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A gestão de projetos moderna tem modificado a relação de

repensando novas formas de divisão e distribuição das atividades

de investimentos. No artigo que apresenta o estudo de caso na

divisão e alocação de trabalho, especialmente para atender aos

– uma organização de projeto baseada em problem-solving, uma

Bosch, exploram-se as alternativas de implantação de modelos

negócios no que diz respeito à capacidade de resposta às mu-

abordagem que valoriza a capacidade adaptativa para suportar

híbridos de gestão, nesse caso específico aplicando a integração

danças e no “timing das coisas”.

as mudanças frequentes no contexto de um projeto.

de Práticas Ágeis no Modelo Stage-Gate – um relato importante

A fonte do problema está nos esforços para a formação de
equipes multidisciplinares em projetos, um desafio que exige forte integração entre cooperação e coordenação durante o ciclo de
vida do projeto A mobilização e desmobilização de especialistas
numa equipe multidisciplinar é inerente aos projetos. As equipes
são “os meios” de a empresa responder às suas necessidades de
negócio, especialmente aquelas relacionadas a mudanças. Então
como balancear alta performance, qualidade e custos na organização de uma equipe de projetos? Considere ainda que esses
critérios não são as únicas restrições para a formação da equipe.
Agora, mais do que nunca, o timing para essas alocações e um
modelo de trabalho “errar antes e aprender logo” são críticos pa-

Os modelos híbridos de gestão têm endereçado questões
importantes nesse contexto, mas a busca por soluções ainda é
grande, especificamente em abordagens relacionadas à alocação dinâmica de equipes e à divisão e distribuição de trabalhos
– on demand change capacity.
Nesta edição destacamos o artigo Quanto vai custar?, do
autor Paul Barshop, que discute questões relacionadas entre
as incertezas e o custo. Mostra um guia para lidar com o que
se chama de “cone de incertezas” e o impacto nas estimativas

para amadurecer propostas de como implantar modelos híbridos na gestão de projetos industriais.
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Outros assuntos abordados nesta edição:
• Life Cycle Canvas: modelo simplificado de gestão em todo o
ciclo de vida do projeto e com controle da mudança;
• PMO as a Services: uma proposta de customização do escritório de gerenciamento de projetos para atender a necessidades
específicas da empresa;
• Integração de Gestão de Ativos e Projetos na Indústria:
discute como trazer mais valor com a entrega de projetos;
• Stakeholders: uma análise na perspectiva de riscos em
forma de pessoas.

ra uma moderna gestão de projetos. Agilidade e precisão soam
antagônicas, mas têm um ponto de equilíbrio e a resposta pode
estar numa maior integração entre cooperação e coordenação,
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