
GESTÃO INTEGRADA DE PROCESSOS - GIP
Enjourney Consultoria e Capacitação 

OBJETIVO
Com esta capacitação o aluno desenvolverá habilidades, realizará vivências e ampliará experiências em gestão de processos, com 

especial atenção para despertar e reforçar a importância de uma gestão orientada e integrada por processos. Ao final das atividades 

o aluno terá  desenvolvido um projeto com melhorias e resultados claros para sua organização.

A CAPACITAÇÃO
A capacitação equilibra conceitos, práticas e desenvolve atividades aplicadas às realidades das diferentes organizações e de seus 

profissionais. Para a Enjourney capacitação significa um conjunto de técnicas para tornar um profissional efetivamente competente. 

Este conjunto combina aulas aplicadas, casos em seminários, vivências em visitas de benchmark, aplicação em coachings e 

orientação, exercícios em sala, atividades reais dentro de sua organização, participação de um dia no Seminário Internacional 

Enjourney e apresentação do projeto para patrocinadores da alta gestão.

Este projeto será estruturado durante toda a capacitação e orientado por profissionais experientes de forma a tornar o aluno um 

agente da mudança. Ele deverá estar alinhado às necessidades da organização na qual o aluno atua de tal forma que a capacitação 

gere antes mesmo do fim das atividades ganhos efetivos para a empresa, governo ou instituição.

Assim, pretende habilitar os alunos a compreenderem o conceito de processos transversais e atuarem nas tarefas para gestão de e por 

processos, assim como equilibrar tarefas e definir papéis e responsabilidades em gestão de processos, através da compreensão e 

aplicação dos conceitos de governança de processos. 

Ao longo das atividades, serão apresentadas dimensões gerenciais que são integradas por meio da gestão dos processos.  São 

tratados e transferidos temas como estratégia, governança, projeto e estrutura organizacional, modelagem, melhoria, implantação, 

indicadores, competências, riscos e controles, modelos de referência, tecnologia e qualidade de informação, inovação e tendências.

Profissionais interessados em gerar mais resultados com maior qualidade na gestão de processos, tais como gestores ou donos de 

processos, profissionais que atuam em atividades de modelagem, melhoria e implantação da gestão de e por processos e 

profissionais ligados a TI, RH, Qualidade ou outras áreas que apresentam sinergia com o tema.

PÚBLICO ALVO

NOSSO DIFERENCIAL

A metodologia busca intensificar a parte relacionada à vivência com o 

tema, com isso inclui aulas presenciais, visitas de benchmark, espaços 

de orientação dos trabalhos finais, um Seminário Nacional e ainda a 

grande oportunidade e vantagem de um dia no Seminário Internacional 

Enjourney para que o participante possa compreender como os 

conceitos tem sido aplicados pelos maiores especialistas do mundo.

O corpo docente tem como diferencial experiências práticas e sólida 

base conceitual orientada para resultados concretos. São professores,  

diretores e ex-diretores de grandes empresas, autores de livros, 

consultores experientes, profissionais seniores especializados não só 

em gestão de processos mas também em formação de profissionais.

PRÉ-REQUISITOS
Recomendamos experiência mínima de 5 anos em temas gerenciais.

Construção efetiva 
de competências

Aulas 
aplicadas

Seminário 
nacional

Apresentação 
dos projetos 

finais

Benchmark

Orientação à 
distância

Orientação 
presencial

Devido à excelente avaliação de mais de 150 profissionais,o GIP irá para sua 
quinta edição



CONTEÚDO*

DEPOIMENTOS

Tema 1

Tema 2

Tema 4

CARGA HORÁRIA

A ENJOURNEY

Carga horária total: 142 horas

A capacitação se estende ao longo de três meses, com aulas em doias dias da semana. 

Ao longo dos meses, os alunos são orientados a desenvolver o projeto e se preparar para a apresentação do resultado para os patroci-

nadores de sua organização.

Apoio:

Processos, gestão, estratégia e projeto organizacional: 

introdução e fundamentos da gestão integrada e orien-

tada por processos

Fase 1: Direcionamento de objetivos e ganhos esperados

Governança de processos de negócios

Fase 2: Seleção de processos envolvidos

Ciclo de vida do desenho de processos: modelagem, 

melhoria, implantação, mudança e projetos

Fase 3: Gestão do ciclo de vida dos processos

“Obrigada por mais esta oportunidade. É um jeito muito especial e arrojado 

de "Brincar de Lego" desenhando e redesenhando processos e conseguir ir 

mais além no caminho da melhoria contínua, em busca da excelência.” 

PROFISSIONAL DE GRANDE EMPRESA DO SETOR ELÉTRICO

“A relação custo-benefício da capacitação GIP é muito positiva, pois 

consegue conciliar aprendizado em sala de aula com a geração de 

resultados efetivos e concretos para as organizações participantes”

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR GESTÃO DE PROCESSOS DO BNDES

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.

ATIVIDADES PRÁTICAS

Tema 3 Opcional

Desenho de modelo de gestão de negócios orientado por 

processos

Fase 4: Desenvolvimento de instrumentos de gestão

Seminários nacionais, benchmarking e orientação presen-

cial e à distância

Fase 5: Encerramento e apresentação no seminário nacio-

nal Enjourney com patrocinadores presentes

+ 80 horas de coaching

Fase 6: Aplicação e orientação intercaladas com as aulas, 

para uso dos conceitos nas realidades específicas da 

empresa, governo ou instituição. Módulo opcional com 

descritivo em documento e investimento em separado

Aulas, exercícios e aplicações

*Acesse o site da capacitação e veja o conteúdo programático detalhado

Os temas indicam áreas do conhecimento e as fases
se referem à elaboração do trabalho final.

  
 

Aulas, exercícios e aplicações
94 horas

Troca de experiências e casos
nacionais e internacionais

16 horas

INSCRIÇÕES E INVESTIMENTO
Consulte valores e política de desconto para grupos no site

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

/company/enjourney /enjourney @enjourney

  

equipe

  
Orientação e trabalhos em equipe 

32 horas


