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O Sucesso está nos olhos de quem vê. Este estudo explora a divergência
entre os critérios tradicionais de avaliação de desempenho na gestão
de projetos de tI, como funcionalidade, cronograma e custo, e o
desempenho efetivamente percebido no projeto.
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Foram recorrentemente identificados na
literatura que a comunicação e a compreensão
do “fluxo total” são fatores que a gestão
da cadeia de suprimentos melhora no
gerenciamento de projetos, tema deste artigo.
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Como a competência analítica pode
aumentar as chances de sucesso de
estratégias de negócio na elaboração de
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VALOR COMPARTILHADO E A CONEXÃO COM
DESENVOLVIMENTO
DE PORTFÓLIO DE
PROJETOS
Este trabalho apresenta os resultados de um levantamento
qualitativo sobre a percepção de profissionais acerca de
indicadores sustentáveis e conceitos de valor compartilhado
aplicados ao Portfólio de Projetos Estratégicos das Empresas.
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O objetivo do modelo flexível é obter direcionamentos para aumentar a maturidade
da gestão de projetos baseado no contexto
organizacional e na criação de uma régua de
ações customizadas para a empresa.
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Um modelo conceitual proposto que permite a implantação de
estratégia de negócios a partir da integração entre estratégia e
gestão de portfólio de projetos.
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FRENTE À CRISE ATUAL
Este artigo tem como objetivo orientar sobre escolha, treinamento, motivação
e construção de uma equipe de alta performance, capaz de executar o projeto
da melhor maneira possível, sem a supervisão constante do gerente.
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O objetivo deste artigo é identificar as diferentes
perspectivas associadas ao conceito de sucesso em
projetos de implantação de sistema de informação
nos centros de serviços compartilhados.

32

Uma pesquisa da Axelos sobre as certificações PRINCE2® e
Scrum Agile.

tEORIA

DIFERENTES PERSPECTIVAS DE SUCESSO EM
PROJETOS DE TI PARA
CENTROS DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

MERCADO

Farhad abdollahyan

2016 PRINCE2® REPORT

PRÁtICA

tEORIA

28

Modelos de negócios e avanços
tecnológicos ‘disruptivos’. De que se
trata? Existe alguma metodologia
‘disruptiva’ de gestão de projetos?
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