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O PMI compilou uma variedade de
recursos online gratuitos, eventos
virtuais, inclusive uma prévia das
novas ofertas digitais para ajudá-lo a
se conectar com a comunidade global,
desenvolver habilidades e se preparar
para avançar em um mundo pós-
COVID-19. 

Explore e compartilhe esses recursos.

O PMI LANÇA HUB DE RECURSOS ONLINE

Acesse aqui

https://www.pmi.org/about/coronavirus-single-source-message/resources-for-new-work-ecosystem


Em editorial publicado na PM World Journal,
intitulado "O que aconteceu com os modelos de
maturidade do gerenciamento de projetos?"
David Pells comenta que há dez anos atrás os
modelos de maturidade de gerenciamento de
projetos eram um tema quente. O PM tinha seu
Modelo de Maturidade (OPM3), o Reino Unido
tinha o P3M3© e o PRINCE2 Maturity Model
(P2MM), e uma grande indústria de consultoria
existia em todo o mundo em torno de todo esse
assunto. Porém, desde 2015 esses modelos
começaram a cair em desuso e o autor faz
algumas suposições para isso ter acontecido.

O QUE ACONTECEU COM OS MODELOS DE MATURIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS



De uma maneira resumida, baixíssimo uso e
ineficácia na prática. A melhor pesquisa de
maturidade do PM e a melhor evidência de
um modelo de maturidade PM sendo utilizado
por organizações que conheço é aquela
desenvolvida no Brasil pelo professor Darci
Prado*, e a sua pesquisa associada sobre "a
maturidade organizacional da PM no Brasil
desde 2005” e “A abordagem confidencial de
auto avaliação e benchmarking utilizada no
modelo Prado no Brasil" parece ser a mais
prática e sustentável.

O QUE ACONTECEU COM OS MODELOS DE MATURIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

*Darci Prado foi eleito em 2010 uma das cinco personalidades 
na área de gerenciamento de projetos no Brasil.

Saiba mais

https://pmworldjournal.com/article/whatever-happened-to-organizational-pm-maturity


Muito se tem discutido acerca do futuro do
gerenciamento de projetos e de quais serão as
competências necessárias do profissional de
gerenciamento de projetos. Como dizia
Confúcio, “Se queres prever o futuro, estuda o
passado”. 
O artigo do Prof. Carlos Magno Xavier traz uma
análise do gerenciamento de projetos em
conjunto com desenvolvimento histórico e as
expectativas para o futuro tecnológico da
humanidade.

Ler o artigo

A HISTÓRIA, O MOMENTO ATUAL E O FUTURO DA GESTÃO DE PROJETOS

https://beware.com.br/blog/a-historia-e-o-futuro-da-gestao-de-projetos/


A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é o coração
de todo o planejamento do projeto. A partir dela é
que são elaborados o cronograma e o orçamento
do projeto. Embora a EAP não seja um
instrumento novo no gerenciamento de projetos,
algumas áreas criaram a cultura de organizar o
trabalho do projeto focada nas tarefas que serão
executadas e não nas entregas para o cliente, o
que é um equívoco! Para melhor atender aos
anseios dos clientes é melhor representar os
deliverables (entregas) do projeto na EAP e não as
atividades.

OS DEZ MANDAMENTOS DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Confira quais os dez mandamentos da EAP

https://beware.com.br/blog/dez-mandamentos-da-estrutura-analitica-do-projeto/


AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU
PROJETO APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!



DIFICULDADES EM SEGUIR COM O 
ESCOPO DE UM PROJETO? 



CONTE COM A BEWARE
CONSULTORIA E TREINAMENTO! 



WEBINARS E CURSOS ONLINE PARA
GESTÃO DE:

PROJETOS
PORTFÓLIO
PROGRAMAS
PROCESSOS
RISCOS

(21) 98111- 4555

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESAS

INFORMAÇÕES E ATENDIMENTO:

Confira aqui a agenda de cursos

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
https://beware.com.br/servicos/cursos/


LIVRO DO MÊS

Os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos
não estão atendendo às expectativas dos clientes,
conforme resultado da pesquisa PMSURVEY.ORG, que
comprova que os problemas mais comuns dos
projetos são de comunicação. Devemos, então,
abandonar os métodos tradicionais? Na verdade, não!
É impensável achar que não precisamos fazer
cronogramas, gerenciar riscos ou até mesmo combinar
escopo.

O livro "Gerenciamento de projetos de mapeamento e
redesenho de projetos" combina artefatos tradicionais
de uma metodologia simples e um modelo que
melhora a comunicação e colaboração com os
stakeholders (Canvas)."

Compre aqui 

http://www.brasport.com.br/gerenciamento-de-projetos/metodologia/gerenciamento-de-projetos-de-mapeamento/
http://www.brasport.com.br/gerenciamento-de-projetos/metodologia/gerenciamento-de-projetos-de-mapeamento/


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/

