Project Management Office
Flexibilidade do Escopo das Entregas do PMO (De A a Z)
PMO de Gestão de
Terceiros

PMO de Integração
de ERP Nível Global

Setor de Navegação
✓
✓
✓
✓
✓

Levantamento de requisitos
Definição de cronograma
Relacionamento com Stakeholders
Análise de Andamento
Condução do Status Report (...)

PMO de
Reestruturação

Setor de Energia
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Levantamento de requisitos
Definição de cronograma
Relacionamento com Stakeholders
Análise de Andamento
Condução do Status Report
Avaliação crítica dos entregáveis dos
provedores de solução
Medição de Indicadores (KPIs) (...)

Setor Químico
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Levantamento de requisitos
Definição de cronograma
Relacionamento com Stakeholders
Análise de Andamento
Condução do Status Report
Controle Financeiro
Análise de impactos de GMO
Estratégia de Comunicação e Treinamento
Planos de Comunicação e Treinamento
Gestão de Iniciativas de Cultura (...)

Experiências distintas, em empresas de diferente porte, para endereçar desafios na medida certa
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Deck de Credenciais & Serviços de Consultoria
O quê oferecemos? Tópicos da Agenda Executiva

Modelos de
Operação &
Gestão
- Adoção de Novos
Modelos a partir de
metodologias
consagradas
- Envolvem uma
mudança holística
em pessoas,
processos e
ferramentas
- Foco em
transformação
organizacional

Redução de
Custos &
Excelência
Operacional
- Revisão de cadeias
de processo
específicas
- Maior foco em
redução de custos
- Além de mitigação
de riscos e ganhos
de qualidade em
seus resultados.

Suporte à
Implantação
de Projetos

Necessidades
de Tecnologia
da Informação

Inovação &
Crescimento
Sustentável

- Adoção de
conceitos, práticas
e ferramentas para
suportar projetos
- Como as de
Gestão de Projetos
(PMO)
- E também de
Gestão da Mudança
Organizacional
(GMO)

-Levantamento de
requisitos e
avaliação de
ferramentas
-Desenho funcional
de mudanças
sistêmicas
-Desenvolvimento
de soluções semiautomáticas
(robôs)

-Adoção de novas
abordagens
acadêmicas
- Desenho de
soluções
inovadoras
- Negócios com
impactos
econômicos,
sociais e/ou
ambientais
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Deck de Credenciais & Serviços de Consultoria
Como entregamos? Modalidades de Construção e Entrega do Serviço

Transformação

Capacitação

Alocação

Indicada para necessidades de
alta complexidade, urgência
na entrega de soluções e
ausência de equipe interna
capacitada e/ou
disponível!foco emResultados

Indicada para transformações de
longo prazo, a partir da
capacitação do staff e liderança
em resposta a gaps de
competência pré-identificados.

Indicada para
operacionalização de projetos
previamente estruturados, com
entregas geridas pelo cliente
em prazo a ser definido.

Entrega Produtos &
Resultados

Realiza sessões de Team
Building

Aloca tempo de Consultores
Experientes
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Exemplos de Credenciais
Algumas Experiências da Addunt
Modelo de Atuação

Breve Histórico
A Addunt Consulting foi fundada por executivos
formados por grandes empresas globais de
consultoria, completamente voltados para geração de
resultados concretos e entrega de soluções simples
e inovadoras em questões complexas do mercado
corporativo.
Atuamos desde o nível estratégico ao operacional,
desde serviços de consultoria de alto valor agregado,
até a capacitação das lideranças e implantação das
iniciativas de mudança no “chão” de fábrica.
Oferecemos serviços especializados por tipo de função
organizacional, como também serviços de gestão de
programas / projetos e processos para quaisquer
segmentos de atuação.

Tipicamente, os resultados de nossos serviços se
traduzem em benefícios para nossos clientes, tais
como eficiência de custo, desenvolvimento de novos
negócios, compliance, gestão de riscos, dentre
outros.
Desse modo, aliando nossos conhecimentos,
experiências e metodologias à constante busca pela
excelência em serviços, que entregamos “soluções
que agregam valor ao negócio”.
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Clientes da Addunt

O

Flávio Horovitz

Alessandra Cardoso

Suzana Lee

flavio.horovitz@addunt.com.br
Tel.: (21) 98890-5610

alessandra.cardoso@addunt.com.br
Tel.: (21) 99396-5034

Suzana.lee@addunt.com.br
Tel.: (21) 98283-1010

www.addunt.com.br

