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OBJETIVO

Com esta capacitação o aluno desenvolverá técnicas práticas e conceitos para trabalhar em iniciativas de modelagem, análise e 

revisão de processos. Ao final da capacitação o aluno compreenderá Gestão de Processos, suas disciplinas e instrumentos.                 

Todo conteúdo utilizado está alinhado com as melhores práticas de mercado. 

NOSSO DIFERENCIAL

A abordagem é hands-on (“mão na massa”) e orientada a negócio, com isso os participantes são 

capazes de aplicar imediatamente o que aprendem em suas organizações.

O corpo docente atua na área de BPM há mais de 10 anos, tendo capacitado centenas de 

profissionais de diversos segmentos e atuado em diversos projetos, envolvendo metodologias de 

gestão de processos de negócio, arquitetura de processos e revisão de processos.

O material utilizado é de propriedade da BPTA (BPTrends Associates), elaborados por Paul Harmon 

e Roger Burlton e cedidos para Enjourney, em parceria com Expertise, sob contrato de licença de 

uso para a Enjourney. Os certificados são emitidos pela BPTA e atestam a conclusão de todas as 

disciplinas do programa.. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*

A BPTrends Associates

BPTA 101 BPTA103

BPTA 102

A ENJOURNEY

Carga horária total: 40 horas

Princípios em gestão de processos de negócio

Introdução à modelagem, análise e revisão de processos 

de negócio

*Acesse nosso site e veja o conteúdo programático detalhado. Veja também a descrição das certificações 200 e 300.

Somos uma empresa que há 10 anos está 
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 desem-
penho 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.

A  BPTA é uma empresa global, que fornece serviços 

profissionais de BPM para organizações, assistindo-as no 

planejamento, arquitetura, desenho e medição de seus 

processos de negócio.  Seus profissionais são referencias 

mundiais em Gestão de Processos, com muita experiência em 

diferentes culturas e setores de negócios e governo e ainda 

são autores dos principais livros mundiais.  Dentre eles, estão 

Roger Burlton, Paul Harmon e Thomas Davenport.

Levantamento de informações e facilitação para processos 

de negócio

BPTA 101
  8 horas

BPTA 103
  8 horas

BPTA 102
  24 horas

CARGA HORÁRIA

O programa está dividido em três disciplinas:

Paul 
Harmon

Roger 
Burlton



A CAPACITAÇÃO

A capacitação apresenta conceitos e técnicas necessários para transformar uma estrutura de negócios tradicional, focada em 

funções, em uma organização gerida por processos.

A capacitação introduz as habilidades e técnicas necessárias para analisar e modelar novos processos ou para revisar e melhorar 

processos existentes. Os alunos também aprendem a modelar o processo atual (As-Is) e proposto (To-Be), utilizando fluxogramas de 

processo conforme a notação BPMN.

O participante é capacitado para identificar oportunidades de mudança em processos e apresentar técnicas e ferramentas de 

análise, modelagem e revisão necessárias para melhorar a performance, determinar o escopo de um processo específico utilizando 

modelos gráficos para documentá-lo e a utilizar técnicas de medição para avaliações futuras.

Os participantes são capacitados a compreender como os gestores podem levantar e consolidar as informações necessárias para 

popular estes templates e diagramas. A capacitação enfatiza os conceitos básicos do planejamento para levantamento de informa-

ções, condução de entrevistas individuais e condução de reuniões com um grupo de pessoas. Técnicas para condução de reuniões 

focadas em criatividade para proposição de soluções inovadoras para processos de negócio também são abordadas. Os papéis, 

habilidades e técnicas do entrevistador, facilitador e do escriba são definidos e a capacitação provê sessões práticas para os partici-

pantes através de cenários e encenação de papéis.

Tempo para Lançamento 

Tempo para Equilíbrio

Antes

Mais
Flexível

Tempo gerando Valor
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Tempo no Mercado

Melhor

$

Menor

Resultado

Custo

Lucro/ROI 

Como demonstrado na figura ao lado a geração de valor com a 

gestão de processos reúne ações para:

- reduzir o tempo para desenvolvimento e lançamento de

   produtos;

- antecipar o equilíbrio entre o investimento e as receitas geradas;

- tanto aumentar os lucros quanto reduzir os custos;

- tornar os processos flexíveis para sustentar os produtos por 

   mais tempo em seus mercados.

Profissionais interessados em melhorias de processos de negócio, tais como gerentes de negócio, analistas de processos, analistas de 

negócio e profissionais envolvidos em mudanças baseadas em processo e em soluções de automação de processos. 

PÚBLICO ALVO

PRÉ-REQUISITOS
Por prover uma visão geral dos princípios, conceitos e técnicas de BPM no primeiro módulo, não existem pré-requisitos.

REALIZAÇÃO

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


