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Treinamentos Abertos 
Workshop de estruturação de Projetos 
 8 horas (4 horas teoria + 4 horas prática) 
O objetivo desta oficina de trabalho é capacitar os participantes a construir uma visão comum 
do projeto em conjunto com as partes interessadas, através de um método inovador, 
exclusivo, simples e robusto denominado Lean Scope Overview (ou simplesmente workshop 
de escopo). Este método já foi testado com sucesso em diversos projetos de pequena, média 
e alta complexidade. Nesta oficina serão construídos, em um projeto simulado, todos os 
elementos vitais para estruturar a linha de base do projeto e suporte ao monitoramento, 
controle e tomada de decisões que ocorrerão durante a condução do projeto. A filosofia 
desde método foi apresentada na revista mundo PM, edição 39 de junho de 2011, intitulada 
“O tripé das decisões na condução do projeto”.  
Conteúdo 

 Conceitos e fundamentos de projeto (teoria adaptada à realidade prática) 
 Construção do âmbito do projeto, desdobramento do escopo do projeto, identificação 

e planejamento das entregas no tempo e validação de acordos de trabalho do projeto 
(prática simulada). 

Resultado Esperado 
 Os participantes serão capazes de estruturar de forma efetiva qualquer projeto, pois o 

modelo de treinamento foi criado para garantir a utilização do método em qualquer 
projeto real, já no dia seguinte. 

Workshop de identificação e gestão de Riscos em Projetos 
 8 horas (4 horas teoria + 4 horas prática) 
O objetivo desta oficina de trabalho é capacitar os participantes a utilizar e colher benefícios 
de métodos simples e versáteis que garantem uma identificação assertiva e um controle dos 
riscos do projeto de maneira simples e robusta, através dos métodos Bow Tie e o Lean Risk 
Overview Matrix (exclusivo). Ambos os métodos foram apresentados na revista mundo PM 
edição 54 de dezembro 2013, intitulada “Inteligência preventiva em projetos”.  
Conteúdo 

 Conceitos e fundamentos de risco em projetos (teoria adaptada à realidade prática) 
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 Identificação de fontes de riscos relacionadas ao contexto do projeto, identificação de 
riscos, analise dos riscos (priorização e proximidade) e respostas aos riscos. Prática 
simulada da filosofia de analise “causa(s) – evento – efeito(s)”. 

Resultado Esperado 
 Os participantes serão capazes de identificar, analisar e responder aos riscos de 

projetos reais, pois o modelo de treinamento foi criado para garantir a utilização do 
método em qualquer projeto real, já no dia seguinte. 

Workshop - Qualidade em Produtos e Serviços 
8 horas (4 horas teoria + 4 horas prática) 
O objetivo desta oficina de trabalho é estimular os participantes no uso da “competência 
analítica” para construção de soluções em produtos e serviços com visão do “Ciclo de Vida” no 
que diz respeito a manufatura, operação, manutenção, sustentabilidade e custo do produto 
durante todo seu ciclo de vida. O método utilizado é inédito no mercado, pois comtempla a 
filosofia DFX (Design for Excellence). Durante a prática utilizaremos a visão de engenharia 
reversa para avaliar diversas soluções em produtos (inclusive seus concorrentes) atualmente 
disponíveis no mercado. O propósito será analisar cada “design” e descobrir possíveis 
soluções inovadoras não contempladas atualmente nos mesmos. 
Conteúdo 

 Conceitos e fundamentos sobre as escolas da qualidade, dimensões da qualidade e 
visão de ciclo de vida de produtos e serviços. 

 Identificação de atributos relacionados às dimensões da qualidade e ciclo de vida do 
produto. 

 Análise de contexto, mercado e desenvolvimento de soluções (em ambiente simulado) 
de produtos com alto valor agredado. 

Resultado Esperado 
 Os participantes serão capazes de saber utilizar o método para propor e estudar 

alternativas nas soluções de novos produtos e serviços que possam trazer o equilíbrio 
das funcionalidades disponibilizadas; fruto de uma visão holística e sistêmica do 
mercado estudado. Será possível entender, traduzir e gerar “valor percebido” os 
clientes. O modelo de treinamento foi criado para garantir a utilização do método em 
qualquer projeto real, já no dia seguinte. 
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Workshop – Maturidade Emocional em Projetos 
 8 horas (4 horas teoria + 4 horas prática) 
O objetivo desta oficina de trabalho é estimular a autoconsciência e a consciência social 
visando potencializar atributos individuais e mecanismos comportamentais que estimulem e 
promovam relações duradouras com stakeholders para que estes efetivamente apoiem os fatores de 
sucesso do projeto. A filosofia desde método foi apresentada na revista mundo PM, edição 64 
de agosto de 2015, intitulada “Inteligência emocional e o ideograma CHA – Gerenciando 
relacionamentos em ambientes de projetos”.  
Conteúdo 

 Conceitos e fundamentos de cognição, liderança, bioeconomia e economia 
comportamental. 

 Os problemas básicos dos seres humanos aplicados em projetos e os perfis cognitivos 
relacionados à prevenção e solução de problemas. 

 Compreensão sobre objetivos comuns e distintos dos stakeholders em projetos. 
 Maturidade emocional e consciência social. 

Resultado Esperado 
 Os participantes serão capazes de compreender como potencializar o uso de seu perfil 

cognitivo e identificar quais são as legitimas conexões emocionais das relações e 
comunicação durante a jornada do projeto, corroborando de forma significativa na 
acurácia da previsibilidade sobre os resultados esperados do projeto. 

Informações complementares 
Investimento (cada treinamento por participante) 

 R$ 650,00 à vista ou em 2 x R$ 325,00 (neste valor estão inclusos material didático, 2 
(dois) coffee breaks e estacionamento). Não está incluso o almoço (porém o local do 
evento é de fácil acesso a estabelecimentos que oferecem este serviço). 

Local dos treinamentos 
 Hotel Faro - salão Zafira (veja infraestrutura no site www.farohotel.com.br) 
 Endereço: Rua Síria, 25 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos – SP (a 150 

metros do Center Vale Shopping). 
Observações (valido para qualquer treinamento) 

 Com o objetivo de garantir a atenção adequada do instrutor a cada indivíduo, as 
turmas são construídas com no máximo 15 participantes. 
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 Os treinamentos são ministrados aos sábados e/ou domingos. A confirmação da data 
do treinamento ocorre 15 dias antes da data programada, mediante a confirmação das 
inscrições dos participantes. 

 A desistência de participação no curso, após a confirmação, acarretará em multa 
equivalente a 50% do valor do treinamento. 

 Os treinamentos também podem ser ministrados “In Company” mediante a inscrição 
mínima de 10 participantes. 

 
Treinamentos Disponíveis em Breve 

Workshop de Gestão de Interesses 
 8 horas (4 horas teoria + 4 horas prática) 
O objetivo desta oficina de trabalho é capacitar os participantes a identificar e capturar 
desejos, interesses e expectativas de mercado, possibilitando a construção de uma base solida 
de requisitos para construção de soluções técnicas adequadas ao negócio e fidelização dos 
clientes, através de um método exclusivo, simples e robusto denominado Wandala (ou 
workshop de visão de interesses). Este método já foi testado com sucesso em diversos 
projetos de pequena, média e alta complexidade/tamanho.  
Workshop de Tomada de Decisões em Projetos 
8 horas (4 horas teoria + 4 horas prática) 
O objetivo desta oficina de trabalho é estimular os participantes na captura de dados para 
transforma-los em informações adequadas para analise, julgamento e tomada de decisões 
durante o progresso do projeto (execução, monitoramento e controle), minimizando assim 
impactos negativos, como crescimento desordenado de escopo, custo e prazo, através de um 
método exclusivo, simples e robusto denominado LPD (Lean Project Direction). 
 gpsimples tem uma linha de raciocínio bem distinta do que é apresentado  

atualmente no mercado de capacitação em gestão de projetos! 
 gpsimples não é certificação, é qualificação com aplicação robusta e 

simples ao ambiente real! 
Mais informações: contato@gpsimples.com ou acesse www.gpsimples.com 


