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"Levamos 12 anos para construir o Airbnb e
perdemos quase tudo em semanas." 
Estas foram as palavras de Brian Chesky,
executivo de uma das start-ups mais bem-
sucedidas da última década, falando das
consequências da pandemia do coronavírus
para o negócio da Airbnb.

A plataforma de aluguel de casas e
apartamentos  para turistas Airbnb demitiu
cerca de 25% de seus 7.500 funcionários em
todo o mundo, em decorrência da Covid-19 e
das medidas de confinamento.

MUNDO VUCAH E O AIRBNB



Este é o mundo VUCA, anagrama criado por
um general do exército americano, na década
de 1990, para representar o mundo após o
término da guerra fria. 
No início da década de 2010, passamos a usar
também esse anagrama para representar o
que estava acontecendo no mundo dos
negócios. No ano passado, começamos a
acrescentar um H no final, de hiper
conectado. 
A roda das mudanças gira cada vez mais
rápido. Por isto, sobreviverão as empresas que
tiverem "Agilidade Organizacional".

MUNDO VUCAH E O AIRBNB



Responder rapidamente às mudanças;
Fluxo contínuo de entrega de valor para o
cliente e a Organização;
Utilizar ciclos curtos de entrega e aprendizado,
com desenvolvimento adaptativo de produtos
e serviços;
Utilizar processos enxutos com melhoria
contínua (Lean).

No artigo “Não adianta querer um Projeto Ágil se a
Organização é Lenta”, o diretor da Beware, Carlos
Magno Xavier, trata da importância da agilidade
organizacional. Segundo ele, as seguintes
características são fundamentais:

Clique na imagem para ler o artigo completo.

MUNDO VUCAH E O AIRBNB

https://www.linkedin.com/pulse/n%C3%A3o-adianta-querer-um-projeto-%C3%A1gil-se-organiza%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-da-silva-xavier/


UM NOVO DESAFIO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

A Beware firmou parceria com o escritório de advocacia
Weikersheimer Castro Advogados Associados para
prestação do serviço de formatação e acompanhamento
de projetos de implantação da LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais).

Se precisar de apoio na implantação desse projeto na
sua organização, entre em contato conosco pelo
WhatsApp (21) 98111-4555 ou pelo e-mail
beware@beware.com.br.

Para explicar melhor sobre o grande diferencial dessa
norma legal, que vem trazendo fortes impactos nos
processos existentes dentro das organizações, sugerimos
a leitura do artigo  feito pela Dra. Deana Weikersheimer.

Clique aqui para acessar o artigo.

https://www.youtube.com/watch?v=IlJh-+bISt78&amp;feature=youtu.be.
https://beware.com.br/blog/projeto-de-adequacao-a-lgpd/


Você recebeu a incumbência de formatar um
projeto. O que fazer? Com o Project Canvas você
pode modelar o projeto, com apoio de alguns dos
principais envolvidos, em uma única folha ou tela.

Elaborar o canvas (quadro) é uma forma
colaborativa e visual de pensar o projeto de forma
macro, dando agilidade para a formatação. 

O professor Carlos Magno Xavier (Doutor, PMP),
autor de 19 livros, conduzirá uma oficina online com
carga horária total de 6 horas, nos dias 5, 12 e 19 de
Agosto. Saiba mais sobre o curso na página 11.

A CONCEPÇÃO DO PROJETO COM UM MODELO CANVAS

Para conhecer o Project Canvas, leia o artigo aqui

https://bit.ly/2CJjTbC.


PROFESSORES DA FGV SE JUNTAM E GRAVAM UMA MENSAGEM DE ESPERANÇA

Neste momento difícil para todos, um pouco de
alegria e de otimismo cai bem. Dezesseis professores
da FGV se juntaram para cantar a alegria de serem
eternos aprendizes. 

E a vida podia ser bem melhor... e será!
Breve estaremos mais próximos. Cuide-se.

Assista o video clicando aqui

Viver e não ter a Vergonha de Ser Feliz!

https://www.youtube.com/watch?v=IlJh-+bISt78&amp;feature=youtu.be.
https://www.youtube.com/watch?v=IlJh-bISt78&feature=youtu.be


RECADASTRAMENTO DE AMIGOS E CLIENTES DA BEWARE

Se quiser se manter na nossa lista, basta acessar o
link clicando aqui e cadastrar o seu endereço de e-
mail e/ou o seu WhatsApp. 

Estamos fazendo o recadastramento de nossos
contatos, de maneira a que somente receberão os
nossos comunicados os que nos derem a sua
autorização.

A nossa média de envio é de duas mensagens por
mês. Você poderá cancelar seu cadastro a qualquer
momento. Em caso de dúvida, entre em contato
conosco pelo e-mail beware@beware.com.br.

https://forms.gle/aYPHEVajiqPAC4sX6


AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU
PROJETO APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!



OFICINA ONLINE ELABORAÇÃO PROJECT CANVAS

Venha viver na prática a Elaboração do Project
Canvas na próxima Oficina em Agosto,
conduzida pelo Professor Carlos Magno Xavier.

Curso online com duração de 6 horas.
Dias 5, 12 e 19 de agosto, das 19 às 21 horas.

Os exercícios serão feitos em grupos, em salas
simultâneas, e, em alguns casos, individuais,
inclusive podendo utilizar seu projeto real
como exercício durante as aulas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CLIQUE AQUI

ou envie um e-mail para relacionamento@beware.com.br

https://forms.gle/wU5rYZ6XZKUURc7cA


WEBINARS E CURSOS ONLINE
DE GESTÃO DE:

PROJETOS
PORTFÓLIO
PROGRAMAS
PROCESSOS
RISCOS

(21) 98111- 4555

AGENDA DE CURSOS 2020 - TURMAS ONLINE

NOVO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EMPRESAS 

INFORMAÇÕES E ATENDIMENTO:

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555


DIFICULDADES EM SEGUIR COM O 
ESCOPO DE UM PROJETO? 



CONTE COM A BEWARE
CONSULTORIA E TREINAMENTO! 



 CONSULTORIAS
Consultorias que auxiliam as empresas na gestão dos
seus negócios.

SOLUÇÕES
Soluções para clientes através de uma combinação de
Metodologia

CURSOS
A Beware é especializada em treinamento e
capacitação profissional
    
FERRAMENTAS
Relacionadas diretamente à redução de custos no
desenvolvimento de projetos.

www.beware.com.br

http://www.beware.com.br/
http://www.beware.com.br/

