
» Como executar a estratégia com êxito por meio da gestão de programas e portfólio?
» Como maximizar o valor do portfólio e alinhar os projetos à estratégia da organização?
» Quais projetos deveriam ser incluídos no portfólio e por quê?
» Quais são os critérios adequados para seleção de projetos?
» Como ter certeza de que o Escritório de Gestão de Projetos está desempenhando bem o seu papel?

Você irá encontrar as respostas a essas e outras questões na simulação Portfólio Power™. O Workshop foi desenvolvido para 
abordar os os fatores de sucesso na gestão de Portfólio de Projetos, baseado na experiência de especialistas de todo o mundo 
e em conformidade com as melhores práticas em Gestão de Programas e Portfólio.

O Workshop Portfólio Power™ está alinhado às melhores práticas e aborda os processos chave da gestão de Portfólio:
» Identi�cação
» Seleção
» Categorização

» Priorização 
» Avaliação
» Balanceamento do Portfólio

Foco em Gestão de Projetos e de Portfólio de Projetos

SOLUÇÕES
Durante a simulação, os participantes desenvolvem habili-
dades práticas por meio de uma experiência real em gestão de 
Portfólio, o que envolve, ritmo acelerado de tomada de 
decisões em relação aos componentes do Portfólio, comunica-
ção ativa entre o Comitê de Portfólio e o Escritório de Gestão 
de Projetos, bem como o entendimento das expectativas do 
Cliente/Acionista e de outros stakehoders importantes.

Portfólio Power™ permite aos participantes gerenciar 
ativamente um portfólio de projetos “real” em uma organiza-
ção orientada à inovação simulando dois anos e meio de 

atividades. As situações propostas e os fatores de sucesso que 
fazem parte desta experiência, proporcionamuma oportuni-
dade única aos participantes para solucionar desa�os referen-
tes ao tema Portfólio de Projetos, em qualquer organização.

Um aspecto importante da simulação é a inclusão do contínuo 
monitoramento do desempenho e do valor, o que é calculado 
com base nas ações e decisões tomadas pelos participantes – 
válidos tanto para o portfólio com um todo quanto para cada 
um de seus componentes.
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O VALOR DA GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS



Os objetivos de aprendizagem do Portfolio Power™ são:

» Relacionamento entre gestão de projetos, programas e portfólio

» Interligação entre Portfólio, projetos e a estratégia corporativa 

» Papéis e responsabilidades do Comitê Diretor

» Funções e desempenho do Escritório de Projetos

» Importância dos relatórios de gestão de portfólio

Formato: Jogos de negócio – Simulação 

Público-alvo: Qualquer pessoa envolvida no 
processo de gestão de Portfólio, incluindo: 
    » Gerentes de Portfólio
    » Membros da Equipe do Escritório 
 de Gestão de Projetos
    » Gerentes de Projeto
    » Gerentes de Estratégia e Investimentos

Aderente a: PMI® Portfólio Management Standard

Tamanho da equipe: 4-6 participantes

Número de equipes: de 1 a 4 equipes

Facilitador: Facilitador Certi�cado

Idiomas: Português, Inglês

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

DETALHES DO PRODUTO

A OPINIÃO DE ALGUNS CLIENTES

“Realidade, timing, interação com 
outros membros da equipe. Portfólio 
Power é uma experiência casual e 
divertida que simula a vida real 
incrivelmente bem e, portanto, 
proporciona um aprendizado muito 
proveitoso.”

Hugh Woodward, PMP, PMI Fellow
Ex-Presidente,

Project Management Institute®

“O workshop é ótimo. Ele nos leva a 
pensar em situações reais e a aplicar 
conceitos na prática em um ritmo 
acelerado e com um ambiente de 
aprendizado casual e divertido. Os 
cenários são muito reais. Os conceitos 
seguramente serão aplicados em  
nossa empresa.”

Debby Jessie,
Kroeger

“Portfólio Power é uma ferramenta de 
treinamento baseada em cenários 
realísticos para trazer claro entendi-
mento ao participante das relações de 
causa e efeito na gestão de Portfólio de 
Projetos. Também envolve o partici-
pante em um divertido exercício de 
team building.”

Mark Heitkamp, PMP®
Vice-President, Escritório de Projetos

American Modern Insurance Group
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