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Seção Falando de Projetos   
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Ca
pa

70

Project Model Canvas é um modelo que, de forma visual e colaborativa, auxilia na concepção do projeto, desburocratiza 
e promove uma comunicação essencial em projetos na fase de planejamento. Inspirado no Business Model Generation, 
a metodologia consolidada por José Finocchio Jr. permite que o plano do projeto seja feito em apenas uma folha.

Project Model Canvas – Planejamento em uma folha!     

62

Uma análise de 331 questionários quantitativos respondidos por 

praticantes de gerenciamento de projeto no Brasil, Reino Unido e 

EUA e outros 40 questionários qualitativos respondidos por pro-

fi ssionais de governança de projeto identifi caram qual o status da 

utilização de práticas-chave para a realização de benefícios. Essen-

ciais para incorporar aos resultados dos projetos valores estratégi-

cos estabelecidos pela organização.

Carlos Serra

Uma entrevista com José Finocchio Jr.

A infl uência do gerenciamento da 
realização de benefícios sobre o 
sucesso de projetos       

Seção Especialista Responde
Farhad Abdollahyan

Como implantar a técnica e gestão de valor agregado usando MS 

Project? Esta pergunta é respondida com um exemplo e templates 

que podem ser baixados no site da revista.
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PMO INSIGHTS
Américo Pinto

Qual o papel do PMO na Gestão de Programas? Quais os principais 
passos para implementar a gestão de programas com o apoio 
do PMO? Estas são algumas das perguntas respondidas por 
experientes profi ssionais da área convidados para debater o assunto.
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Refl exões sobre a
Implantação de PMOs em 
Empresas de Construção
Alonso Soler

Há pelo menos três tipos de portfólios de projetos (externo, 
interno e comercial) em empresas de construção. Ter efi ciência de 
operação no conjunto desses portfólios é uma forma de contribuir 
mais para os resultados esperados pelos acionistas. A implantação 
de PMOs com priorizações adequadas a esta realidade evita o 
detrimento de uma em favor da outra. No todo a força resultante 
torna a organização mais forte. 
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Escritório de Projetos e
Processos
Carlos Magno; Maria Angélica

A implantação de um Escritório de Projetos e Processos (Project 
and Process Management Offi ce) consiste na junção de dois 
conceitos: o Escritório de Processos (BPMO – Business Process 
Management Offi ce) e o Escritório de Projetos (PMO – Project 
Management Offi ce). Este artigo apresenta uma estratégia para 
esta implantação. 
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Stakeholders como clientes 
nos projetos
Mário Trentim

Este artigo apresenta a abordagem “Managing Stakeholders as 
Clients”, que consiste em associar modernas técnicas de “vendas 
complexas” à tradicional teoria dos stakeholders para permitir 
maior compreensão e envolvimento na gestão dos stakeholders 
em projetos.
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As 10 principais tendências 
em gerenciamento de
projetos para 2013   
J. LeRoy Ward 

O Vice-Presidente Executivo da ESI International e demais 
especialistas da companhia, que possuem décadas de experiência 
na área de Gerenciamento de Projetos, apontam tendências 
nesta área para 2013. As tendências são baseadas não somente 
na experiênica de LeRoy e seus especialistas, mas também 
no resultado de reuniões, conversas e pesquisas com diversas 
empresas globais no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. 
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