PROJECT MANAGEMENT
A especialidade do Project Management conta
com mais de 20 anos de experiência e está
respaldada por instituições com reconhecimento
®
®
internacional (PMI , IIBA ).
Conta com recursos, serviços especializados e
soluções personalizadas no PM Traditional e
Ágil, bem como com processos de seleção
meticulosos para a seleção do candidato idôneo,
além de um modelo de seguimento de serviços, o
qual permite o desenvolvimento de talentos
alinhados ao negócio e a criação de um plano de
continuidade do serviço de consultoria, capacitação pessoal e capacitação em modo presencial
e On-Line (Certificação ISO 9001). O Project
Management é um aliado das ferramentas PPM
(Daptiv PPM, CA PPM).
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PROJECT MANAGEMENT
PROJETOS RUINS IMPLICAM EM CONSEQUÊNCIAS
CATASTRÓFICAS
Hoje em dia as organizações apresentam um alto índice de fracasso
em seus projetos, situação que implica desperdício de recursos,
orçamento, perda de clientes e pagamento não só multas e penalidades, mas também um alto custo de oportunidade.
Como consequência há uma diminuição da lucratividade, da credibilidade, do prestígio e do posicionamento da organização no mercado.
UMA PROPOSTA RESPALDADA
Na PRAXIS temos mais de 20 anos de experiência na implementação
de melhores práticas; graças a isso, conseguimos o sucesso dos
nossos projetos que estão avalizados pelo Project Management
®
Institute (PMI ), através da certificação do Registered Educational
®
Provider (REP ) e dos processos de consultoria e Capacitação
certificados na norma de qualidade ISO 9001: 2015.
Nossos serviços especializados se baseiam em:
PM TRADICIONAL E ÁGIL
PROCESSO DE SELEÇÃO
MODELO DE VALOR
CAPACITAÇÃO
COACHING
Tudo isso garante o trabalho em conjunto com os melhores líderes certificados como
Project Manager na área de Direção de Projetos.

TEMOS O NECESSÁRIO PARA SEU NEGÓCIO

Diminuição do número de
iniciativas de conflito, não
alinhamento e projetos não
requeridos.

Alinhamento das expectativas dos seus colaboradores com os da empresa.

Aumento do número de
projetos bem-sucedidos,
graças à otimização dos
recursos e processos
internos.

Redução de custos e do
Time to Market rapidamente
visível, caso sejam
executados os projetos
estritamente necessários.

Consultoria PM Ágil e Tradicional
Na PRAXIS entendemos o seu negócio e desenhos juntamente com
você a solução mais conveniente com a finalidade de implementar
as melhores práticas Ágil e/ou tradicional de Gerenciamento de
Projetos.
Oficina de Projetos e Ferramentas PPM (CA PPM, Daptiv PPM, MS
EPM, JIRA, RALLY)

Otimização do acesso à
informação e aos resultados precisos para a
tomada de decisão
oportuna, alinhada com o
seu planejamento
estratégico.

Fornece uma plataforma de controle, acompanhamento e suporte que
garante os resultados que sua empresa exige.
Consultoria e Viveiro PM:
Oferecemos um esquema que alinha com as necessidades de força
de trabalho e capital intelectual da sua organização, sempre sob a
premissa de ganhar eficiência e produtividade
Seminários e cursos PM*:
(Modalidade Presencial e E-learning)
Baseamo-nos em metodologias e processos avaliados pelo PMI® e
ISO 9001; temos instrutores especializados que brindam aos assistentes às ferramentas necessárias para que cada projeto seja realizado
com sucesso.
*Certificação Norma de Qualidade ISO 9001:2015

Consultoria:
Na PRAXIS, entendemos o seu negócio e desenhamos junto com você
a solução mais conveniente com a finalidade de implementar as
melhores práticas de Gerenciamento de Projetos.
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(Guia PMBOK®). High Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, PMI, CAMP,
PMI-RMP, PgMP, Consultant Registry logo, RCP logotipo, PMBOK e PMP são marcas
registradas do Project Management Institute.

Garantia de supervisão e
controle de processos que
nossa equipe de especialistas gerencia.

