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Curso  

       Implementação do PCN - Programa de 

Continuidade de Negócios 

 
Segundo o Secretariado de Contingências Cíveis, “81 por cento dos gestores cujas 

organizações ativaram os seus acordos de continuidade dos negócios nos últimos 12 

meses disseram que isto foi eficaz na redução de paralisações. Em resumo: a 

continuidade dos negócios funciona.” 

 

12% das empresas reabrem, mas fecham em 5 anos 

40% das empresas nunca reabrem 

40% das empresas reabrem, mas fecham em 18 meses 

Apenas 8% das empresas sobrevivem 

 

Não espere por uma crise para descobrir o que realmente é importante em sua vida. 
Platão 

 

Objetivos  

 

Gerais: 

Capacitar o aluno a entender sua organização através de analises e protege-la de 
cenários adversos. 
 
Específicos: 

Elaboração de análise de impacto nos negócios, riscos, ameaças, construção de 
planos, realização de testes e confecção de relatórios conclusivos. 

 

Público alvo  

Analistas, supervisores, coordenadores, gerentes e diretores de segurança corporativa 

e segurança da informação. Responsáveis pela área de continuidade de negócios, 

riscos, disaster recovery, recursos humanos e/ou comunicação corporativa. 
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Os resultados esperados com a capacitação são: 

 

▪ Após a formação o aluno estará apto: 

▪ Realizar entrevistas para coleta de dados; 

▪ Compilar dados das entrevistas 

▪ Elaborar estratégicas de continuidade de negócio e recuperação de desastre; 

▪ Construir planos de continuidade de negócio, planos de resposta a emergência, 

planos de recuperação de desastre e outros. 

▪ Construir um programa anual de testes e simulados 

▪ Gerir um comitê de continuidade de negócios. 

 

As competências que os participantes deverão ter e as habilidades a 

serem desenvolvidas, ao final do processo de capacitação são: 

 

▪ Analise 

▪ Negociação 

▪ Gestão de conflitos 

▪ Gestão de Crises 

▪ Planejamento Estratégico 

 

 

Atitudes a serem desenvolvidas 

 

▪ Tempestividade 

▪ Liderança 

▪ Visão de Oportunidades 

▪ Visão Holística  

 

 

 

 

Metodologia de ensino  

 

Ação educacional com forte conteúdo prático com experimentação das técnicas em 

exercícios e em casos reais da empresa. Avaliação de trabalhos e de quiz para fixação 

da aprendizagem. 
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Níveis de Avaliação 

 

Presença: aprovado com mais de 80% de participação 

Nota: abaixo de 7(sete) na prova final, o aluno receberá certificado de participação 

Acima de 7(sete) – certificado de aprovação e conclusão do curso  

 

COMPROMETIMENTO + ESTUDO + DEDICAÇÃO = CERTIFICAÇÃO 

 

Formas de Avaliação da Aprendizagem 

 

Avaliação do tipo Formativa com função de orientar, corrigir, informar sobre a 

aprendizagem do participante da ação através de feedbacks. 

 

Pré requisitos 
 

▪ Formação superior: Direito, Jornalismo, Informática, Engenharia e outros. 

▪ Carta de indicação da organização onde atua. 

▪ Atestado de antecedentes criminais, estadual 

▪ Certidão  - Distribuição/Execução Criminal  - do endereço de trabalho e 

endereço de residência) 

▪ Copia simples CPF 

▪ Cópia simples RG 

▪ Cópia simples Comprovante de endereço 

 

Material Didático 
 

▪ Apostila contendo os slides – eletrônico; 

▪ Pesquisas na internet sobre o foco da capacitação; 

▪ Quiz; 

▪ Estudos de caso. 

 

 

Conteúdo Programático 

 

▪ Entendendo a Organização, (BIA, Riscos, Ameaças, etc) 

▪ Melhores Praticas de Continuidade de Negócio 

▪ Elaboração das Estratégias 

▪ Construção de Planos 

▪ Simulados e Testes 

▪ Criando seu War Room 

▪ Pós-Crise 
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(o detalhamento do programa somente será fornecido após a efetivação da matricula e 

checagem da documentação e aprovação no processo seletivo para realização do 

curso) 

 
 

 

 

 

Material desenvolvido para o 

treinamento em parceria com o 

GrupoTreinar.  É proibida a 

cópia deste conteúdo, no todo ou 

em parte, sem autorização prévia. 
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