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Estruturando 
EquipEs dE 
projEtos E 
complExidadE
Em um processo de entrega de projeto, 
em seus vários níveis, as atividades têm 
influências umas sobre as outras. Isso gera 
interconexões e fronteiras entre as atividades, 
bem como aos indivíduos dessa equipe, 
e também entre as diversas equipes. 
Essas estruturas de interligação 
frequentemente dão origem à complexidade, 
o que pode conduzir a uma redução do 
desempenho se a interface resultante não for 
propositadamente gerida de forma eficiente. 

Dimitris Antoniadis;  
Francis Edum-Fotwe; 
Anthony Thorpe

Gestão inteGraDa 
De projetos
Gerenciamento de projetos orientado ao planejamento 
estratégico empresarial, usando BSC, PMO Estratégico, 
e o Goal Question Metrics (GQM). 

Caio Garcia
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EspEcialista  
 REspondE
Gerenciamento de projetos é 
realmente aplicável nos casos de 
prevenção, reação, ajuda humanitária e 
reconstrução pós-desastre, como?

Farhad Abdollahyan
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análise quantitativa 
De riscos em projetos 
De obras públicas
Este artigo versa sobre o gerenciamento de riscos 
em projetos de obras públicas, com foco na estimativa 
de contingências e determinação dos critérios de 
aceitabilidade de preços. 

Sérgio Tavares
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44 pMo insiGHts
como o pmo Deve 
monitorar projetos 
e o portfólio?
Américo Pintop
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36 o fator Humano na 
tomaDa De Decisão 
em neGócios
O artigo apresenta um estudo sobre as implicações 
e a aplicação da neurociência no processo de tomada 
de decisões em projetos, considerando o uso de 
sistemas de gestão de recompensas e o apoio do 
gerenciamento de configuração de recursos humanos.  

Thomas Baumann; Hans-Dietrich Haasis;  
Tina Nehlsen-Pein

inteGranDo as 
metoDoloGias project 
moDel canvas e basic 
metHoDware®

Neste artigo os autores demonstram a integração do project 
Model Canvas, modelo para a concepção colaborativa de 
projetos, com a Basic Methodware®, uma metodologia 
simplificada para o gerenciamento de projetos.  

Carlos magno; José Finocchiop
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Business 
process 
ManageMent 
office-bpmo
Este artigo apresenta uma 
proposta de framework para 
BPMO e os benefícios de 
sua integração com o PMO.

Carlos Hiroshi

um moDelo que 
inteGra lean e fel 
para planejamento De 
projetos De capital 
Este trabalho apresenta uma estrutura conceitual 
para o desenvolvimento da etapa de concepção de 
empreendimentos. Essa estrutura aplica técnicas 
dos métodos Front End Loading (FEL) e do Lean 
Delivery Production System (LPDS), priorizando a 
aplicação de conceitos da engenharia simultânea.

Fernando Romero; Paulo Andery
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Falando 
dE pRojEtos
Grupos De processo em 
Gerenciamento De projetos: 
qual a finaliDaDe?
Hélio Rodrigues Costa
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previsibiliDaDe em projetos 
usanDo six siGma

a aplicação do modelo de melhoria contínua six sigma 
para a área de serviços ainda é muito restrita, assim como 
no gerenciamento de projetos. a criação de modelos de 
previsibilidade sobre o comportamento futuro de um 
processo é importante para apoiar o gerente de projetos 
a tomar as melhores decisões. Este artigo explicará como 
obter esses benefícios.

Washington Souza; Bráulio Carvalho
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