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Estudos apontam que se o índice idp do Gva for superior a 1,10 o projeto está
condenado ao fracasso e, por similaridade, o mesmo ocorre com o índice ippT
do prazo agregado. o presente artigo examina, empiricamente, dados reais
de 25 projetos para validar se esse valor é realmente o limiar dos indicadores.
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Este trabalho apresenta os resultados de um estudo
sobre a implantação do método Gerenciamento de
valor agregado num programa de implantação de
rede de telefonia móvel no Brasil, composto por
mais de mil projetos.

Este trabalho investigou as competências individuais
dos gerentes de projetos por meio de uma revisão
sistemática de literatura e análise de oportunidades
de emprego, com objetivo de apontar o perfil de
gerente de projetos esperado pelas organizações
brasileiras.

PMO Value Ring: Definindo o
plano de Evolução da Maturidade
do pMo.

américo pinto

86
falando
dE pRojEtos
análisE

IMPLANTAÇÃO
DO MÉTODO
GVA EM
PROGRAMAS
TEoria

10

QUAIS COMPETÊNCIAS
DOS GERENTES
DE PROJETOS O
MERCADO VALORIZA?
UMA ANÁLISE DAS
VAGAS DE EMPREGO

Gerenciamento de riscos tradicional e
realidade de projetos.

hélio rodrigues costa
Abr & Mai / 2016 - mundopm.com.br

07

