
EDUCAÇÃO CORPORATIVA

MMAP 
Mapeamento e Medição da Arquitetura de Processos 
Foco na Construção da Arquitetura Corporativa, Governança e Agilidade. 

Entregue valor aos clientes com mais agilidade para inovar e otimizar recursos. 

• Realize o mapeamento de processos em alto nível para orientar o negócio ao que os clientes e beneficiários 
dos serviços realmente desejam. 

• Crie condições para que a transformação no ambiente externo da organização impulsione mudanças internas 
com mais velocidade. 

• Entenda o escopo de processos ponta a ponta e priorize iniciativas de transformação e projetos de melhoria. 

• Crie uma linguagem comum a partir da cadeia de valor e mantenha as pessoas mais alinhadas com o 
propósito da organização e um nível de colaboração de diferentes áreas maior que o usual.

A Projeler oferece um programa de educação corporativa 

integrado, consistente e complementar cobrindo as disciplinas 

gerenciais de Gerenciamento de Processos de Negócio ou BPM 

Business Process Management e Gerenciamento de Decisões de 

Negócio ou BDM Business Decision Management.

MPCD 
Modelagem de Processos, Casos e Decisões 
Foco no uso de Técnicas e Ferramentas com os Padrões BPMN, CMMN e DMN. 

Construa processos de negócio mais inteligentes e eficazes, integrando o modelo de decisão. 

• Crie modelos claros e objetivos com as notações abertas, ricas em elementos gráficos, permitindo economizar 
em anotações, acelerar a criação e a interpretação de processos, casos e decisões. 

• Trate processos e decisões como ativos de conhecimento distintos e integrados, para permitir criar e manter 
processos mais inteligentes e eficazes e com menor tempo de implementação. 

• Vá além dos diagramas e mapas e obtenha modelos mais ricos em detalhes para implementar novas 
tecnologias aos processos e regras de negócio.

www.projeler.com.br/ec

Com quatro módulos, este programa de capacitação completo proporciona uma visão ampla e 

aprofundada das áreas de conhecimento, técnicas e tecnologias de BPM e BDM.



Módulos de Cursos 

                Mapeamento e Medição da Arquitetura de Processos 

                Modelagem de Processos, Casos e Decisões 

                Automação de Processos de Trabalho e Decisões 

                Gerenciamento de Desempenho e Transformação de Processos
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GDTP  
Gerenciamento de Desempenho e Transformação de Processos 
Foco no Adaptação dos Processos, Estrutura e Cultura na Era da Aceleração de Mudanças. 

Analise e transforme processos mais inovadores para prover melhores serviços aos clientes 
com escalabilidade exponencial. 

• Defina o que descartar, adotando práticas de análise e redesenho de processos para se livrar dos 
desperdícios, do obsoleto e do improdutivo. 

• Modernize métodos antes de aplicar novas tecnologias e amplie capacidades de desenvolver e distribuir novas 
versões de processos e decisões automatizadas em operação na velocidade exigida pelos clientes e 
beneficiários dos serviços. 

• Identifique pontos de melhorias nos processos com um monitoramento instantâneo das atividades com 
precisão e capacidades analíticas em tempo real.

Áreas de Conhecimento do BPM CBOK® 

                Gerenciamento Corporativo de Processos 

                Organização do Gerenciamento de Processos 

                Modelagem de Processos 

                Análise de Processos 

                Design de Processos 

                Gerenciamento de Desempenho de Processos 

                Transformação de Processos 

                Tecnologias de BPM

Uma visão abrangente e integrada das áreas de conhecimento do ABPMP BPM CBOK V3.1® e nos padrões e referências bibliográficas 
definidas para as certificações CBPP® - Certified Business Process Professional e OCEB 2™ - OMG Certified Expert in BPM 2™.
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AFPD  
Automação de Processos de Trabalho e Decisões 
Foco na Escalabilidade, Confiabilidade e Informação Integrada. 

Integre pessoas, processos, casos, decisões e tecnologia BPMS para promover fluxo contínuo 
de criação de valor aos clientes. 

• Melhore seus processos com soluções rápidas e flexíveis de gestão de processos de negócios e integração. 

• Reduza o custo de desenvolvimento, conectando serviços e sistemas dentro e fora da sua organização. 

• Promova a colaboração entre as áreas de negócio e TI para modelar, otimizar e implantar processos. 

• Obtenha conformidade com a sincronia entre a documentação e a execução dos processos. 

• Melhore a gestão com métricas capturadas diretamente do contexto de cada atividade em execução.

Esta trilha de capacitação integrada proporciona uma cobertura de todas as áreas do Guia para o 
Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento ABPMP BPM CBOK V3.1® e na 
exclusiva Metodologia Projeler aplicada em organizações de diferentes segmentos de atuação.
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EDIÇÕES 

As edições dos cursos são oferecidas em turmas abertas ou fechadas, sendo ministrados por 
profissionais com larga experiência.

O programa de Educação Corporativa da Projeler é base para a adoção da abordagem preditiva para 
melhoria e transformação de processos com uso intensivo de modelos para a tomada de decisão com 
base em dados e auxiliar na Governança, Riscos e Compliance (GRC) e transformar experiências dos 
clientes dos serviços com uso intensivo de tecnologias.

METODOLOGIA PROJELER

Turmas abertas: é destinado ao público 
em geral, as inscrições são abertas com 
base num calendário de edições onde 
os treinamentos são realizados nas 
instalações para eventos em hotéis ou 
escritórios virtuais.

Turmas fechadas (in company): é apropriado para empresas 
e/ou grupos de profissionais que desejam formar uma ou 
mais turmas para treinamentos. Nesse caso, os treinamentos 
podem ser customizados para ser totalmente na modalidade 
presencial e realizados tanto no ambiente do cliente como 
nas instalações para eventos em hotéis ou escritórios virtuais.

www.projeler.com.br 
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A Metodologia Projeler define a estrutura de trabalho sobre a qual todos os nossos serviços são 
executados. Simples, de fácil entendimento e ao mesmo tempo abrangente, nossa metodologia cobre 
todas as etapas necessárias para o sucesso de iniciativas de Gerenciamento de Processos de Negócio. 

Coerente, constrói gradativamente, a partir de entregas claras, as fundações necessárias para sustentar o 
Gerenciamento de Processos de Negócio como um poderoso instrumento de gestão.



Neste curso você aprenderá como revelar a intenção estratégica de sua 
organização e, a partir do levantamento das expectativas dos grupos de 
interessados, estabelecer o contexto sobre o qual serão construídas a cadeia 
de valor, arquitetura de processos e o sistema de medição do desempenho 
da organização. 

Processos de negócio conectam os objetivos estratégicos das organizações 
aos seus recursos e ao que as pessoas fazem no dia a dia. 

A arquitetura de processos estabelece a base para o planejamento de 
quaisquer iniciativas de transformação e melhoria de processo, acelerando 
sua modelagem e execução. A partir dela, sua organização pode criar e 
priorizar um roadmap de iniciativas de transformação e melhoria contínua.

MMAP 
Mapeamento e Medição da 
Arquitetura de Processos
Entregue valor aos clientes com mais agilidade para inovar e otimizar recursos.

www.projeler.com.br/mmap



MMAP 
Mapeamento e Medição da 
Arquitetura de Processos

PÚBLICO 

O Módulo MMAP: Mapeamento e Medição da 
Arquitetura de Processos é voltado para 
profissionais que desejam: mapear processos a 
partir do desdobramento da estratégia e das 
cadeias de valor que a organização participa; 
prestar contas por governança corporativa; 
estabelecer Escritório de Processos; analisar e 
prestar contas por desempenho horizontal dos 
processos; contextualizar processos e regras de 
negócios na arquitetura corporativa; gerenciar 
escopos de processos ponta a ponta para 
projetos de transformação e/ou melhoria; 
compreender a amplitude de processos ponta a 
ponta para criar novos produtos com os 
princípios da economia circular. 

METODOLOGIA 

Modalidade presencial: 

• 50% teoria presencial individual. 

• 50% prática presencial em grupo. 

Carga horária: 20 horas-aula

OBJETIVOS 

Habilitar o profissional a orientar o negócio para o que 
realmente é relevante para os clientes. 

Proporcionar condições para que as transformações no 
ambiente externo da organização impulsionem mudanças 
internas com mais velocidade. 

Ajudar a entender o escopo de processos ponta a ponta e 
priorizar iniciativas de melhoria e transformação. 

Criar uma linguagem comum a partir da Cadeia de Valor e 
manter as pessoas mais alinhadas com o propósito da 
organização. 

POR QUE FAZER? 

Responder às demandas de mercado mais rapidamente. 

Aumentar o sucesso de projetos de melhorias de processo. 

Gerenciar continuamente os processos de negócio como ativos 
da organização. 

Ter sucesso ao prover melhorias de desempenho visíveis. 

Reduzir as inconveniências e resistências à mudança. 

Desenvolver modelos que comuniquem melhor em diferentes 
níveis hierárquicos.

Foco na Construção da Arquitetura Corporativa, Governança e Agilidade

www.projeler.com.br 
Avenida Carlos Gomes, 700, 8º andar 
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CONTEÚDO - Mapeamento e Medição da Arquitetura de Processos

Etapa 2) Explorar

Etapa 1) Engajar

Estratégia e Execução 
• Modelagem da motivação do negócio BMM: fins, 

meios, influenciadores, avaliações, unidades, 
processos, regras de negócio e vocabulário comum. 

• Análise de proposição de valor e intenção estratégica. 
• Vínculo entre o Planejamento Estratégico, Estruturas 

de Medição do BSC, Cadeia de Valor e Estrutura de 
Processos. 

• Identificar segmentos de clientes e clientes dos 
clientes com suas taxas de conversão. 

• Diagramas de trocas a partir do mapeamento das 
partes interessadas internas e externas. 

• Análise de ciclos de vida dos produtos e serviços para 
a atualização do diagrama de cadeia de valor. 

• Construção da carta de serviços aos clientes, 
beneficiários ou cidadãos. 

 
Arquitetura de Processos 
• Como utilizar estruturas de trabalho (process 

frameworks): APQC PCF e SCOR. 
• Definição dos dois primeiros níveis de processo 

(macroprocessos): categoria e grupo de processos. 
• Adoção de uma estrutura de classificação de 

processos. 
• Mapeamento dos processos de negócio a partir do 

terceiro nível. 
• Mapeamento dos escopos de processos: entradas, 

controles, saídas e habilitadores. 
• Entrelaçamento dos processos ponta a ponta. 
• Dimensionamento de esforço de cada escopo de 

projeto com base nos processos ponta a ponta.

• Abordar como a transformação no ambiente externo da 
organização, impulsionam mudanças internas com mais 
velocidade para orientar a uma mentalidade de fora para 
dentro (outside in). 

• Compreender como o mapeamento de processos pode 
atender a normas de conformidade, regulatórias e 
acreditação cada vez mais dinâmicas e exigentes.

• Identificar como a velocidade das mudanças a partir 
das expectativas dos clientes e da sociedade, causada 
pela alta competitividade e ao acesso a informação, 
trazem um desafio sem precedentes para as 
organizações, tanto empresas privadas quanto 
instituições públicas e suas relações com a cadeia de 
valor e a arquitetura de processos.

Estabelecimento do Escritório de Processos 
• Estrutura de trabalho para um Escritório de Processos 

(BPM CoE - Center of Excelence/ Process Office Framework). 
• Como definir papéis e responsabilidades para mapear, 

aprimorar e sustentar otimizações. 
• Técnicas de priorização das iniciativas de 

transformação, sustentação e melhoria contínua. 
• Serviços compartilhados de gerenciamento de 

processos. 
• Estabelecimento de técnicas, padrões, ferramentas e 

capacitação necessária. 
• Gerenciamento de desempenho e reporte de evolução 

de maturidade dos processos. 

Governança, Risco e Conformidade 
• Introdução e motivação ao GRC. 
• Refletir como as decisões são tomadas no Modelo de 

Decisão da Organização para o cumprimento das 
políticas corporativas, leis e regulamentações para 
estabelecer a governança. 

• Como combinar as capacidades analíticas de 
desempenho em tempo real (BAM) com o 
processamento de eventos complexos (CEP) para evitar 
e mitigar riscos. 

• Como garantir que a organização atue de forma 
eficiente e transparente para garantir compliance. 

• Como monitor o desempenho da organização de 
ponta a ponta para assegurar aderência e sustentação 
de transformações necessárias.

Etapa 3) Elaborar: professor em sala de aula como 
mediador para facilitar o aprendizado. 

• Visão geral do conteúdo e resolução de dúvidas. 

• Aplicar conceitos e boas práticas em projetos práticos 
em grupo, utilizando os conhecimento previamente 
apresentados.

Etapa 4) Demonstrar: aprendiz como protagonista da 
construção do conhecimento. 

• Sintetizar e apresentar os resultados aos próprios 
colegas com os recursos disponíveis os conhecimentos 
desenvolvidos. 

• Dar e receber feedback.

www.projeler.com.br/mmap



Neste curso você aprenderá técnicas poderosas para modelar graficamente 
processos de negócio em BPMN, casos em CMMN e decisões em DMN. 

Com BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) você poderá representar 
claramente os processos de negócio de maneira completa e precisa sobre o 
seu estado atual ou proposto e criar uma documentação para ser utilizada 
como base em treinamento, comunicação, discussão, medição, análise e 
identificação das oportunidades de melhoria ou transformação no fluxo de 
valor. 

Com CMMN 1.1 (Case Management Model and Notation) você poderá modelar 
processos menos estruturados, mais colaborativos e intensivos em 
conhecimento na notação criada especificamente para representar 
graficamente os casos dinâmicos. 

Com DMN 1.1 (Decision Model and Notation) você poderá transformar regras 
de negócio em ativos de conhecimento para construir processos de negócio 
mais simples, inteligentes, ágeis e inovadores.

MPCD 
Modelagem de  
Processos, Casos e Decisões
Construa processos de negócio e casos dinâmicos mais inteligentes e eficazes,  
integrando o modelo de decisão com o uso técnicas e tecnologias modernas.

www.projeler.com.br/mpcd



CONTEÚDO 

Modelagem de Processos 
• Abordagens da disciplina de Gerenciamento de 

Processos de Negócio e o BPM CBOK®. 

• Contexto no ciclo de vida de BPM do planejamento, 
análise, desenho, simulação, implementação, 
monitoramento, controle ao refinamento de 
processos. 

• Diferentes propósitos e boas práticas de modelagem 
progressiva de processos com diagramas (nível 
descritivo), mapas (nível analítico) e modelos (nível 
executável). 

• Demonstração de intercambio de modelos entre 
diferentes ferramentas de modelagem que 
suportam o padrão BPMN 2.0. 

• Demonstração de processos, casos e  decisões 
integrados e automatizados com tecnologia BPMS. 

Notação e Modelo BPMN 2.0 
• Diagramas: processos, conversações e coreografias. 

• Tarefas: humana, manual, envio/recebimento de 
mensagem, serviço, regra de negócio e script. 

• Divisões: piscinas, raias e papéis. 

• Atividades: embutido e externo; repetitivos em 
paralelo e sequencial; transação, ad hoc e 
compensação. 

• Conexões: fluxo de sequência, padrão e condicional; 
fluxo de mensagem; associação. 

• Eventos: início, intermediário e fim; captura e 
acionamento; simples, mensagem, temporal, 
escalável, condicional, erro, cancelamento, 
compensação, sinal, múltiplo e final. 

• Desvios: exclusivo, inclusivo, paralelo e complexo; 
com base em dados e com base em eventos. 

• Tratamento de exceções, transações e 
compensações.

Modelagem de Processos com BPMN
Modele processos de negócio previsíveis integrados a casos dinâmicos e decisões.

Neste módulo do curso você aprenderá técnicas poderosas para modelar 
graficamente processos de negócio propostos ou existentes, aprimorando 
o que será mantido e projetar o que será transformado na organização 
para atender às novas gerações de aplicações e exigências dos clientes.

OBJETIVOS 

Proporcionar a criação de modelos de processos claros e 
objetivos, ricos em elementos gráficos e que permitam 
acelerar a criação e a interpretação para o consenso 
entre os públicos técnico e de negócio. 

Esclarecer porque processos, casos e decisões são ativos 
de conhecimento distintos e integrados, que permitem 
criar e manter processos mais ágeis, inteligentes e 
eficazes e com menor tempo da implementação à 
operacionalização. 

Obter modelos mais detalhados que diagramas e mapas, 
a fim de implantar novas tecnologias aos processos, 
casos e decisões com base em regras de negócio. 

POR QUE FAZER? 

Autonomia: o uso da notação e modelo BPMN é um 
standard da OMG intercambiável entre ferramentas de 
vários fornecedores que suportam este padrão aberto. 

Exercícios práticos: ao término do módulo, o participante 
será capaz de representar graficamente processos, de 
negócio propostos ou existentes. 

Automação: a obtenção de modelos mais ricos em 
detalhes possibilita uma sistematização facilitada, 
proporcionando versões da documentação do processo 
igual as instâncias em execução, proporcionando 
sincronismo, conformidade e transparência. 

Conciso: a adoção do padrão visa superar as lacunas 
entre o mapeamento, modelagem e a implementação, 
proporcionando ganhos de agilidade e produtividade.  

PÚBLICO 

Este módulo é destinado a profissionais que buscam 
conhecer as boas práticas de modelagem de processos, 
envolvidos com questões de mapeamento, análise e 
desenho de processos; projetos de transformação e 
melhoria de processos.

www.projeler.com.br/mpcd



PÚBLICO 

Este módulo é destinado a profissionais que buscam 
conhecer as boas práticas de modelagem de caso 
envolvidos com User Experience (UX) e Customer Experience 
(CX), estratégia de design e desenvolvimento de produto, 
usabilidade, conteúdo e arquitetura de informação; 
projetos de transformação e melhoria de processos; 
mapeamento de fluxo de valor e modelos da jornada do 
cliente; e iniciativas relacionadas a disciplina gerencial, 
técnicas e tecnologias de BPM, DCM e BDM. 

CONTEÚDO 

Modelagem de Casos 
• Introdução e motivação para o Gerenciamento de 

Casos Adaptativos - DCM Dynamic Case Management / 
ACM Adaptive Case Management. 

• Porque processos modelados em BPMN 2.0 são 
pouco flexíveis para as exigências dos trabalhadores 
do conhecimento. 

• Diferenças entre processos estruturados, casos e 
processos ad hoc. 

Notação e Modelo CMMN 1.1 
• Tarefas humana, processo, caso e decisão. 

• Agrupamento de tarefas com modelo do plano de 
caso e estágio. 

• Elementos discricionários, marco e sentinelas. 

• Marcadores de regras de completação automática, 
ativação manual, obrigatoriedade e repetição. 

• Captura de eventos e item de arquivo do caso. 

• Mockup de interfaces dos atores de caso. 

• Exemplos e padrões de modelagem com CMMN

OBJETIVOS 
Modelar atividades que dependem de circunstâncias em 
evolução e decisões específicas (ad hoc) realizadas por 
trabalhadores do conhecimento. 

Proporcionar a criação de modelos de casos que exigem 
novas habilidades focadas no potencial dos indivíduos 
para a entrega contínua de novas ideias em software, 
tornar as aplicações de BPM mais inovadoras,  efêmeras 
e poderosas para os usuários. 

Quebrar paradigmas de desenvolvimento para 
endereçar a abrangência e a complexidade crescentes 
de sistemas menos estáticos, melhorando e experiência 
e potencializando as capacidades das pessoas. 

POR QUE FAZER? 

Inovação: técnicas e tecnologias para construir soluções 
ágeis, são rapidamente desenvolvidas e implantadas, 
suportando processos de negócios estruturados e não 
estruturados, para atender as novas demandas dos 
trabalhadores do conhecimento e experiências de 
usuário mais ricas. 

Autonomia: o uso da notação e modelo CMMN é um 
standard da OMG intercambiável entre ferramentas de 
vários fornecedores que suportam este padrão aberto. 

Exercícios práticos: ao término do módulo, o participante 
será capaz de representar graficamente diagramas de 
casos propostos ou existentes. 

Automação: a obtenção de modelos com base nos 
standards faci l itam a criação de soluções de 
Gerenciamento de Casos Dinâmicos intensivos em 
conhecimento e que proporcionam flexibilidade e 
adaptabilidade facilitada.

Modelagem de Casos com CMMN

Neste módulo do curso você aprenderá técnicas poderosas para 
modelar graficamente casos dinâmicos na notação e modelo CMMN 
que dão contexto para alcançar resultados, integrados a processos 
previsíveis e a decisões com base em regras de negócio.

www.projeler.com.br/mpcd

Reflita a experiência dos usuários em modelos de caso dinâmicos e executáveis.



PÚBLICO 

Este módulo é destinado tanto para profissionais das 
áreas de negócio menos técnicas que desejam expressar 
a lógica nos modelos de decisão em termos de negócios, 
bem como, para as pessoas mais técnicas que vinculam 
estes mesmos modelos de decisão a fontes de dados 
reais integradas aos processos  e casos automatizados. 

Equipes ligadas a modernização de aplicações, 
interessadas em extrair lógica de negócios complexas de 
sistemas de software permitindo aos especialistas de 
negócio colaborarem mais facilmente e evoluam estes 
modelos para serem simulados e automatizados.  

CONTEÚDO 

Modelagem de Decisões 

• Abordagens de Gerenciamento de Decisões: Business 
Rules, TDM, BABOK® e OMG. 

• Motivação para a modelagem de decisões. 

• Como identificar, descrever e detalhar decisões. 

• Como decompor e refinar o modelo de decisão. 

• Manutenção do glossário e modelo de dados. 

• Diferentes abordagens e formas de representação de 
regras de negócio. 

Notação e Modelo DMN 1.1 
• Elementos do nível de requisitos de decisão. 

• Elementos do nível de lógica de decisão e linguagem. 

• Boas práticas para modelar e manter regras de 
negócio em tabelas de decisão.

OBJETIVOS 

Modelar decisões de negócio operacionais repetíveis de 
fácil interpretação e automação. 

Construir diagramas DRDs que expressam em alto nível 
as exigências e dependências de informação, 
conhecimento e autoridade. 

Adotar uma notação padrão para a lógica de decisão em 
tabelas com base em regras de negócio. 

POR QUE FAZER? 

Colaboração: a adoção do padrão e ferramentas 
permitem que grupos colaborem efetivamente na 
definição de um modelo de decisão para se obter uma 
única fonte da verdade da organização. 

Agilidade: viabilizar o uso de tecnologias para customizar 
o atendimento de vár ias caracter íst icas dos 
consumidores e implementar requisitos do negócio em 
software mais rapidamente. 

Conformidade: atender regulação para obter 
transparência e atendimento a leis anticorrupção, 
garantir o cumprimento de políticas e regras para evitar 
penalizações por não cumprimento de normas. 

Escalabilidade: capturar e correlacionar eventos, 
executar grandes volumes de decisões, resolver 
problemas e cálculos complexos em tempo real e 
combinar decisões com analíticos (big data). 

Eficácia: o valor e o nível de confiança na organização 
estão diretamente relacionados às decisões que faz e 
executa, tornando a eficácia de suas decisões um fator 
fundamental para o sucesso em escala exponencial.

Modelagem de Decisões com DMN

Neste módulo do curso você aprenderá técnicas poderosas para 
modelar graficamente diagramas de requisitos e lógica de decisões em 
DMN com base em regras de negócio transformados em ativos de 
conhecimento que governam as operações do negócio.

 Revele a lógica de operação do negócio em diagramas facilmente automatizados.
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Ao final deste treinamento, os participantes obterão a cobertura adequada 
para BPM no contexto das tecnologias e da arquitetura orientada a serviços, 
em uma abordagem pragmática e prática, para modelar, executar, controlar e 
monitorar os processos de ponta a ponta. 

Usando as notações e modelos BPMN 2.0 (Business Process Model and 
Notation), CMMN 1.1 (Case Management Model and Notation) e DMN 1.1 
(Decision Model and Notation) seus projetos de automação serão aderentes a 
padrões abertos que evoluem rapidamente e dão mais liberdade.

AFPD 
Automação de  
Processos de Trabalho e Decisões
Integre pessoas, processos, casos, decisões e tecnologia BPMS  
para promover fluxo contínuo de criação de valor aos clientes.

www.projeler.com.br/apcd



Automação de  
Processos de Trabalho e Decisões

PÚBLICO 

O Módulo AFPD: Automação de Processos de 
Trabalho e Decisões tem como pré-requisito o 
conhecimento básico sobre as notações BPMN, 
CMMN e DMN ou assistir previamente as 
gravações do Módulo MPCD: Modelagem de 
Processos, Casos e Decisões.  

Este módulo é destinado a profissionais que 
buscam a transformação digital de processos 
com tecnologias inovadoras para escalabilidade 
exponencial de atendimento aos clientes.  

O curso é indicado para Analistas, Designers e 
Arquitetos de Processos; Equipes de Melhoria e 
Transformação de Processos; Analistas de 
Negóc ios (BA) ; Ana l is tas de S is temas; 
Desenvolvedores e Arquitetos de Soluções. 

METODOLOGIA 

Modalidade presencial: 

• 50% teoria presencial. 

• 50% prática presencial em grupo. 

Carga horária: 16 horas-aula 

Turmas fechadas podem ser customizadas e ter 
toda carga horária na modalidade presencial.

OBJETIVOS 

Melhorar seus processos com soluções rápidas e flexíveis de 
gestão de processos de negócios e integração. 

Reduzir o custo de desenvolvimento e implantação, conectando 
serviços e sistemas dentro e fora da sua empresa. 

Promover a colaboração entre as áreas de negócio e TI para 
modelar, otimizar e implantar Processos de trabalho e decisões. 

Atingir a conformidade com a sincronia da documentação igual à 
execução dos processos em BPMN 2.0, casos em CMMN 1.1 e 
decisões em DMN 1.1. 

Identificar pontos de melhorias nos processos com um 
monitoramento preciso e capacidades analíticas em tempo real. 

POR QUE FAZER? 

Integrar pessoas, processos, decisões e tecnologias para eliminar 
desperdícios e trabalhos manuais. 

Escalar e controlar grandes volumes de fluxos e filas de trabalho. 

Melhorar a visibilidade das operações da organização com painéis 
de gerenciamento de desempenho. 

Mitigar riscos com decisões operacionais automatizadas, 
assegurar o cumprimento de regulação e ao mesmo tempo obter 
decisões mais inteligentes para proporcionar melhores 
experiências digitais aos usuários dos serviços. 

Fazer com que as áreas de negócio e TI atuem juntas no 
desenvolvimento, manutenção e aprimoramento dos processos. 

Promover a distribuição contínua de novas versões de processos e 
regras de negócio, a fim de implantar mudanças ágeis e responder 
rapidamente a novas condições.

Foco na Escalabilidade, Confiabilidade e Informação Integrada.
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CONTEÚDO

Etapa 2) Explorar

Etapa 1) Engajar: download para leitura de textos, apresentações em PDF e videoaulas.

Ferramentas para Automação 

• Apresentação dos componentes de tecnologias de BPM 
e Workflow com o Camunda BPM CE. 

• Ferramenta de desenho dos modelos de processo na 
notação BPMN, casos em CMMN, diagramas de 
requisito de decisão e regras de negócio em DMN. 

• Lista de tarefas para colaboração, gerenciamento de 
filas de trabalho e ciclo de vida das atividades humanas 
dos processos e casos. 

• Editor arrastar e largar (drag-and-drop) de formulários. 

• Ferramentas de simulação de processos e decisões. 

• Ferramentas de testes de serviços. 

• Introdução a linguagens de expressão para lógica dos 
processos, casos e decisões. 

• Linguagens para transformação de dados. 

Projeto 

• Papéis e responsabilidades da equipe de automação. 

• Definição do escopo e esforço do processo priorizado 
para o desenvolvimento e operacionalização. 

• Configuração de atores de processos. 

• Estabelecimento de padrões de nomes de artefatos, 
elementos do domínios de dados. 

• Instalação do BPMS e sistema de controle de versão. 

• Criação do projeto de processo. 

• Desenhar mapas (nível analítico) e o entrelaçamento do 
processo ponta a ponta. 

• Definir requisitos de decisão, serviços e integrações. 

• Estabelecer caminho feliz, captura e acionamento de 
eventos, rotas de exceção e tratamento de erros. 

• Marcar pontos de captura métricas do processo. 

• Mockup de formulários, serviços e dashboards.

• Conhecer novas técnicas e tecnologias auxiliam para a 
interpretação adequada do contexto do negócio e suas 
transformações constantes e como endereçar entregas 
de valor aos clientes de forma mais rápida, barata e 
melhor.

• A automação consiste basicamente na orquestração 
de atividades, incorporar lógica sofisticada de decisão 
nos desvios dos processos, integrar serviços de 
sistemas e prover mecanismos de controle e 
monitoração.

Desenvolvimento 

• Desenhar modelos (nível executável) de processo, casos 
e decisões com BPMN, CMMN e DMN. 

• Mapear dados do processo. 

• Configurar trocas de variáveis entre processos, casos e 
decisões. 

• Desenvolver a lógica em linguagem de expressão nas 
saídas dos desvios do processo. 

• Programar transformações de dados necessárias. 

• Rodar testes unitários para emular processo e verificar 
comportamento esperado. 

• Desenvolver e integrar formulários, serviços e tabelas de 
decisão com as regras de negócio. 

• Executar versões de testes e refinar entregáveis. 

• Desenvolver os painéis de gerenciamento e relatórios. 

Operacionalidade 

• Integração contínua em servidores de aplicação 
compartilhados, containers Docker e Spring Boot. 

• Capacitar atores do processo para utilização de 
interfaces em filas de trabalho. 

• Gerenciar versões e instâncias do processo. 

• Habilitar especialistas no negócio para manutenção de 
regras de negócio, novos atores e controles de acesso. 

• Monitorar e controlar execução de processo com BAM. 

• Medir eficiência e eficácia para justificar investimento na 
iniciativa de automação comparados com a análise  AS-
IS do processo. 

• Administrar o ambiente de execução em produção. 

• Refinar, ajustar e distribuir novas versões do processo. 

• Migrar instâncias em execução para novas versões. 

• Boas práticas para integrar times especificação, 
desenvolvimento e operação com DevOps.

Etapa 3) Elaborar: professor em sala de aula como 
mediador para facilitar o aprendizado. 

• Visão geral do conteúdo e resolução de dúvidas. 

• Aplicar conceitos e boas práticas em projetos práticos 
em grupo, utilizando os conhecimento previamente 
apresentados.

Etapa 4) Demonstrar: aprendiz como protagonista da 
construção do conhecimento. 

• Sintetizar e apresentar os resultados aos próprios 
colegas com os recursos disponíveis os conhecimentos 
desenvolvidos. 

• Dar e receber feedback.
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Conheça como integrar Estratégias, Pessoas, Processos, Decisões e 
Tecnologias  para acelerar a transformação digital mais rapidamente com 
ganhos de agilidade e competitividade. 

Apoiado em técnicas, ferramentas e por uma metodologia consistente, você 
saberá como evitar armadilhas e receberá dicas e orientações sobre 
melhores práticas e lições aprendidas que o guiarão na execução de um 
bem-sucedido projeto de inovação, transformação e melhoria de processos 
de negócio. 

Utilizando técnicas de análise, você será capaz de apontar causas-raiz de 
ineficiências, identificar as oportunidades de melhoria, implementar ganhos 
rápidos, propor mudanças aos processos e planejar sua implementação.

GDTP 
Gerenciamento de Desempenho e 
Transformação de Processos
Analise e transforme processos mais inovadores para prover  
melhores serviços aos clientes com escalabilidade exponencial.
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Gerenciamento de Desempenho e 
Transformação de Processos

PÚBLICO 

O Módulo GDTP – Gerenciamento de 
Desempenho e Transformação de Processos 
é ideal para profissionais que desejam 
habilitar a transformação e melhoria de 
processos com tecnologias inovadoras e 
aumentar a escalabilidade de atendimento 
dos clientes e beneficiários dos resultados. 

O curso é indicado para Analistas, Designers e 
Arquitetos de Processos; Gerentes de 
Projetos, Equipes de Transformação de 
Processos e Melhoria Contínua; Analistas de 
Negócios (BA); Analistas de Sistemas; 
Desenvolvedores de Sistemas. 

METODOLOGIA 

Sala de Aula Invertida - flipped classroom  

Modalidade semipresencial: 

• 50% teoria EaD individual. 

• 50% prática presencial em grupo. 

Carga horária: 24 horas-aula 

Turmas fechadas podem ser customizadas e 
ter toda carga horária na modalidade 
presencial.

OBJETIVOS 

Explicar os meios para o alcance de metas e estratégias 
organizacionais com processos integrados e com mensurações de 
desempenho. 

Implantar uma visão de fora para dentro, analisando a 
organização pela visão dos clientes e beneficiários da geração de 
valor dos processos. 

Mostrar o que deve ser descartado, por meio de práticas de 
análise e redesenho de processos para modelos otimizados. 

Modernizar métodos antes de aplicar novas tecnologias. 

. 

POR QUE FAZER? 

Incrementar o desempenho da organização. 

Aumentar o sucesso de projetos de transformação e melhoria de 
processo. 

Contribuir na manutenção da conformidade da organização em 
relação a demandas regulatórias. 

Responder às demandas de mercado com agilidade. 

Apropriar-se de um método eficaz de melhoria de processos que 
se ajusta a organizações de diferentes portes e segmentos de 
mercado. 

Adquirir conceitos independentes de ferramentas de modelagem 
para permitir a portabilidade dos diagramas e implantação em 
diversas alternativas de tecnologia.

Foco no Adaptação dos Processos, Estrutura e Cultura na Era da Aceleração de Mudanças.
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CONTEÚDO

Etapa 2) Explorar: assistir online uma ou mais vezes as videoaulas, no seu ritmo, quando e onde quiser.

Etapa 1) Engajar: download para leitura de textos, apresentações em PDF e videoaulas.

Contexto e Visão de Projeto 
• Pr ior ização do processo ponta a ponta e a 

contextualização na arquitetura de processos. 

• Construção da visão de processos de fora para dentro 
(outside-in) a partir do desejo de experiência dos clientes/ 
beneficiários em canais físicos e virtuais de entrega de 
valor.  

• Estabelecimento dos fatores críticos de sucesso do 
processo priorizado e respectivas metas a serem 
alcançadas. 

• Abordagens para endereçar mudanças constantes: 
disruptiva para promover mudanças por meio de 
rupturas das práticas organizacionais tradicionais ou 
uma inovação tecnológica; incremental para promover a 
mudança como um processo evolucionário, progressista 
e de melhoria contínua. 

• Estabelecimento do ciclo de vida para transformação 
organizacional ou BT – Business Transformation e melhoria 
de processos de negócio ou BPI – Business Process 
Improvement. 

Análise do Estado Atual de Processo (AS-IS) 
• Entendimento da situação atual de um processo e seus 

direcionadores internos e externos 

• Confirmação do escopo de processo (IGOE): entradas,  
orientadores, saídas e habilitadores. 

• Medição de instâncias de processo em diferentes 
configurações e identificar ineficiências do processo. 

• Identificação de melhorias para agregar valor à jornada 
da experiência do cliente. 

• Técnicas para analisar um processo de forma 
estruturada: interação com o cliente, desempenho, 
handoffs , regras, capacidade, gargalo, variação, 
direcionadores de custo, pessoas, controles e sistemas. 

• Manutenção do glossário de termos e metadados.

Projeto de Redesenho de Processo (TO-BE) 
• Fundamentos do desenho de processos: estado atual 

(AS-IS), cultura organizacional, natureza da mudança, 
gerenciamento do desenho e níveis de granularidade 

• Validar metas estratégicas e desempenho esperado do 
processo 

• Repensar tamanho de lote e filas de trabalho. 

• Priorização do estado futuro do processo. 

• Simular e analisar resultados da nova versão. 

• Novo desenho e a infraestrutura de TI necessária. 

• Mobilizar pessoas para criar ideias e oportunidades de 
melhorias que viabilizem os ganhos esperados 

• Quantificar o ganho esperado com as soluções 
propostas no curto, médio ou longo prazo 

• Nova arquitetura de processos e regras de negócio. 

• Construção do sistema de indicadores. 

Execução de Processo (TO-RUN) 
• Uso de métodos ágeis para desempenhar o projeto de 

transformação, melhoria e sustentação. 

• Plano de ação para implementação de processos 

• Prototipação dos requisitos para automação: painéis de 
gerenciamento de BAM, formulários, filas de trabalho, 
modelos de dados e serviços de integração. 

• Emulação das filas de trabalho automatizadas. 

• Identificação das novas competências necessárias para 
a execução do novo processo 

• Preparação para a capacitação dos atores do processo e 
papéis de prestação de contas pelo desempenho 
horizontal do processo ponta a ponta. 

• Acompanhamento e interpretação da medição de 
desempenho dos processos.

www.projeler.com.br/gdtp

• A tecnologia acelerou o mundo, mudou a forma como 
vivemos e impactou fundamentalmente a lógica dos 
negócios. 

• As organizações formatadas na era industrial estarão 
fadadas ao fracasso se não se adaptarem rapidamente.

• Independente do setor, tamanho ou tempo no 
mercado, para sobreviver as organizações necessitam 
ser mais rápidas para se ajustar e (a) embarcar 
digitalmente o seu produto ou serviço e (b) remodelar 
sua estrutura e cultura.

Etapa 3) Elaborar: professor em sala de aula como 
mediador para facilitar o aprendizado. 

• Visão geral do conteúdo e resolução de dúvidas. 

• Aplicar conceitos e boas práticas em projetos práticos 
em grupo, utilizando os conhecimento previamente 
apresentados.

Etapa 4) Demonstrar: aprendiz como protagonista da 
construção do conhecimento. 

• Sintetizar e apresentar os resultados aos próprios 
colegas com os recursos disponíveis os conhecimentos 
desenvolvidos. 

• Dar e receber feedback.


