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Sucesso Comercial Através de Soluções
Inovadoras de Gerenciamento de Projetos

Business SuccessThrough Innovative
Project Management Solutions

Pathfinder é líder mundial no campo de Gerenciamento de Projetos de
Instalações Industriais, que está em constante evolução. Desde 1975, a
empresa tem fornecido às Indústrias de Processo seus serviços de
consultoria, treinamentos relacionados ao gerenciamento de projetos
adaptados às necessidades específicas de cada cliente e/ou projeto, e
profissionais de projeto.

Pathfinder is a global leader in the rapidly changing world of Capital Plant
Project Management. Since 1975, it has provided the Chemical Process
Industry with project management consulting, customized project
management-related training and project professionals.

A missão da Pathfinder é oferecer soluções otimizadas de gerenciamento
de projetos às Indústrias de Processo, resolvendo as situações complexas
de cada projeto e as suas necessidades organizacionais. Para desempenhar
esta missão, a empresa conta com sua experiência técnica totalmente
independente e voltada para a “empresa proprietária do projeto”, cobrindo
com seus “experts” todos os elementos relacionados ao gerenciamento do
projeto, o que permite lidar com as complexidades dos desafios de execução
de pequenos e grandes projetos.

Pathfinder’s mission is to provide the Chemical Process Industry with the
optimum project management solutions to complex project situations and
organizational needs. The company achieves this by relying on its totally
independent, owner-oriented, full coverage project management expertise,
which has enabled it to deal with the complexities of small to large-scale
project execution challenges.

Clientes da Pathfinder
A Pathfinder atende alguns dos principais lideres mundiais nas áreas química,
petróleo e gás, alimentos, papel e celulose, petroquímica, e farmacêutica.
Estes clientes trabalham com a Pathfinder porque nela encontram um
parceiro confiável, objetivo, totalmente voltado para aos interesses da
empresa proprietária, capacitado e sensível, mas com inumeras e diferentes
vantagens das oferecidas pelas empresas que fornecem os serviços de
engenharia e construção.

Pathfinder’s Clients
Pathfinder serves some of the world’s top chemical, oil & gas, food,
petrochemical, pharmaceutical and pulp & paper giants. Pathfinder’s clients
work with Pathfinder because in it, they find a reassuring “owner-oriented”,
objective and skilled alliance partner – sensitive to – but beneficially different
from, those actually providing engineering and construction services.

Alcance Mundial com Impacto Local
As complexidades de Gerenciamento de Projetos de Instalações Industriais
não têm fronteiras e esta característica reflete o estilo de trabalho de
Gerenciamento de Projetos da Pathfinder. Este trabalho se concentra nas
técnicas fundamentais de Gerenciamento de Projetos, onde quer que
estejam ocorrendo no mundo.

Global Reach With Local Impact
Capital Plant Project Management complexities have no national boundaries
and Pathfinder’s Project Management work reflects this. It focuses on the
fundamental techniques to Project Management wherever they are
happening in the world.

Os associados da Pathfinder ficam nos escritórios de Cherry Hill, NJ, Houston,
Texas, Calgary, Canadá, e Cidade do México, México, mas viajam
frequentemente para América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia para
trabalhar com os clientes.

Pathfinder associates are based in Cherry Hill, NJ and Houston, TX, but
travel extensively to Latin America, Europe, The Middle East and Asia to
work with clients.

Crescimento, Expansão e Sucesso
Nos últimos trinta anos, a Pathfinder participou de mais de 3.100 projetos
no mundo inteiro, com um Custo Total Instalado superior a 420 bilhões de
dólares. A empresa se orgulha de sua atuante cooperação para que seus
clientes alcançassem economias de 10 a 30% no custo do investimento de
capital, bem como economias comparáveis nos cronogramas gerais de
execução dos projetos.
Estas eficiências são o resultado da assistência da Pathfinder nas fases
iniciais de planejamento, com o intuito de facilitar e desenvolver estratégias
de contratos e planos de execução de projetos que sejam apropriados,
bem como de aumentar e apoiar a(s) equipe(s) de gerenciamento de projeto
do cliente.

Growing, Expanding, Successful
Over the past three decades, Pathfinder has been involved in over 2,850
projects around the world with Total Installed Cost exceeding $370 billion.
The company is proud of its instrumental assistance in helping its clients
achieve capital investment cost savings ranging from 10 to 30%, with
comparable savings on overall project execution schedules.
These efficiencies are the results of Pathfinder’s assistance in the early
planning phases of facilitating and developing appropriate contracting
strategies and project execution plans, as well as augmenting and supporting
the client’s project management team(s).

Áreas de Atuação da Pathfinder
A Pathfinder possui experiência técnica em uma ampla gama de áreas,
com foco específico no planejamento, na execução e na implementação
bem-sucedida de Projetos de Instalações Industriais de ambito nacional e
internacional. Estas áreas abrangem:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gerenciamento de Projeto
Gerenciamento de Escopo
Engenharia e “Design”
Planejamento e Desenvolvimento de Cronogramas
Estrategia de Contratação
Engenharia de Custos
Segurança
Controle de Projeto
Gerenciamento de Materiais
Gerenciamento de Construção
Finanças e Contabilidade do Projeto

Pathfinder’s Topic Coverage
Pathfinder has expertise in a wide range of topics, with specific focus on
the successful planning, execution and commissioning of domestic and
international Capital Plant Projects. It covers:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Project Management
Scope Management
Engineering and Design
Planning and Scheduling
Contracting
Cost Engineering
Safety
Project Control
Materials Management
Construction Management
Project Financing and Accounting

Serviços da Pathfinder
Pathfinder oferece a sua experiência técnica através de uma ampla gama
de serviços apresentados em pacotes adaptados às necessidades específicas
do cliente, os quais são criados para atender a cada um dos aspectos
necessários durante o ciclo de vida de um Projeto de Capital. Estes serviços
são:

Pathfinder’s Services
Pathfinder delivers expertise through a range of packaged and customized
services, which are designed to meet every aspect of a Capital Project’s
lifecycle needs. These services are:

Assessoria – A divisão de Gerenciamento e Consultoria da Pathfinder
oferece tecnologia de ponta em gerenciamento de projeto e serviços
de consultoria. Seus especialistas trabalham estreitamente com seus
clientes para estabelecer a confiança e a harmonia necessárias para
garantir o êxito dos resultados.

Advice – Pathfinder’s Management & Consulting division provides
leading edge project management technology and consulting services.
Its experts work closely with its clients to establish the confidence
and rapport needed to ensure successful results.

Treinamento – A Academia Internacional de Gerenciamento de
Projetos da Pathfinder (International Project Management Academy –
IPMA) oferece um espectro de cursos adaptados às necessidades
específicas de cada projeto, para o desenvolvimento profissional e a
formação de equipes de trabalho. Os workshops são planejados em
torno dos processos e projetos reais do cliente.

Training – Pathfinder’s International Project Management Academy
(IPMA) offers a spectrum of customized project-related training courses
for professional development and team building. Workshops are
designed around the client’s actual processes and projects.

Pessoal – A divisão ASSET de Profissionais de Projeto oferece
profissionais de excelente qualidade para situações desafiadoras de
projetos. Os profissionais da ASSET se integram de maneira
transparente como membros-chave da equipe de projeto, oferecendo
serviços especializados e específicos sempre que necessário e apenas
pelo tempo que for preciso. Os Profissionais de Projeto da divisão
ASSET têm uma abordagem pró-ativa para garantir a posição da
empresa proprietária através de participação prática nas atividades
de projeto e no gerenciamento de todos os detalhes do projeto.

People – The ASSET Project Professionals division provides superior
quality professionals for challenging project situations. ASSET’s
professionals seamlessly integrate as key project team members
providing targeted expert services wherever needed and only for as
long as required. ASSET Project Professionals take a proactive
approach to safeguard the owner’s position through hands-on
facilitation of project activities and project oversight management.

Ferramentas – Pathfinder desenvolveu uma série completa de
processos e ferramentas relacionados ao gerenciamento de projetos
que podem ajudar as equipes de projetos no desenvolvimento e
controle de projetos de capital. Estes processos e ferramentas são
oferecidos como serviços e produtos independentes ou podem ser
combinados com qualquer um dos serviços mencionados acima. Um
bom exemplo da capacidade da Pathfinder nesta área é o
PathForward 2000®, que é a sua solução de gerenciamento de
projeto e processo oferecido pela Internet.

Tools – Pathfinder has developed a complete series of project
management-related Processes and tools that can assist project teams
in the development and control of capital projects. These processes
and tools are offered as stand alone services and deliverables or can
be combined with any of the above services. A good example of
Pathfinder’s capability in this area is PathForward 2000®, which is
its web-based project and process management solution
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Para maiores informações sobre a Pathfinder, visite o site www.pathfinderinc.com
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