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A Economia de Projetos é aquela em que as
pessoas têm as habilidades e capacidades de
que precisam para transformar ideias em
realidade. É onde as organizações entregam
valor às partes interessadas por meio da
conclusão bem-sucedida de projetos, entrega
de produtos e alinhamento aos fluxos de valor. 
E todas essas iniciativas agregam valor
financeiro e social.

ECONOMIA DE PROJETOS: TRANSFORMANDO IDEIAS EM REALIDADE

Saiba mais aqui. 

https://www.pmi.org/the-project-economy
https://www.pmi.org/the-project-economy/earning-power-in-demand


Por mais que as empresas tenham tentado estimular
a inovação, está claro que muitas ainda têm um
longo caminho a percorrer.  Mais da metade dos
líderes de projetos avaliam suas organizações como
abaixo da média no que diz respeito a facilitar a
inovação e motivar os profissionais de projetos a
buscar novas ideias. 80% das organizações que
incentivam os líderes de projetos a expandirem seu
papel, para oferecerem maior valor, investiram em
pelo menos uma ideia inovadora nos últimos cinco
anos — em comparação com apenas 54% das
organizações que não o fazem.

A pesquisa Pulse of the Profession  ® revela como as
organizações promovem práticas inovadoras que
levam ao investimento em novas ideias.

PULSE OF THE PROFESSION® - THE INNOVATION IMPERATIVE

Saiba mais e baixe o relatório aqui.

https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/the-innovation-imperative


Seja qual for a sua posição no organograma da
empresa, a maioria dos profissionais de projeto
está ganhando mais. Afinal, em qualquer setor,
você precisa de gerenciamento de projetos, e a
demanda provavelmente não diminuirá tão
cedo, especialmente devido à grande
interrupção no cenário de negócios. 

As organizações estão percebendo que
precisam de talentos para projetos e estão
dispostas a pagar por isso. 

A GESTÃO DE TALENTOS PARA O SUCESSO DE PROJETOS

Leia o artigo do PMI, clicando aqui. 

https://www.pmi.org/the-project-economy/earning-power-in-demand
https://www.pmi.org/the-project-economy/earning-power-in-demand
https://www.pmi.org/the-project-economy/earning-power-in-demand


Não adianta querer um projeto ágil se a
Organização é lenta. Entenda as práticas e
desafios na contratação de um projeto que
usará um framework ágil. 

Entenda as práticas e desafios na
contratação de um projeto que usará um
framework ágil. 

Confira a apresentação completa no vídeo

COMO CONTRATAR PROJETOS QUE UTILIZARÃO O FRAMEWORK ÁGIL

https://www.youtube.com/watch?v=-9Hbfdi1ii4&feature=youtu.be


AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU
PROJETO APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!



WORKSHOP ELABORAÇÃO PROJECT CANVAS - SETEMBRO

Venha viver na prática a Elaboração do Project
Canvas na próxima Oficina a partir de 30 de
Setembro, conduzida pelo Professor Carlos
Magno Xavier.

Curso online com duração de 6 horas.
Dias 30 SET, 7 e 14 OUT, 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.

Para informações adicionais, clique  AQUI
ou envie um e-mail para relacionamento@beware.com.br

https://forms.gle/wU5rYZ6XZKUURc7cA


DIFICULDADES EM SEGUIR COM O 
ESCOPO DE UM PROJETO? 



CONTE COM A BEWARE
CONSULTORIA E TREINAMENTO! 



WEBINARS E CURSOS ONLINE
DE GESTÃO DE:

PROJETOS
PORTFÓLIO
PROGRAMAS
PROCESSOS
RISCOS

(21) 98111- 4555

AGENDA DE CURSOS ONLINE

NOVO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EMPRESAS 

INFORMAÇÕES E ATENDIMENTO:

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


LIVRO DO MÊS

Mais informações, clique aqui ou solicite por e-mail:

A dica do mês é um de nossos livros, onde incorporamos
ferramentas ágeis e colaborativas, como Canvas, Scrum
e Kanban, ao gerenciamento de projetos de marketing. 

Realização de eventos, criação de campanhas de
comunicação, lançamento de produtos e serviços e
muitas outras ações, realizadas por profissionais de
marketing e comunicação, devem ser tratados como
projetos.

"GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MARKETING:
Uma adaptação da metodologia Basic Methodware" é
ideal para gerentes de projetos de pequeno e médio
porte e estudantes.

relacionamento@beware.com.br

https://www.amazon.com.br/Gerenciamento-Projetos-Marketing-Metodologia-Methodware/dp/8574529451
https://lnkd.in/eUhKavs
http://beware.com.br/


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

SOLUÇÕES
Soluções customizadas para clientes, com utilização de
abordagens preditivas e adaptativas (ágeis).

CURSOS
A Beware é especializada em treinamento e
capacitação profissional
    
FERRAMENTAS
Relacionadas ao aumento da eficiência e eficácia na
gestão de projetos, projetos, programas e portfólio.

www.beware.com.br

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

