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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Prof. LUIZ ANTÔNIO JOIA 

Doutor em Ciências (D.Sc.) em Engenharia de Produção (Área de Inovação Tecnológica 

e Organização Industrial) pela COPPE/UFRJ. M.Sc. em Management Studies pela 

Oxford University. Mestre em Ciências (M.Sc.) em Engenharia Civil. Engenheiro de 

Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. Professor Adjunto da 

Faculdade de Engenharia da UERJ, do Mestrado e Doutorado em Gestão Empresarial 

e Pública da Escola Brasileira de Administração Pública (EBAPE) da Fundação Getulio 

Vargas - FGV. Professor e Coordenador Acadêmico da FGV Management. Foi executivo 

da área de Tecnologia da Informação da PROMON Engenharia e Eletrônica por mais 

de 15 anos e responsável pela área de Desenvolvimento de Negócios da TREND 

Tecnologia Educacional, responsável pelo uso pioneiro da Tecnologia da Informação 

na Educação. É consultor do Banco Mundial em Projetos de Desenvolvimento do 

Capital Humano através da Tecnologia da Informação e de uso da Tecnologia na 

formação de recursos humanos. 

 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

Fundada em 20 de dezembro de 1944, a FGV, instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil por meio da formação de administradores 

qualificados, nas áreas pública e privada. Ao longo do tempo ampliou sua 

atenção para outras áreas de conhecimento, sendo sempre reconhecida pela 

qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento por meio de suas 

Escolas e Centros de Pesquisa: 
 

FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

FGV EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

FGV EPPG - Escola de Políticas Públicas e Governo 

FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo 

FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

FGV Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

FGV Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

FGV CPDOC – Escola de Ciências Sociais 

FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV RI - Escola de Relações Internacionais 

Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 
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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, distribuídos por meio de Instituições 

Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, Programa de Pós-

Graduação; pelo FGV Online, Programa de Educação a Distância; pelo FGV In 

Company, Programa de Cursos Customizados; pela Central de Qualidade e 

Inteligência de Negócios, responsável pela manutenção da qualidade e padrão de 

excelência FGV, em qualquer lugar do país onde os programas do IDE estejam sendo 

oferecidos; e pela Certificação de Qualidade, que compartilha a qualidade do 

conhecimento e do ensino produzidos na FGV com os cursos de graduação em 

Administração e Economia de outras instituições do país.  
 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia e dos 

Estados Unidos, os alunos dos cursos administrados pelo FGV IDE tem a 

possibilidade de participar de programas de curta, média ou longa duração em 

universidades estrangeiras. 
 

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  
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4. 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, bem como mantém um 

amplo programa de pesquisas e consultoria técnica a empresas e entidades do 

governo. A Escola conquistou credibilidade, legitimidade e uma capacidade 

surpreendente de agregar conhecimento de alto nível aos seus estudantes, 

introduzindo-os em um processo produtivo de excelência. 

 

 

5. SOBRE O MBA EM GESTÃO: BUSINESS PROCESS 

 

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. 
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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. 

 
 

6. OBJETIVOS  

 

Business Process é um método usado para organizar e otimizar os processos 

de uma empresa, promovendo a melhoria da organização como um todo. Você 

será capacitado para identificar e implementar soluções em sua empresa a 

partir de uma visão integrada e alinhada estrategicamente com todos os demais 

processos organizacionais. Você irá adquirir: 

 

 Conhecimento dos conceitos e técnicas associados à gestão de processos, 

de modo que consiga identificar e implementar soluções para sua 

empresa, a partir de uma visão integrada e alinhada estrategicamente com 

todos os processos organizacionais; 

 Visão holística das atividades empresariais, com foco na criação de valor 

para a empresa; 

 Conhecimentos técnicos e habilidades para tornar-se gestor líder em sua 

empresa e/ou no próprio negócio; 

 Capacidade de relacionar teorias à prática de gestão por meio de um jogo 

de negócios; 

 Autoconhecimento de competências comportamentais, tornando-o apto a 

elaborar um projeto de carreira; 

 Visão estratégica e habilidades de gestão, construindo as competências 

técnicas fundamentais à formação de um líder. 
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7. A QUEM SE DESTINA  

 

O MBA em Gestão: Business Process é recomendado para: 

 

 Executivos e profissionais que desejam se capacitar na área de gestão de 

processos. 

 

 Profissionais cujo ponto alcançado em suas carreiras os obrigue a atingir 

novos níveis de formação acadêmica; 

 
 

8. 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 06/04/2018, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 

 

O MBA em Gestão: Business Process é certificado pela Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas - EPABE. 

 

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

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão: Business Process” aos 

participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação 

estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 
 

 Módulos Internacionais (opcionais): 
o Os principais objetivos desses cursos, são: ganhar a visão internacionalizada 

de negócios, ampliar o networking entre os participantes que são estudantes 

da FGV e executivos de empresas nacionais e multinacionais. Proporcionar a 

troca de informações com os docentes, executivos americanos ou europeus, 

adquirindo, com isso, uma formação acadêmica internacional; 

o Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional respectivo; 

o 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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9. PROGRAMA 

 

MÓDULO NACIONAL 
MBA em Gestão: Business Process 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

 Módulo Gerencial 

1 Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento 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 

9 Jogos de Negócios 24 

 Módulo de Gestão de Processos  

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 

18 Desenvolvimento de Carreira 24 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 432 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

    

MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] 
HORAS/ 

AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California – Irvine 

54 

Innovation 
University of California – Santa Cruz e Irvine 

54 

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

49 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International Brands and Business 
Fondazione CUOA – Business School – Itália 

40 

Innovation and Entrepreneurship 
School of International Business and Entrepreneurship Stuttgart – Alemanha 

80 

 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 

1. Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento 
 

Condicionantes externos e as mudanças organizacionais. Tendências da gestão 

organizacional contemporânea. Alinhamento dos interesses corporativos e 

individuais. Comportamento humano na organização. 

 

 

2. Negociação e Administração de Conflitos 
 

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: 

aspectos relacionais. Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos 

processuais de execução. 
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3. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 
 

Histórico e conceituação de projeto, programa e gerência de projeto. 

Caracterização do ciclo de vida e processos de um projeto. Introdução as áreas 

de conhecimento segundo o PMI (Project Management Institute). Integração 

entre áreas de conhecimento e processos. Estruturas organizacionais para 

gerenciamento de projetos. Características desejáveis no Gerente de Projetos. 

 

 

4. Gestão Estratégica 

 

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e 

alinhamento. Referenciais estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. 

A formulação da estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. O balanced 

scorecard (BSC). 

 

 

5. Economia Empresarial 
 

A teoria da oferta e da demanda. Os mercados competitivos e não competitivos. 

A mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. As 

políticas monetária e fiscal e estabilização da economia. 

 

 

6. Matemática Financeira 
 

Relações fundamentais e taxa de juros. Regime de juros simples e de juros 

compostos. Séries Uniformes de pagamento. Sistemas de amortização de 

dívidas. Desconto de títulos e duplicatas. Conceitos e aplicações de VPL e TIR. 

 

 

7. Contabilidade Financeira 

 

A contabilidade e o sistema de informação contábil. Estrutura das 

demonstrações contábeis. Método das partidas dobradas. Regime de caixa e 

regime contábil de competência. Análise econômico-financeira das 

demonstrações contábeis. 
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8. Marketing 
 

Conceitos e definições básicas de Marketing. Comportamento do consumidor. 

Segmentação e posicionamento de mercado. Mix de Marketing frente ao 

mercado: produto, preço, distribuição e comunicação. Influência da tecnologia 

nas estratégias de Marketing. Tendências de Marketing: Marketing Digital e 

Neuromarketing. 

 

 

9. Jogos de Negócios 

 

Aplicações dos conhecimentos aprendidos ao longo do curso em atividades que 

simulem situações reais do cotidiano da atividade empresarial. Decisões de 

estratégia, marketing, recursos financeiros, recursos humanos e os aspectos 

comerciais. Decisões relativas aos aspectos operacionais. Análise de Ricos e 

tomada de decisões Tático-Operacionais. Objetivos: entender o mecanismo de 

uma empresa; tomar decisões no papel de diretor; trabalhar em equipe; definir 

metas; analisar o resultado das decisões tomadas e fazer ajustes constantes. 

 

 

10. Gestão de Custos 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. 

 

 

11. 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. 
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12. 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. 

 

 

13. Tecnologia da Informação para Gerenciamento de Processos 
 

Histórico da Tecnologia de Informação e Processos. A mudança no ambiente 

dos negócios. 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. 

 

 

14. Análise e Desenho 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. 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. 
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15. Desempenho e Transformação 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. Tipos de Melhoria: Incremental e 

Ruptura. 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. 

 

 

16. Arquitetura Organizacional e BPMO 
 

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. Gestão 

DE e Gestão POR Processos. BPMO: definição, objetivos e níveis de maturidade. 

 

 

17. Práticas de Gestão de Processos 
 

Desenvolvimento de um Projeto Aplicado de Intervenção em um Processo a 

partir dos conceitos de Gestão de Processos (não exclusivamente) 

apresentados ao longo do curso. Criação de um plano de gestão de processos: 

identificação de problema, desenvolvimento de alternativas de solução e 

planejamento da solução para redesenho e/ou melhoria do processo, 

considerando-se como premissa para tal iniciativa, a estratégia empresarial, 

assim como ambientes internos e externos à organização em questão. 
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18. Desenvolvimento de Carreira 
 

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no 

mundo atual. Autoconhecimento e carreira. Intraempreendedorismo como 

diferencial competitivo. Ética e carreira no contexto globalizado. Gestão de 

networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de interesses. Modelo de 

Negócios Pessoal – Business Model You. 

M
B

A
_

G
P

O
_

A
B

C
_

v
6

 

 



 

 

 

 

 

 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br  

 

 4433-3222 

 

 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br  

 

 4433-6166 

 

 

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

saocaetano.fgv@strong.com.br  

 

 3996-5668 

 

 

 

 

 

 

www. .com.br  

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/

