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Curso Prático em Análise de Negócios BABOK® 
CBOK® 

 

Esta capacitação reúne em seu conteúdo um conjunto consistente de 

conceitos, definições e aplicações práticas acerca da Análise de Negócios sob 

uma ótica objetiva. O conteúdo programático foi concebido tendo por finalidade 

oferecer uma visão suportada pelos principais frameworks e bibliografias que 

abordam esse assunto, tais como as contribuições do BABOK® – Business 

Analysis Body of Knowledge Corpo de Conhecimentos em Análise de 

Negócio – BABoK®  em sua última versão, assim como do CBOK®  - 

Common Body of Knowledge  of Business Process Management Corpo de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Processos de Negócio – CBoK®, 

acrescido da contribuição dos principias autores que abordam o assunto 

Engenharia de Requisitos, como Pressman, Sommerville e Pádua e outros 

autores que realizam contribuições pontuais em aspectos relacionados a essa 

área de conhecimento. 

 
A capacitação foi concebida para 16 horas, possibilitando visões com foco em 

Planejamento e Monitoramento da Análise de Negócios em suas competências 

Essenciais tendo como base a grande experiência do Facilitador e a  inclusão 

de exercícios para a fixação dos principais aspectos. Prevê abertura para uma 

reflexão com os participantes sobre as partes relevantes do Tema de forma 

específica e seu relacionamento como as áreas de processos, projetos de uma 

forma geral e Análise de Requisitos, considerando o Gerenciamento e 

Comunicação de Requisitos em relação ‘a Análise Corporativa, Elicitação de 

Requisitos, avaliação e validação de uma  Solução completa. 

 
Veja também: 
 
Curso de Engenharia de Requisitos 
Curso Completo em APF - Análise de Ponto de Função 
Curso BPMN e Gestão por Processos de Negócios 
Programa semi-presencial de formação fundamental em Análise de Negócios 
Curso Gestão de Continuidade de Negócios 
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Objetivo  
 

Capacitar os participantes no conhecimento dos conceitos, competências, habilidades, 
organização e componentes da Análise de Negócios. 

 
Público alvo 
 

Gestores, Analistas de Negócios, Analistas de Sistemas, Analistas de Processos e demais 
profissionais que atuam ou pretendem atuar em suas organizações como Analistas de 
Negócio. 

 
Benefícios 
 
Ao final do curso os participantes obterão: 

� Conhecimento abrangente da área de conhecimento; 

� Uma visão clara dos desafios para a implantação dessa área em suas empresas; 

� Conhecimento das principais técnicas que apoiam a analise de negócios; 

� Conhecimento dos processos da análise de negócio e seus inter-relacionamentos; 

� Conhecimento da importância de processos de negócio implantado e gerenciado, 

atuando como apoio a descoberta de oportunidades de melhoria; 

� Ferramentas de apoio à execução de serviços de análise de negócio. 

 
 
Metodologia de ensino  
 
Exposição interativa com apresentação de estudos de casos e exercícios práticos. 
 
 
 
Pré requisitos  
 
Conhecimentos de cadeia de valor, gestão corporativa, processos. 
 
 
Material Didático 
 
Apostila fornecida com os slides do curso e espaço para as anotações. 
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Conteúdo Programático 
 

O curso deverá cobrir os seguintes tópicos: 

Introdução a Análise de Negócios 

� Conceituação 

� Áreas de Conhecimento  

� Competência e habilidades fundamentais 

� Alternativas de estruturação da Análise de Negócio 

� Técnicas de apoio 

Explorando as fases  

� Análise corporativa X oportunidade de melhoria ou inovação 

� Planejamento da Análise de Negócio; 

� Elicitação de requistos; 

� Negociação; 

� Especificação; 

� Validação. 

� Gerenciamento de Requisitos; 

 

Técnicas associadas 

� Técnicas para elicitar requistos; 

� Técnicas de análise de requisitos 

� Técnicas de escrituração de requisitos 

� Técnicas de validação de requisitos 

� Técnicas de monitoramento e comunicação de progresso 

Modelos de Especificação 

� Especificação de Requisitos 

� Monitoramento de Requisitos 

� Registros de inconsistência 

� Registros de mudanças 
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Material desenvolvido pelo 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo ou 
em parte, sem autorização prévia. 

 
 


