Através da utilização das metodologias
TenStep, já testadas e aprovadas para
gerenciar e executar todos seus projetos, você
terá uma grande vantagem sobre seus
concorrentes.

You can manage!

Aumente sua rentabilidade e sua posição no
mercado. Execute seus projetos de forma mais
rápida e com maior produtividade, qualidade e
economia!

Consultoria à Treinamento à Metodologias
A TENSTEP É UMA INOVADORA NO FORNECIMENTO DE METODOLOGIAS,
TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Assim como um construtor necessita de uma planta para construir uma casa, a
gerência de projetos requer uma planta para obter sucesso. Para garantir a
satisfação de seus clientes, você necessitará de uma planta sobre como
você planejará, executará e gerenciará os projetos.
A Tenstep fornece uma linha completa de serviços de consultoria,
personalização, implantação e execução em Gerenciamento de
Projetos, um completo currículo de treinamento sobre
Gerenciamento de Projetos e relacionados, e Metodologias
Empresarias sobre Gerenciamento de Projetos, Implantação
de um PMO e Gerenciamento de Portfolio.
VALOR PROPOSTO
Nós investimos nosso tempo e nosso esforço para
desenvolver estes importantes processos de
negócio, de uma maneira que você não
necessita desenvolve-los. Nós também
atualizamos e aperfeiçoamos estes importantes
processos de negócio, de modo que você não
precisa atualizá-los.
TENSTEP WORLDWIDE
A TenStep Processo de Gerenciamento de Projeto, esta
atualmente disponível em Inglês, Português, Espanhol,
Alemão, Chinês, Francês, Holandês, Italiano, Romeno, Croata,
Grego, Polonês, Húngaro e Russo e conta com o apoio de
escritórios nos:
Estados Unidos
México
Croácia
Polônia

Brasil
Itália
Alemanha
Hungria

Bélgica
Romênia
Grécia
Egito
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França
Espanha
China
Ucrânia

VISÃO
A Visão da TenStep é, “Ser referência como melhor fonte de conhecimento e capacitação em gerência de
Projetos”
MISSÃO
A Missão da TenStep é, “Oferecer aos nossos clientes, soluções que os capacitem a atingir seus objetivos
estratégicos, através da gerência de projetos“
TENSTEP – WE HELP YOU RAISE THE BAR!™
Personalização e implementação das metodologias e os serviços relacionados, não são as principais
competências da maioria das empresas. Nós sabemos como fazer! Nós lhe auxiliaremos nas
implementações, que resultarão na economia de seu tempo e na minimização das frustrações e dos enganos
normalmente cometidos.
A TenStep Brasil oferece serviços e consultoria para auxiliar sua empresa a abrir a potencialidade. Todos
nossos serviços podem ser personalizados de acordo com as necessidades da sua empresa.
TREINAMENTO DA TENSTEP
A TenStep compreende o valor de criar um treinamento de primeira-classe para as atividades de
gerenciamento de projetos. Nossos cursos foram projetados para encontrar-se com as necessidades dos
gerentes de projetos, gerentes de mudanças, analistas de negócio, executivos e diretores que dirigem
projetos e escritórios de gerenciamento de projetos.
Todos os cursos TenStep, podem ser personalizados conforme as necessidades da sua empresa. Você pode
utilizar os cursos disponíveis, para elaborar seu próprio curso de três ou quarto dias, para satisfazer as suas
necessidades.
TODOS OS CURSOS SÃO REGISTRADOS E QUALIFICDOS PARA
PDUs – PROFESSIONAL DEVELOPMENT UNITS PELO PMI
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Gerenciamento de Projetos - Preparação para o Sucesso! - 32 horas
Gerenciamento de Projetos - Foundation - 16 horas
Gerenciamento de Projetos - Visão Geral - 8 horas
Gerenciamento de Projetos - Visão Geral para Executivos - 4 horas
Construir um Cronograma - 8 horas
Estimativa e Previsão (Forecasting) - 8 horas
Garantia de Qualidade e Gerenciamento de Projetos - 8 horas
Gerenciamento dos Riscos - 8 horas
Como Montar um Escritório de Projetos (PMO) - 8 horas
Coletar Efetivamente as Exigências de Negócio - 16 horas
É Outros...

Workshops
S Implantação de um Escritório de Projetos (PMO)
SProject QuickStart
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