
Análise de competidores
ITM Platform vs MS Project™*

• Projetos estratégicos. O ITM Platform fornece uma gestão estratégica, de projetos, programas 
e portfólio superior à proporcionada pelo MS Project™.

• Adoção imediata. O ITM Platform pode ser utilizado sem formação prévia e ser implementado 
entre um dia e uma semana em qualquer organização.

• Totalmente compatível. O ITM Platform pode ser conectado, através de seu API, com qualquer outro 
aplicativo empresarial. Suas características de portfólio são compatíveis com o uso do MS Project para 
o planejamento unitário de projetos.

Gerencie seu portfólio e integre projetos sem complicações

Análise comparativa de preço

* Análise comparativa baseada nas características do MS Project Online Premium. Os dados, gráficos e tabelas são de elaboração própria.

ITM Platform

Quantos usuários em ITM Platform por vosso orçamento de MS Project?

3
1MS Project™

ITM Platform é três vezes mais rentável 
que Ms Project para os serviços 
que oferece a uma organização 
inteira. Não importa quantas pessoas 
utilizem MS Projet atualmente na sua 
organização, ITM Platform permitirá 
uma economia de 66% no seu 
orçamento

Gostaria de conhecer os 
nossos preços?

Envie um email a:

junior.perassoli@itmplatform.com 

e indique quantas pessoas 
utilizariam a nossa ferramenta.
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Comunicação Conectividade Curva de adoção

25% 50% 71%

33% 10% 40%

PMOEstratégia Gestão de projetos

ITM Platform PPM MS Project

Análise comparativa por áreas funcionais “

“

Em comparação 
com o MS Project, 
o ITM Platform 
disponibiliza todos 
os componentes 
necessários para 
a integração de 
projetos à vista.

O tempo de 
implantação, 
o preço, a 
associação a um 
plano estratégico 
e a possibilidade 
de parametrizar 
fornecedores e 
clientes estão 
entre as principais 
vantagens do 
ITM Platform em 
comparação com o 
MS Project.

Anael Ndosa
PMI

Jeferson Martínez
Instituto Tecnológico 
Metropolitano



Detalhe das áreas funcionais (1/3)

Estratégia

Portfólio corporativo

Gestão de portfólio

Gestão de programas

Priorização estratégica

PMO

Gestão de recursos

Quadros de comando

Controle financeiro

Gestão de clientes

Gestão de fornecedores

Gestão de serviços

ITM Platform MS Project Online Premium
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Gestão de projetos

Projetos clássicos

Projetos ágeis

Gestão de equipes

Gestão de tarefas

Valor adquirido

Workflow e validações

Gestão de riscos

Comunicação

Serviço de mensagens social

App celular

Gestão documental

Detalhe das áreas funcionais (2/3)

MS Project Online PremiumITM Platform
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Compatibilidade

API

Permite trabalhar no MS Project

Integração com o Slack

Integração com o JIRA

Presença no Zapier

Curva de adoção

Tempo de implementação Até uma semana Meses

Serviço de implementação Desde R$990

Atendimento ao cliente Suporte gratuito: atendimento telefônico 
e ticketing

Detalhe das áreas funcionais (3/3)

MS Project Online PremiumITM Platform

Para mais informação, solicite uma demonstração com um dos nossos especialistas: 
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