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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela 

iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do curso de MBA Gestão Estratégica por Processos da Escola 

de Negócios e Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros 

detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua 

matrícula.  

 

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento 

às atividades necessárias de confirmação de matrícula. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mario Couto Soares Pinto 

 DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR  

www.ens.edu.br/mbas

http://www.ens.edu.br/mbas
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A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS (ENS) 

 

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de desenvolver o mercado 

de seguros por meio da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. 

Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às necessidades dos 

profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte competitividade. 

 

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao 

oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e 

promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências 

com instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica. 

 

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e 

Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu 

comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando 

cada vez mais complexo. 

 

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas 

coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a 

ENS atende a mais de 40 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas 

educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de 

qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de 

seguros do Brasil. 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A capacitação tem se tornado cada vez mais importante para que um profissional obtenha 

sucesso no mercado de trabalho. Fazer um curso de Pós-graduação é quase um pré-requisito 

como diferencial competitivo seja na disputa por uma vaga ou pela permanência no trabalho 

atual e principalmente pelo crescimento profissional.  

 

Por isso a escolha por um curso de Pós-graduação tem se tornado uma das mais importantes 

decisões da carreira de um profissional, pois, além de exigir uma imersão no assunto escolhido, 

esse estará em destaque em seu currículo.  

 

O MBA Gestão Estratégica por Processos traz um diferencial em sua matriz curricular, onde as 

disciplinas elencadas no módulo de estratégia buscam apresentar e desenvolver a visão 

estratégica no aluno, abordando temas de diversas áreas de uma empresa, fornecendo assim 
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variadas ferramentas que se tornam fundamentais na tomada de decisão. Já o módulo de 

Gestão por Processos, busca levar ao aluno as ferramentas de processos como: o mapeamento, 

o desenho, o controle, a análise, a automação, a documentação e proposição por melhorias, 

sempre objetivando a organização, a otimização dos resultados e diminuição dos custos da 

empresa. O alinhamento dessas duas áreas fornece ao aluno uma visão completa da gestão 

estratégica baseada em processos. 

 

O MBA Gestão Estratégica por Processos foi concebido e estruturado com o objetivo de formar 

profissionais aptos para atuar em qualquer ramo de negócio, especialmente no mercado de 

seguros, que exige processos muito bem definidos em todos os setores para evitar falhas, 

diminuir os riscos e otimizar os resultados das empresas. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do curso é levar ao participante o conhecimento necessário para a tomada de decisão 

e capacitá-lo a assumir cargos de liderança e gestão de equipe utilizando o raciocínio estratégico 

em suas atividades laborais aliada a utilização das ferramentas de gestão por processos para 

estruturar as atividades nas quais será responsável. 

 

Seus objetivos específicos são:  

 

 Propiciar aos alunos o desenvolvimento de uma visão ampla dos negócios e do 

funcionamento das empresas;   

 Preparar os alunos para atuarem como gestores eficazes e eficientes em diferentes 

segmentos de negócios e empreendimentos, com tomada de decisões consistentes e 

fundamentadas;  

 Propor aos alunos atividades que irão despertar a autonomia de estudo, para que eles 

sejam os agentes da construção do seu conhecimento, capazes de autodirigir e 

autorregular o seu processo de ensino e aprendizagem, tão importante nos dias de hoje. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

O curso é indicado para profissionais de qualquer área de atuação. Empresários de pequeno, 

médio e grande porte de qualquer área de atuação, receberão conteúdos fundamentais para o 

sucesso dos seus negócios.  

 

O curso é indicado também aos profissionais de Seguradoras, resseguradoras, empresas de 

previdência privada aberta e empresas de saúde suplementar; Corretoras de seguros e 

corretoras de resseguros; Organizações representativas das entidades do mercado de seguros; 

Agências reguladoras; Mercado financeiro. 
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REQUISITOS 

 

Graduação completa. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O MBA Gestão Estratégica por Processos tem duração aproximada de 18 meses e contempla 

432 horas-aula presencias distribuídas em 18 disciplinas. Cada disciplina é composta pela carga 

horária de 24 horas-aula, sendo 20 horas-aula executadas em encontros presenciais e 4 horas-

aula executadas em atividades online. 

 

MÓDULO DE GESTÃO ESTRATÉGICA C/H 

Neurociência e Neuromarketing Aplicado às Organizações 24 

Comunicação Estratégica  24 

Planejamento e Gestão Estratégica 24 

Impacto Econômico nas Organizações  24 

Gestão Estratégica de Pessoas  24 

Aspectos Jurídicos no Ambiente Empresarial  24 

Gestão Financeira na Tomada de Decisão  24 

Governança Corporativa 24 

Gestão e Controles de Riscos 24 

TOTAL MÓDULO 216 

 

MÓDULO DE GESTÃO POR PROCESSOS CH 

Introdução a BPM 24 

Modelos, Análise e Desenho de Processos 24 

Tecnologias de Processos 24 

Automação e Transformação de Processos 24 

Processos de Negociação 24 

Estratégia e Gestão de Riscos em Processos 24 

Power Bi e ferramenta de dados como apoio a decisão 24 

Gerenciamento de Indicadores de desempenho de processos 24 

Lean e Indústria 4.0 24 

TOTAL 216 

 

AVALIAÇÃO 

 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, 

obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.  

 

São critérios essenciais para aprovação: 
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a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no 

total da carga horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.  

 

As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por 

trabalho.  

 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

Prof. Fábio Pontes - Mestre em Gestão em Saúde pela UERJ, MBA em Gestão Empresarial pela 

UERJ, Graduado em Administração com ênfase em Seguros e Previdência pela Escola Nacional 

de Seguros (atual Escola de Negócios e Seguros - ENS). Atua há 13 anos no ramo de educação 

superior tanto na docência quanto na gestão de cursos de graduação e pós-graduação em 

diversas áreas, sendo a área de estratégia de negócios a sua maior ênfase. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

MÓDULO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Neurociência e Neuromarketing Aplicado às Organizações 

Bases neurais e comportamento humano. Percepção. Racionadade, Emoções e Tomada de 

Decisões. Perfil Comportamental. Intencionalidade e mudanças de comportamento. Conceitos 

de Neuromarketing. Ferramentas de Neuromarketing. Neuromarketing como estratégia de 

atração do consumidor. 

 

Comunicação Estratégica 

Modelos de comunicação. Funções da linguagem. A importância da Comunicação pós 

contratação. Comunicações organizacionais. Comunicação interna e externa e estratégias de 

relações humanas. Comunicação empresarial nos diversos níveis da organização. Estratégias de 

comunicação.  

 

Planejamento e Gestão Estratégica 

Evolução do pensamento estratégico. A gestão estratégica no terceiro milênio. Análise do 

Ambiente externo: cenários, oportunidades, ameaças e o ambiente competitivo. Análise do 

Ambiente Interno. Aplicação das principais ferramentas estratégicas. Desenvolvimento de 

estratégias. O Balanced Scorecard - BSC. Objetivos e plano de ação. Estratégias para a Vantagem 

Competitiva. Modelos de Gestão Estratégica.  Análise de cenários. 

 

Impacto Econômico nas Organizações  

Os aspectos da micro e macro economias, suas variáveis críticas, os cenários e tendências. O 

impacto das mudanças no cenário econômico nos diversos setores empresariais. Variação 
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cambial e política econômica. Analisar a concorrência e as forças que atuam sobre o ambiente 

empresarial. Identificar ameaças e oportunidades, forças e fraquezas que atuam no ambiente 

empresarial, para uma estratégia eficaz. 

 

 

Gestão Estratégica de Pessoas  

A gestão de equipes com foco na liderança e nos resultados; treinamento e capacitação para 

líderes; a formação de líderes empreendedores, um modelo de gestão baseado na liderança. 

Mudanças Comportamentais. Aprendizagem e comportamentos organizacionais. Ética aplicada 

às relações de trabalho. Motivação. Avaliação e gestão por desempenho. Formação e 

Desenvolvimento de equipes. Competências e Habilidades. 

 

Aspectos Jurídicos no Ambiente Empresarial  

A Empresa e o Direito. Função Social da Empresa. Perfis, Elementos e Atributos da Empresa. 

Legislação do trabalho e os novos tipos de contratação PJ e PF.  Exercício da empresa: individual 

e coletivo. Tipos societários e as suas características. Microempresa, empresa de pequeno porte 

e microempreendedor individual. A gestão da empresa: deveres e responsabilidades dos 

administradores. Os Grupos Econômicos e o Direito. Grupos de Fato e de Direito. Crise da 

empresa. Procedimentos preventivos e liquidatório. 

 

Gestão Financeira na Tomada de Decisão  

Fundamentos da Gestão Financeira. O Ambiente Empresarial e a Gestão Financeira. O Mercado 

Financeiro: Fontes de Financiamento. Análise do Desempenho Econômico: Lucratividade 

Operacional, Lucratividade do Ativo, Lucratividade do Patrimônio Líquido e Valor Econômico 

Adicionado (EVA). Política de Distribuição dos Lucros (Dividendos ou Retiradas de Capital) e 

Autofinanciamento. Planejamento do Lucro: Alavancagem Operacional, Financeira e 

Combinada. Pontos de Ruptura. 6. Análise do Capital de Giro: Ciclo Operacional e Ciclo 

Financeiro. Necessidade de Capital de Giro e Saldo de Tesouraria. Estruturas de Financiamento 

e Risco Financeiro – Overtrading. Administração da Liquidez: Fluxo de Caixa e Gestão de 

Tesouraria. Políticas de Crédito e Cobrança.  

  

Governança Corporativa 

A Governança Corporativa atua com as melhores práticas de gestão como um conjunto de 

processos, a cultura, as normas e as leis que regulam a maneira como uma empresa é gerida e 

controlada. Serão estudados: Modelos de Governança Corporativa; Práticas de Governança 

Corporativa; principais características da Governança Corporativa. Visão estratégica. Valor 

agregado. Legislação, normas e regulamentos. 

 

Gestão e Controle de Riscos  

Nova visão do Sistema de Controle. Experiência brasileira no controle interno e externo. Eficácia 

e eficiência das operações; Precisão dos registros; Promoção da eficiência operacional; 

Confiabilidade de relatórios financeiros; Proteção dos ativos; e Cumprimento das políticas, 
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regras, leis e regulamentos aplicáveis. Revisão de procedimentos contábeis e de controle 

interno. Estudos sobre avaliação de sistemas de controle interno e gerenciamento de riscos.         

 

 

  

 

MÓDULO DE GESTÃO POR PROCESSOS 

 

Introdução ao BPM 

Fundamentos de Gestão por Processos (BPM – Business Process Management). Os principais 

benefícios do BPM. Conceito de Processos: processos primários, de suporte e de gerenciamento.  

Hierarquia em processos. Processos de negócio versus função de negócio. Relacionamento entre 

processos e as áreas funcionais da empresa. Gestão de Processos versus Gestão por processos. 

Visão geral da evolução de BPM. A gestão de processos como diferencial competitivo. Visão 

geral das tecnologias em processos. 

 

Modelos, Análise e Desenho de Processos 

A modelagem de processos e seus benefícios. Padrões de Modelagem e Notações. Perspectivas 

e níveis da Modelagem. Coleta de dados. Planejamento e Análise de processos.  O que é análise 

de processo? Quando realizar a análise de processos. Responsabilidades e papéis da análise de 

processos. Execução da análise de processos. Documentos da análise de processos. O que é 

desenho de processo. Responsabilidades e papéis em desenho de processos. Softwares para 

desenho de processos. Prática de desenho de processos. 

 

Tecnologias de Processos  

Importância e características das ferramentas que podem ser utilizadas em BPM, incluindo: 

BPMS, iBPMS, Internet of Things, Business Intelligence, Mobile BPM, Enterprise Content 

Management, Social BPM. Tecnologia da informação aliada ao negócio. Tecnologias utilizadas 

para gerenciamento e automatização de regras de Negócio. Tecnologias para automação de 

processos de negócio. 

 

Automação e Transformação de Processos 

Gerenciamento de Processos de Negócio. Criação e configuração do organograma funcional no 

BPMS. Plano de treinamento dos participantes do processo. Simulação de processo. Testes de 

ensaio. Análise técnica de simulação e análise de carga. Tecnologias utilizadas para 

gerenciamento e automatização de Decisões. Integração de sistemas e SOA – Arquitetura 

Orientada a Serviços.  Visão e iniciativa para elaborar de transformação do processo. O que é a 

transformação de processos. O papel dos líderes na implementação de processos. Como 

preparar a transformação de processos. Como conduzir a transformação. Acompanhamento do 

desempenho do novo processo. Resultados da transformação do processo.  

 

Processos de Negociação 
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A negociação como instrumento de gestão e liderança de equipes. Negociar as melhores ofertas 

com os stakeholders. A função decisão no processo da Administração. A decisão participativa e 

a prática no contexto das organizações. Administração como um processo de tomada de 

decisões empresariais. 

 

 

Power Bi e Ferramentas de Dados como Apoio a Decisão 

Introdução ao Power BI. Conectando e Importando Dados (Importação e DirectQuery). 

Modelagem de dados. Visualizações de dados. Power Bi e Excel.  

 

Gerenciamento de Indicadores de desempenho de processos 

Propiciar o entendimento e prática do Gerenciamento de Desempenho de Processos. Conceitos 

sobre métricas e medições. Gestão por indicadores de desempenho. Estratégia gerencial Seis 

Sigma. Ferramentas para gerenciamento de processos e gerenciamento de desempenho de 

processos. Importância da medição. Definições-chave do desempenho - Alinhamento do 

processo de negócio X desempenho corporativo. Métodos de medição. 

 

Lean e a Indústria 4.0 

Entendo sobre Lean: qual Filosofia, Abordagem, Metodologia. Lean em produtos e processos. 

Desperdícios em Produtos e Processos. Sistema de Desenvolvimento Lean de Produtos e 

Processos. Conceitos, métodos e ferramentas Lean. Mapeamento do Fluxo de Valor no 

desenvolvimento de produtos e processos. Implantação Lean. Toyota Kata. Lean no contexto da 

Industria 4.0. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 
O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão 
disponibilizados os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.  
 
 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA 
 
Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de 
interação e comunicação, que são: 
 

 Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes do 

curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros. 

 Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para 
consultar e ler em qualquer tempo e lugar. 
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 Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente para 

leitura e/ou estudo. 

 Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são 

publicadas nessa área. 

 Espaço para entrega do trabalho acadêmico. 

 Fale Conosco é uma área exclusiva de comunicação com a Escola. 
 

 

 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer 

disciplina, obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para 

outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago. 

 

 


