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Muito se questiona a relevância do papel de um PMO num ambiente ágil, 

ainda muito vinculado a uma visão tradicional de comando e controle. 

Este artigo discute a criação do modelo PMO ágil e estabelece ações para a 

transformação da organização através da agilidade.

O desafio está em estabelecer a melhor relação de alocação entre um 

recurso humano e as diversas atividades de múltiplos projetos, mediante as 

inúmeras restrições presentes nas empresas.
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Sob abordagem do Desing Science Research, o framework SM4PM foi 

instanciado para resolver uma classe de problemas como o registro de 

conhecimentos tácitos e explícitos durante todo o ciclo de vida do projeto.
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 » Nelson Bezerra; Antonio dos Santos

O artigo visa a discutir os desafios de como as áreas de Gerenciamento de 

Projetos, Programas e Portfólios preconizadas pelo Project Management 

Institute (PMI) serão impactadas perante a Transformação Digital.
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O objetivo deste estudo é entender como as equipes 

de projetos industriais percebem as práticas da 

Gestão do Conhecimento.

Sob uma atmosfera colaborativa propiciada pela utilização do design 

thinking e do pensamento visual, nossa metodologia busca desenvolver 

um ambiente em que a teoria e as ferramentas de gestão de projetos se 

complementam com a empatia, a experimentação, a cocriação e tecnologias 

que potencializem a comunicação entre stakeholders.
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Existem etapas pelas quais devemos passar para 

progredir.

Estabelecendo o Business Model Canvas relativo à implantação de um PMO 

e o Canvas de Proposta de Valor.
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Avaliacão Qualitativa Riscos

O Artigo apresenta 04 caminhos distintos para a transformação digital 

e seus prós e contras. O objetivo não é apenas uma transformação 

digital, mas sim uma transformação do modelo de negócio que use as 

capacidades digitais. 

Uma nova abordagem chamada Half-Double visa a liderar projetos para 

dobrar seu impacto na metade do tempo. Half-Double foi desenvolvida 

em estreita colaboração entre 3 universidades, o Implement Consulting 

Group, outras 17 empresas e mais de 1.400 profissionais de projetos.
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