
Missão Internacional BPM Europa 2011 

 O participante será capaz de assimilar conceitos de gestão de processos (BPM), além 
de compreender na prática como este conceito pode ser aplicado; 

 Entendimento sobre como é possível aumentar o valor da gestão de processos  através 
da compreensão e uso de filosofias como Lean e Seis Sigma, resultando em melhorias 
para a organização e o negócio; 

 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 gestão de processos, através 
de  conferência, workshop, visitas  técnicas e seminário sobre os  temas abordados.  

A Missão Internacional BPM Europa 2011 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 gestão de 
processos potencializa os resultados de seus negócios.  

A Missão 

Objetivo 

Porque participar da Missão 

Investimento e Inscrição 

 Investimento: €2.500,00 (neste valor não estão incluídos os custos de transporte 
aéreo e terrestre, hospedagem, inscrição no BPM Europe 2011 e alimentação) 

 Número de participantes: entre 6 e 10 

 Política de Desconto: 
       - 25% de desconto na inscrição do BPM Europe 2011 
       - 5% de desconto para mais de um inscrito por empresa na Missão Enjourney 
       - 5% de desconto para clientes ativos Enjourney 
       - 10% para os inscritos em 2010 na Missão Enjourney 
       - 7,5% para os inscritos até 15 de março de 2011 na Missão Enjourney 
       - 5% para os inscritos até 08 de abril de 2011 na Missão Enjourney 

   * Os descontos são cumulativos 

 Inscrições e maiores informações em: www.enjourney.com.br ou no email 
contato@enjourney.com.br  
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Missão Internacional BPM Europa 2011 

08/06 a 10/06: Business Process Management Conference Europe - 
Building Your Business Process Capabilities – Londres, Inglaterra  

Síntese da Programação* 

Palestrantes já confirmados: Roger Burlton e Paul Harmon. 

Para mais informações acesse o site do evento: 
http://www.irmuk.co.uk/bpm2011 

07/06: Evento de Abertura:  Apresentação das realidades de gestão de 
processos de cada empresa 

13/06, 14/06 e 15/06: Visitas técnicas e Debate de encerramento 

11/06: Workshop para apresentação de conceitos referentes à BPM e à 
Lean. 

Palestrantes: Nuno Fontes e Rafael Paim  

Empresas que serão visitadas: Zara, Banco , EDP, Bosch, IKEA, Hospital de Santo 
António** 

Debate de encerramento sobre as lições aprendidas pelas empresas participantes 
ao adotarem os conceitos Lean e BPM em suas organizações. 

 

 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 
** As empresas a serem visitadas podem ser modificadas em função da 
sugestão de participantes e da disponibilidade das mesmas 

12/06: Visita para conhecer processo de produção do Vinho do Porto 


