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PRÁTICA

PERSPECTIVA

RECONSTRUINDO
OS FUNDAMENTOS
DOS PMOs
INTERNACIONAIS
aipmo - association of international project
Management Officers

TOP 8 LESSONS
LEARNED PARA
UM PMO
case pmo mercedes-benz. como gerar valor
para uma empresa e criar sustentabilidade.

Juliana Pilotto Gonçalez, Paulo agostini

robert Joslin; Kari Dakakni; Peter Kaul

06

Dr. Gerson Pech

SEÇÃO
ESPECIALISTA
RESPONDE
design management institute.

Farhad abdollahyan

IMPLANTAÇÃO DO
PMO CORPORATIVO
DO METRÔ DE
SÃO PAULO
este relato de caso mostra como foi implantado o pmo
corporativo na companhia do metropolitano de são
paulo – metrô.

rafael buzzetto; roque rabechini; Priscilla
saldanha; luiz briani
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58

projetos na atualidade são desenvolvidos em
ambientes de alta complexidade e incertezas,
o que requer formas de gerenciamento menos
rígidas e mais ﬂexíveis. Nesse contexto, o objetivo
do trabalho é propor um quadro conceitual para o
gerenciamento de incertezas em projetos complexos.

esther z. h. zheng; marly m. decarvalho

CASE: AFIGP - ACADEMIA
DE FORMAÇÃO DE
INSTRUTORES DE
GERENCIAMENTO DE
PROJETOS
uma iniciativa do capítulo são paulo do pmi que decidiu incluir
no seu portfólio de projetos e serviços uma iniciativa realmente
inovadora: a afiGp (academia de formação de instrutores de
Gerenciamento de projetos)

raimundo Gomes; Fabio Pitorri

48
32

A MATURIDADE NA GESTÃO DE
PORTFÓLIO DE PROJETOS TI E
O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO:
UMA RELAÇÃO PODEROSA
Este artigo tem como objetivo verificar se a maturidade na
gestão do portfólio de projetos, e não apenas sua existência,
é crucial no alcance do alinhamento estratégico de ti nas
organizações.

heverton moraes; marcos Garcez

UM CATÁLOGO DE MÉTRICAS PARA
MONITORAR O PROGRESSO E O
DESEMPENHO DOS PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
este artigo apresenta o resultado de um estudo sobre uma proposta de
catálogo de métricas para o monitoramento e controle de projetos de
software. a partir da literatura, é elaborado um conjunto de métricas que
posteriormente é validado de forma empírica por meio de consulta a
especialistas.

nilson souza; claudio larieira
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COLUNA PMO
INSIGHTS
prÁtica

análise e comentários sobre a sexta edição
da pesquisa de inovação tecnológica –
pintec realizada pelo ibGe, 2016.

56

GESTÃO DE
INCERTEZAS EM
PROJETOS COMPLEXOS:
QUADRO CONCEITUAL
E ESTUDOS DE CASO

thiago marques

Entrevista com os finalistras do
pmo of the Year award 2016 do
pmi

américo Pinto

86
anÁlise

14

teoria

PROJETOS DE
INOVAÇÃO:
QUAL O RISCO
DA INDÚSTRIA
BRASILEIRA?

mônica mancini

case aché laboratórios. este artigo apresenta o case de implementação do
framework agile na indústria farmacêutica inspirado na área de ti.

teoria

inovação

Paul sancandi

iot, sua história, conceitos
e aplicações. E os desafios
para projetos.

GANHANDO AGILIDADE EM
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

teoria

prÁtica

64

uma visão de implementação. a gestão de design para o sucesso de projetos
de construção e infraestrutura não é apenas sobre o controle de um processo
criativo, mas também de entrega de resultados.

prÁtica

perspectiva
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PROJECT DESIGN MANAGEMENT
PROCESS

prÁtica
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INTERNET
DAS COISAS

FALANDO
DE PROJETOS
top 10 riscos Globais de 2017

hélio rodrigues costa
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