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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Prof. LUIZ ANTONIO JOIA 

D.Sc -  COPPE/UFRJ 

 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   
 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de 

dezembro de 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o 

desenvolvimento intelectual do país, reunindo escolas de excelência e 

importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, na 

administração pública e privada e na história do país. 

 

Nesses mais de 60 anos de existência, a FGV vem gerando e transmitindo 

conhecimentos, prestando assistência técnica às organizações e contribuindo 

para um Brasil sustentável e competitivo no cenário internacional. 

 

Composta por diversas unidades, destacam-se duas grandes escolas: A Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas – EBAPE, www.ebape.fgv.br, 

e a Escola de Pós-Graduação em Economia – EPGE, www.fgv.br/epge, centros 

de excelência em educação e pesquisa, pelos conhecimentos técnicos e 

científicos que produzem.  

 

A EBAPE, criada em 1952 com o apoio das Nações Unidas, é a mais antiga 

escola de administração da América do Sul. A EPGE, criada em 1961 pelo Prof. 

Mário Henrique Simonsen, é a mais antiga escola de pós-graduação em 

economia do Brasil. 

 

Unindo suas excelências essas duas Escolas criaram o Programa FGV 

Management com a missão de desenvolver o capital intelectual nacional na 

área de gestão organizacional. 

 

 

3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE 

 

Criado em 2003, o Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) tem como 

objetivo prover canais de distribuição únicos, presenciais para os cursos de pós-

graduação lato sensu (especialização, aperfeiçoamento e extensão), virtuais 

para todos os demais cursos, lato sensu e stricto sensu (mestrados acadêmicos, 

mestrados profissionais e doutorados) e de graduação, originados de todas as 

unidades da FGV. Com isso, o Instituto visa não só consolidar o modelo inovador 

de Educação Continuada, desenvolvido na década de 1990 pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e pela Escola de 

http://www.ebape.fgv.br/
http://www.fgv.br/epge
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Pós-Graduação em Economia (EPGE) - na época, as duas únicas escolas da FGV 

no Rio de Janeiro -, mas também ampliar seu alcance de atuação.  

 

O IDE é composto pelo programa FGV Management e sua Rede Conveniada, 

pelo programa de Ensino a Distância (EAD), FGV On-Line, pelo Programa de 

Desenvolvimento de Executivos (PDE), pela Direção de Qualidade e Inteligência 

de Negócios, e, finalmente, pela Gerência de Programas Especiais, todos com a 

assessoria da Central de Qualidade. Conta, ainda, com o suporte de dois órgãos: 

o Conselho Acadêmico e o Comitê Operacional. Com essa estrutura sólida, o 

Instituto vem reforçar, de forma objetiva e consistente, a missão da FGV de levar 

às mais distantes localidades brasileiras um ensino de qualidade, equivalente 

ao oferecido em suas Escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

 

Por intermédio do IDE, a FGV passa a imprimir um maior dinamismo no 

desenvolvimento e na distribuição de seus produtos e serviços educacionais, 

presenciais e a distância, sob a responsabilidade acadêmica de suas escolas, 

seja no âmbito nacional ou internacional. Aos programas FGV Management e 

FGV On-line cabe atuarem como canais de distribuição desses produtos 

desenvolvidos pelas unidades da FGV. O resultado dessas “usinas de produção 

de conhecimento” é a criação de novos cursos para atender às demandas do 

mercado brasileiro e do exterior. A proposta do IDE é, desse modo, servir como 

elo entre as escolas e unidades da FGV e o mercado. 

 

Os programas do FGV Management são oferecidos no ABC Paulista pela Strong, 

nos seguintes campi: 

 

Campus Almirante 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br 

 

Campus Jacarandás 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br 

 

Campus São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 383, 2º Andar – São Caetano do Sul 

saocaetano.fgv@strong.com.br 

 

 

4433 3222 | 4433 6166 | 3996 5668 

www.strong.com.br  

 

 

 

 

 

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/
http://www.strong.com.br/
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4. ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – EBAPE 

 

Criada em Abril de 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) tem desempenhado 

importante papel na formação de quadros universitários e governamentais no 

Brasil e em outros países da América Latina e África. 

 

Desde seu início, ministra cursos de administração em nível de pós-graduação 

e especialização, bem como mantém um amplo programa de pesquisas e 

consultoria técnica a empresas e entidades do governo. 

 

A EBAPE oferece, juntamente com outras Escolas da FGV, cursos de pós-

graduação lato sensu através do programa FGV Management. Estes cursos, em 

diversas especialidades, são oferecidos, na modalidade aberta ou para 

corporações específicas, sob coordenação executiva do Instituto de 

Desenvolvimento Educacional (IDE). 

 

 

5. ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – EPGE 

 

A Escola de Pós-Graduação em Economia teve origem no Centro de 

Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), criado pela Fundação Getulio Vargas 

em 12 de dezembro de 1960. Passou a denominar-se EPGE em 15 de janeiro 

de 1966, com a introdução da pós-graduação em nível de Mestrado. Em 1974, 

foi criado o programa de Doutorado.  

 

A EPGE é responsável pela introdução de rigor matemático e da sofisticação 

teórica no ensino e pesquisa de economia no Brasil, com impactos importantes 

na gestão pública e privada no país. 

 

Por vários anos consecutivos, tem sido avaliada pela CAPES como o melhor 

programa de pós-graduação em Economia do Brasil, sendo que, atualmente, é 

o único programa na área de ciências sociais aplicadas com a nota máxima.  A 

escola conta hoje com um seleto grupo de Ph.Ds em regime de tempo integral, 

dedicados unicamente à pesquisa e ao ensino. A EPGE publica, trimestralmente, 

a Revista Brasileira de Economia. 

 

Recentemente a EPGE estabeleceu seu programa de graduação em economia 

por intermédio da criação da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EBEF). 

A EBEF, em recente pesquisa realizada pelo MEC, em 2009, foi considerada a 

3ª melhor instituição de ensino do país, entre todas as existentes. 
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6. SOBRE O MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DE PROCESSOS 

 

O ambiente atual de negócios vem exigindo de todas as organizações, sejam 

elas públicas ou privadas, operações com maior eficiência, velocidade e 

flexibilidade. Tal ambiente se apresenta a partir de temas que cada vez mais se 

tornam relevantes e que influenciam as estratégias e operações organizacionais 

como, por exemplo: utilização adequada de recursos e energia; 

responsabilidade social, segurança e meio ambiente; consumo consciente etc.  

 

Ainda nesse sentido, novas aplicações tecnológicas vêm criando novos 

paradigmas para todos os segmentos de negócios, visto que viabilizam maior 

conexão entre os agentes de uma ou mais cadeias de valor. Tais conexões criam 

e transferem atividades entre agentes e negócios de diferentes cadeias, à 

medida que o próprio contexto de operação se adapta e assume uma nova 

configuração até então impensável, trazendo novamente novos desafios para 

seus participantes. 

 

Em vista disso, a gestão de processos passa a desempenhar papel de grande 

relevância nas organizações e a ambiência externa atual tem elevado a gestão 

de processos a um novo patamar de importância para as organizações 

modernas. Assim, considerando que as organizações constituem-se de conjunto 

de processos, a gestão de processos vem sendo entendida atualmente como 

uma ponte entre a estratégia e a operação. Seu objetivo é permitir a gestão 

integrada da organização, dentro de parâmetros pré-definidos de custo, 

qualidade e eficiência, sempre alinhados com os objetivos estratégicos da 

empresa. 

 

Atualmente, o mercado brasileiro tem uma enorme demanda por profissionais 

que possam atuar em gestão de processos. Isto é, profissionais que tenham a 

capacidade de analisar e entender suas organizações como um todo; que 

estejam a par de novas tecnologias aplicáveis; que possam criar sistemas de 

controle de desempenho; que possam identificar melhorias que influenciem a 

operação dos processos nos diversos níveis hierárquicos; que gerenciem 

projetos de otimização de processos; e que sejam integradores e 

multiplicadores de uma nova cultura de gestão. 
 

De forma a responder ao desafio de atender a essa demanda, a Fundação 

Getulio Vargas apresenta o MBA Executivo em Administração: Gestão de 

Processos, de modo a desenvolver profissionais que possam criar a ambiência 

adequada para apresentar, debater e implementar o uso estratégico das best 

practices em gestão de processos. 
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7. OBJETIVOS  

 

Fornecer aos participantes conhecimentos dos conceitos e técnicas associados 

à gestão de processos, de modo a que possam identificar e implementar 

soluções em suas empresas, a partir de uma visão integrada e alinhada 

estrategicamente com todos os demais processos organizacionais. 

 

 

8. A QUEM SE DESTINA  

 

 Executivos e profissionais que desejam aumentar sua capacitação na área 

de gestão de processos; 

 

 Consultores de gestão de processos. 

 

 

9. CERTIFICAÇÃO  

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da 

Fundação Getulio Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES 

nº 1 de 08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 

 

O MBA Executivo em Administração: Gestão de Processos é certificado por duas 

das melhores instituições de ensino do país, que tem grande expressão no 

cenário educacional: EPABE e EPGE. 

 

 Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA Executivo em Administração: Gestão de 

Processos” aos participantes que atenderem a todos os critérios de 

aprovação estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

 

 Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação do módulo internacional respectivo; 

 

 A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo 

internacional cursado, aos alunos que atenderem todos os critérios de 

aprovação em ambos os cursos. 
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10. PROGRAMA 

 

MÓDULO NACIONAL 
MBA Executivo em Administração: Gestão de Processos 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

 Dimensão Gerencial 

1 Comunicação Interpessoal 12 

2 Matemática Financeira 24 

3 Estatística 24 

4 Operações e Funções Organizacionais 24 

5 Estratégia de Empresas 24 

6 Arquitetura Organizacional  24 

7 Logística Empresarial 24 

8 Negociação e Administração de Conflitos 12 

9 Fundamentos de Gestão de Projetos 24 

 Dimensão de Gestão de Processos  

10 Fundamentos de Gestão de Processos 12 

11 Análise de Processos 24 

12 Gestão de Custos em Processos 24 

13 Gestão da Qualidade em Processos 24 

14 Gestão de Riscos em Processos 24 

15 Desenho de Processos 24 

16 Gerenciamento de Desempenho de Processos 12 

17 Transformação de Processos 24 

18 Tecnologia da Informação para Gerenciamento de Processos  24 

19 Organização e Gerenciamento de Processos Corporativos 12 

 Dimensão Prática de Processos  

20 Práticas de Gestão de Processos 36 

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso ---- 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] HORAS/AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California - Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago - Harris School 

49 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial 

ISCTE /INDEG - Lisboa 
40 

The Business Environment in China Current 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International 

Brands and Business 
Fondazione CUOA – Centro Universitario di Organizzazione Aziendale 

Business School - Itália 

40 

International Business Law 
University of California – School of Law - Irvine 

54 

 

 
11. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 
1. Comunicação Interpessoal 
 

Princípios de comunicação. O processo da comunicação – comunicação verbal 

e não verbal, comunicação interpessoal e intrapessoal. Barreiras à 

comunicação eficaz. O processo de comunicação em grupo. A importância da 

inteligência emocional no processo da comunicação. 

 

 

2. Matemática Financeira 
 

Juros simples. Juros compostos. Taxas de juros (reais, efetivas e equivalentes). 

Descontos simples e compostos. Amortização de empréstimos. Conceitos de 

equivalência e fluxo de caixa. Valor presente líquido, Taxa interna de retorno, 

Pay-Back (simples e descontado). Taxa de atratividade (custo de oportunidade). 
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3. Estatística 
 

Populações, amostra, variáveis contínuas e discretas; média, mediana e moda; 

distribuições de frequências; variância e desvio padrão; análise de séries 

temporais; correlações; teste de hipótese; casos de aplicação estatística a 

análise de processos. 

 

 

4. Operações e Funções Organizacionais 

 

Conceito de cadeias produtivas; conceito de ecossistema produtivo; tipos de 

operações de produção e prestação de serviços; panorama das funções 

organizacionais (finanças, produção e operação, comercial, marketing, recursos 

humanos); organizações e atividades públicas e regulatórias; análise 

comparativa de modelos produtivos (Benchmarking) 

 

 

5. Estratégia de Empresas 
 

Planejamento/gerenciamento estratégico: conceitos, processos e escolas. 

Desenvolvimento de visão estratégica. Análise de setor industrial e de posição 

competitiva. Modelo SWOT. Cadeia de valor. Estratégias competitivas genéricas. 

Análise da concorrência. Gestão de portfólio e alocação de recursos. 

Desenvolvimento da estratégia corporativa, de negócios (SBU) e funcional. 

Metodologia para desenvolvimento de estratégia de negócios. 

 

 

6. Arquitetura Organizacional 
 

Divisão e coordenação do trabalho organizacional; resumo das escolas de 

pensamento organizacional: das estruturas burocráticas às organizações em 

rede; tipologias de estruturas organizacionais: estruturas funcionais, estruturas 

divisionais, estruturas multidivisionais (M), estruturas em holding (H), estruturas 

matriciais, estruturas por projetos, estruturas relacionais (Virtuais), estruturas 

orientadas a processos e estruturas híbridas; modelagem estrutural. Funções 

versus processos versus estrutura organizacional. 

 

 

7. Logística Empresarial 
 

Fundamentos de logística. Cadeia de suprimentos avançada. Distribuição física. 

Medidas de eficácia. Estoques. Localização e roteirização. Just-in-Time. 

Logística de resposta de serviços. Operadores logísticos. 
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8. Negociação e Administração de Conflitos 
 

Negociação como instrumento gerencial. Principais tipos e modelos de 

negociação. Planejamento e organização. Estratégias e táticas de negociação. 

Maximização de resultados/relacionamento com as partes. O uso da 

informação, do tempo e do poder. 

 

 

9. Fundamentos de Gestão de Projetos 

 

Fundamentos de gestão de projetos; as áreas de conhecimento; a tripla 

restrição; detalhamento de escopo; detalhando atividades, definindo prazos e 

criando um cronograma; desenvolvendo orçamento do projeto; controlando e 

reportando o andamento do projeto. Gerenciando os interessados do projeto. 

 

 

10. Fundamentos de Gestão de Processos 
 

Conceitos de fundamentais de gestão de processos. Histórico da gestão de 

processos. O que é um processo. Cadeia de valor. Processos críticos de 

negócios. A visão transversal das organizações. Relações cliente/fornecedor. 

Gestão DE e POR processos. Componentes de processo. Registro de processos: 

modelos descritivos. Principais notações de processos (BPMN; EPC; LOVEM-E; 

IDEF0; UML). Fluxogramas. SIPOC.  Matrizes de funções versus processos. 

Motivadores de padronização de processos e procedimentos. 

 

 

11. Análise de Processos 
 

Planejamento e desenvolvimento do levantamento de dados. Técnicas de 

mapeamento de processos. Técnicas de entrevistas e levantamento 

(entrevistas individuais, duplas e cruzadas). Técnicas participativas de 

mapeamento (JAD e reuniões focais). Acompanhamento de processos (fichas, 

físico, por média de volume e tempo e virtual). Validação de levantamento de 

dados. Definição de níveis de detalhamento de processos. Contexto de 

mapeamento e análise de processos. Elementos da análise de processos: 

estratégia, cultura, contexto, envolvidos e partes interessadas, competências, 

capacidade. Modelos de referência (SCOR, VCOR, APQC, eTOM, ITIL, CMMI etc). 
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12. Gestão de Custo em Processos 
 

Classificação de gastos (custo e despesas). Conceitos de custeio: fixo, variável, 

direto, indireto, unitário, médio. Custo de estoque. Custeio contábil versus 

custeio gerencial. Modelos de custeio de operações: industrial, serviços e 

comércio. Custos baseados em atividades. Orçamento baseado em atividades. 

Análise de processos: custos comprados e vendidos.  

 

 

13. Gestão da Qualidade em Processos 

 

História da qualidade: Deming, Juran e outros. Conceito de qualidade, 

Produtividade, eficiência e eficácia. Método de controle de rotina; Qualidade 

Total – TQC; Processos de 5 S. Métodos de solução de problemas: conceito de 

problema e oportunidade de melhoria, brainstorming, Pareto, histograma, 

folhas de verificação e controle, Ishikawa - diagrama de causa e efeito, método 

GUT, 5W2H, controle estatístico de processos, 6 Sigma e DMAIC, Lean,  

benchmarking, processos de certificação. 

 

 

14. Gestão de Riscos em Processos 

 

Conceitos de gerenciamento de riscos. A percepção do risco e a qualificação de 

riscos. Riscos de processos: físicos, ambientais, financeiros, etc. Categorização 

e priorização de ações de mitigação de riscos. Modelos de governança 

corporativa: COBIT; SOX; etc.; Processos de auditoria de riscos. Processos 

decisórios considerando riscos. Implantando controles sobre riscos 

corporativos. 

 

 

15. Desenho de Processos 

 

Participantes no desenho de processos. Análise de Gap: comparando AS IS e TO 

BE. Oportunidades de melhoria: redundância, capacidade, competência, 

gargalos, retrabalho, potenciais automações, etc. Dimensionamento de 

recursos e processos: fatores influentes e técnicas. Conceitos de agregação de 

valor. Hand-off. Teoria das restrições. OIP – Outside-in process (orientação a 

cliente). 
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16. Gerenciamento de Desempenho de Processos 

 

Conceitos de indicadores de desempenho. Atributos de medição: tempo, custo, 

responsividade, qualidade, etc. Desenvolvendo indicadores. Implantando 

pontos de controle. Sensor, precisão e nível de erro aceitável. Modelos de 

controle, reporte e painéis de controle.  

 

 

17. Transformação de Processos 
 

Tipos de melhoria: incremental e ruptura. Redesenho e automação. Simulações 

de capacidade e análise de gargalos produtivos. Levantamento e priorização 

comparativa de alternativas de solução considerando variáveis: financeiras 

(custo total, VPL, TIR, PayBack), resultados (parâmetros de controle, qualidade, 

velocidade). Gestão de mudança. Questões: paralisia de análise. Expectativas e 

ansiedade por resultados. Cultura organizacional e a mudança organizacional. 

Processos de mudanças. Métodos de gestão de expectativas. A mudança como 

processo e como resultado. O papel da liderança. Comunicação como 

ferramenta. Técnicas de integração e formação de equipes. 

 

 

18. Tecnologia da Informação para Gerenciamento de Processos 
 

A mudança no ambiente dos negócios. Histórico da Tecnologia de Informação e 

Processo. Áreas de conhecimento da tecnologia de informações. Metodologia 

para gestão estratégica da informação e inovação de processos. Sistemas 

integrados de gestão: MRPs; ERP, CRM, e outros componentes. Aplicação de 

tecnologia em processos: banco de dados, gestão de documentos, 

mapeamento, automação, simuladores. BI: Indicadores e Painel de Controle. 

Conceitos de automação de processos: regras de negócio e motores de 

processos. Entendendo acrônimos: J2EE; BPEL, XML, .NET, EDI; BPO, SOA, EAI,  

etc. Estudo e análise de casos de uso de TI em processos. 

 

 

19. Organização e Gerenciamento de Processos Corporativos 
 

Estratégia e processos. Áreas de conhecimento da gestão de processos 

conforme CBOK®. Governança corporativa e arquitetura de processos. BPO – 

Business Process Outsourcing; BPMM - Business Process Management 

Methodology: fatores a considerar, como desenvolver e implantar. BPMO - 

escritório de processos: motivações, tipos, atribuições e responsabilidades. 

Gerando o compromisso organizacional. 
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20. Práticas de Gestão de Projetos 
 

Desenvolvimento, ao longo do curso, de um plano de gestão de processos, a 

partir da integração dos conceitos e conhecimentos desenvolvidos no curso, 

considerando (não exclusivamente): identificação de problema (patologia de 

processos), desenvolvimento de alternativas de solução, e aplicação da solução 

para redesenho e/ou melhoria do processo em tela, considerando-se como 

premissa subjacente para tal iniciativa, a estratégia empresarial, assim como 

os ambientes internos e externos à empresa em questão. 

 

 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso – Metodologia 

 

O TCC - Trabalho de Conclusão de Curso – é obrigatório e deve estar de acordo 

com a Resolução 01/2001 da CES do MEC.  

 

Neste curso, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será um projeto associado 

à gestão de processos, a ser desenvolvido e realizado ao longo de todo o curso 

pelos alunos, fora da sala de aula. Tal deverá ter caráter de aplicabilidade dos 

assuntos apresentados no curso, sendo o mesmo acompanhado a distância, via 

Internet, por um professor orientador. 

 

O TCC tem por objetivo em classe, sendo seu principal objetivo demonstrar o 

aprendizado do aluno nas disciplinas do MBA Executivo em Administração: 

Gestão de Processos.  
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