Conhecimento Especializado em
Gerenciamento de Programas e Projetos
Registro de Consultores do PMI

Encontrar a empresa certa de consultoria em Gerenciamento de Projetos pode otimizar
seus resultados de programas e projetos. Para encontrar seu parceiro perfeito, o Project
Management Institute oferece o REGISTRO DE CONSULTORES DO PMI - que contém
empresas de consultoria de gerenciamento especializadas em gerenciamento de projetos,
programas ou portfólios. Permita que nosso diretório online torne-se seu recurso de
conhecimento especializado para facilitar o benchmarking e aperfeiçoar os processos
visando um maior valor comercial.
■ Melhorar

a estrutura organizacional para entregar a gestão mais eficiente de projetos

■ Alavancar

metodologias de última geração que maximizam o gerenciamento de

programas e de portfólios
■ Alinhar projetos e programas com estratégia de negócios

Pesquise o Registro de Consultores por setor ou necessidades de projeto!
O PMI é a maior associação de membros de gerenciamento de projetos no mundo,
representando mais de 600.000 profissionais em mais de 185 países. Como líder de
pensamento global e recurso de conhecimento, o PMI desenvolve a profissão através de
suas credenciais e padrões mundiais, capítulos colaborativos, comunidades virtuais e
pesquisa acadêmica. Quando as organizações investem em gerenciamento de projetos
com o apoio do PMI, os executivos têm confiança de que suas importantes iniciativas
entregarão os resultados esperados, gerarão maior valor comercial e vantagem
competitiva.

Registro de Consultores do PMI
OBJETIVO • ESTRATÉGICO • EXPERIENTE

PMI.org/ConsultantRegistry

Programa de Consultores Registrados

Maximize Seu Investimento em Gerenciamento
de Projetos, Programas e Portfólios com um
Consultor Registrado do PMI
Procurando por uma empresa de consultoria em Gerenciamento de Projetos?
Se a sua organização está buscando assistência para ajudar a
otimizar suas técnicas de gerenciamento de projetos, não
precisa procurar mais nada além do Registro de Consultores
do PMI, o diretório online que permite que você pesquise
empresas de consultoria de gerenciamento de projetos,
programas ou portfólios.
A meta estratégica do Programa de Consultores Registrados do PMI é tornar o gerenciamento
de projetos o objetivo principal para todas as organizações. O programa fornece às
organizações os recursos para adotar, valorizar e utilizar o gerenciamento de projetos como a
chave para chegar ao sucesso.
“Na atual economia mundial, é essencial gerenciar projetos de modo efetivo.
O PMI visa unir organizações com consultores renomados que ofereçam
experiência e orientação em gerenciamento de projetos.”
Glenn E. Coughenour, Especialista Registrada no Programa de Consultoria

Todos os Consultores Registrados do PMI passam por um processo completo de
análise. Eles devem se constituir como uma entidade comercial bem estabelecida,
devem ter trabalhado em funções de melhoria de processos para diferentes
empresas de diversos setores. Atualmente, o Registro inclui mais de 80 empresas de
consultoria de gerenciamento em todo o mundo e ainda está se expandindo.

“Evitando o Caos”
À medida que sua organização continua a crescer em tamanho e escopo – assumindo
projetos ainda mais complexos – é importante assegurar que os mesmos avanços sejam
refletidos em suas práticas, processos e metodologias de gerenciamento de projetos.

Links rápidos:
Visite o Registro de Consultores
do PMI e comece sua pesquisa
hoje:
http://www.consultantregistry.pmi.org

Entre em contato com
rcpspecialist@pmi.org em caso de
dúvidas.

Devido ao grande número de empresas de consultoria de gerenciamento de projetos, pode
ser um desafio encontrar uma que atenda às suas necessidades. O Registro de Consultores
do PMI ajuda você a “evitar o caos” e a procurar por empresas de consultoria de
gerenciamento de projetos, programas e portfólios que se adaptem aos seus critérios de
seleção.
Se você precisa de mais informações antes de tomar uma decisão, cada empresa de
consultoria fornece estudos de caso para suas áreas de conhecimento ou experiência no
setor. Estudos de caso descrevem um trabalho de consultoria típico e as soluções
entregues. Isso pode ajudá-lo a compreender a competência da instituição e adequá-la à
sua organização antes de decidir.

Como os Consultores Registrados do PMI podem ajudar a sua organização?
■

Avaliando objetivamente o que você faz atualmente em comparação com as
melhores práticas reconhecidas do setor.

■

Identificando discrepâncias em sua prática de gerenciamento de projetos.

■

Concentrando-se nas discrepâncias como oportunidades para orientar as
melhorias em resultados comerciais e desempenho.
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Três Motivos para Utilizar um Consultor de Gerenciamento de
Projetos
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Dê o primeiro passo para aumentar as capacidades de gerenciamento
de projetos de sua organização. Visite PMI.org/ConsultantRegistry hoje
para encontrar a consultoria certa para você.
Para Maiores Informações sobre o Programa de Consultoria Registrada
Entre em contato com rcspecialist@pmi.org ou atendimentobrasil@pmi.org

