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Não há inovação sem apropriado tempo e espaço
para ideação e a coragem para empreender em
novas áreas. Saber abordar essas áreas de maneira
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 Stage-Gate 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
realmente se beneficia das práticas ágeis.
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utilizando modelos padronizados e sistemas inteligentes
orientados por tecnologia, ajudam a tomada de
decisões em um ambiente contínuo de autoavaliação
e redução de riscos, moldando a melhor organização
escalável, valorizada e inserida nesta revolução da
informação. A adoção de métodos e modelos adequados
para avaliar requisitos organizacionais, técnicos, de
segurança e legais se tornam essenciais para não expor
negativamente a organização. Tema abordado neste
artigo.
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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
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Uma análse sobre o caminho a ser escolhido
para desenvolvimento dos serviços/produtos.
O artigo descreve um framework conceitual
desenvolvido em torno do conceito de
que as coisas são montagens fluidas (uma
composições que surge de um instanciação),
que ao investigá-las e articular o que está
acontecendo com elas, pode-se contribuir para
o (re)direcionamento do seu desenvolvimento
para um futuro preferível.
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Este artigo visa estabelecer uma discussão a respeito de
Business Intelligence, um guarda-chava para conceitos
de Big Data, Data Lake, Algoritmos, e Machine Learninge
para servir de roteiro a gerência da implantação do mesmo
por intermédio do Gerente de Projeto, via a metodologia
denominada de Descoberta de Conhecimento em Base de
Dados.
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As representações visuais nos processos de design contribuem para práticas
sociais e materiais para o designing, e são usadas como dispositivos didáticos.O
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para a educação sobre o uso do design.
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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,
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