título del proyecto:

project canvas

CRIADO PELA:
ONDE QUANDO:

propósito
Que intenção incentiva o projeto? (causa e necessidade)
Por que esse projeto é significativo e importante? e para quem?
Como esse projeto mudará o futuro? e para quem?

ORÇAMENTO

EQUIPE

CONDIÇÕES

Quanto dinheiro é necessário /
e disponível?

Quem é / deve fazer
parte do projeto?

… para a EQUIPE (interna / externa)

… na equipe central

Forças conhecidas,
fatos, eventos e pessoas
que influenciam o projeto.

… para RECURSOS

… na equipe ampliada

… O que / quem está apoiando o projeto?

As datas de validade de ...

… como parceiros externos

… O que / quem está atrasando o projeto?

… resultados intermediários

Marcos

MOMENTOS A COMEMORAR
Quais são as fases importantes do progresso?

QUALIDADE
O que torna o CLIENTE mais feliz quando se trata de ...
… o RESULTADO do projeto?
… os marcos para alcançar o resultado?
… como ser informado / envolvido durante o projeto?

… decisões cruciais

… como líder / gerente de projeto

… realizações visíveis / mensuráveis

resultado

cliente

Quais entregas o projeto para
o cliente exatamente?

Quem é realmente o cliente?

É sim ...

… pagar o projeto (PATROCINADOR)

… um novo produto ou um novo serviço?

… iniciar e parar o projeto (PROPRIETÁRIO)

… novas revelações / conhecimento?

… são impactados pelos resultados
(BENEFICIÁRIOS)

Pessoas que ...

No caso de vários clientes:
Existem conflitos conhecidos?

RECURSOS
Quais recursos são necessários?
… local de trabalho
… instalações para reuniões (presencial / online)
… ferramentas (incluindo software) e materiais

oportunidades + riscos
Que eventos futuros podem comprometer seriamente ou melhorar o projeto, se ocorrer?
Se você tem certeza de que um evento futuro ocorrerá ou poderá influenciá-lo, não é RISCO, mas CONDIÇÃO.

Tempo
Quando o projeto realmente começa? O que é necessário para isso? (por exemplo, preparativos, documentos, aprovações)
Quando o projeto será encerrado? O que é necessário para isso? (por exemplo, documentos, aprovações)
Quão flexíveis são as datas de início e término do projeto? Qual a flexibilidade das datas de vencimento dos MARCOS?
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