
 

 
 

 

A Missão

Objetivo

Porque participar da Missão

Depoimentos

Missão Internacional BPM Flórida 2011

 

A 4ª Missão Internacional Enjourney 2011 tem como proposta de 
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. Esta edição tem como tema Gestão 

Estratégica de Processos. O evento permitirá ao participante compreender como a gestão de 
processos potencializa os resultados estratégicos de empresas, governos e instituições. 

 Prover aos participantes conceitos e experiências sobre a gestão de processos, através de  
conferências, workshops, visitas técnicas e seminários sobre os temas abordados. 

“Muito mais do que discutir efetivamente a respeito de processos, o evento nos deu a oportunidade 
de olhar para o futuro, e saber o que esperar, a partir de visões de pessoas que trabalham com isso. 

John Jeston e outros participantes apontaram muito para o cuidado com o ser humano e com o meio 
ambiente no futuro. Ficou claro que quando se trabalha com processos, deve-se ter em mente a 

participação do ser humano.”

Marcos de Almeida – Gerência Executiva de Riscos – ONS

“A Missão Internacional a Portugal nos proporcionou compartilhar experiências com empresas de 
diversas realidades, aprofundar o conhecimento prático e teórico com colegas e grandes estudiosos 

no assunto e, principalmente, nos suprir da certeza de que estamos no caminho certo”.

Ana Paula França Pereira – Gerência de Planejamento Estratégico e Gestão – Samarco
Renata de Melo Secco – Gerência de Desenvolvimento Organizacional – Samarco

    • O participante será capaz de assimilar conceitos de gestão de processos (BPM), através da com-
preensão e integração entre estratégia e processos além de compreender na prática como esses 
conceitos podem ser aplicados;
    • Entendimento sobre como é possível aumentar o valor da gestão de processos  através da com-
preensão;
    • A imersão na realidade de outras organizações, o convívio com os demais participantes e orga-
nizadores 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.



Observações

Síntese da Programação*

Fort Lauderdale Investimento

Inscreva-se

  • Investimento: US$1.500,00 
(Não incluído: custos de transporte aéreo e 
terrestre, hospedagem, inscrição no BBC 2011 e 
alimentação)
  • Mínimo de participantes: 6

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 até 30/07/11
  - 10% de desconto para inscritos até 15/08/11
  - 7,5% de desconto para inscritos até 01/09/11
  - 5% de desconto para inscritos até 10/10/11

Para se inscrever contate:
contato@enjourney.com.br
(+55 21) 2215 9629

Para maiores informações sobre a Missão acesse: 
http://www.enjourney.com.br

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

 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 e Capacitação.

Realização:

Conferências de Abertura
Instruções para aproveitar ao máximo sua 
experiência.

Building Business Capability - BBC 2011
Building A More Capable Organization

A conferência será composta por mais de 150 
sessões ministradas por renomados palestran-
tes

http://www.buildingbusinesscapability.com/

Alguns dos palestrantes: 

                Roger Burlton                   Paul Harmon
Key note speaker

Benchmarking em até quatro empresas 
que ligam os conceitos de estratégia e de 
processos.**

30/10

31/10 a 03/11

01, 03 e 04/11

 


