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Aula 01 | 12/07/21 | 8h30 às 12h30 | AO VIVO
Tema: Entendendo o seu Negócio

Nesse módulo será trabalhado os primeiros passos para gestão 
de processos com visão de negócio e, para tal, será necessário 
definir claramente o negócio, seus clientes, seus processos, e 
ainda entender de modo mais profundo o surgimento dessa 
visão, em qual ambiente a gestão nasceu e porque é 
importante entender os processos com visão de negócio. Será 
feito também um exercício prático com um processo escolhido 
por cada participante.

Aula 02 | 13/07/21 | 8h30 às 12h30 | AO VIVO
Tema: Controlando o seu Negócio

A partir do momento em que o seu negócio, seus processos e 
todo o ambiente em torno deles estão claramente definidos, 
será possível e necessário controlá-los, medi-los e gerenciá-los. 
Este módulo abordará um método para controlar seu negócio 
através de embasamento teórico e exercício prático.

Aula 03 | 14/07/21 | 8h30 às 12h30 | AO VIVO
Tema: Gestão de Processos

Apresentação de um método simples e prático para realizar a 
gestão de processos, desenvolver a visão do negócio, controlar 
as variáveis críticas do processo e, por consequência, o 
resultado do seu negócio. Também será realizada a prática do 
método com os participantes.

Aula 04 | 15/07/21 | 8h30 às 12h30 | AO VIVO
Tema: Estratégias de um Processo Enxuto e Ágil

Com o negócio definido, controlado e seus entornos 
desenhados, serão apresentadas as melhores estratégias para 
melhorar a eficiência do negócio, buscando ganhar mercado e 
atingir bons resultados com o sucesso na gestão de processos.

Aula 05 | 16/07/21 | 8h30 às 12h30 | AO VIVO
Tema: Maturidade de Processos 

Na última aula será exercitada a busca da maturidade dos 
processos, métodos e estratégias, buscando a longevidade da 
eficiência nos processos e nos resultados do negócio. O objetivo 
é que todos os participantes finalizem o curso com uma visão 
diferenciada quanto à gestão de processos e que possam olhar 
o mundo com a clara percepção de que processos estão por 
trás da maioria das coisas.

Gestão de Processos com Visão de Negócio

Realização do curso vinculada a uma quantidade mínima de
inscritos. Caso isso não ocorra até 09/07/21, será feita mais uma
tentativa para formação de turma em nova data. Se mesmo
assim a quantidade mínima de alunos não for atingida,
o valor da compra será devolvido na íntegra para o inscrito.

Importante

Uma empresa nada mais é do que um conjunto de processos
definidos e executados por pessoas que se relacionam entre si
para um determinado fim: o de atender o cliente e trazer
resultados aos stakeholders.

Muitas empresas lutam contra os desperdícios tentando
incansavelmente aumentar sua produtividade, mas ainda assim
alcançam um resultado de utilização de apenas 50% do seu
parque fabril ou até menos que isso. Acredite!

Ou seja, a empresa investe milhões de dólares para comprar um
equipamento e, no dia a dia, tira proveito real de somente 50%
dele ou de seu processo. Isso não faz o menor sentido, concorda?

E quando falamos de um processo administrativo, por exemplo,
esse cenário pode ser ainda pior, pois engloba processos difíceis
de medir e gerenciar. Com isso, as perdas se tornam ainda mais
relevantes. Uma maneira de mudar este cenário é aplicando
uma Gestão de Processos com Visão de Negócio, tema que
iremos explorar neste curso.

Introdução

Objetivo
O curso tem por objetivo explorar a Gestão de Processos com
Visão de Negócio de maneira simples, sem complicações, e com
muita prática. A ideia é difundir os conceitos, um pouco da
filosofia que engloba o tema e, mais do que isso, praticar com os
participantes. Uma ótima oportunidade de ver uma estratégia
vencedora em ação, tanto em processo administrativo como
produtivo. Vamos desafiar você a desenvolver uma visão
aguçada para processos.

Qualquer profissional que tenha como objetivo conhecer uma
estratégia de sucesso, simples e prática, já comprovada para
Gestão de Processos com Visão de Negócios.

Público-alvo

O curso online de Gestão de Processos com Visão de Negócio
possui carga horária de 20 horas, divididas em cinco aulas de
quatro horas cada.

Carga Horária

Para melhor aproveitamento e organização dos alunos, as aulas
terão quatro horas de duração e ocorrerão nos dias 12, 13, 14,
15 e 16 de julho, das 8h30 às 12h30.

Divisão, Datas e Horário do Curso

Prof. José Ricardo Vilela

Experiência

Com mais de 30 anos de experiência em grandes empresas, foi
treinado por técnicos da Toyota japonesa por 13 anos e responsável
pela gestão da equipe que desenvolveu e implementou o Programa
de Excelência Empresarial da Embraer Global.

Administrador, com Pós-graduação em Gestão de Produção e
Materiais, MBA em Gestão Empresarial-FGV e Mestre pelo ITA, sempre
ocupou cargos de liderança e com desafios de melhoria de eficiência
de processos. Hoje, CEO da Experimental Consultoria, vem passando
adiante sua vivência, experiência e aprendizado.

Sobre o Professor

Programação das Aulas*

*Vagas limitadas. Para obter o desconto de estudante é necessário que o
interessado esteja regularmente matriculado em um curso de graduação
e que envie o comprovante válido de matrícula.

50% OFF

Necessário
comprovante
de matrícula.

Estudantes de
Graduação*

R$679,95
Boleto ou em até 12x
no cartão de crédito.

Público
Geral

R$1.359,90
à vista 20% OFF

AESabesp, ABENC-BA,
SEESP e AEAM.

Entidades
Parceiras

R$1089,90

Investimento

Garanta seu desconto! Entre em contato
com nossa equipe por Whatsapp ou e-mail!

Não perca tempo. Adquira seu curso agora mesmo!

» QUERO GARANTIR MINHA VAGA

https://allevanteducacao.com.br/cursos/gestao-de-processos-com-visao-de-negocios/
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