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Barreiras à 
comunicação 
e suAs 
iNfluêNCiAs No 
desemPeNho de 
Projeto
este trabalho teve como objetivo 
levantar e agrupar as principais barreiras 
à comunicação apresentadas de forma 
dispersa em diversas literaturas e verificar 
sua presença em empresas de setores e 
portes diversos, além de suas influências no 
desempenho de projeto.

keizo Fukuyama; ana lopes; Jeniffer nadae; 
marly carvalho

Gestão de 
Portfólio de 
Projetos PArA 
imPlANtAção de 
smArt Cities
este artigo apresenta uma proposta de 
utilização de gerenciamento de portfólio 
e planejamento estratégico para 
implantação de projetos smart City.

mateus Postal; Patrícia anjos; 
rafael Brenner; Wanderlei marinho
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PMO INSIGHTS
PMO Value Ring: Definindo o 
Headcount e as Competências 
do Pmo.     

américo Pinto
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ESPECIAlISTA  
 RESPONdE
em tempos de crise, como 

otimizar um Portfólio de Projetos?

Farhad abdollahyan
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indicadores dos ativos 
intanGíveis na Gestão de 
Portfólio, Projetos e Processo

este estudo tem como objetivo o desenvolvimento 
de uma proposta metodológica para avaliação dos 
indicadores de ativos intangíveis dos projetos, portfólios 
e processos do escritório de Projetos da Prefeitura 
municipal de foz do iguaçu.

ana Solange Biesek

Integração entre 
gerencIamento de 
rIscos, complIance de 
processos e governança 

Garantir uma atuação ética, profissional e 
alinhada às práticas e diretrizes internas 
não apenas assegura os interesses dos 
acionistas, mas também se torna um 
importante elemento do processo de 
perpetuidade empresarial.

arthur costa neto
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GERENCIANdO RISCOS NA 
SUA PME - PequeNAs e 
médiAs emPresAs
Ao utilizar as perguntas certas como um framework, 
podemos estabelecer um processo de risco escalável para 
qualquer tamanho de projeto ou organização.

Dr. David hillson 
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análIse de crItérIos em 
prIorIzação de projetos 

este artigo propõe um modelo para mensurar 

os critérios técnicos e estratégicos de projetos, 

objetivando pontuá-los e classificá-los numa 

matriz com potencial de classificação em baixa, 

média e alta priorização de projetos. 

Fernanda malagutti

ImportâncIa de 
governança em 
projetos
este artigo pretende apresentar fundamentos de 
aplicação de práticas de Governança em Projetos.

carlos augusto Freitas
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FAlANdO 
dE PROjETOS
desafIos em gestão de 
projeto, programas e 
portfólIos
hélio rodrigues costa
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prazo agregado: 
uma abordagem 
prátIca para gestão 
de prazos em 
projetos                  

este artigo apresenta como pode 
ser realizada a gestão de prazos em 
projetos por meio de duas técnicas 
complementares - valor Agregado 
e o Prazo Agregado -, apresentando 
exemplos para cálculo de indicadores, 
de variações até a data e projeções de 
tempo para encerramento do projeto.

armando terribili Filho

modelos de negócIos em mercados 
emergentes - desafIos, compatIbIlIdade, 
best practIces            
Business Modeling Innovation. O artigo apresenta exemplos de desafios, teste 
de compatibilidade do modelo de negócio e exemplos de modelos comerciais 
bem-sucedidos em mercados emergentes.

Daniel Schallmo; marcel moser; leo Brecht
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