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BRANDENBURG: UM PROJETO COM UM ATRASO DE 13 ANOS

Aguardada desde 2007, a data de inauguração do novo
aeroporto de Berlim permanece uma incógnita. 
A data de abertura inicial foi alterada para 2011 e
depois adiada várias vezes. Mas, de acordo coma FBB
(Flughafen Berlin Brandenburg), a entidade oficial que
gerencia o desenvolvimento do Aeroporto de
Brandemburgo, a nova previsão é outubro de 2020,
conforme o seu 2018 Annual Report.

Com tantos problemas ao longo de todos esses anos,
há dúvidas acerca do projeto, se ele vai mesmo decolar.
 
Confira os diversos ocorridos que resultaram neste
atraso que já dura 13 anos, no nosso artigo.

https://www.linkedin.com/pulse/sabemos-gerenciar-programas-de-projetos-carlos-magno-da-silva-xavier/
https://beware.com.br/blog/projeto-brandenburg-um-atraso-de-13-anos/


COMO RECUPERAR O FOCO NO TRABALHO

A tecnologia permite uma velocidade alta da
comunicação, mas prejudica a sua qualidade e tira o
seu foco e da sua equipe no escopo do trabalho a ser
realizado.
Nós somos bombardeados por uma quantidade
enorme de informações no nosso dia-a-dia, o que pode
dificultar o foco no trabalho.
 
Confira a seguir, 4 DICAS que Chad Husted, na revista
PM Network de setembro de 2019, página 25, sugere
algumas práticas para recuperar o foco no trabalho :

1. ABANDONE ATIVIDADES QUE DESPERDIÇAM TEMPO:
Identifique as atividades que desperdiçam tempo e depois
descubra como delegá-las ou eliminá-las.



COMO RECUPERAR O FOCO NO TRABALHO

2. TOME NOTAS: Pensamentos importantes, mas não
relacionados,gostam de aparecer quando estamos no meio
de algo. Anote esses pensamentos para limpar a mente e
depois volte a eles.
 
3. GERENCIE OS E-MAILS DE FORMA IMPIEDOSA: Quando se
trata de lidar com e-mails de forma objetiva, use o método
ARA: apagar os emails inúteis, resolver rapidamente e-mails
relacionados ao projeto que possam ser resolvidos em dois
minutos ou menos.
 
4. CRIE MARGENS NA SUA AGENDA: Apesar dos nossos
melhores esforços, o dia de um gerente de projetos é
normalmente acometido por eventos não planejados, por
interrupções e crises do tipo incêndio. É por isso que é tão
importante garantir períodos no seu dia e semana para
tarefas importantes.



As organizações autorizam a execução de
projetos em razão da expectativa de que eles
tragam benefícios para o negócio. Estes
benefícios esperados devem estar atrelados aos
objetivos estratégicos. Portanto, benefício é a
contribuição ou auxílio que o projeto visa trazer
para a Organização, em especial em relação à
solução de um problema ou para o
aproveitamento de uma oportunidade.
 
O Papel do PMO na Gestão dos Benefícios dos
Projetos é fundamental para garantir que os
benefícios esperados estejam atrelados aos
objetivos estratégicos. 

O PAPEL DO PMO NA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS  DOS PROJETOS

"O sucesso é o
 atendimento de
expectativas”. 

Clique aqui para conferir o artigo no blog da Beware.

https://beware.com.br/blog/o-papel-do-pmo-na-gestao-dos-beneficios-dos-projetos/


VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

A inteligência artificial (IA) está transformando as
organizações e as equipes de projeto devem estar
prontas para essa mudança. Veja no gráfico a seguir
as tecnologias de IA que estão tendo a maior
influência nas organizações hoje, e quanto seu
impacto aumentará no futuro.

Fonte: 
Worldwide Semiannual
AI Systems Spending
Guide (Guia de gastos
semestrais globais com
sistemas de IA), IDC, 2019



DIFICULDADES EM SEGUIR COM O 
ESCOPO DE UM PROJETO? 



AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU
PROJETO APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!



CONTE COM A BEWARE
CONSULTORIA E TREINAMENTO! 



AGENDA DE CURSOS - PRÓXIMAS TURMAS 2019

DESCRIÇÃO DE CURSOS CARGA DATA LOCALIDADE

*24h
 

26 a 28 de NovembroCurso de Gerenciamento de Projetos de
Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento

Niterói

16h 18 a 20 de Novembro Maputo/
Moçambique

Gerenciamento de Riscos utilizando Simulação
de Monte Carlo

Gerenciamento de Riscos utilizando Simulação
de Monte Carlo

16h 3 e 4 de Dezembro Niterói

Gerenciamento de Riscos utilizando Simulação
de Monte Carlo

16h São Paulo5 e 6 de Dezembro

BrasíliaGerenciamento de Riscos utilizando Simulação
de Monte Carlo

16h 10 e 11 de Dezembro

Gestão Moderna de Projetos Niterói24h 10 e 12 de Dezembro

Curso: do Project Canvas ao Plano do Projeto Niterói16h 10 e 11 de Dezembro

Confira também a a agenda de turmas previstas para 2020

https://beware.com.br/servicos/cursos/inovacao-pesquisa-desenvolvimento/
https://www.invicto.co.mz/wp-content/uploads/2019/09/04092019_Folheto-Curso-de-Gestao-de-Riscos-2019.pdf
https://beware.com.br/services-view/curso-de-gerenciamento-de-riscos-utilizando-simulacao-de-monte-carlo-rj/
https://beware.com.br/servicos/cursos/curso-de-gerenciamento-de-riscos-utilizando-simulacao-de-monte-carlo-sp/
https://beware.com.br/services-view/curso-de-gerenciamento-de-riscos-utilizando-simulacao-de-monte-carlo-brasilia-2/
https://beware.com.br/servicos/cursos/capacitacao-em-gerenciamento-de-projetos/
https://beware.com.br/servicos/cursos/do-project-canvas-ao-plano-projeto/
https://beware.com.br/servicos/cursos/


LIVRO DO MÊS

Está ficando pronto na editora mais um de nossos livros,
onde incorporamos ferramentas ágeis e colaborativas,
como Canvas, Scrum e Kanban, ao gerenciamento de
projetos de marketing. 
 
"GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MARKETING:
Uma adaptação da metodologia Basic Methodware" 
terá seu lançamento, no final de novembro, nas cidades
do Rio e Niterói. 
 
Cadastre-se agora para ser avisado diretamente do
evento ou saber como comprar o livro. 

relacionamento@beware.com.br

https://lnkd.in/eUhKavs
http://beware.com.br/

