
gestão para transformação
CURSOS ON-LINE

gestão para transformação

MÓDULO 8
ORIENTAÇÃO POR PROCESSOS

Carga Horária: até 90 minutos de atividades desenvolvidas em mídia on-line

Cenário atual/visão geral

 � Executivos e especialistas de empresas filiadas ou não à FNQ, que buscam uma visão geral dos desafios e das 
metodologias empregadas, bem como ferramentas para o gerenciamento do processos, do desenvolvimento dos 
sistemas de informação e comunicação, da segurança da informação e do desenvolvimento de produtos.

A FNQ, em consonância com a sua causa - que é apoiar, capacitar e instrumentalizar as empresas na jornada da 
transformação para a era de mudanças exponenciais e da cultura digital -, desenvolveu diversos cursos on-line, 
sobre temas relacionados à gestão organizacional, com o objetivo de apresentar seus conceitos fundamentais 
e proporcionar uma base estruturada para que os participantes se sintam inspirados a continuar sua trilha de 
capacitação e especialização em nossos cursos presenciais.

Todos os cursos são baseados na 21ª edição do Modelo de Excelência da Gestão®, da FNQ, reconhecido 
mundialmente pela sua abrangência e visão sistêmica da gestão.

 � No curso Orientação por Processos reforçamos este fundamento, que trata do agrupamento de atividades, 
mobilização de recursos e definição da estrutura que dá suporte à transformação de insumos em produtos/
serviços, das informações e seus sistemas necessários para o funcionamento organizado, bem como da 
concepção, desenvolvimento, lançamento e acompanhamento dos produtos ofertados aos clientes.

Objetivos

Público-alvo



Programa

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS / INTRODUÇÃO
 � Razão de ser das organizações 
 � Transformações dos cenários e organizações
 � A FNQ e a Jornada da Transformação  
 � A Orientação por Processos no MEG 21

CAPÍTULO 1: INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS
 � Informações organizacionais: conceito
 � Necessidades de informações e gestão das 

informações
 
Processo desenvolvimento dos sistemas de 
informação e comunicação: 

• Compatibilização da infraestrutura
• Integração de sistemas e implantação
• Aspectos críticos
• Desenvolvimento de sistemas
• COBIT
• Desenvolvimento ágil de software
• Scrum
• Avaliação da satisfação dos usuários   e melhorias no 

sistema de informação
• Outros sistemas de informações

Processo segurança da informação: 

• Requisitos de segurança da informação
• ABNT – Requisitos da Segurança
• Avaliação dos riscos
• Matriz de risco do sistema de informação
• Tratando os riscos
• Ameaças mais comuns
• Exemplos práticos da segurança da informação
• Consequências da falta de segurança 

 � Atividades de fixação

CAPÍTULO 2: GESTÃO POR PROCESSOS
 � O tema Processos no MEG 21
 � Definição de processos e Organização orientada a 

processos
 � Visão sistêmica sobre processos na gestão 

organizacional
 � Atividades de fixação

CAPÍTULO 3: PRODUTO
 � O tema Produto no MEG 21
 � Definição Produto
 � Processo: desenvolvimento de produto
 � Plano de negócios
 � Avaliação do modelo de negócios - Business 

Model Canvas
 � Definição do escopo
 � QFD - Quality Function Deployment
 � Sistema Star-Gate (desenvolvimento de produto)
 � Global Development Process (GDP)
 � Lançamento do produto
 � Acompanhamento por indicadores
 � Atividades de fixação 

CONCLUSÃO/ENCERRAMENTO

Requisitos

SOFTWARE

WINDOWS (Microsoft Windows XP SP3 ou superior):
• Google Chrome (última versão)
• Microsoft Edge (última versão)
• Internet Explorer 11
• Firefox  (última versão)

MAC:
• Google Chrome (última versão)
• Safari (última versão)
• Firefox  (última versão)

HARDWARE

• Intel Pentium Dual Core ou superior
• 2 GB RAM ou superior
• Sistema de som ativado
• Placa de vídeo com resolução mínima de 1024X768 (16/32 bits)
• Conexão de internet de no mínimo 1mbps
• Os cursos serão transmitidos pela porta HTTP (80)


