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Design Platform Organization
» Simone Cicero

Em entrevista com o autor destacamos pontos chaves
sobre “Platform Thinking”, exploramos a importância
atual do mindset “organizações em plataforma”, um
modelo organizacional que habilita a transformação
digital, especialmente para empresas que desejam
competir na economia digital.
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Gerir riscos para maximizar a probabilidade e as
consequências dos eventos positivos nos objetivos
de um projeto de instrumentação de uma planta de
glicerina.
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Método Ágil integrado com
Design Thinking para resolução
de problemas em projetos de
desenvolvimento de software
» Julio Cesar Pereira;Rosária Macri Russo

Este artigo propõe a integração do
DT com métodos ágeis em projetos de
desenvolvimento de software a partir da
identificação de problemas em uma empresa
que desenvolve softwares. O método
desenvolvido recebeu o nome de Agile
Design.

Gerenciamento de riscos
aplicado às importações
brasileiras

» Silvio Rocha; Mariangela Trevizan

Uma proposta para instituir o Escritório de Projetos com foco para a inovação,
devido sua dinâmica que exige mais agilidade, alavancar resultados sustentáveis,
fontes de novas ideias, soluções e práticas de melhoria contínua.

» Carla Pereira Lopes

A necessidade de implementar projetos de capital intensivo avaliamos neste
artigo as vantagens e dificuldades de utilização da metodologia AWP (Advanced
Work Packaging), criada pelo CII (Construction Industry Institute) em parceria
com COAA (Construction Owners Association of Alberta).

» Redação Revista MundoPM

Dado a importância que Design tem representado para inovação nas
organizações e impacto nos negócios, compilamos a opinião e definições de
alguns autores sobre novas estruturas de execução de design como o DesignOps.

» Marcelo Gerard; Sérgio Nascimento

O presente trabalho teve como objetivo realizar um
estudo de caso sobre a gestão de riscos no comércio
exterior brasileiro, especificamente, no processo de
importação e a importância da fumigação nesse meio.
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Proposta de um modelo de
Governança de Projetos alinhado
a Estratégia Organizacional
» Gustavo Grander; Delci Dal Vesco; Ivano Ribeiro

40

Opinião especializada em um
projeto de grande porte
» Marcelo Ottoboni; Sérgio Nascimento

O objetivo deste estudo foi apresentar uma
proposta de um modelo de Governança de
Projetos com foco na Gestão da Realização de
Benefícios e no Sucesso dos Projetos.

Prática

» Camilla A. Soares Fonseca; Sérgio Nascimento

O objetivo deste trabalho foi analisar a influência e os impactos da aplicação do
gerenciamento de custos em obras de pequeno porte, através de aplicação das
técnicas de estimativas de custos em um projeto de casas geminadas.

O trabalho em questão avalia a estimativa de uma
opinião especializada num projeto de escavação
subterrânea de grande porte no município de
São Paulo e diagnosticar as principais falhas
relacionadas ao gerenciamento dos custos.
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