
Missão Internacional Ásia 2011 

  O participante será capaz de assimilar conceitos da filosofia Lean e de outras técnicas associadas aos 
método japonês e chinês de gestão industrial, bem como a aplicação do conceito de BPM no ocidente 

  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. 

Prover aos participantes conceitos e experiências sobre a combinação da gestão de processos e gestão 
industrial, potencializada com a filosofia Lean, através de  visitas técnicas, workshops  e seminário 
sobre os  temas abordados. Conhecer as técnicas que têm permitido às empresas chinesas manterem o 
alto crescimento recente e conhecer as técnicas que tornaram o Japão uma referência mundial em 
geração de valor e redução de desperdícios. 

A Missão Internacional Ásia 2011 à China e ao Japão busca ver de perto as técnicas de gestão  de 
processos e operações consagradas, que lá surgiram e hoje são  amplamente utilizadas em todo o 
mundo. A missão irá visitar, entre outras empresas, a Toyota Company, berço da filosofia Lean e 
responsável por revolucionar a indústria automobilística. O grupo terá a oportunidade de ver in loco o 
crescimento da China, e poderá compreender como as empresas deste país têm se adaptado e 
aproveitado as oportunidades da mais nova liderança mundial, e conhecerá também as técnicas que 
suas indústrias, governos e instituições utilizam para gerir suas operações e processos. 

A Missão 

Objetivo 

Porque participar da Missão 

Investimento e Inscrição 

  Investimento: € 5.500,00 (neste valor não estão incluídos os custos de transporte aéreo e terrestre, 
hospedagem e alimentação) 

  O evento terá um mínimo de 6 participantes 
Política de Desconto:         * Os descontos são cumulativos 

       - 5% de desconto para mais de um inscrito por empresa 
       - 5% de desconto para clientes ativos Enjourney 
       - 12,5% de desconto para inscritos em 2010 
       - 10% de desconto para inscritos até 15 de março de 2011 
       - 7,5% de desconto para inscritos até 01 de julho 
       - 5% de desconto para inscritos até 10 de agosto. 

 Inscrições e maiores informações em: 

www.enjourney.com.br ou no email contato@enjourney.com.br 
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Missão Internacional Ásia 2011 

Síntese da Programação* 

China  

04/09 
 Saída do RJ e chegada em Pequim no dia 05/09 
06/09  
 Logo de manhã teremos o Evento de Abertura, com uma breve apresentação das realidades de 

gestão industrial e de processos de cada empresa. À tarde participaremos de um Seminário Lean, 
onde será feita uma apresentação e alinhamento das técnicas Lean e Sistema Toyota de Produção 

07/09 a 10/09 
 Durante estes dias, serão realizadas visitas técnicas às empresas: Volkswagen, Boeing, Nokia, 

Lenovo, Embraco e Volvo**. Ao final, haverá um workshop para debate a respeito das técnicas de 
gestão avaliadas nas empresas visitadas. Também serão realizadas atividades para se conhecer a 
cultura local. 

11/09 

 Sairemos de manhã de Pequim, e aterrissaremos à tarde em Tóquio.  

Japão 

11/09 
 Chegada em Tóquio (4 horas de viagem).  
12/09 a 15/09 
 Durante estes dias, serão realizadas visitas técnicas às empresas: Toyota Company, Nissan, 

Mitsubishi, Honda, Sony e Toshiba**. Ao final, haverá um workshop para debate a respeito das 
técnicas de gestão avaliadas nas empresas visitadas. Também serão realizadas atividades para se 
conhecer a cultura local. 

16/09 
 Iniciaremos o dia com um Debate de encerramento, onde iremos construir uma síntese das visitas 

técnicas e dos debates ocorridos nos workshops, além de uma discutir sobre as lições aprendidas 
pelas empresas participantes que adotam gestão de processos, Lean, Seis Sigma, e outras práticas 
de gestão. 

17/09 
 Saída de Tóquio com destino ao Rio de Janeiro. 

 Na volta ao Brasil, haverá um seminário sobre a Missão e os conhecimentos absorvidos ao longo 
da mesma,  aberto às empresas participantes (5 vagas por empresa). Todos os participantes 
receberão as apresentações exibidas ao longo da jornada, e um Relatório Final da Missão feito pela 
Enjourney Consultoria. 

Observações 

* Programação sujeita à alteração 
** Visitaremos 4 das 6 empresas. A escolha pode ter influência dos participantes 


