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AXIOMATIC DESIGN
umA FerrAmentA pArA 
descrIção completA 
dos requIsItos

este artigo demonstra como utilizar 
Axiomatic Design para identifi car 
e descrever uma estrutura para a 
concepção de requisitos.

luciano sales; sanderson barbalho; 
shirley Moura
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SEÇÃO 
ESPECIALISTA 
RESPONDE
integrando métodos ágeis a 
metodologias de gerenciamento 
de projetos. opções como a 
extensão Agile da metodologia 
prince2® e o uso de scrUm com 
guia pmBoK®

farhad abdollahyan
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48 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 
GERENCIAMENTO EM 
PROJETOS – FCSIGP
Um estudo para estruturar um quadro base padrão para fcsigp, que pode 
ser utilizado para analisar a situação prévia de uma organização para a 
implementação do gerenciamento de projetos ou pmo. 

ana Rempel; claudio souzat
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PROPOSTA DE MODELO PARA 
USO DA CORRENTE CRÍTICA NO 
GERENCIAMENTO DO TEMPO EM 
MÚLTIPLOS PROJETOS
o objetivo deste trabalho é propor um modelo que utilize os fundamentos do 
método ccpm para sua aplicação no gerenciamento do tempo das atividades 
em sistemas de múltiplos projetos, defi nindo as variáveis que infl uenciam no 
atendimento dos tempos estimados para as atividades, estabelecendo a relação 
entre essas variáveis e analisando o desempenho do modelo.

R. ordoñez; R. anholon; J. pinto; e. besteiro; o. novaski
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APLICAÇÃO DE PROCESSOS 
ESTOCÁSTICOS PARA 
ESTIMAR  O AVANÇO 
FÍSICO DE PROJETOS
este ensaio pretende fornecer um instrumento adicional para prever o avanço 
físico do projeto, servindo como importante ferramenta para compreender 

possíveis cenários futuros.

Rafael Monteiro, vinicius Daher
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COLUNA PMO 
INSIGHTS
PMO Value Ring: Defi nindo os 
processos do pmo.

américo pinto
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ANÁLISE 
DO PADRÃO 
“SOFTWARE 
EXTENSION TO 
THE PMBOK GUIDE 
FIFTH EDITION”
Uma análise crítica do guia swX-
pmBoK5, desde sua conceituação 
de projetos, passando pela descrição 
do ciclo de vida de projetos diante 
de metodologias ágeis e análise do 
ciclo de vida de projetos dentro das 
organizações

adriano simões; arnaldo lyrio 
e andré barcauip
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comportAmento, 
comunIcAção e o grI 
(groWtH resources 
IndIcAtors®)
A escolha ou adaptação do estilo de comunicação dos 
componentes de uma equipe propicia uma comunicação 
positiva dos profi ssionais e a geração de times de alta 
performance.

ana h. Moreira
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GESTÃO ÁGIL DAS 
ISSUES DOS PROJETOS 
COM DAILY MEETINGS E 
KANBAN
este artigo registra os resultados práticos de uma experiência 
bem-sucedida na utilização de um modelo ágil para gestão 
das issues, utilizando kanban e daily meetings, num projeto 
de implantação de erp para uma grande empresa brasileira 
prestadora de serviços de tecnologia.

valerio fernandes Del Maschi
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DEFINIÇÃO DE INDICADORES 
PARA PROJETOS DE 
INOVAÇÃO
Este artigo propõe uma abordagem estruturada para defi nição 
e escolha de indicadores, acrescentando duas etapas aos 
modelos tradicionais, além do uso concomitante de indicadores 
fi nanceiros e não fi nanceiros. O uso de indicadores corretos 
contribui para o sucesso dos projetos de inovação e garante 
que os objetivos estratégicos da organização sejam atingidos.

luciane sereda; paola Dietrich; tiago hermann 
e Juliano freitas
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FAlAndo
de Projetos
cubo de incerteza do projeto. flexibilidade 
em projetos.

hélio Rodrigues costa
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COMO ORGANIZAR 
A ÁREA DE GESTÃO 
DE PROJETOS DE 
NOVOS PRODUTOS
este trabalho relata um projeto de 
reorganização da área de desenvolvimento 
de produtos de uma tradicional montadora de 
veículos instalada no Brasil.

paschoal neto e antonio amaru 
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AGIR PRIMEIRO, 
PENSAR DEPOIS

INTUIÇÃO, AÇÃO E 
REFLEXÃO

tomar decisões rápidas normalmente é um processo 
com base no “aprender-fazendo”, ou seja, agir por 

intuição com base na experiência.

alexander laufer, Jeff Russell 
e Robert toomey
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