
Missão Internacional BPM & Lean 2010

Prover aos participantes conceitos e experiências sobre a combinação da gestão 
de processos potencializada com a filosofia Lean através de  conferência, 
workshop, visita  técnica e seminário sobre os  temas abordados. 

Porque participar da Missão 

 O participante será capaz de assimilar conceitos de BPM e Lean, além de 
compreender na prática como os conceitos podem ser aplicados;

 Entendimento sobre como é possível aumentar o valor da gestão de processos  
através da integração das filosofias BPM e Lean, resultando em melhorias para 
a organização;

 A imersão na realidade de outras organizações, o convívio com os demais 
participantes e organizadores do evento e os debates dentro e fora do evento 
são capazes de gerar um aprendizado significativo se comparado ao obtido em 
um curso realizado em sala de aula.

Objetivo

A Missão tem como valor a absorção de conhecimentos significativamente úteis, 
as visitas in loco e a troca de experiências para definir como cada empresa pode 
obter resultados com a aplicação dos conceitos apresentados e vivenciados. O 
evento permitirá ao participante compreender como a Filosofia Lean
potencializa os resultados alcançados com a aplicação do BPM.

A Missão

Estrutura

Conferência 
BPM

Workshop 
BPM & Lean

Visita técnica Seminário



Missão Internacional BPM & Lean 2010

27 a 29/09: Business Process Management Conference Europe - Building 
Your Business Process Capabilities – Londres, Inglaterra (*opcional)

Programa

Conteúdo:
• Lean Six Sigma e ferramentas Lean;
• Modelagem de processos, análise e técnicas de desenho;
• Processos como um serviço;
• Novas técnicas e notações de modelagem;
• Da modelagem de processos aos requisitos de TI; 
• Como acelerar a maturidade BPM;
• Como construir um processo orientado para a organização; 
• Desenvolvimento de uma cultura por processos; 
• Regras de negocio para processos;
• BPM para pequenas e médias empresas;
• Governança de processos;
• BPM e SOA .

Palestrantes:

Para mais informações acesse o site do evento: 
http://www.irmuk.co.uk/bpm2010

Roger 
Burlton

Keith 
Harrison-
Broninski

Sandy 
Kemsley

Ian Gotts Paul 
Harmon

Rafael 
Paim
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31/09: Visita técnica à Bosch e seminário com a empresa EDP (a confirmar)

Programa

01/10: Passeio pelo Porto, Portugal.

• 8 às 11h: Visita técnica à Bosch para entendimento sobre a aplicação da teoria 
nos processos e seus impactos nos resultados.

• 11 às 12h: Debate sobre a visita realizada.
• 14 às 17h: Seminário EDP com apresentação de um framework da empresa e 

de um projeto relacionado à BPM e Lean.
• 17 às 19h: Debate de encerramento sobre as dificuldades enfrentadas pelas 

empresas participantes ao adotarem os conceitos Lean e BPM em suas 
organizações.

• 19h: Jantar em Matosinho.

• Entendimento sobre processos de produção dos vinhos do Porto (Cave);
• Visita ao centro histórico.

Conteúdo:
• Importância e integração da gestão de processos (BPM) e Lean;
• Conceitos de gestão de processos e Lean;
• Como construir uma empresa baseada na filosofia Lean e orientada por 

processos;
• Exemplos e casos  de implantação BPM e Lean de forma integrada.
Palestrantes:

30/09: Workshop para apresentação de conceitos referentes à BPM e à 
Lean.

Rafael 
Paim

Nuno 
Fontes
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Rafael Paim
 Professor com formação (graduação, mestrado e doutorado) em 

Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ e Carmegie Mellon 
University - EUA;

 Pesquisador e consultor em gestão de processos para diferentes 
segmentos da indústria, governo e serviços;

 Participou de mais de 100 projetos e publicou 03 livros e mais de 30 
artigos;

 Treinou mais de 2000 profissionais de importantes e grandes empresas 
brasileiras, públicas e privadas;

 Fundador da Enjourney Consultoria em 2002.

Nuno Fontes
 Licenciado em Gestão e Engenharia Industrial na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto;
 Ampla experiência, nacional e internacional, em consultoria de 

operações;
 Sócio e co-fundador da LeanKed Academy;
 Coordenador da LeanKed School.

Essa Missão proporcionará ao participante ter acesso ao conhecimento e 
experiência de:

Paul Harmon
 Líder reconhecido sobre o pensamento BPM;
 Consultor, educador, autor e analista de mercado. 
 Engajado na aplicação de novas técnicas e metodologias relacionados 

aos problemas  reais das organizações. 
 Orador muito respeitado;
 Realiza seminários executivos, workshops, encontros e palestras sobre 

todos os aspetcos de BPM em congressos e conferências em todo o 
mundo.
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Um pouco sobre as empresas envolvidas

O Grupo Bosch é uma das maiores sociedades 
industriais privadas mundiais. Opera em várias áreas 
como na tecnologia automotiva, tecnologia industrial 
(automação e equipamentos de embalagem), 
tecnologias de construção (ferramentas elétricas) e na 
produção de bens de consumo (termotecnologia, 
eletrodomésticos e sistemas de segurança). 
Site: http://www.bosch.pt

A EDP está entre os grandes operadores europeus do 
setor da energia, é um dos maiores operadores 
energéticos da Península Ibérica, o maior grupo 
industrial português e o 3º maior produtor mundial de 
energia eólica.
Site: http://www.edp.pt

Investimento

Contato - Portugal

+55 (21) 2215-9629
contato@enjourney.com.br
http://www.enjourney.com.br/missao 

T. +351 234 377 840
office@leankedacademy.com
www.leankedacademy.com

Contato - Brasil

Realização:

(A confirmar)

BPM  Conference – Londres
Somente painéis: € 150,00 
Conferência e Workshops: € 2.100,00

Atividades em Portugal 
(Workshop, Visitas técnicas, Seminário)
€2.500,00

Descontos (podem chegar a 20%):
Pagamento antecipado: 5% de desconto em julho e 2,5% em agosto
Inscrição em grupo: 2 pax (10%), 3 pax (12,5%), 4 pax (15%)


