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1. COORDENAÇÃO   

 

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. 

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande tradição e 

intensa produção intelectual: 

 

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP - Escola de Economia de São Paulo 

EPGE - Escola de Pós-Graduação em Economia 

EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

FGV Social – Centro de Políticas Sociais 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

 

 

3.  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  - IDE   

 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede de 

distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, através de 

suas Escolas e Institutos.  

 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, os 

alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a possibilidade de participar de programas de 

curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 

 

 

4.  CERTIFICAÇÃO  

  

O MBA em Gestão: Business Process é certificado por uma das melhores instituições de ensino 

do país, que tem grande expressão no cenário educacional:  
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

EBAPE  

 

A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das Nações Unidas, voltada inicialmente 

para o aperfeiçoamento de profissionais do setor público brasileiro, e teve um papel pioneiro 

no ensino universitário ao instituir o primeiro curso superior de Administração Pública do país. 

 

Com o passar dos anos, expandiu sua atuação também para a área de gestão empresarial privada, 

oferecendo uma série de programas de educação continuada. Os projetos de pesquisas 

desenvolvidos pela EBAPE abrangem as áreas do governo e da iniciativa privada, gerência do 

setor público e privado, políticas públicas, gestão social, inovação tecnológica, produtividade 

industrial, entre outros. A EBAPE também publica, bimestralmente, a revista de Administração 

Pública, o periódico Cadernos EBAPE.br e a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. 

 

5. SOBRE O MBA 

 

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 em Gestão: Business Process, 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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Este curso é oferecido com estrutura modularizada contemplando entradas anuais de alunos, o 

que proporcionará maior possibilidade de networking e, consequentemente, melhor 

aproveitamento, levando-se em conta uma maior diversidade de competências. 

 

6. OBJETIVOS GERAIS 

 

✓ Desenvolver uma visão holística dos processos empresariais, focando na criação de valor 

para a empresa; 

✓ Oferecer conhecimentos técnicos aos alunos para se tornarem gestores líderes, tanto no 

ambiente das organizações nas quais trabalham, quanto no desenvolvimento de negócios 

próprios; 

✓ Relacionar o ferramental teórico à prática de gestão, por meio de um jogo de negócios; 

✓ Trabalhar o autoconhecimento de competências comportamentais para instrumentalizar o 

aluno a elaborar um projeto de carreira. 

 

7. A QUEM SE DESTINA  

  

✓ Profissionais que tenham concluído a graduação e com, no mínimo, cinco anos de 

experiência na área; 

✓ Profissionais cujo ponto alcançado em suas carreiras os obrigue a atingir novos níveis de 

formação acadêmica; 

✓ Executivos e profissionais que desejam aumentar sua capacitação na área de gestão de 

processos.  

 

8. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

  

Os participantes serão avaliados, em cada disciplina, através de provas individuais, com a opção 

de complementação das notas com trabalhos, a critério dos professores das disciplinas e 

segundo os critérios definidos pelo regulamento dos cursos FGV Management, sendo exigida 

a nota final mínima 7,0 (sete) em cada disciplina para sua aprovação e formatura. Será exigida 

também uma presença mínima obrigatória de 75% no programa, como um todo, e de 75% em 

cada disciplina presencial.  

 

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; 

✓ Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, MBA em Gestão: Business Process, Nível Especialização” 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 respectivo módulo internacional; 

✓ A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo internacional 

cursado aos alunos que atenderem a todos os critérios de aprovação em ambos os cursos. 
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10. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 

 

MBA EM GESTÃO: BUSINESS PROCESS 

 Aula Inaugural e de Integração 

 MÓDULO DE GESTÃO HORAS /AULA 

1 Gestão de Pessoas 24 

2 Negociação e Administração de Conflitos 24 

3 Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 24 

4 Gestão Estratégica 24 

5 Economia Empresarial 24 

6 Matemática Financeira 24 

7 Contabilidade Financeira 24 

8 Marketing 24 

 MÓDULO DE FECHAMENTO  

9 Jogos de Negócios 24 

 MÓDULO BUSINESS PROCESS  

10 Gestão de Custos em Processos 24 

11 Gestão da Qualidade em Processos 24 

12 Gestão de Riscos em Processos 24 

13 Tecnologia da Informação para Gerenciamento de Processos 24 

14 Análise e Desenho de Processos 24 

15 Desempenho e Transformação de Processos 24 

16 Arquitetura Organizacional e BPMO  24 

17 Práticas de Gestão de Processos 24 

 MÓDULO DE FECHAMENTO  

18 Desenvolvimento de Carreira 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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11. MÓDULO INTERNACIONAL 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

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 

China Business & Economic Strategies for Managers 

Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong 
40 

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands 

and Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario 

Organizzazione Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 

University of California - Irvine 
54 

Study Abroad in Innovation Management 

School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) 

Stuttgart - Alemanha 

80 

Innovation 

University of California – Santa Cruz (Silicon Valley) / Irvine 
54 

 

 

12. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Gestão de Pessoas 

Características da sociedade do conhecimento; Globalização e hipercompetição; Escassez de 

recursos e pressões por produtividade; Mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas: 

reflexos sobre as organizações; Valores do modelo industrial de gestão; Práticas tradicionais da 

gestão organizacional; Valores do modelo pós-industrial; Novas relações de trabalho: home 

office, teletrabalho e crowdsourcing; Estratégias envolvendo processos de impatriação e 

expatriação de funcionários; Diferenças inter-geracionais: atitudes e valores; Estratégias para 

integração das gerações; Competências necessárias ao profissional do séc. XXI; Liderança, 

motivação e comprometimento; Comunicação interpessoal assertiva; Necessidades 

interpessoais, sentimentos e comportamentos; Construção da parceria Líder X Liderado. 
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 Negociação e Administração de Conflitos 

Características do bom negociador; Estrutura e abordagens de negociação; Objetivos da 

negociação; Hierarquia e status; Condicionantes culturais; Modelos de estilos e comportamento 

dos negociadores; Consenso e relacionamentos; Tangíveis e intangíveis; Objeto substantivo; 

Metas e resultados reais; Risco e incerteza; Qualidade e acordo de níveis de serviço; Estratégia 

e estilo do negociador; Desenvolvimento da negociação; Encerramento e implementação do 

acordo. 

 

 Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 

O que é gestão de projeto?; Grupos de Processos do PMBOK®; Programa e portfólio de 

projetos; O ciclo de vida e as fases do projeto; Escritório de projetos (PMO); Termo de 

Abertura; Estrutura analítica do projeto (EAP); Lista de atividades; Sequenciamento e duração 

de atividades; Método do caminho crítico; Diagrama de Gantt; Técnicas para redução do tempo 

total do projeto; Gestão de Pessoas; Gestão da Comunicação e Stakeholders; Gestão das 

Aquisições; Gestão de Custos; Gestão dos Riscos; Gestão da Qualidade; Lições aprendidas. 
 

 Gestão Estratégica 

O que é estratégia; As escolas do pensamento estratégico; Administração estratégica; Gestão 

estratégica; Governança corporativa; Definições dos referenciais estratégicos; A definição do 

negócio da organização; A elaboração da visão de futuro; Missão: o propósito da existência da 

organização; Cenários e análise do ambiente geral; Oportunidades e ameaças; A análise da 

indústria ; Modelo das cinco forças competitivas; O quadro geral da análise do ambiente 

interno; Recursos, capacidades e competências essenciais; Competências essenciais; 

Diagnóstico das forças e fraquezas; Fatores críticos de sucesso; A matriz SWOT e a avaliação 

estratégica; A matriz de Ansoff; O modelo Porter das estratégias genéricas; O posicionamento 

estratégico; Definição de objetivos; Conteúdo dos objetivos; Conceitos do modelo; As 

perspectivas do BSC; A construção do BSC. 
 

 Economia Empresarial 

O comportamento da demanda; Os deslocamentos da curva de demanda; A teoria da oferta; 

Elasticidade: as sensibilidades medidas; Demanda: a elasticidade preço e renda; Oferta: a 

elasticidade preço; A maximização do lucro; A competição perfeita; Lucro econômico versus 

lucro contábil; O monopólio e os oligopólios; Blocos econômicos; Estimativa do PIB; 

Produção, renda e valor agregado; Ciclo de negócios e crescimento potencial; Investimento e 

crescimento do PIB potencial; Inflação e índices de preços; Banco Central e a geração da 

moeda; Política monetária e o regime de metas de inflação; Política fiscal; Déficit público e 

dívida pública; Balanço de pagamentos; O mercado cambial; A política cambial e os regimes 

de taxa fixa e flutuante. 

 

 Matemática Financeira 

Representação gráfica de um fluxo de caixa; Capital, juros e montante; Relação de equivalência 

de capitais para um período; Conceito e utilização; Cálculo do montante, número de períodos, 

taxa de juros; Taxas de juros equivalentes simples; Equivalência de capitais em juros simples; 

Conceito e utilização; Cálculo do montante, número de períodos, taxa de juros; Taxa de juros 

equivalentes compostas; Transformação entre taxas nominais e taxas efetivas; Conceitos e 

utilização; Cálculo do valor presente e valor futuro; Anuidades e perpetuidades; Séries 
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uniformes e não uniformes; Conceito e utilização; Sistema Price; Sistema SAC; Sistema 

Americano; Conceito e utilização; Desconto simples; Desconto composto; VPL: aplicações 

básicas; TIR: aplicações básicas. 

 

 Contabilidade Financeira 

Origem da contabilidade; Usuários das informações contábeis; A informação contábil; 

Objetivos da contabilidade; Limitações da contabilidade; A contabilidade financeira e a 

contabilidade gerencial; Estrutura conceitual para apresentação das demonstrações contábeis; 

Pressupostos básicos; Limitações na relevância e na confiabilidade das informações; Conceito 

de demonstrações contábeis de propósito geral; Balanço patrimonial; Demonstração do 

resultado do exercício; Demonstração do resultado abrangente total; Demonstração dos fluxos 

de caixa; Demonstração das mutações do patrimônio líquido; Demonstração do valor 

adicionado; Notas explicativas; Relatório da administração; Relatório dos auditores 

independentes; Método das partidas dobradas; Regime de caixa e regime de competência; 

Elaboração das demonstrações a partir de transações que não envolvem contas de resultados; 

Elaboração das demonstrações a partir de transações que envolvem inclusive contas de 

resultados; Objetivos da análise econômico-financeira; Análise vertical; Análise horizontal; 

Análise por indicadores; Elaboração do relatório. 

 

 Marketing 

O escopo, conceitos e papéis do Marketing nas empresas; Orientação da empresa para o 

mercado; Análise do ambiente de Marketing em diferentes tipos de empresa; Conceitos sobre 

o comportamento do consumidor; Processo de decisão de compra; Níveis de segmentação do 

mercado; Padrões e procedimentos para a segmentação dos mercados; Diferenciação da oferta 

ao mercado; Posicionamento da oferta ao mercado; Estratégias de produto e marca; Estratégias 

de preço; Estratégias de distribuição; Estratégias de comunicação integrada; Influência da 

tecnologia nas estratégias de ciclo de vida da adoção da tecnologia; Marketing Digital; Mídias 

Sociais; Métricas de Marketing. 

 

 Jogos de Negócios 

O papel da Visão e da Missão no contexto empresarial e no ciclo de planejamento estratégico; 

Aplicação dos conceitos à empresa gerenciada pela equipe; Identificação das ameaças e 

oportunidades; Identificando pontos fortes e fracos no ambiente interno da organização; 

Mapeamento dos fatores críticos de sucesso; Análise SWOT e a elaboração das estratégias; 

Identificando e elaborando estratégias empresariais; As implicações das escolhas estratégicas 

para a organização; Análise de tendências e elaboração de cenários; Conectando as estratégias 

de negócio: a obtenção das sinergias entre as áreas das organizações; Contextualizando 

objetivos; Relacionado objetivos às estratégias; A estratégia em ação: colocando os Planos de 

Ação e Projetos para funcionar; Identificação das estratégias emergentes; Reflexão das decisões 

tomadas; Processo de aprendizado para mudanças futuras. 

 

 Gestão de Custos em Processos 

Conceitos de Gastos (custo, despesas e investimento e perdas); Classificação de Custos: Fixo, 

variável, direto, indireto, unitário, médio; Diferenças entre Custeio Contábil versus Custeio 

Gerencial; Outros Conceitos de Custos (Custo de Controle, Custo de Oportunidade, Custo de 

Estoque e Custo de Qualidade e Não Qualidade); Custeio por Absorção e Custeio Direto; Custo 
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por Ordem de Produção; Custeio de Serviços e Comercial; Categorias de decisões advindas das 

informações de custos: Financeira, Operacional, Estratégica; A História do Custeio Baseado 

em Atividade: A complexidade de operações e os Custos Invisíveis; Relação entre: Evento, 

Transação, Atividade; Conceitos: Recursos, Atividades, Objetos de Custo e Direcionadores de 

Custos; Escolhendo Geradores de Custos; Árvores de Custeio: Atividades Fornecedoras e 

Atividades Clientes; Calculando o Custeio Baseado em Atividades; Análise de Ociosidade; 

Análise de Rentabilidade por atividade e por objeto de custo (de produtos, clientes e canais de 

venda); Simulações por variação de geradores de custos; Custeio-alvo; Custos próprios e custos 

comprados; Análise de produzir/ comprar. 

 

 Gestão da Qualidade em Processos 

Deming, Juran e outros; Conceitos de Qualidade; Produtividade, Eficiência e Eficácia; Conceito 

de problema e oportunidade de melhoria; Ferramentas e técnicas: Pareto; Histograma; folhas 

de verificação e controle; Ishikawa - diagrama de causa e efeito; Técnica de Priorização: GUT; 

BASICO, Critérios Ponderados; Fazendo um Plano de 5W2H; Outras técnicas: Brainstorming; 

Benchmarking; Seis Sigma: Controle Estatístico de Processos; e DMAIC; Filosofia Lean (Os 

tipos de desperdícios, Value Stream Map, Kaizen e Kairyo: Melhoria Contínua e Melhoria de 

Ruptura, Cultura da Qualidade, Programa 5S, Processos de Certificação).  

 

 Gestão de Riscos em Processos 

A Prospect Theory; A percepção do risco e a qualificação de riscos; Riscos de Processos: 

físicos, ambientais, financeiros etc; Oportunidades e Ameaças; Lei Sarbanes Oxley; COSO 

ERM – Enterprise Risk Management; Ambiente Interno; Fixação de Objetivos; Identificação 

de Riscos; Avaliação de Riscos; Resposta a Riscos; Atividades de Controle; Informação e 

Comunicação; Monitoramento. 

 

 Tecnologia da Informação para Gerenciamento de Processos 

Dos primeiros computadores aos SmartPhones; Por que TI Áreas de conhecimento da 

tecnologia de informações: Desenvolvimento de Sistemas, Infraestrutura e Suporte; Sistemas 

Integrados de Gestão: MRPs; ERP, CRM, e outros componentes; Critérios e requisitos para 

seleção de tecnologia para processos Automação de processos: na fábrica e na gestão dos 

negócios; Conceitos de BPMN e SOA; Serviços e Barramento de serviços; Regras de Negócios 

e Motores de Regras; Workflow, Filas, Decisões; Versões e Instâncias; Requisitos para seleção 

Softwares de BPM; Como monitorar canais de inovação de Tecnologia; Como Avaliar 

Aplicações de Tecnologias; Restrições na implantação de novas tecnologias. 

 

 Análise e Desenho de Processos 

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; Lidando com as resistências no levantamento de dados; Definindo 

Atores para a Análise de Processos; Elementos da Análise de Processos: Estratégia, Cultura, 

Contexto, Envolvidos e Partes Interessadas, Competências, Capacidade; Atributos de 

Processos: Frequência, Qualidade, Custo, Tempo, Maturidade; Conceitos de Agregação de 

Valor; Definindo Atores para o Desenho de Processos; Motivadores para o Desenho e Aspectos 
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influenciadores; Identificando e avaliando oportunidades de Melhoria: Redundância; 

Capacidade, Competência, Gargalos, Retrabalho, Potenciais Automações; Dimensionando 

Processos: Calculando equipe e esforço; OIP – Outside-in process (orientação a cliente); 

Identificando Gaps e definindo ações de Intervenção; Quantificando e orçando recursos e 

impactos de Ações de Intervenção; Planejando implantação de ações de Intervenção; Vendendo 

a implantação e viabilizando o Patrocínio. 

 

 Desempenho e Transformação de Processos 

O que é um Indicador de Desempenho; Definindo Indicadores de Desempenho; Técnicas de 

Decomposição de Atributos e de Formação de Réguas Qualitativas; Entendendo e implantando 

Pontos de Controle; Processos e Modelos de Controle e Reporte; O que é um objetivo!; O que 

é uma meta!; Modelos para definição de metas de processos; Engajando equipes; Definindo um 

Plano de Evolução para Metas; Conceito de Paradigma; Incremental e Ruptura: Conceitos e 

aplicações diferentes; Motivadores para Transformação; Avaliando impactos além da 

transformação de processos: pessoas, sistemas e estrutura; Cultura e a Clima 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. 

 

 Arquitetura Organizacional e BPMO 

O Trabalho Organizacional; A Diferenciação e a Especialização do Trabalho; Mecanismos de 

coordenação do trabalho; A Organização em 5 partes: Cupula Estratégica; Linha Intermediária; 

Tecnoestrutura; Assessoria de Apoio e o Núcleo Operacional; Integração Vertical e Horizontal; 

Centralização x Descentralização; Administração cientifica: a tarefa; Administração 

Burocrática: o padrão; As Relações Humanas: a informalidade; O Estrututralismo: a escala e o 

controle; 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; Modos de organização do trabalho: linha de produção; ordem de trabalho; 

pool de recursos; células de trabalho; compartilhamento de recursos; Definindo a melhor 

Estrutura Organizacional; Gestão DE e Gestão POR Processos; Papeis e responsabilidades; 

Avaliando posições e subordinação; Integrando ação com outros entes da organização; 

Alternativas de operação. 

 

 Práticas de Gestão de Processos 

PIGP e Relatório Individual; Avaliações Base Conceitual; Roteiro para o PIGP. 

 

 Desenvolvimento de Carreira 

Contextualização; Tendências na gestão de carreira; Qualidade de vida, adaptabilidade e 

empregabilidade no mundo atual; Instrumentalização para viabilizar reflexões individuais: 

autoconhecimento; Intraempreendedorismo como um diferencial competitivo; Ética: Códigos 

e leis de conduta; Gestão de networking; Gestão de conflitos de interesses; Marketing Pessoal  

Liderança e Resiliência como competências-chave; Modelo de Negócios Pessoal – Business 

Model You. 
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