por se definir pela criação
de uma filial do PMI em São Paulo.
O PMI São Paulo é, portanto, o Chapter regional do PMI no Estado de São Paulo. Formalizado em 1998, e pioneiro na estrutura atual de Chapters do PMI no Brasil, conta hoje com mais de 3.300 membros, o que o posiciona
como o maior chapter fora da América do Norte e o 17º maior do mundo. Mantém uma intensa atividade local,
com reuniões periódicas abertas ao público, grupos de estudos técnicos (GETs), um congresso anual, seminários
temáticos e setoriais, eventos técnicos, webinars, projetos sociais, cursos preparatórios para certificações e inúmeras oportunidades de voluntariado.
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XIV CONGRESSO
BRASILEIRO DE
GESTÃO, PROJETOS
E LIDERANÇA

O EVENTO
O XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e
Liderança é uma iniciativa da integração nacional dos
capítulos do PMI no Brasil. A cada ano o evento ocorre
em uma cidade diferente, a fim de favorecer a participação de associados de todo o país e integrar os Chapters brasileiros do PMI . Em 2019, o evento ocorrerá em
Campinas, estado de São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de
maio, na Expo Dom Pedro, um dos maiores complexos
de convenções paulistas.

O PÚBLICO-ALVO
A expectativa é de oferecer a oportunidade de compartilhamento de boas práticas de Gestão, Liderança e Gerenciamento de Projetos para mais de 1.500 profissionais.
Nosso público alvo é composto por executivos, gestores com formação em TI, Engenharias e Administração.
O evento também conta com grande participação da
comunidade acadêmica, proporcionando ao participante a conexão do mercado de trabalho com estudantes de diferentes áreas e níveis de formação. Conta
ainda com a presença de representantes da Gestão Pública interessados nas práticas e métodos de gerenciamento para a eficiência na execução de projetos.
O Brasil hoje tem 17.388 profissionais de projetos certificados pelo PMI, dos quais 10.975 estão filiados a
um dos 15 capítulos espalhados pelo Brasil e nutrem
um relacionamento direto com a instituição. Podemos
somar a estes números, mais de 32 mil seguidores das
redes sociais do PMI São Paulo (Facebook, LinkedIn,
Instagram e Twitter), que curtem e compartilham os
conteúdos de alto valor gerados pelo PMI, bem como
um mailing com 60.000 inscritos.

Proposta de Patrocínio

PATROCÍNIO DIAMANTE

PATROCÍNIO PLATINA

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA
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PATROCÍNIO BRONZE

PATROCÍNIO INSTITUCIONAL

APOIO E ESTRUTURA
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SOBRE O
PATROCÍNIO
A captação de patrocinadores para o XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança justifica-se na
importância atribuída pelo PMI Capítulo São Paulo ao apoio na divulgação das melhores práticas de gerenciamento de projetos por parte das empresas que vivenciam desafios relacionados ao tema central. O objetivo do
evento é incentivar os participantes ligados às atividades de gestão, planejamento, coordenação ou áreas correlatas, a adoção das melhores práticas de gerenciamento, bem como incentivar técnicas inovadoras para a gestão
de seus projetos e/ou empreendimentos, gerando desta forma mais valor ao seus negócios.
O evento tem como pano de fundo o “Triângulo de Talentos do PMI”, que representa um conjunto de habilidades críticas que as organizações globais têm demandado nos gestores de projetos: Gerenciamento Técnico de
Projetos; Gerenciamento Estratégico e de negócios e Liderança. Cada uma dessas habilidades exige inúmeros
conhecimentos, métodos e ferramentas que o gerente de projeto deve dominar para ter seu perfil cada vez mais
atrativo para as organizações.

POR QUE PATROCINAR?

PÚBLICO DO EVENTO:

•

•

•

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

que trabalham com projetos, gestão e liderança de

Liderança

diversos setores, dos quais destacam-se: Tecnolo-

Abertura de espaço para discussão de cases e as-

gia da Informação, Telecomunicações, Mineração,

suntos importantes para as empresas referência

Energia, Petróleo e Gás, Construção e Serviços

em gerenciamento de projetos
•
•
•

Executivos e profissionais atuantes em empresas

•

Empresários e consultores de empresas desenvol-

Viabiliza o networking, ampliando a possibilidade

vedoras de serviços e produtos na área de geren-

de captação de mão de obra especializada

ciamento de projetos

Realização de benchmarking em empresas refe-

•

Instituições de ensino, professores e pesquisadores

rência ao nível nacional

•

Membros e Voluntários do PMI.

Possibilita a captação de novos clientes.
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COTA
DIAMANTE

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing do evento, enviados a partir da
data de assinatura do presente contrato e envio
da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Apresentação de um case na grade oficial do evento, com duração de 60 (sessenta) minutos
• Apresentação de vídeo institucional durante a
programação do evento, com duração de, no máximo, 2 (dois) minutos
• Stand de 12m2 (doze metros quadrados) no local
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Disparo de 1 (um) e-mail marketing para o mailing
do congresso
• Disponibilização do mailing dos congressistas
• Uso da logomarca do evento e divulgação do
apoio em suas ações de comunicação
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
PACOTE DE INSCRIÇÕES
• Esta modalidade terá direito a 10 (dez) inscrições
gratuitas para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
• O conteúdo da apresentação deverá ser submetido previamente ao PMI Capítulo São Paulo para
aprovação.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.

EXCLUSIVA
VALOR DA COTA:
R$ 35.000,00
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COTA
PLATINA

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing do evento, enviados a partir da
data de assinatura do presente contrato e envio
da logomarca

2 COTAS
VALOR DA COTA:
R$ 25.000,00

DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Apresentação de um case na grade oficial do evento, com duração de 60 (sessenta) minutos
• Apresentação de vídeo institucional durante a
programação do evento, com duração de, no máximo, 1 (um) minuto
• Stand de 8m2 (oito metros quadrados) no local
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Disparo de 1 (um) e-mail marketing para o mailing
do congresso
• Disponibilização do mailing dos congressistas
• Uso da logomarca do evento e divulgação do
apoio em suas ações de comunicação
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
•
PACOTE DE INSCRIÇÕES
• Esta modalidade terá direito a 8 (oito) inscrições
gratuitas para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
• O conteúdo da apresentação deverá ser submetido previamente ao PMI Capítulo São Paulo para
aprovação.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.
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COTA
OURO

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing do evento, enviados a partir da
data de assinatura do presente contrato e envio
da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Stand de 6m2 (seis metros quadrados) no local
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Disparo de 1 (um) e-mail marketing para o mailing
do congresso
• Disponibilização do mailing dos congressistas
• Uso da logomarca do evento e divulgação do
apoio em suas ações de comunicação
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
PACOTE DE INSCRIÇÕES
• Esta modalidade terá direito a 5 (cinco) inscrições
gratuitas para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.

2 COTAS
VALOR DA COTA:
R$ 15.000,00
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COTA
PRATA

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing do evento, enviados a partir da
data de assinatura do presente contrato e envio
da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Stand de 4m2 (quatro metros quadrados) no local
do evento
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Uso da logomarca do evento e divulgação do
apoio em suas ações de comunicação
• Agradecimento ao patrocinador realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
PACOTE DE INSCRIÇÕES
• Esta modalidade terá direito a 3 (três) inscrições
gratuitas para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.

3 COTAS
VALOR DA COTA:
R$ 12.000,00
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COTA
BRONZE

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing do evento, enviados a partir da
data de assinatura do presente contrato e envio
da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• AStand de 2m2 (dois metros quadrados) no local
do evento;
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Agradecimento ao patrocinador realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento.
PACOTE DE INSCRIÇÃO
• Esta modalidade terá direito a 1 (uma) inscrição
gratuita para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.

3 COTAS
VALOR DA COTA:
R$ 9.000,00
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APOIO
EDITORAS E
LIVRARIAS
EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing do evento, enviados a partir da
data de assinatura do presente contrato e envio
da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Stand de 2m2 (dois metros quadrados) no local do
evento
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Disparo de 1 (um) e-mail marketing para o mailing
do congresso
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
do evento
PACOTE DE INSCRIÇÃO
• Esta modalidade terá direito a 1 (uma) inscrição
gratuita para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.

2 COTAS
VALOR DA COTA:
R$ 5.000,00
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APOIO
CORDÃO DO
CRACHÁ
EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Cordões dos Crachás dos congressistas do evento
(uso exclusivo)
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing, enviados a partir da data de assinatura do presente contrato e envio da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Opcionalmente folheto institucional da empresa
e brindes inseridos na pasta dos congressistas
• Disparo de 1 (um) e-mail marketing para o mailing
do congresso
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
do evento
PACOTE DE INSCRIÇÃO
• Esta modalidade terá direito a 1 (uma) inscrição
gratuita para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador.

EXCLUSIVA
VALOR DA COTA:
R$ 10.000,00
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APOIO
CRACHÁS

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Crachás dos congressistas do evento (uso exclusivo)
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos
os dias de evento
• E-mail marketing, enviados a partir da data de assinatura do presente contrato e envio da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
do evento.
PACOTE DE INSCRIÇÃO
• Esta modalidade terá direito a 1 (uma) inscrição
gratuitaspara participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador.

EXCLUSIVA
VALOR DA COTA:
R$ 10.000,00
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APOIO
PASTAS OU
MOCHILAS
EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
• Pastas (ou mochilas) dos congressistas do evento
(uso exclusivo)
• Hotsite do evento
• Banners e painéis expostos no local durante todos os
dias de evento
• E-mail marketing, enviados a partir da data de assinatura do presente contrato e envio da logomarca
DEMAIS DIREITOS DE USO E EXPOSIÇÃO
DO PATROCINADOR
• Agradecimento ao patrocinador, realizado pelo
mestre de cerimônia na abertura e encerramento
do evento
PACOTE DE INSCRIÇÃO
• Esta modalidade terá direito a 1 (uma) inscrição
gratuita para participar do XIV Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança.
Obs: Todo o material a ser inserido nas pastas, sites,
vídeos e informações da empresa será fornecido pelo
patrocinador bem como cartazes e banners para serem
exibidos durante o evento.

EXCLUSIVA
VALOR DA COTA:
R$ 15.000,00
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VALORES ESPECIAIS
PARA GRUPOS
Multiplicar o conhecimento dentro da organização é
fundamental para o sucesso dos projetos. Nossos parceiros contam com valor diferenciado para inscrições
de grupos.

10% de desconto

no valor total das inscrições*
| Grupos acima de 5 pessoas |

20% de desconto

no valor total das inscrições*
| Grupos acima de 10 pessoas |

*Desconto não cumulativo.
Entre em contato e usufrua deste benefício!
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DESCUBRA OS BENEFÍCIOS
DE SER UM PARCEIRO DO PMI
Nosso time está à disposição dos interessados
para agendamento de uma visita.

Realização

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CAPÍTULO SÃO PAULO
CNPJ 03.452.290/0001-00
Al. dos Maracatins, 992 • CJ.104B, Moema, São Paulo/SP • CEP 04089-001
Contato: Diretoria de Seminários Setoriais e Internacional
parcerias@pmisp.org.br • eventos@pmisp.org.br
pmisp.org.br • cbgpl.org.br • (11) 5041-4144

Co-Realização
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