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Últimas Notícias

Siegen adota ferramenta de gerenciamento de projetos
A Siegen, consultoria especializada em Projetos de Informação e Recuperação Judicial, acaba de adotar a
ferramenta PMBOK (Project Management Body of Knowledge), que é um guia fornecido pelo PMI (Project
Management Institute) e descreve a somatória de conhecimento e as melhores práticas dentro da área
de gerenciamento de projetos. A adoção dessa ferramenta é mais uma das ações da empresa para
garantir as permanentes qualificação e atualização do gerenciamento de projetos.
Para melhor utilização e sucesso da implantação da nova ferramenta, a empresa ofereceu para seus
consultores um 'Treinamento de Administração de Projetos'. O curso foi ministrado pelo Professor Amaru
Maximiano, docente da Universidade de São Paulo - USP, e permitiu que os consultores pudessem
aprender na prática os conhecimentos didáticos que alguns deles haviam adquirido em cursos de pósgraduação e MBA. De acordo com o professor Amaru, o PMBOK oferece à empresa a vantagem de
acompanhar os processos de maneira sistemática para lidar com o gerenciamento de um projeto.
A ferramenta foi criada em meados de 1980 pelo Project Management Institute (PMI), organização
profissional fundada em 1969, e já está em sua terceira edição. No Brasil, a ferramenta foi introduzida
pelas representações locais do PMI, como o PMI São Paulo, e instituições universitárias, especialmente a
USP, que abrigou a criação do PMI São Paulo. A ferramenta é usada por empresas de grande porte no
exterior e também no país, entre elas Votorantim, Siemens, Brown Boveri, Promon e HP.
Sobre a Siegen
No mercado há mais de 10 anos, a consultoria Siegen, que já reestruturou mais de 40 empresas, prioriza a
utilização de técnicas e ferramentas de ponta, investindo continuamente no seu quadro de Consultores.
Sobre o PMI
Sediado na Pensilvânia, Estados Unidos, o PMI® (Project Management Institute) é uma organização sem
fins lucrativos de profissionais da área de gerenciamento de projetos. Ele visa promover e ampliar o
conhecimento existente sobre gerenciamento de projetos e assim melhorar o desempenho dos
profissionais e organizações da área. Fundado em 1969, o PMI tem hoje cerca de 150 mil filiados em todo
o mundo, é a associação profissional mais importante na área de gerenciamento de projeto.

