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 » Fábio Cruz
O Compliance é um indicativo legal para as grandes organizações e tem 

por objetivo prevenir a corrupção e a ocorrência de fraudes nas relações 

empresariais e com a administração pública. A Gestão de Projetos está 

intimamente vinculada à Governança Corporativa que incorpora o tema 

Compliance nas organizações. Este artigo aborda o assunto tanto para a 

administração privada quanto pública.

Entenda o conceito, as verdades e mentiras. Faz sentido existir PMO em 

ambientes ágeis, no meio de transformações digitais e de mudanças cada vez 

mais ferozes e velozes? Se sim, como ele se encaixa neste cenário? Existe um 

PMO Ágil? Responder a estas e outras perguntas é o objetivo deste artigo.
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Uma introdução à uma nova abordagem em PMOs. Os modelos tradicionais 

de Escritórios de Gestão de Projetos estão sendo questionados sobre 

sua capacidade de lidar com ambientes VUCA. Nesse contexto, o artigo 

apresenta um novo modelo de implementação e gestão de PMOs.

DASH platform
Enxergue através de um futuro incerto e tome melhores 

decisões para chegar lá mais rápido. Uma proposta da 

Singularity University para apoio a inovação.
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Vencedores do Prêmio Projeto e 
PMO do Ano 

Design Thinking + Scrum: 
Uma poderosa abordagem Hybrid Agile 

 » Takeshi Yoshida

Conheça os finalistas e vencedores de cada 

categoria do Prêmio Projeto e PMO do Ano 2018.

Há muitas vantagens na abordagem híbrida do Design Thinking + Scrum. 

Elas se complementam de uma maneira poderosa. Ambas são abordagens 

ágeis que compartilham o mesmo espírito de “busca pela criação de valor 

para o cliente”. Por que não combinar as duas e usá-las em benefício da sua 

equipe?
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O Fim da Estratégia: uma tragédia em três atos
 » Gino Terentim

Uma entrevista com os candidatos finalistas ao 

Prêmio PMO do Ano 2018.

Os fatores que, se não forem cuidadosamente trabalhados, decretarão o fim 

da estratégia de uma organização.
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 » Hélio R. Costa

Alinhamento entre Gestão de Projetos e 
Governança Corporativa 

 » Carlos Flesch; Thiago Ayres; Carlos Ercolin; Robson Seleme

O Mito da Lateralização Hemisférica do Cérebro e 
Implicações para a Gestão de Projetos

 » Craig Standing

10 princípios da Gestão de 

Stakeholders

A Visão do Conselho de Administração e da Alta Gerência. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar a importância da relação entre a gestão de 

projetos e a governança corporativa. Isto é feito através de uma pesquisa 

literária, abordando temas sobre gestão de projetos e de portfólio, que 

estão diretamente ligadas ao gerenciamento das empresas e governança 

corporativa.

Argumentamos que a característica de função cognitiva específica para 

o lado esquerdo e direito do cérebro é uma conceituação incorreta e que 

não é suportada pela literatura de psicologia com várias implicações 

prejudiciais para a teoria e a prática do gerenciamento de projetos.
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