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O evento BPM Day da ABPMP organizado e realizado pela Otimiza e a Projeler foi um sucesso. 
Foram duas palestras de integrantes do Comitê Executivo da ABPMP no Brasil, apresentações 
de seis estudos de caso de implementação e dois debates no final de cada turno. O dia 06 de 
maio foi inteiramente dedicado para networking e compartilhamento de experiências. 

       
 
A abertura e as boas vindas foi realizada por Francis Soso, CBPP  Gestor Regional da ABPMP 
no RS que apresentou os números das 40 edições anteriores do evento em diversas regiões do 
Brasil, apresentou a ABPMP, a evolução do número de profissionais certificados CBPP e, 
finalmente comentou sobre a nova versão 3.0 do Guia para o Gerenciamento de Processos de 
Negócio Corpo Comum de Conhecimento ABPMP BPM CBOK®. Enquanto isso, ainda 
chegavam mais pessoas para lotar o Salão de Convenções do Centro de Eventos da FIERGS 
que tem capacidade para 700 pessoas. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

       
 

Logo em seguida, iniciou a palestra Como o iBPM e as tecnologias mais modernas 
disponíveis impuls ionam o novo modelo de gestão apresentada por Maurício 
Bitencourt, CBPP vice-presidente e um dos fundadores do capítulo da ABPMP no Brasil. Esta 
palestra teve o objetivo de dar contexto da disciplina gerencial BPM, apresentar diferentes 
técnicas e tecnologias, principalmente, para aqueles que estão tendo um primeiro contato com 
os assuntos e o formato do evento. 
 
Esta apresentação é promovida pela ABPMP e tem o objetivo de nivelar conhecimentos e trazer 
temas de tendências futuras de BPM. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 



 
    

          
 

Automação do Processo de Atendimento dos Canais de Venda da SABEMI foi o 
tema seguinte apresentado por Daniel Luis Costa Scherer, Gerente Executivo de TI e Magali 
Carolina Ellwanger, Gerente do Escritório de Processos. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

       
 

 
O intervalo do coffee break foi proveitoso para networking e conhecer as soluções dos 
patrocinadores do evento. 

       
 

Transformação dos Processos de Gestão de Pessoas na PAC ADMINISTRADORA 
DE CRÉDITO foi o tema seguinte apresentado pela Diretora Administrativa / Financeiro Marcia 
Terezinha Hupfer, a  Gerente de RH Michelle Pitrez e a Psicóloga Analista de Recrutamento e 
Seleção Paula Melo. 

Este estudo de caso foi desenvolvido com o auxílio da metodologia e serviços 
da PROJELER, patrocinador Prime do evento. Clique aqui para fazer o download do PDF com 
um resumo deste estudo de caso distribuído nas pastas do evento. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

       
  

Gerenciamento de Serviços Compart i lhados do Sistema FIERGS foi o tema da 
palestra seguinte apresentada pela Gerente da Divisão Administrativo Financeira Suzete Araújo 



Leal. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

 

       
 

A mesa redonda para reflexões sobre as experiências apresentadas pelos palestrantes da 
manhã foi mediada por José Davi Furlan, CBPP, vice-presidente e um dos fundadores da 
ABPMP no Brasil. O público presente pode acompanhar o debate do mediador e também fazer 
perguntas diretamente aos palestrantes da parte da manhã, criando um ambiente rico de troca 
de experiências e discussão sobre os assuntos apresentados. 

 
 
Intervalo do almoço para ampliar os assuntos da parte da manhã e falar sobre um assunto tão 
amplo e abrangente como BPM como cliente de serviços no cotidiano e no ambiente de 
trabalho. Sempre num clima informal e descontraído que é uma característica do BPM Day. 

         
 
Leandro Jesus, CBPP, vice-presidente e um dos fundadores do capítulo da ABPMP no Brasil 
foi o palestrante que deu continuidade ao evento no período da tarde com o tema BPM como 
estratégia de crescimento sustentável e lucro dos negócios. 

Esta apresentação é promovida pela ABPMP e tem o objetivo de nivelar conhecimentos e trazer 
temas de tendências futuras de BPM. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

       
 

Rumo à excelência no processo de concessão de financiamento imobi l iár io na 
CREDIPRONTO, empresa formada pela associação do Banco Itaú e a Lopes foi a 
apresentação seguinte apresentada por Bruno Moreira da Gama, Diretor Geral e Jonas 



Jeremias, Superintendente de Operações. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

       
 
Ganhos rápidos (quick wins )  nas in ic iat ivas de BPM da UNICASA MÓVEIS, 
fabricante das marcas Dell Anno, Favorita, New, Telasul e Casa Brasileira apresentado 
por Luciano André Merigo - Diretor de Operações 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 

           
 

Logo após o intervalo o  Presidente da FECOERGS e da COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 
Jânio Vital Stefanello apresentou a federação e a coopertativa para o público e introduziu sobre 
o tema Otimizar e automatizar o processo de sol ic itação de fornecimento de 
energia elétr ica pela FECOERGS na COPREL.  O Engenheiro da FECOERGS Luis 
Osório Dornelles, apresentou os motivos para priorizar esta iniciativa e os desafios de 
gerenciamento do projeto. O Orientador de Atendimento e Suporte da COPREL Edson Pedrotti 
(Kito), demonstrou como foi a abordagem técnica e os benefícios e resultados do projeto. 
 
Este estudo de caso foi desenvolvido com o auxílio da metodologia e serviços 
da PROJELER, patrocinador Prime do evento. Clique aqui para fazer o download do PDF com 
um resumo deste estudo de caso distribuído nas pastas do evento. 
 
Clique aqui para ter acesso aos slides da apresentação. 
 

         
 

O debate da parte da tarde teve como mediadora a Diretora da Otimiza, Silvana Bettiol, CBPP 

 

Acompanhe os próximos eventos em: http://www.mauriciobitencourt.com/ 


