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Risk Canvas, essencial para uma boa gestão de riscos. Projeto é projeto, 
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abordagem é tradicional ou ágil.
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estruturada, ao mesmo tempo em que gerencia os 

riscos associados à incerteza desse “romance”, é 

uma grande vantagem dos modelos de processos 

ágeis. Por outro lado, empresas também organizam 

suas atividades baseado em processos StageGate e 

têm boas razões isso. Este artigo visa combinar os 

benefícios dos modelos de processos tradicionais e 

ágeis. A suposição básica é que, mesmo em projetos 

complexos, apenas uma certa parte das tarefas 
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Como competir e vencer como os líderes mais inovadores do mundo. Entendendo a 

capacidade de liderança em projetos de inovação e os recursos necessários para fazer 

florescer  O capital de Inovação.

O futuro da profissão de gerente de projetos. Como serão as 

competências necessárias após o período de transformação 

de digital em que vivemos? Este artigo procura investigar as 

novas competências para o futuro da profissão de gerente 

de projetos, chamadas de digital skill, 

As representações visuais nos processos de design contribuem para práticas 

sociais e materiais para o designing, e são usadas como dispositivos didáticos.O 

objetivo é compreender como as diversas abordagens de design estão servindo 

para a educação sobre o uso do design.
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