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Sobre a PMQuality Gestão de Projetos
A PMQuality é uma empresa 100% brasileira, criada em 2004 com o objetivo de
atender o mercado de energia com soluções inovadoras nas áreas de gestão
(Qualidade, Projetos, Processos e Conhecimento). Com a ampliação do seu quadro
de especialistas tornou-se uma das principais fornecedoras de soluções em:
•

Gestão de Projetos Programas e Portfólios em alinhamento com o PMI e a ISO;

•

Desenvolvimento de Metodologias Operacionais;

•

Implantação de Sistemas Integrados de Gestão;

•

Implantação de Sistemas de Gestão de Qualidade;

•

Treinamento;

•

Consultoria Empresarial.

Atuando hoje no país e no exterior a PMQuality oferece um amplo espectro de
serviços buscando atender sempre as necessidades de seus clientes de forma eficaz
e integrada.
O principal objetivo da empresa é oferecer serviços de qualidade e que conduzam a
uma relação ética, mutuamente benéfica e duradoura com seus clientes e parceiros.

Os serviços oferecidos pela PMQuality são estruturados mediante suas duas
unidades de negócio e são liderados por profissionais de renome em suas áreas de
atuação:
•

Unidade de Consultoria e Serviços Especializados e

•

Unidade de Desenvolvimento Pessoal.

Unidades de Negócio
Unidade de Consultoria e Serviços Especializados:
É a responsável pelo atendimento ao mercado empresarial nas questões

relacionadas à administração empresarial, gestão de qualidade, gestão de processos
operacionais, gestão de projetos e portfólios. De acordo com a necessidade do
cliente, nossos especialistas podem atuar em regime de dedicação exclusiva (dentro
das unidades do cliente) ou em regime presencial com visitas agendadas e serviço de
atendimento remoto.
Nossos serviços estão estrategicamente divididos segundo três segmentos:

Administração Empresarial:
Responsável pelas ações voltadas a Arquitetura Empresarial, Planejamento
Estratégico e a implantação de Indicadores de Desempenho.

Gestão de Projetos, Programas, Portfólios e Processos:
Neste segmento estão contidas as ações de implementação de Escritórios de
Projetos (PMO - Project Management Office), Gestão de Projetos, Programas e
Portfólios, estruturação de Metodologias para Gerenciamento de Projetos, Sistemas
Integrados de Gestão, Sistemas de Gestão da Qualidade e Escritório de Processos.

Coaching e Mentoring Aplicados a Gestão de Projetos:
Denominado 3+, o serviço de Coaching e Mentoring da PMQuality foi idealizado
para o mundo empresarial e próprio para a Gestão de Projetos. Consiste na união
dos pontos mais significativos da abordagem do Coaching e do Mentoring onde
através de encontros periódicos e com treinamentos individualizados torna-se
possível obter resultados significativos em tempo reduzido em comparação com

outros processos existentes no mercado.

Os serviços oferecidos pela PMQuality são estruturados mediante suas duas
unidades de negócio e são liderados por profissionais de renome em suas áreas de
atuação:
•

Unidade de Consultoria e Serviços Especializados e

•

Unidade de Desenvolvimento Pessoal.

Unidade de Desenvolvimento Pessoal:
Concentra todas as ações da PMQuality referente a cursos, treinamentos, e a
qualificação profissional nas modalidades in company, presencial ou à distância. Esta
unidade de negócio é composta por quatro iniciativas, todas com propostas
exclusivas e que permitem o acesso a todos os níveis de formação e maturidade
profissional. São elas:
PMQ - Education Center:
O PMQ - Education Center, tem por objetivo integrar as ações de criação,
desenvolvimento e compartilhamento de conteúdo educacional/técnico, sempre
relacionado com os temas empresariais e das áreas de negócios.
Subdividido em:
•

PMQuality On-line;

•

PMQ Highlight;

•

Fórum PMQuality e

•

PMQuality Gestão de Projetos

No PMQ - Education Center estão disponíveis diversos artigos, apresentações em
vídeos e outros materiais sobre Sistemas de Gestão, Gestão de Projetos, Gestão de
Portfólios entre outros. Visite o site: www.pmaquality.com.br/ec

PMQ - On Line:
Os treinamentos oferecidos pelo PMQ On-Line visam unir excelência acadêmica,
experiência corporativa e flexibilidade de tempo. Ideal para você que deseja ampliar
seus conhecimentos, rever conceitos importantes, obter e/ou se preparar para
certificações profissionais.
PM Fiel Day:
O PM FIELD DAY é o business game (jogo empresarial) da PMQuality. É a maneira
ideal de estimular e desenvolver os membros das empresas nas questões
relacionadas à liderança e a gestão de projetos. O PM FIELD DAY reproduz a
realidade encontrada nos projetos através de atividades práticas realizadas ao ar
livre com equipes de normalmente cinco integrantes. As atividades propostas
permitem ao profissional se inserir no contexto da sustentabilidade e preservação do
meio ambiente além das consagradas práticas de gestão de projetos.
PMQ Master Class:
Inspiradas nas célebres master classes realizadas por Maria Callas na prestigiada
escola de música Juilliard em Nova York, o Grupo PMQ inova ao unir música, dança e
gestão em uma aula lúdica e interativa, sempre tratando de temas específicos do
universo da gestão de projetos e de qualidade.

web: www.pmquality.com.br
e-mail: contato@pmquality.com.br
Tel: (21) 3228-7282

