
 

 

 

Arquitetura Corporativa e Gestão por 

Processos para Governança e Inovação 

Apresentação: 

A modernização do setor público tem sido uma preocupação e um desafio desde a década 1990, em 

grande parte devido ao aumento de novas demandas centradas em serviços públicos eficientes e 

integração efetiva de aplicações. Por trás disso, existe a necessidade de fornecer de forma eficiente 

informações oportunas e precisas para os cidadãos e tomadores de decisão do governo, garantindo 

segurança e privacidade. 

A Arquitetura Corporativa possibilita a representação, a inter-relação e o compartilhamento de uma visão 

de alto nível dos negócios de uma organização, oferecendo uma estrutura abrangente que alinha a 

estratégia organizacional com processos de negócio, competências, riscos, TI e demais componentes 

necessários a promoção do melhor desempenho organizacional (Tam, Seddon, Shanks, & Reynolds, 

2011; Bakar, Selamat, & Kama, 2017). Por isso, a Arquitetura Corporativa vem sendo amplamente 

utilizada nas administrações públicas de países desenvolvidos e de países motivados a conquistar uma 

boa governança. 

O curso visa capacitar técnicos e gestores, em todos os níveis, para compreender e utilizar efetivamente 

os métodos, técnicas e ferramentas da disciplina de arquitetura corporativa e de gestão por processos 

buscando alinhamento entre os vários modelos de gestão da organização (governança, estratégia, 

riscos, compliance, competências, projetos, TIC, auditoria). 

Tais conhecimentos e habilidades são extremamente necessários e, por isso, muito valorizados nas 

organizações, assegurando um importante diferencial competitivo para os profissionais que os possuem. 

Instrutor: Karoll Haussler Carneiro Ramos 

Doutora e Mestre em Engenharia Elétrica, Habilitação em Administração Pública e 

Bacharel em Administração de Empresas, com mais de 15 anos de experiência e 

pesquisa no desenvolvimento de projetos de gestão de processos, arquitetura 

corporativa, planejamento estratégico, gestão por/de projetos e governança para 

administração pública. Docente de pós-graduação e graduação em instituições 

públicas e privadas e coordenadora de cursos tecnológicos. É pesquisadora de 

desenvolvimento e inovação da Universidade de Brasília (UnB). 



 

 

 

Programa: 

1 – Arquitetura corporativa  

1.1 Conceituações de arquitetura corporativa 

1.2 Importância e história de arquitetura corporativa 

1.3 Metodologias para arquitetura corporativa 

1.4 Ferramentas de mercado 

2 – Compreendendo Governança e Estratégia 

2.1 Governança corporativa pública 

2.2 Gestão estratégica 

2.3 Balanced Scorecard 

2.4 Sistema de medição do desempenho 

3 – Fundamentos de processos  

3.1 Conceituações de processo e de gestão por processos 

3.2 Visão funcional e visão processual 

3.3 Metodologias dos processos de negócio BPM, RBG e Six Sigma 

3.4 Mapa de Relacionamento 

3.5 Cadeia de Valor 

3.6 Priorização de processos 

4 – Mapeamento de processos, de riscos e de competências 

4.1 Modelos e diagramas 

4.2 Técnicas de mapeamento 

4.3 Análise e diagnóstico 

4.4 Redesenho para efetividade das operações com ferramentas de design thinking 

5 – Escritório de Inovação 

5.1 Perfil do analista de arquitetura corporativa 

5.2 Estrutura do escritório de inovação 

5.3 Governança da arquitetura corporativa  

Público Alvo: gestores de nível estratégico e gerentes e técnicos das áreas relacionadas à 

governança; ao planejamento e gerenciamento de governança, de estratégia, de riscos, de processos 

e projetos nas organizações públicas, privadas e do Terceiro Setor. 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Pública (IBGP). 

Carga Horária: 24 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse:  

Curso Arquitetura Corporativa e Gestão por Processos 

para Governança e Inovação 

http://www.ibgp.com/ly/etcacgpinova
http://www.ibgp.com/ly/etcacgpinova

