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Este estudo teve como propósito compreender como 

prática os gerentes de projetos de uma multinacional 

bem-sucedida estão atuando com relação às melhores 

práticas descritas no PMBOK na área de conhecimento 

de gerenciamento das partes interessadas.

O artigo apresenta ações tomadas para aumentar 

produtividade de uma linha de produção de spools, 

visando uma redução de custos. Foi utilizado como base o 

PMBOK®, lean manufacturing, metodologias e princípios 

diversos (Little’s Law, gerenciamento de rotina, BPM, “KISS”, 

diagrama de pareto e modelo ‘Janelas quebradas”)  que 

foram organizados num ciclo PDCA para que possibilite um 

processo de melhoria contínua.

Os objetivos principais desta pesquisa 

visam obter informações de como o PMO e 

os GPs alocados nas divisões continentais, 

se prepararam para introduzir o conceito 

da indústria 4.0 e implantar as tecnologias 

disruptivas em meio aos significativos números 

que expressam a grandeza da companhia. 

A visão reconceitualizada de projetos 

discutida na literatura apoia a noção de 

projetos como organizações temporárias 

dinâmicas e multinível. Por meio dessa 

lente, argumentamos que uma abordagem 

ABM fornece vantagens importantes para 

a compreensão e exploração de tópicos 

relevantes no gerenciamento de projetos.
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 » Jianxi Luo  

Este artigo descreve os benefícios, os principais 

desafios e as estratégias acionáveis para integrar 

ciência, design e empreendedorismo como 

subprocessos de inovação. Uma variedade de casos 

e exemplos mostram que os subprocessos de ciência, 

design e empreendedorismo podem ser efetivamente 

integrados em diferentes níveis, dentro e entre 

organizações e ecossistemas de inovação.
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Este artigo usa uma abordagem qualitativa de vários estudos de caso para 

explorar a dimensão e os requisitos do planejamento colaborativo para projetos de 

transformação de negócios. Duas dimensões são identificadas: planejamento para 

colaboração e planejamento em colaboração. Um conjunto de requisitos também é 

identificado para permitir as duas dimensões do planejamento colaborativo.

SLA Model Canvas: este modelo prova-se uma ferramenta de solução de 

problemas e decisão, levando em conta os objetivos do cliente e do fornecedor, 

tendo em vista as condições/recursos para a prestação do serviço e a devida 

relação custo benefício

Este artigo apresenta o Agile Think® Business Framework, um exoesqueleto 

para o design de produtos de natureza complexa contemplando visões 

estratégicas, táticas e operacionais. O framework considera e conecta 

elementos como OKR (Objective and Key Results), Design Thinking, Lean 

Inception e Agile.
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