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Prof. Shoji Shiba
“In a globalised business environment, one should
think radically and be willing to take risks”
Shoji Shiba

é Professor Emérito na Universidade de
Tsukuba, Japão, Professor Conselheiro da Universidade de
Xangai Jiao Tong, China, e Professor Honorário do Instituto
de Tecnologia de Kanpur, Índia. De 1990 a 2004 foi,
também, Professor Adjunto e Convidado da Sloan School
of Management do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Estados Unidos, onde recebeu o Prémio “Excellence in Teaching”.
É especialista, de renome internacional, em Total Quality
Management (TQM) e em Breakthrough Management.
Em 1987, colaborou com o Ministério da Indústria da
Hungria, na implementação do TQM em empresas naquele
país, continuando desde então o seu apoio através da
realização anual do Prémio Shiba. Pela contribuição dada
ao país, ao longo de 20 anos de colaboração, recebeu em
2006 do Presidente da República da Hungria, a Grande
Cruz da Ordem de Mérito, a mais alta condecoração
atribuída a um estrangeiro.

Foi um dos promotores da criação, em 1989, do Center for
Quality of Management (CQM), um consórcio de
empresas americanas criado com o objectivo de
partilhar experiências em TQM.
Em 2002 foi galardoado com o Deming Prize e nomeado
como membro da International Academy for Quality. Em
2005, pelos contributos prestados durante longos anos à
comunidade da European Organisation for Quality (EOQ)
foi-lhe atribuída a medalha Georges Borel.
Actualmente é assessor de um dos mais inovadores
programas de formação em gestão a nível mundial,
resultante de um acordo de cooperação entre o Japão e
a China – Visionary Leaders for Manufacturing.
É autor de várias publicações, entre as quais os livros “Four
Pratical Revolutions in Management” (2000, versão
inglesa) e “Breakthrough Management” (2003, versão
japonesa), com o qual ganhou o Prémio japonês Nikkei
Quality Management Literature.

Destinatários

Gestores de Topo/ Directores de Organizações, Engenheiros da Qualidade, Profissionais no domínio da Gestão
de Empresas e Consultores que pretendam adquirir/actualizar conhecimentos sobre o conceito do
Breakthrough Management.

Objectivos

Compreender o conceito de Breakthrough Management e saber aplicá-lo.
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Os princípios do Breakthrough Management conduzem à
inovação e ao crescimento das empresas. Para Shoji Shiba,
as empresas só conseguem manter a sua competitividade
a longo prazo se investirem em produtos, serviços ou
negócios disruptivos e souberem criar uma cultura
organizacional de inovação contínua.

09h00 – 09h15 Sessão de Abertura

Num contexto em que o ciclo de vida dos produtos é cada
vez menor e a concorrência maior, as empresas precisam
de aprender a tomar novos rumos. Por isso, o Breakthrough
Management é importante e os seus princípios têm cada
vez mais sentido.
NOTA: A Conferência será apresentada em Inglês

Recepção dos participantes

09h15 – 10h00 Gestão em Portugal: das fraquezas às forças
Prof. Arménio Rego

10h00 – 11h30 Breakthrough management: um novo
conceito adequado a contextos em rápida mudança e à
actual situação de recessão económica
11h30 – 11h45 Coffee Break
11h45 – 13h00 Breakthrough: como iniciar e realizar projectos
com sucesso - apresentação de casos do Japão, USA e Europa
13h00 – 14h00 Almoço

Oferta de um exemplar do Livro a
todos os participantes na Conferência

14h00 – 15h30 O papel da Liderança na transformação das
organizações em estruturas inovadoras - apresentação de
casos do Japão, USA e Europa
15h30 – 15h45 Coffee Break
15h45 – 17h00 Breakthrough: como perceber as
oportunidades invisíveis num contexto de recessão
económica

Preços de Inscrição

Até 27/Fev.
Após 27/Fev.
Sócio Colectivo ------- 182, 00 € ----- 203, 00 €
Sócio Individual ------- 200, 00 € ----- 223, 00 €
Não Sócio -------------- 232, 00 € ----- 258, 00 €
Aos valores acima acresce IVA à taxa em vigor
(Inclui almoço light de trabalho e coffee breaks).

17h00 – 17h30 Conclusões

Local de Realização

As inscrições devem ser efectuadas mediante o preenchimento e envio do
Boletim de Inscrição, acompanhado do respectivo pagamento ou
comprovativo do mesmo ou Online em www.apq.pt.
A entrada na Conferência é condicionada ao pagamento prévio da
inscrição.

Organização e Secretariado

Formas de Pagamento

- Por transferência bancária para a conta:
0033.00000.003194685405 (BCP Amadora).
- Por cheque à ordem da Associação Portuguesa para a Qualidade

Cancelamentos

Qualquer desistência deverá ser comunicada por escrito para o Secretariado
da conferência até 02/Março. Após esta data não haverá lugar a reembolso.

Boletim de Inscrição
Entidade a Facturar

Centro de Congressos Cardeal Cerejeira
Universidade Católica Portuguesa
Sala Expansão Missionária - Piso 1
Edifício João Paulo II
Palma de Cima - Lisboa
Tel.: 217 120 000

APQ – Associação Portuguesa para
a Qualidade - Serviços Centrais
Praça Félix Correia - 2 Reboleira
2720 - 228 Amadora
Tel.: 214 996 210 | Fax: 214 958 449
E-mail: geral@apq.pt
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