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Pela primeira vez na história das Olimpíadas
modernas, devido à pandemia global, os jogos
foram adiados. E como muitos em todo o
mundo, os líderes e funcionários do COI e do
Comitê Organizador de Tóquio 2020 tiveram
que coordenar todas essas peças móveis
enquanto trabalhavam de casa. Uma enorme
força-tarefa para começar a coordenar como
relançar o evento - desde proteger os atletas
até garantir as instalações. O projeto ganhou
destaque sendo o 7º colocado entre os 50
projetos mais influentes do mundo, eleito pelo
PMI.

Leia o artigo completo

COMO DAR PAUSA EM UM PROJETO: JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO 2020

https://www.pmi.org/most-influential-projects/50-most-influential-projects/tokyo-2020-olympic-games


A I2H, empresa composta por um time de
profissionais das áreas empresarial, governamental
e acadêmica, comprometidos em fomentar o
ecossistema empreendedor inovador na área de
saúde, criou um serviço inovador: “Executivos sob
demanda”. 

Estes executivos fornecem as competências
gerenciais que a sua organização necessita para
desenvolver seu negócio de forma sustentável, sem
a sobrecarga de uma contratação permanente,
compartilhando conhecimento especializado e
networking, para promover escalabilidade às
startups .

I2H LANÇA UM SERVIÇO INOVADOR: "EXECUTIVOS SOB DEMANDA"

Conheça o projeto

https://www.i2h.com.br/


O Project Management Institute (PMI) divulgou
a relação dos 10 projetos mais influentes do
mundo em 2020, sendo o Brasil representado
com dois importantes projetos: Ferrovia de
Integração Oeste-Leste e o Gov. BR.

A lista completa dos homenageados — Top 50
geral, bem como os top 10 em 30 categorias —
pode ser vista no artigo do site do PMI .

OS 10 PROJETOS MAIS INFLUENTES DO MUNDO EM 2020

Leia o artigo

https://beware.com.br/blog/dez-projetos-mais-influentes-do-mundo-2020/


RETROSPECTIVA 2020: OS TOP 5 SELECIONADOS PELA BEWARE

5o  lugar:  As pretensões de mudanças
organizacionais substituirão a renomeação dos
modelos existentes? O Design Thinking e o
Lean UX sairão do estúdio? Todos continuarão a
falar sobre Agile?

Saiba as Dez previsões de Dave West para o
mundo ágil

4o lugar: Não há dúvida de que as empresas
precisam e estão indo no caminho da
transformação digital. Porém, diversas
pesquisas mostram que as dificuldades têm
sido gigantescas. Então, Como ter Sucesso na
Transformação Digital da sua Organização?

https://beware.com.br/blog/dez-previsoes-de-dave-west-para-o-mundo-agil/
https://beware.com.br/destaques/como-ter-sucesso-na-transformacao-digital-da-sua-organizacao/
https://beware.com.br/destaques/como-ter-sucesso-na-transformacao-digital-da-sua-organizacao/


RETROSPECTIVA 2020: OS TOP 5 SELECIONADOS PELA BEWARE

2o lugar: Para gerar valor para o cliente e para
o negócio, é comum termos a combinação de
escopo preditivo (tradicional) e evolutivo
(ágil), e é essa a razão pela qual precisamos
de uma abordagem híbrida de gestão.

Conheça o Manifesto de Gestão Híbrida.

3o lugar: O Brasil em ação contra o Covid com
o acelerador de luz síncrotron mais avançado
do mundo. O Projeto Sirius é a maior estrutura
científica do país, e deve acelerar pesquisas
que vão de remédios a biocombustíveis.

Conheça o Projeto Sirius

https://beware.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Manifesto-Hibrido-Portugues.pdf
https://vejasp.abril.com.br/cidades/estrutura-cientifica-campinas-coronavirus/


RETROSPECTIVA 2020: OS TOP 5 SELECIONADOS PELA BEWARE

1o lugar: 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”. Sendo assim, para
saber a resposta é importante fazermos uma
análise em conjunto com o desenvolvimento
da Humanidade e as expectativas para o
futuro.

Entenda 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/


Com muita alegria divulgamos o lançamento do
livro "Gestão Empresarial - Uma visão Integrada",
organizado por Hélio Costa, em que Carlos Magno
Xavier é um dos 21 autores, responsável pelo
capítulo "Gestão de Projetos".
Esta obra visa apresentar ao leitor uma visão de
um modelo de gestão integrada de uma empresa
moderna e pronta para enfrentar os desafios do
mundo atual.  

LIVRO DO MÊS

Compre pela Amazon aqui 

A renda do livro será revertida para
instituições de caridade.

https://lnkd.in/eVvXS2R
https://lnkd.in/eVvXS2R


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! 



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-beware/
https://beware.com.br/servicos/cursos-beware/


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/

