TREINAMENTO
Na especialidade de ”Capacitação a Medida", temos
uma certificação ISO 9001-2015 (Sistema de Gestão
de Qualidade), que nos permite oferecer padrões
elevados dos nossos serviços, oferecendo a "Consultoria de Capacitação", com base nos diagnósticos do
conhecimento dos recursos e personalização para
qualquer tipo de área, empresa ou setor, buscando
padronizar as habilidades do pessoal com as melhores
práticas, otimizando o uso de ferramentas e processos
existentes em cada empresa.
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TREINAMENTO
ALTO ÍNDICE DE DESISTÊNCIA DOS SEUS COLABORADORES?
Hoje em dia as organizações têm problemas devido à falta de
compromisso dos colaboradores e isso ocorre porque os mesmos não
estão totalmente capacitados para as atividades que sua posição
exige. Estudos atuais mostram que as organizações sofrem constantes perdas econômicas devido a alta taxa de evasão laboral e ao
contratar novo pessoal, o custo é ainda mais alto. Isso combinou que,
ao mesmo tempo, eles enfrentam constantes mudanças tecnológicas,
o que torna necessário investir em capacitação.

Contamos com mais de 20
anos de experiência na
área de TI, tendo como
objetivo oferecer planos
integrais de capacitação.

Otimização do tempo, uma
vez que uma equipe
treinada possa melhorar
sua produtividade.

MAXIMIZE O DESEMPENHO DO SEU PESSOAL
Na PRAXIS contamos com serviços especializados em Capacitação e
nos ajustamos ao Core Business e às necessidades de cada uma das
organizações, compreendendo os processos meticulosos e finos que
cada uma lida, desta forma os serviços de capacitação oferecidos
estão completamente desenhados na medida da sua demanda.

Aumento da qualidade do
trabalho após treinamento
com as melhores práticas
do mercado.

Nossos serviços de capacitação promovem economias significativas
em tempo e custos, diminuindo 12% da desistência laboral, através
de instrutores totalmente capacitados e com experiência no campo
tecnológico, permitindo que nossos processos de capacitação se
baseiem em problemas reais e soluções verídicas que se enfrentam
dia a dia nas organizações.

Somos uma empresa líder
no mercado uma vez que
temos consultores a nível
internacional, com base
nos compromissos e
valores dos nossos clientes
e colaboradores.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Ao obter a certificação do SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDAD ISO
9001-2015, oferecemos os melhores padrões de qualidade, o que
garante qualquer organização que deseje perdurar ao longo do
tempo. Oferecemos também Capacitações que ofertam pessoas
preparadas e competentes que unam seus esforços e contribuam
positivamente para a realização das metas e objetivos propostos em
suas diferentes áreas de trabalho. Com a finalidade de criar uma
vantagem competitiva, a PRAXIS e a especialidade de Capacitação
oferecem programas de treinamento presencial e on-line, capazes de
melhorar o desempenho dos funcionários.

Desde 2012, a PRAXIS está
certificada pelo International Institute of Business
Analysis (IIBA) como
fornecedor de educação
aprovada e está habilitada
para otorgar CDUs,
"Unidades de Desenvolvimento Profissional".

NOSSA ESTRATÉGIA
DE CAPACITAÇÃO

Modelo Capacitação - Cliente
Análise interna com detecção
de lacunas de necessidades.
Propostas de Artefatos e
processos de Melhores Práticas.

Desde 2001, a PRAXIS está
certificada no Registered
Educational Provide (REP)
pelo Project Management
Institute (PMI), o que nos
permite oferecer
certificações de administração de projetos.

Avaliação do processo atual.
Entrevista personalizada
e de grupo.

Avaliação de perfil
por colaborador.

Geração de Relatórios de
descobertas e sugestões.

Contamos com o programa
de certificação ISTQB
(International Software
Testing Qualifications
Board), reconhecido como
padrão internacional para
Provadores de Software
(Software Testers).

Cursos oficiais em
diferentes plataformas de
Business Intelligence e Big
Data para administradores
e desenvolvedores, o que
lhe permitirá obter maior
reconhecimento no
mercado.

