


QUEM SOMOS

A 5PM Consulting é uma empresa de 
consultoria que atua nos segmentos 
industrial, construção civil e obras de 
infraestrutura, fornecendo planejamento, 
gerenciamento e Follow Up dos 
empreendimentos.

Seus profissionais estão aptos a trabalhar 
com todas as metodologias e boas práticas 
de gerenciamento de projetos disponíveis no 
mercado, com destaque para as difundidas 
pelo PMI e PRINCE2.

Possui Know How e Expertise para criação 
e implantação de técnicas, procedimentos 
e ferramentas de gerenciamento, que 
sejam adequadas a cada projeto. Seus 
profissionais utilizam todos os softwares 
de gerenciamento disponíveis no mercado 
e podem indicar a solução que se adapte 
melhor a cada empreendimento..

A 5PM também fornece serviços na área 
de melhoria contínua, gestão da rotina, 
mapa de suprimentos, diligenciamento, 
comissionamento, análise de riscos e 
estratégia anti-pleitos.

WHO WE ARE

5PM is a consulting company operating 
in the industrial sector, construction and 
infrastructure projects providing planning, 
management and follow up of projects. 

Their professionals are able to work with 
all project management methodologies 
and best practices available in the market, 
highlighting the widespread PMI and 
PRINCE2. 

With expertise and Know How for 
creating and implementing techniques, 
procedures and management tools, 
which are appropriate to each project. 
Their professionals are able to use all 
management software available in the 
market and can indicate the solution that 
best fits each project.

5PM also provides services for continuous 
improvement, routine management, 
procurement management, inspection, 
commissioning, risk analysis and anti-
claims strategy.



MISSÃO

Fornecer produtos e serviços visando 
melhorar a performance dos projetos, 
maximizando os resultados, através 
da Expertise e qualificação dos seus 
profissionais.

VISÃO

Ser reconhecida pelos nossos clientes, como 
uma referência na área de planejamento 
e gerenciamento de projetos, trabalhando 
em parceria, visando garantir os resultados 
esperados. Disseminar o conceito de 
planejamento, como a etapa mais 
importante para garantir o sucesso de 
projetos de qualquer porte ou natureza.

VALORES

 › Ética
 › Qualidade
 › Inovação
 › Responsabilidade
 › Cooperação

MISSION

Provide products and services to improve 
the performance of projects, maximizing 
results through the expertise and skills of 
their professionals.

VISION

Be recognized by our customers as 
a reference in planning and project 
management, working in partnership to 
ensure the expected results. Disseminate 
the concept of planning, as the most 
important step to assure the success of 
projects of any size or nature.

VALUES

 › Ethics
 › Quality
 › Innovation
 › Responsibility
 › Cooperation



SERVIÇOS

 › Planejamento da Implantação de Projetos;
 › Implantação de Processos e Metodologias; 
 › Planejamento Estratégico e Gestão de  

Portfólio;
 › Suporte a Business Case, Viabilidade de 

Projetos; 
 › Análise de Riscos; 
 › Planejamento de Suprimentos; 
 › Gestão de Contratos / Avaliação e 

Sistemática de Pleitos; 
 › Implantação de Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos; 
 › Criação de Escritório de Projetos; 
 › Projetos de Melhoria Contínua / Gestão da 

Rotina; 
 › Acompanhamento e Controle da 

Construção;
 › Análise de Produtividade; 
 › Planejamento do Comissionamento; 
 › Validação e Auditoria de Planejamento; 
 › Consultoria Técnica.

SERVICES

 › Project Implementation Planning;
 › Processes and methodology 

Implementation;
 › Strategic Planning and Portfolio 

Management; 
 › Support for business case, Feasibility 

Study; 
 › Risk Analysis; 
 › Supply Planning; 
 › Contract Management / Claims Analysis; 
 › Implementation of Project Management 

Methodology; 
 › Project Management Office 

Implementation;
 › Construction Planning and Control; 
 › Productivity Index Analysis; 
 › Continuous Improvement Projects / 

Routine Management; 
 › Commissioning Planning; 
 › Technical Consulting; 
 › Planning Validation and Audit.



EXPERIÊNCIA

MINERAÇÃO

 › Expansão da Mina de Gongo Soco;
 › Ramp-Up da Mina de Brucutu;
 › Implantação do Projeto Minas-Rio;
 › Terceira pelotização da Samarco;
 › Implantação do projeto Adicional 

40MTPA Carajás.

SIDERURGIA

 › Reforma do Alto Forno A da Acesita;
 › Implantação do Laminador Steckel;
 › Implantação da Sinterização da Rio Doce 

Manganês.

METALURGIA

 › Projeto e Retrofitting de Fornos a Arco 
Submerso;

 › Projeto e Retrofitting de Injetoras de 
Magnésio Líquido;

 › Projeto e Implantação de Pátios 
de Matérias-Primas e sistemas de 
despoeiramento.

AUTOMOBILÍSTICA

 › Projeto, desenvolvimento e 
nacionalização de ferramentaria e 
componentes de autopeças em magnésio 
e alumínio.

LOGÍSTICA

 › Implantação de centros de distribuição, 
desenvolvimento de processos, KPIs, 
análise de rotas e níveis de serviço.

ÓLEO E GÁS

 › Planejamento, gestão e transferência de 
know how para fabricação de Turbinas a 
Gás, nacionalização e desenvolvimento 
de fornecedores.

EXPERTISE

MINING

 › Gongo Soco mine expansion;
 › Brucutu Mine Ramp-Up;
 › Anglo American - Minas-Rio Project 

Implementation;
 › Samarco third Pelletizing plant;
 › Carajás expansion project - Additional 

40MTPA.

IRON AND STEEL

 › Acesita Blast Furnace “A” retrofitting;
 › Gerdau Açominas Steckel rolling mill 

Implementation;
 › Rio Doce Manganês Sintering 

Implementation.

METALLURGY

 › Submerged Arc Furnaces Design and 
Retrofitting;

 › Magnesium Diecast Machines Design 
and Retrofitting;

 › Raw Materials handling and dedusting 
systems Design and Implementation.

AUTOMOTIVE

 › Design, development and nationalization 
of toolrooms components and auto 
parts components in magnesium and 
aluminum.

LOGISTICS

 › Implementation of distribution centers, 
development of process, KPIs, routes 
analysis and service levels.

OIL AND GAS

 › Planning, management and know-how 
transfer for gas turbines manufacture, 
nationalization and supplier 
development.development - Gas 
Turbines (oil & gas).



Rua Paraíba . 550 . 9º andar 
Funcionários . 30130-140
Belo Horizonte . MG . Brasil 
+55 (31) 3308-9421
www.5pm.com.br
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