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Metodologia de Seleção de Software e Tecnologias 
da Informação 

  

 
Objetivos  
 

O Curso de conscientização sobre o uso de metodologias para seleção de software torna-se 

importante e vital para empresas e profissionais liberais que desejam melhorar o uso da 

tecnologia em seu dia a dia, ampliando a capacidade técnica da equipe com modernas 

metodologias para avaliar produtos, software, tecnologias e serviços necessários para o pleno 

desempenho das empresas e dos times. 

 
 
 
Público alvo  

Empresas, Profissionais Liberais, Corretores de Imóveis e Imobiliárias. Clínicas Médicas. 

Comércio, Indústria, Empresas de serviços, Varejo. Empresários, profissionais de TI, 

profissionais de gestão empresarial, profissionais liberais.      

 
 

Benefícios 
 

Ao final deste curso, o participante estará apto a desenvolver de forma organizada e racional, 

um método concreto para seleção de soluções de tecnologia da informação. 

  

Os benefícios diretos de uso desta metodologia: 

 Aumento da taxa de sucesso nos projetos de TI 

 Avaliação dos riscos e planejamento de como combate-los 

 Redução dos cancelamentos de contratos com fornecedores e perda dos investimentos 

 Mediação de conflitos para minimizar perdas 

 Avaliação formal e racional, eliminando decisões emocionais ou por indicações apenas. 
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Metodologia de ensino  
 
Ação educacional com forte conteúdo prático com experimentação das técnicas em casos 
reais.  
 
 
Pré requisitos 

 
Conhecimentos básicos de TI. 
 

Material Didático 
 

 Apostila contendo os slides; 
 Apostila resumo dos tópicos; 
 Pesquisas na internet sobre o foco da capacitação; 
 Estudos de caso; 
 Uso de flip-chart. 

 
 
Conteúdo Programático 
 

Como obter sucesso ao Selecionar Software 

 
De forma lúdica e com muito bom humor, o propósito é mostrar ao público " como selecionar 

software com qualidade, de forma que esta implantação seja um sucesso do começo ao fim". 

O Curso de conscientização sobre o uso de metodologias para seleção de software torna-se 

importante e vital para empresas e profissionais liberais que desejam melhorar o uso da 

tecnologia em seu dia a dia, ampliando a capacidade técnica da equipe com modernas 

metodologias para avaliar produtos, software, tecnologias e serviços necessários para o pleno 

desempenho das empresas e dos times. 

O uso de nossas metodologias contribui para: 

 Aumentar a taxa de sucesso nas atividades 

 Aumentar a taxa de sucesso nos projetos e sua continuidade 

 Melhor dimensionamento dos custos e investimentos 

 Melhorar a dinâmica da equipe na troca de informações 

 Melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e equipes externas 

 Derrubar as Crenças Limitantes e os velhos paradigmas 
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Ao final deste curso, você poderá criar métodos e se organizar para responder as Perguntas: 

 Que tipo de sistema é melhor para minha empresa? 

 Sofware livre ou pago? 

 Cloud, Datacenter ou Local? 

 Interface web ou cliente/servidor? 

 Empresa grande ou pequena? 

 Como planejar a implantação para ter sucesso? 

 Como selecionar o sistema ERP que melhor se adapta a realidade de minha empresa? 

 Quanto devo pagar pelo sistema? 

 Sistema pronto, Desenvolvimento próprio, Customizável - qual devo comprar? 

 e mais outras dezenas ….. 

 

Temas: 

 Como selecionar sistemas e tecnologias. 

 Como desenvolver um método para a avaliação e para suporte a decisão. 

 Importância dos contratos entre as empresas. 

 Mediação como solução de conflitos, reduzindo a judicialização. 

 Custo de Oportunidade em projetos de TI 
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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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