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Esta matéria apresenta uma coletânea de boas 
práticas para coordenar projetos com equipes 
remotas. As equipes online são uma realidade 
impulsionada pela pandemia, muitas organizações 
manterão seus projetos e operações online no 
mínimo parcialmente. Desenvolver capacidade 
de execução com equipes remotas é essencial 
atualmente. 
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LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. As estratégias chamadas de “canvas” 
trazem uma componente de comunicação visual necessária para a co-criação e 
entendimento dos envolvidos a respeito do problema em questão e caminhos a 
trilhar.

Uma das maiores lições que aprendi no meu último trabalho corporativo 
no Facebook foi como realmente colaborar com meus pares nas equipes 
multifuncionais. Como líder de design de produto.

Este artigo descreve a abordagem Digital Transformation Advisory aplicada 
a casos reais de transformação digital na gestão de portfólios e projetos em 
empresas brasileiras.

Um roadmap de produto é um método usado pelos Product Managers para 
comunicar o quê e o porque de um produto está em desenvolvimento na 
companhia. 

Em tempos de isolamento social devido pandemia o trabalho remoto tornou-se 
uma urgênica nas  organizações para continuidade da força de trabalho. 
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