
INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS

OBJETIVO
Apresentar os conceitos e experiências em Gestão de Processos, buscando despertar e reforçar a importância da Gestão 

de Processos como ferramenta de melhoria organizacional e geração de resultados para empresas, governos e instituições.

Profissionais com interesse em conceitos e ferramentas básicas em Gestão de Processos que atuem tanto em áreas afins (Produção, 

Marketing, Engenharia, Operação, Comercialização, Vendas, Distribuição e Logística) como em áreas meio (Suprimentos, TI, RH, 

Finanças, Qualidade, Planejamento). Interessados em gerar mais resultados com maior qualidade na gestão de processos, tais como 

gestores de níveis táticos, consultores ou analistas de processos, coordenadores e integrantes de equipes envolvidas direta ou 

indiretamente em melhoria de desempenho.

PÚBLICO ALVO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A ENJOURNEY

NOSSO DIFERENCIAL

A metodologia busca intensificar a vivência com o tema, com isso inclui aulas presenciais, espaços de discussão de casos práticos 
com muitos exercícios e simulações aplicadas à realidade do participante. As capacitações Enjourney tem média de avaliação 
superior a 90% e seus eventos 100% de recomendação.

Uso de instrumentos e ferramentas disponibilizados aos participantes e já efetivamente testados em aplicações práticas com 
geração de resultados entre 30% e 90% de desempenho dos processos.

O corpo docente tem como diferencial experiências práticas e sólida base conceitual orientada para resultados concretos.
São professores, autores de livros, consultores experientes, diretores e ex-diretores de grandes empresas.

• Evolução histórica das aplicações de processos;

• A atual demanda de gestão por processos nas organizações;

• O que são processos?

• Como os processos estão presentes nas organizações?

• Conceitos, objetivos e motivações da gestão por processos;

• Problemas relacionados à Gestão de Processos;

• Gestão DE Processos x Gestão POR Processos;

Somos uma empresa voltada à prestação de serviços de consultoria e capacitação, especializada em 
Governança e Gestão de Processos, Estratégia, Organização, Gestão de Operações, Sourcing e SCM. Nossa 
entrega se efetiva com a melhoria no desempenho das organizações e com a ampliação das competências de 
profissionais que capacitamos. Atualmente já foram capacitados mais de 3000 profissionais e realizamos mais 
de 150 projetos em importantes setores da economia Brasileira e Mundial.

INSCRIÇÕES E INVESTIMENTO

O valor da capacitação é R$ 600,00 (Seiscentos reais) por 
participante (mínimo de 20 participantes por turma).

Inscrições e demais informações:  www.enjourney.com.br

Unidade Rio de Janeiro - Tel.: +55 (21) 2215.9629
contato@enjourney.com.br

Unidade São Paulo - Tel.: +55 (11) 3285.5634
contato.sp@enjourney.com.br
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• Conceitos, objetivos e motivações da modelagem de processos;

• Metodologias de modelagem de processos;

• Ferramentas de modelagem de processos;

• Conceitos de melhoria de processos de negócios;

• Implantação de processos: principais desafios;

• Principais métodos de identificação, análise e solução de 

problemas - Estudo de Caso.

CARGA 
HORÁRIA
16hs

CURSOS PRÁTICOS LINHA DE SERVIÇOS: Enjourney + por -


